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ÇOCUK GELİŞİMİNE GİRİŞ 

 

 İnsan türünün kendine özgü bir gelişim süreci ve ilkeleri vardır. Gelişim ilkeleri 

insanın bir bütün olarak nasıl geliştiğinin genel görünümünü verir. İnsanın özel yönlerini 

tanımak için bedensel, motor, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimini incelemek 

gerekir (Başaran, 1996).  

 

 Bu bölümde gelişimle ilgili temel bazı kavramlar ve gelişim ilkeleri tanımlanacak, 

insanların farklı dönemlerdeki gelişim özellikleri ile öğrenme yöntem ve teknikleri üzerinde 

durulacaktır.    

 

Çocuk Gelişimini Bilmenin Önemi  

  

 İnsanın gelişimi döllenmeden doğumuna, doğumundan da ölümüne kadar durmaksızın 

sürer gider. Yaşlılık yıllarında boy büyümesinin duraksadığı, kimi kez boy uzunluğunun 

azaldığı görüldüğünde, insan gelişiminin durduğu sanılır. Oysa insan hem bedendeki 

değişmeler, hem de öğrenme yoluyla gelişimini sürdürür. İnsan, canlı kaldığı sürece 

çevresiyle etkileşerek ve yaşayarak değişir, bir başka deyişle gelişir. Değişimler, genellikle 

artarak ilerleyen ve birikimsel bir yapıya sahiptir. Örneğin; motor gelişim, çocuğun ulaşma, 

tutma, emekleme ve yürümesine kadar ilerleyen bir yapıda oluşur. Bilişsel gelişimde de erken 

yıllarda belirli nesneleri tanımakla başlayan süreç, ergenlik çağında daha karmaşık kavramları 

ve soyut düşünceleri şekillendirme ile devam eder (Başaran, 1996; San Bayhan ve Artan, 

2004). 

  

 İnsanın gelişimi sürekli olmakla birlikte, bu sürekliliğin hızı her yaşta aynı değildir. 

Örneğin; döllenmeden doğuma kadar olan evrede çok hızlı bir büyüme süreci yaşanır. 

Çocuğun iki yaşına kadar olan süredeki büyüme hızı, doğumdan önceki evreden az, ama iki 

yaşından sonraki evreden çok hızlıdır. Böylece insanın gelişimi sürekli bir akış içinde, ancak 

kimi kez yavaş, kimi kez hızlıdır. İnsan gelişiminin bir yavaşlamadan, diğer yavaşlamaya 

kadarki hızlı olduğu yaşların tümüne bir evre (çağ) denir. Her gelişim evresi, diğer 

evrelerden daha değişik bir hızda gelişir ve insanın değişik yaşlarını kapsar. Bu yüzden her 

gelişim evresi, kendine özgü gelişim görevi gerektirir. Yapılan gözlem ve çalışmalar 

çocuklarda gelişim evrelerine özgü ortak eğilim ve davranış kalıplarının olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu ortak özelliklerin bilinmesi çocuk eğitiminde izlenecek yöntemi belirleme 
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açısından önemlidir (Başaran, 1996; Yavuzer, 1996). 

 

 Çocukların gelişim dönemlerinin özellikleri bilmek, bireysel farklılıklar konusunda 

bilgi sahibi olmak; eğitim programlarının çocukların özelliklerine uygun olarak 

hazırlanmasında eğiticilerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Eğitim psikologları, 

gelişim alanı ile ilgili bilgi sahibi olmanın etkili bir öğretim ortamının sağlanmasındaki 

önemini özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin çocukların gelişimsel 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, etkili bir öğrenme ortamını oluşturmalarını 

kolaylaştıracaktır (Erden ve Akman, 2006). 

     

 Eğitim, bir davranış değiştirme sürecidir. Bu süreç içinde yapılacak her türlü 

planlama ve uygulamada çocukların gelişim özellikleri temel alınır. Hedeflerin öğrencilerin 

gelişim düzeyine uygun olarak belirlenmesi, öğrenme yaşantılarının bireysel farklılıklara 

göre çeşitlendirilmesi ve değerlendirme yaklaşımlarının gelişim özelliklerine göre seçilmesi 

gerekir. Gelişimin doğasını bilmek, eğitimciler ve ebeveynler açısından çocukların 

gelişimleri desteklemek açısından önemli bir sorumluluktur. Öğretmenin çocukların gelişim 

özelliklerini tanıma ve izleme, gelişimi kolaylaştırma, aksayan yönleri saptama ve müdahale 

etme gibi sorumlulukları yerine getirebilmesi gelişimin doğasını tanıması ile mümkündür 

(Aydın, 2002). 

 

 Çocukların içinde bulundukları gelişim dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini 

bilmek, aynı yaş grubundaki çocuklar arasında, bireysel farklılıklar olabileceğini gözönünde 

bulundurmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocuklardan beklentilerinin gerçekçi düzeyde 

olmasını sağlar. Bir yaşındaki bir çocuktan tuvalet kontrolünü beklemek ya da iki yaşındaki 

bir çocuğun bisikleti kullanmasını beklemek hatalıdır. Çünkü bu yaşlardaki çocuklar, bu 

davranışları yapabilecek gelişim düzeyine ulaşmamışlardır. Kalıtımla ilgili özelliklerinin ve 

yaşanılan çevre koşullarının birbirinden farklı olması nedeniyle çocukların gelişimlerinde de 

bireysel farklılıklar görülür. Bu nedenle her çocuktan aynı yaş ve zaman içinde aynı gelişim 

görevlerini beklemek yanlıştır. Gelişimdeki bireysel farklılıklardan haberdar olan bir anne-

baba üç yaşında olduğu halde konuşamayan, bir yaşını geçtiği halde yürüyemeyen 

çocuklarının bu durumunu normal olarak değerlendirebilir. Aynı yaştaki diğer çocuklarla 

kıyaslamanın hatalı olduğunun bilincindedir. 
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 Her gelişim döneminin kendine özgü bazı ihtiyaçları vardır. Özellikle yaşamın ilk iki 

yılında çocuğun kişiliğinin temelini oluşturan temel güven duygusunun kazanılması 

açısından sevgi ve yakın ilgi önemlidir. Bunun için çocuğun her türlü ihtiyacının zamanında 

ve yeterince karşılanması ve çocuğun oyun oynamasına fırsat verilmesi gerekir. Yaşamın ilk 

yılları çocuğa temel bazı alışkanlıkların kazandırılabilmesi açısından önemlidir. Çocuk 

gelişimi konusunda bilgili olan yetişkinler, çocukların gelişim özellikleri ve beklentileri 

doğrultusunda bu alışkanlıkları en doğru şekilde kazandırabilirler. 

  

 Çocukların büyük bir çoğunluğu gelişimleri süresince çeşitli problem davranışlar 

gösterirler. Çocukta ortaya çıkan sorunları, uyumsuzlukları davranış problemi olarak 

değerlendirmeden önce, çocuğun içinde bulunduğu dönemin özelliklerini gözönünde 

bulundurmak gerekir. Herhangi bir yaş ya da dönem için normal sayılan bir belirti ya da 

davranış, başka bir yaş ya da dönem için normal olarak değerlendirilmeyebilir. Örneğin; dört-

beş yaşına kadar arasıra gece yatağını ıslatmak önemsenmeyecek bir durumken, bu 

davranışın daha ileri yaşlarda da devam ettiğini görmek bir sorunun habercisidir. Oyun 

döneminde her söylenene karşı çıkan, arasıra yalan söyleyen bir çocuğun durumunu normal 

karşılamak gerekirken, bu davranışın okul döneminde de sürdürülmesi önem taşır. Bu açıdan 

belirli yaş dönemleri içinde normal ve normal dışı davranışların bilinmesi önemlidir (Baran, 

1999). 

  

 Gelişim dönemlerinin incelenmesi ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Dönemlerin 

ortak ruhsal özelliklerinin bilinmesi ruhsal gelişimin yolunda gidip gitmediğini anlamaya 

yardımcı olur. Sağlıklı gelişimin bilinmesi kişilik gelişimindeki sapmaların gözlemlenmesini 

kolaylaştırır (Yörükoğlu, 2000). 

 

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 

  

 Gelişim doğum öncesi dönemden yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreç olarak 

ele alınmaktadır. Gelişimin bu denli geniş bir zaman yelpazesini kapsaması, beraberinde pek 

çok kavramın, yöntemin ve görüşün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelişim psikologları 

da sadece gelişimin tanımını yapmak yerine, bütün kavram ve ilkeleri, gelişim aşamalarındaki 

sıraları, neden-sonuç ilişkileri ile gelişimsel değişmeleri açıklama çabasına girmişlerdir. Bu 

çabalar gelişimde büyüme, olgunlaşma, öğrenme, hazırbulunuşluk, kritik dönem gibi 

kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Aydın, 2002). 
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Büyüme  

   

  Çoğu kez birbiriyle karıştırılan “büyüme” ve “gelişme” sözcükleri, gerçekte 

birbirinden farklı kavramlar olup, biri diğerinin yerini alamaz. Bireyin hem bedeninin, hem de 

iç organlarının boy ve ağırlık yönünden artışına büyüme denilmektedir. Büyüme, herhangi bir 

organın ya da özelliğin miktarındaki artışlardır. Boyun uzaması, vücut ağırlığının artışı, 

kalbin ve beynin ağırlığının artması gibi fiziksel özellikler büyümeye örnek olarak verilebilir. 

Büyüme gelişimin niceliksel yönüdür ve çeşitli araçlarla ölçülebilir. Örneğin; bir bebeğin 

doğumundan itibaren beden ağırlığının artışı terazi ile tartarak izlenebilir ve büyümesi takip 

edilebilir (Başal, 2003). 

 

Gelişim 

 

 Gelişme, organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli 

olarak ilerleme kaydeden değişmesidir. Gelişme bir ürün olarak düşünüldüğünde, gelişimi bu 

ürünün süreç yönü olarak tanımlamak mümkündür. Gelişim, organizmanın döllenmeden 

başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar 

sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz. 

Örneğin; bir çocuğun ağaca tırmanması devinimsel bir gelişmedir. Çocuk kas ve kemikleri 

yeterli büyüklüğe ve olgunluğa ulaşmadan ağaca tırmanmayı öğrenemez. Kas ve kemikleri 

yeterli olgunluğa eriştikten sonra, ağaca tırmanmayı öğrenmemişse de ağaca tırmanma 

davranışını gösteremez (Senemoğlu, 2007). 

  

 Gelişme değişikliklerin niceliği yanında, niteliğini de içermektedir. Gelişme kavramı 

düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir. İleriye dönük olup, değişiklikler 

arasında belirgin bir ilişkiyi de kapsar. Birçok yapı ve işlevi bütünleştiren bir olgudur. Bu 

bütünleşme nedeniyle gelişimin her evresi kendisinden sonra gelen evreyi doğrudan etkiler. 

Dolayısıyla, hiyerarşi, bütünleşme ve yapısal bağıntı gelişim evrelerinin temel özellikleri 

arasındadır (Yavuzer, 1996). 

  

İnsan gelişiminin biyolojik açıdan amacı, tüm canlılarda olduğu gibi birey olarak 

kendi yaşamını ve tür olarak da kendi soyunu sürdürmektir. Ruhsal açıdan ise insan benliğini 

bulmaya, çevreye uyum sağlamaya ve kişiliğini geliştirmeye çalışarak mutlu olmayı amaçlar. 

Bu amaçlar için insan bedensel, devinsel, bilişsel, duygusal, cinsel, toplumsal, törel yönden 
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kendini geliştirme çabasına girer, ürünler-değerler üretir. Bu üretimi gerçekleştirmek için de 

kendini yeterli kılmaya çalışır (Başaran, 1996). 

  

Gelişim, gerileme ve duraklama kavramlarıyla da karşılaştırılabilir. Bir değişiklik 

önceki duruma göre üç durumu ifade edebilir. Eğer, daha kötü bir duruma geçişi gösteriyorsa 

gerileme, aynı düzeyde başka bir duruma geçişi veya değişikliğin olmadığını ifade ediyorsa 

duraklama, daha iyi bir duruma geçişi ifade ediyorsa gelişme olarak nitelenebilir. Gelişim, tek 

yönlü bir süreçtir. Aksi halde gerileme olur. Psikolojik anlamda ele alındığında, gelişimin 

sonucu olarak kazanılan özellikler kazanılmamış duruma dönemezler. Ancak bazı olağanüstü, 

kaza gibi durumlarda böyle bir durumdan söz edilebilir. Normal yollarla böyle bir durum 

meydana gelmez (Bacanlı, 2001). 

 

Olgunlaşma 

  

Çocuk bir gelişim döneminden diğerine bireysel hızıyla, aşamalı olarak ilerler. 

Meydana gelen değişmeler öncelikle olgunlaşmaya bağlıdır. Olgunlaşma, vücut organlarının 

kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme 

yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. 

Olgunlaşma, fiziksel gelişime büyük ölçüde etki eder. Birçok psikomotor davranışın 

yapılması olgunlaşmaya bağlıdır. Örneğin; kas ve kemik yapısı yeterli olgunluğa ulaşmadan 

çocuk yürümeyi öğrenemez. Ayrıca olgunlaşma, çocukların belirli bir yaşta gösterebilecekleri 

özelliklerdeki en fazla artışı sağlayabilir. Örneğin; henüz el kaslarını tam olarak kontrol 

edemeyen beş yaşındaki bir çocuk, on yaş çocuğu kadar düzgün ve kontrollü çizemez 

(Senemoğlu, 2007). 

 

 Araştırmalar, öğrenilecek bir konuda yeterli olgunluğa erişmeden, çocukların 

öğrenmeye zorlanmasının gereksiz olduğunu ve hatta bazı sakıncaların ortaya çıkabileceğini 

göstermektedir. Yapılan bir araştırmada; kırk altı haftalık özdeş ikizlerden birincisine altı 

hafta süreyle merdivene tırmanma alıştırmaları yaptırılmıştır. Altıncı haftanın sonunda birinci 

ikiz merdiveni yirmi altı saniyede tırmanmıştır. Diğer ikize bu süre içinde herhangi bir 

alıştırma yaptırılmamıştır. Ancak, ikinci ikiz elli üç haftayı tamamlayınca, hiç merdiven 

tırmanma alıştırması yapmadan, merdiveni yardımsız olarak kırk beş saniyede tırmanmıştır. 

Bu ikinci ikize iki hafta süreyle merdiven tırmanma alıştırması yaptırılınca, diğer 

kardeşinden daha hızlı olarak on saniyede merdiven tırmanmıştır. Özdeş ikizlerin yaşı elli 
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beşinci haftaya ulaştığında, önceden alıştırma yaptırılan birinci ikizle kıyaslandığında 

alıştırma yaptırılmayan ikinci ikizin tırmanmayı daha iyi öğrendiği görülmüştür. Yeterli 

olgunluk düzeyine ulaşmadan çocuğa yapılacak öğretimin yararsız olmasına karşın, yeterli 

olgunluk çağını geçiren çocukların gerekli bilgi, beceri ve tutumları daha iyi öğrenemedikleri 

görülmektedir (Başaran, 1996). 

 

Öğrenme 

  

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi öğrenme 

kapasitelerinin oluşudur. Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen insan, kısa sürede pekçok 

yeni davranış öğrenir. Önce çevresine bilinçli olarak gülücükler dağıtır, yürümeye, 

konuşmaya başlar. Sonra giyinmeyi, arkadaşlarıyla oynamayı, okumayı-yazmayı, futbol 

oynamayı öğrenir. Bireyin yaptığı davranışların büyük bir çoğunluğu öğrenme ürünüdür 

(Erden ve Akman, 2006). 

  

 Öğrenme; “tekrar ya da yaşantı sonucu meydana gelen, kalıcı davranış değişikliği” 

olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre öğrenmenin üç temel özelliği vardır. 

  

Öğrenme sonucunda mutlaka bir davranış değişikliği meydana gelir: Öğrenme nasıl 

gerçekleşirse gerçekleşsin, bireyde davranış değişikliği meydana getirir. Örneğin; daha önce 

zebra görmeyen bir çocuğa zebra resmi gösterilip, “Bu ne?” diye sorulunca, ya “Bilmiyorum” 

diyecek, ya da bildiği hayvanlardan at ya da eşeğe benzetecektir. Resimdeki hayvanın zebra 

olduğu söylendiğinde resmi yeniden gördüğü zaman “bu bir zebra” diyecektir. Yani 

öğrenmeden önceki “bilmiyorum” ya da “at” deme davranışı, “zebra” demeye dönüşecektir. 

  

Öğrenme ürünü olan davranış hemen ortaya çıkabildiği gibi, yeri geldiği ya da birey 

istediği zaman da ortaya çıkabilir. İnsanlar öğrendiklerini istedikleri zaman yazarak, yaparak, 

söyleyerek mutlaka gösterirler. Bireyin davranışlarına bakarak öğrenmenin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini anlamak mümkündür. 

 

     Öğrenme ile davranışta meydana gelen değişiklik istendik ya da istenmedik olduğu 

gibi, yanlış da olabilir. Örneğin; küfürlü konuşma ya da sigara içme istenmeyen bir davranış 

olmakla birlikte, öğrenilmiş davranışlardır. İnsanlar bazı durumlarda bir sözcüğü hatalı 

seslendirme gibi yanlış davranışlar da öğrenebilirler. Ancak okulda istendik davranışların 



 24 

öğrenilmesi hedeflenmektedir. 

 

 Öğrenme yaşantı ürünüdür: Bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim sonucunda bireyde 

kalan izler “yaşantı” olarak tanımlanır. Böylece öğrenmenin bireyin çevresi ile etkileşim 

kurması sonucu meydana geldiği söylenebilir. Her bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim 

diğerinden farklı olduğu için, öğrenme bireyseldir. Örneğin; Ayşe ve Zeynep aynı sınıfta 

bulunan iki öğrenci olduğu halde, dersin sonunda farklı davranışlara sahip olabilirler. 

Öğretmen ders anlatırken yanındaki arkadaşı ile konuşan Ayşe, arkadaşı ile etkileşime girdiği 

için öğretmenin anlattığını değil arkadaşının anlattıklarını öğrenecektir. Öğretmenini dinleyen 

Zeynep ise öğretmenin verdiği uyarıcılarla etkileşim kuracağı için onun anlattıklarını 

öğrenecektir. 

 

 Öğrenme kalıcıdır: Öğrenmeden söz edebilmek için bireyin gösterdiği davranış 

değişikliğinin sürekli olması gerekir. Kısa süreli davranış değişiklikleri, büyüme, olgunlaşma 

ve sakatlanma sonucu meydana gelen değişiklikler ile ilaç ve içki kullanımından kaynaklanan 

davranış değişiklikleri öğrenme değildir (Erden ve Akman, 2006). 

 

 Öğrenme, düşünce ya da davranış değişimi ise öğretme öğrenmeyi kolaylaştırmak için 

yapılan kasıtlı bir eylemdir. Öğretme öğrenme ile sonuçlanırsa öğretme etkili olmuştur 

(Subaşı, 2007). 

 

Hazırbulunuşluk 

  

Hazırbulunuşluk, olgunlaşmadan daha geniş bir kavramdır. Olgunlaşma ve öğrenme 

sonucunda kişinin belli davranışları yapabilecek düzeye gelmesidir. Biyolojik olgunlaşmanın 

yanısıra, öğrenmeyi gerçekleştirmek ve desteklemek için uygun şekilde düzenlenmiş çevresel 

faktörleri içerir. Bu, çocukların bir davranışı öğrenmesi için gereken olgunluğa ulaşmasının 

yanısıra, yapılacak davranışla ilgili gerekli bilgi ve becerileri de kazanmış olmasını ifade eder. 

Örneğin; okula yeni başlayan bir çocuğun yazı yazabilmesi için parmak kaslarının belli bir 

olgunluk düzeyine ulaşmasının yanında, kalemle düz, eğik, yuvarlak çizgiler çizebilmeyi 

öğrenmesi gerekir (Başal, 2003; Sevimay Özer ve Özer, 2004). 

 

 Olgunlaşma sonucu kaslar büyür, gelişir ve sinirler miyelinize olur. Ancak kasların 

büyümesi, kasların kullanımı için yeterli değildir. Kasların kullanımı için uygun araç-
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gereçlerle iletişimin kurulması gerekir. Hazır olma becerisinin eksikliği olgunlaşma 

yetersizliği ile sonuçlanır (Sevimay Özer ve Özer, 2004).  

 

Kritik Dönem  

 

 Kritik dönem; eğitim ortamında bireylerin yaş değişkenine göre belirli becerileri 

kazanma ve öğrenme konusunda avantajlı olduğu dönemlerdir. Yaşa ve kazanılacak beceriye 

göre değişik öğrenme durumları için farklı kritik dönemler vardır ve her bir kritik dönem bir 

önceki evreye göre daha üst düzey bir öğrenmeye hazırlık aşamasıdır. Uyarıcıların en güçlü 

etkiyi yaratacağı dönem olan kritik dönemde öğrenmenin gerçekleşmesi önemlidir. Kritik 

dönem atlatıldıktan sonraki uyarıcılar, etkili bir öğrenme gerçekleştiremezler. Örneğin; 

ilköğretim çağında okula gitme fırsatı olmayan bir yetişkinin, daha sonra öğrenme süresi daha 

uzun olmakta ve daha zor öğrenmektedir (Aydın, 2002).  

  

GELİŞİM İLKELERİ 

 

 İnsan gelişimini inceleyen gelişim psikologları, gelişimin evrensel ilkeleri olduğu 

konusunda hemfikirdirler. İnsan gelişimi sözkonusu ilkeler doğrultusunda gerçekleşmektedir. 

Bu ilkelerin eğitimdeki önemi büyüktür. Öğretmenler gelişim ilkelernii dikkate alarak 

öğrencilerinin gelişim özelliklerini tanıyabilir ve bu özelliklere uygun öğretme-öğrenme 

ortamı düzenleyebilirler. Çocuk gelişimini anlayabilmek için insan türünün kendine özgü olan 

gelişim ilkelerini anlamak ve yorumlamak gerekir. Gelişim ilkeleri şu şekilde özetlenebilir:     

 

 Gelişim, hem kalıtımdan, hem de çevreden etkilenir. Kalıtım bireyin anne ve 

babasından genler yoluyla aldığı özellikleri kapsar. Çevre ise döllenme ile birlikte 

etkili olan tüm dış uyarıcıları içerir. Gelişim, bu iki etmenin etkileşiminin bir 

ürünüdür. Genel olarak kalıtımın veya çevrenin daha etkili olduğunu söylemek 

yanlıştır. Bazı özellikler için kalıtımın, bazı özellikler içinse çevrenin daha etkili 

olduğu düşünülebilir. Kalıtım ve çevrenin gelişime etkileri “Gelişime Etki Eden 

Faktörler” bölümünde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

  

 Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Bireylerin kalıtımla ilgili özellikleri ve içinde 

yaşadıkları çevrenin özellikleri farklılık gösterdiği için gelişimde bireysel farklılıklar 

söz konusudur.  Bu farklılıklar niceliksel olabileceği gibi, niteliksel de olabilir. 
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Örneğin; aynı sınıf ve yaştaki iki çocuğun davranışları, kişiliği, zekası, akademik 

başarısı farklı olabileceği gibi, boy ve kilo gibi fiziksel özellikleri de farklıdır. Belirli 

gelişim görevlerini her çocuğun aynı yaş veya dönemde gerçekleştirmesini beklemek 

yanlıştır. Gelişme olgunlaşma süreci ile yaşantılar arasındaki öğrenmenin etkileşimi 

sonucu ortaya çıkar. Gelişme biyolojik olgunlaşmadan büyük ölçüde etkilenir. 

Bununla beraber, biyolojik potansiyelin tam olarak ortaya çıkabilmesi için, bireyin 

gerekli öğrenmeleri gerçekleştirebileceği yaşantılar geçirmesi büyük önem taşır. 

Biyolojik olarak sadece aynı yumurta ikizlerinin genetik potansiyelleri birbirlerine 

denktir. Ancak aynı yumurta ikizlerinin de tümüyle aynı yaşantıları geçirmeleri 

olanaksız olduğundan, gelişim özelliklerinde farklılıklar görülebilir. Bu ilke 

doğrultusunda her birey değişik ve tektir. Gelişim boyunca aynı sırayı izleyen benzer 

süreçlerden geçilse bile, taşınan farklı kalıtsal yapılar ve çevresel koşullar nedeniyle 

gelişimde farklılıklar görülebilir. Örneğin; on aylıkken yürüyen çocuklar olabildiği 

gibi, bir yaşını geçtiği halde hala yürüyemeyen çocuklar da vardır. Anne-babalar aynı 

yaştaki çocukları birbirleriyle kıyaslamamalı, gelişimde bireysel farklılıkların 

olabileceğini unutmamalıdır (Bacanlı, 2001; Erden ve Akman, 2006; Hooper ve Mills, 

2004). 

 

 Gelişimin kendine özgü yönelimleri vardır. Gelişim baştan ayağa ve içten dışa 

doğrudur. Baştan ayağa doğru gelişim, doğum öncesi ve sonrası dönemlerde gözlenir. 

Doğum öncesinde embriyonun önce başı, daha sonra başa yakın bölgelerden ayaklara 

doğru bir gelişme görülür. Doğumdan sonra da bebek önce başını kaldırabilir, sonra 

oturabilir, ayağa kalkar ve nihayet yürür. Gelişimde aynı zamanda içten dışa doğru bir 

yönelim vardır. Bebek önce bacaklarını, sonra ayaklarını, en sonra da parmaklarını 

kontrol edebilir. Çocuk ilgi duyduğu nesneye önce bedeniyle uzanır, sonra kollarıyla 

ve en son olarak da parmakları kullanarak eline alır. Gelişim genelden özele doğrudur. 

Bebek önce büyük kas kontrolünü, sonra küçük kas kontrolünü kazanır. Bebekler 

oturmayı öğrenmeden önce başını dik tutmayı, emeklemeden önce oturmayı, 

yürümeden önce emeklemeyi başarırlar. Bu gelişim sırası bütün bebeklerde aynıdır. 

Gelişimin sırası aynıdır, ama zamanı farklı olabilir (Aydın, 2002; San Bayhan ve 

Artan, 2004). 

 

 Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir. Yaşa göre büyüme ve gelişme aynı oranda 

olmaz ve aynı hızla ilerlemez. İnsanın sistem bütünlüğü vardır ve sistemi oluşturan 
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her bir alt sistemin kendine özgü büyüme hızı vardır. Baş doğumdan önce hızla büyür, 

bedenin dörtte biri kadardır, ama doğumdan sonra büyümesi yavaşlar ve yetişkinlikte 

bedenin yedide biri oranına iner (San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

 Gelişimde çevresel faktörlerin etkisi gelişimin hızlı olduğu dönemlerde çok, yavaş 

olduğu dönemlerde azdır. Beslenme ve çevresel değişikliklerin etkisi yirmi iki 

yaşındaki bir gencin boy uzunluğunu etkilemez, ama iki yaşında fiziksel büyümenin 

hızlı olduğu bir zamanda beslenme ve çevresel değişiklikler boy uzunluğunu etkiler 

(San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

 Gelişim; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişim gibi değişik alanlarda incelense 

bile, bir bütündür. Çocuğun her alandaki gelişimi birbiriyle ilişki içindedir. Herhangi 

bir alandaki gelişim, diğer alanları da etkilemektedir. Örneğin; okul takımında 

oynayan, başarılı bir genç fiziksel ve motor becerisi nedeniyle okulun gözde 

öğrencileri arasında olacaktır. Bu durum gencin sosyal gelişimini olumlu 

etkileyecektir. Özgüveni yüksek, olumlu başlangıçlar için girişim potansiyeli olan bir 

birey olacaktır (Aydın, 2002). 

 

GELİŞİM DÖNEMLERİ 

 

İnsan gelişimi döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna dek devam eden bir süreçtir. 

Birey bu gelişim süreci içinde gelişirken, değişik zaman dilimleri içinde, belirli özelliklerin 

öne çıktığı gözlenir. 

 

Gelişim dönemlerini kapsayan yaş dilimlerinin başlangıç ve bitişleriyle ilgili olarak 

birkaç yıl farklılık gösteren sınıflandırmalar yapıldığı görülmektedir. Genel olarak doğumdan 

sonraki ilk iki yıl bebeklik, üç-altı yaş arası ilk çocukluk (oyun), ilkokul yıllarını kapsayan 

yedi-on bir yaş ikinci çocukluk, on iki-on sekiz yaş arası ergenlik dönemi olarak kabul 

edilmektedir. Yüksek öğrenimle birlikte gençlik yılları yaşanmaya başlar. Daha sonra sıra 

yetişkinlik yıllarına gelir. Bu yıllar da kendi içinde; ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri 

yetişkinlik (yaşlılık) gibi dönemlere ayrılır. 

 

Bu bölümde yaşamın bebeklik, ilk çocukluk, ikinci çocukluk ve ergenlik dönemleri 

ele alınacak, daha sonraki ünitelerde gelişim alanları ayrı ayrı incelendiği için, bu dönemlere 
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ait genel özellikler üzerinde durulacaktır. 

 

Bebeklik Dönemi (0-2 yaş) 

 

 Yeni doğan bebeğin pek çok gereksinimi vardır. Dünyaya uyum sağlaması, yaşamını 

sürdürebilmesi ve en üst seviyede gelişim gösterebilmesi, tüm bu gereksinimlerinin 

zamanında ve yeterli biçimde karşılanmasına bağlıdır. Bu ilk gereksinmeleri bakım, 

beslenme, uyku ile sevgi ve ilgidir (Avcı, 2003). 

 

Bebeklik dönemi çocukların en hızlı büyüyüp, geliştikleri dönemdir. Her yönden 

sağlıklı büyüyebilmek bu ilk yıllarda gösterilecek özene bağlıdır. Zamanında saptanabilecek 

herhangi bir aksaklığın tedavisi daha kolay ve başarı oranı da daha yüksektir. Bu nedenle 

bebeğin gelişiminin takibi ve düzenli doktor kontrolü bu dönemde önemlidir. Bebeğin bazı 

hareketleri yaşının üstünde olduğu kadar, bazı davranışları da akranlarının gerisinde kalabilir. 

Bu durumda endişeye gerek yoktur. Ancak, gelişim çok bariz bir biçimde aksıyorsa, örneğin; 

on aylık bebek hala oturamıyorsa doktora gitmek gerekebilir (Demiral, 1996; Yılmaz, 1999). 

 

 

Bebekler bu dönemde kemik ve kas gelişimlerinin bir uzantısı olarak kendi başlarına 

hareket edebilmek, yürümeyi öğrenmek durumundadır. Böylelikle bebek anneye 

bağımlılıktan kurtulur. Yürümeyi öğrenme, dokuz ay civarında ayakta durma çabaları ile 

başlar ve iki yaş civarında yürümede ustalaşma biçimini alır. Doğuşta sadece bakışlarıyla 

iletişim kurabilen bebek, agulama ile başlayan dil gelişimini ilk iki yıl içinde üç kelimelik 

cümlelere dönüştürme göreviyle karşı karşıyadır (Bacanlı, 2001).  

 

Çocuğun ilk sosyal etkileşimi doğduktan hemen sonra anneyle etkileşimi ile başlar. 

Bir yaş civarında müziğe duyarlı olmaya, müzik çalınca hareket etmeye başlar. İkinci yıldaki 
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özellikle motor yetenekler ve dil gelişimindeki hızlı değişim nedeniyle çocuk bağımsızlaşır, 

sosyal tepkileri gelişmeye başlar. Ebeveynin bebeğiyle konuşması, onu okşaması sosyal 

gelişimini olduğu kadar, zihinsel gelişimini de etkiler (Decker, 1990; Özkan, 2007). 

 

Bu yıllarda bedensel gelişim ve davranışlarda görülen ilerleme bebeğin zihinsel 

gelişiminin en iyi göstergesidir. Zihin gelişimi eğitim ile doğru orantılıdır. Eğitim çocuğun 

doğduğu andan itibaren başlar. Annenin gösterdiği ilgi, oynamak için kullandığı oyuncaklar, 

yaşadığı çevredeki çeşitli uyaranlar çocuğun zihinsel gelişimini büyük çapta etkiler. Tüm bu 

nedenlerden dolayı bebeklik döneminde yetişkinlere büyük görevler düşmektedir. Çocuk bu 

devrede yetişkinlerden ne kadar olumlu duyumlar alır, zengin uyaranlarla karşılaşırsa, 

çevresiyle de o ölçüde olumlu ilişkiler kurabilir. Böylece çocuğun gelişimi desteklenmiş olur 

(Demiral, 1996a; Yılmaz, 1999). 

 

İlk Çocukluk Oyun Dönemi (3-6 yaş) 

 

Okul öncesi yılları içine alan ilk çocukluk dönemi, çocuğun aktif olarak çevresine 

yöneldiği, uyarıcılarla dolu dış dünyayı keşfetmeye çalıştığı, insan yaşamının en temel 

becerilerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde bedensel gelişme hızı, bebeklik 

dönemine oranla yavaşlamıştır. Giyinme, tuvaletini yapma gibi özbakım becerileri ile dilin 

kullanımı bu dönemde günlük yaşamın bir parçası haline gelir. 3-6 yaşları arasında motor 

becerilerin gelişimi, özellikle fiziksel gelişimle yakından ilgilidir. Kilo artışı, boy uzaması, 

kemik ve kas gelişimine paralel olarak hareket becerilerinin kazanılmasında beyin, omurilik 

ve sinir sisteminin gelişimi önemli rol oynamaktadır. Bu dönemde özellikle koşma, atlama, 

sıçrama, yakalama, fırlatma ve topa vurma gibi hareket becerileri kazanılır (Hooper ve Mills, 

2004; Kandır, 2003). 

 

Çocuk üç yaş civarında cinsiyetini öğrenir. Kız ve erkek kelimelerinin ne ifade ettiğini 

anlamaya başlar. Ancak bu anlayış bedensel görünüş farklılıklarına dayalıdır. Bu dönemin 

sonunda cinsel kimliğine ilişkin gelişimi cinsiyetin kalıcılığı ve sürekliliği konusunda bir 

ilerleme gösterir (Bacanlı, 2001). 

 

 

Çocuğun bu dönemde aile dışındaki dış çevreye açılması ile birlikte daha çok 

sosyalleşmesi gündeme gelir. Sosyalleşmede arkadaş grubuna yönelme önemlidir. Üç yaş 
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çocukları yaşıtlarıyla ilişki kurmada zorlanmazlar, ancak ilişkiyi sürdürmede başarısız 

olabilirler. dört-beş yaşlarında çocuk kuralları öğrenmeye ve uymaya başlar. Örneğin; 

deneyimleri sonucunda arkadaşına oyuncağını vermediğinde, arkadaşının da kendisine 

oyuncağını vermediğini görür. Beş-altı yaşlarında kurallı grup oyunlarına yönelir. 

Arkadaşlarının duygularını paylaşmaya başlar. Onlara espri yapmaktan hoşlanır (Kandır, 

2003). 

 

Bu dönemin sonunda dikkat süresi önemli ölçüde genişlemiştir. Kelime 

dağarcığındaki somut kelimelerin sayısı daha fazladır. Örneğin; aktiviteleri ve objeleri temsil 

eden kelimeleri bilir. Ancak, anlama yeteneği konuşma yeteneğinden daha ileri düzeydedir . 

Hergün yeni birşeyler keşfeder ve bundan heyecan duyar. Giderek artan merakını sürekli 

olarak “neden?” sorusuyla dile getirir (Hooper ve Mills, 2004; Özkan, 2007). 

           

 Oyun, bu dönemdeki çocuklar için en önemli etkinliktir. Zamanının büyük bölümünü 

oynayarak geçiren çocuk daha çok hayal gücüne dayalı oyunlar oynar. Çocuğun kendi 

cinsiyetinden olan ebeveyniyle kurduğu özdeşim, oyunlarına da yansır. Kız çocuk oyununda 

annesinin davranışlarını taklit eder. Yalnızca anne-babasını değil, son günlerde neden 

etkilenmişse o rolü oynar. Çocuk bu arayış içinde kişiliğini bulur. Okul öncesi eğitim 

kurumları çocuklar için yeni bir arkadaş çevresi, zengin bir oyun ortamı ve çeşitli deneyimler 

kazanabileceği bir yer olması nedeniyle oldukça önemlidir. Çocukların bu yaşlarda bir hayli 

hızlı öğrendiği gözönünde bulundurulursa, bu eğitim kurumları evde sağlanamayan bazı 

imkanları takviye etmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğa en uygun oyun ortamı sağlayan 

anaokulları çocuğun bağımsızlık kazanmasını, sosyal ve zihinsel gelişimini sağlarken, 

psikomotor gelişimini de destekler (Erden ve Akman, 2006; Tür, 1997). 

İkinci Çocukluk-İlkokul Dönemi (7-11 yaş) 
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Yedi-on bir yaşları arasını kapsayan bu yıllar çocuğun aile ortamından çıkıp, dış 

dünya ile daha iç içe olduğu bir dönemdir. Bu dönemin başlangıcı ilkokula yeni başlama, son 

yılları ise çocuğun ergenlik dönemine girmeye başlaması açısından son derece önemlidir. 

Okul yılları olarak adlandırılan bu dönemde fiziksel, motor, bilişsel ve sosyal becerilerin 

artması, çocukların daha da bağımsız olmalarını sağlar. Ailelerinden ayrılıp okula başlamak 

pekçok yeni fırsat yaratır ve bu fırsatlar çocuğu heyecanlandırır. Bu dönemde fiziksel olarak 

büyür ve yeni beceriler kazanırlar. Okumayı, yazmayı, problem çözmeyi, dünyayı daha iyi 

anlamayı öğrenirler. Yeni arkadaşlar edinirler. Ancak bu konulardaki başarısızlık, bazen 

çocuk için yıpratıcı olabilir. Bu dönemde okul yaşantısı ile daha çok arkadaş edinme fırsatı 

bulurlar. Dersler ve arkadaşlarıyla dolu olan günlerini nasıl geçirecekleri ile ilgili planlar 

yaparlar. Okula başladıkları ilk yıllarda sosyal ve duygusal açıdan bazı sorunlar yaşasalar da 

gelişimin yavaş ama düzenli olması nedeniyle okul yılları, insan yaşamının en sakin ve 

uyumlu geçen yılları olarak değerlendirilir (Ömeroğlu, 2007a; Woolfolk, 1993).  

 

Bu dönemde fiziksel yeteneklerinin farkına varırlar ve bedenleri üzerindeki kontrolleri 

artar. Oyunlarında bedensel etkinlikler ağırlık kazanır. Arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği 

etkinlikler, yaşıtlarıyla geçinme becerisini gerektirir. Bu beceriler, sonraki yıllarda sosyal 

ilişkilerine yön verir. Temel eğitimin verildiği bu yıllarda, çocuk hayatı boyunca ihtiyaç 

duyacağı okuma-yazma ve hesap becerilerini edinmektedir. Günlük yaşamda olup bitenler 

çocuğun ilgisini çekmeye başlar. Bu olayları anlayabilmek için temel kavramları oluşturur 

(Bacanlı, 2001). 

 

Konuşma yeteneği ve kelime dağarcığı oldukça gelişmiştir. Kız ve erkek çocuklar 

kendi aralarında gruplaşarak oynarlar. Bir yandan yaşıtlarıyla birarada olmaktan hoşlanırken, 

diğer yandan grup içinde sivrilme, üstünlüğünü kanıtlama çabası vardır (Yörükoğlu, 2000). 

 

İlk yıllarda anne babasına bağlı olan çocuklar, okul yıllarında ebeveynleri ile daha az 

zaman geçirmeye başlarlar. Artık ebeveyn-çocuk birlikteliğinden çok, bu ilişkinin kalitesi 

çocuğun sosyal gelişiminde büyük rol oynar. Bu dönemde ebeveynler için en zor görev, 

çocuklara sorumluluk duygusu kazandırmak ve okul problemleriyle baş etmelerini 

sağlamaktır. Anne-babalar çocuklarının kendileriyle ilgili bazı kararlar vermelerini 

destekleyerek, ev içi ve dışı ile ilgili çeşitli sorumluluklar vererek, bunu kolaylaştırabilirler 

(Ulutaş, 2007a). 
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Ergenlik Dönemi (12-18 yaş) 

 

Ergenlik, çocukluktan gençliğe geçiş evresidir. Ergenlik dönemi insan gelişimindeki 

en hızlı büyüme evrelerinden biridir. Bu dönemdeki bedensel gelişim, duygusal, sosyal ve 

zihinsel gelişimin temellerini oluşturmaktadır (Bee, 1995; Ulutaş, 2007b). 

 

Ergenlik homojen bir süreç olmayıp, kendi içinde erken, orta ve geç ergenlik gibi 

aşamaları olan bir dönemdir. Buluğ ya da puberte olarak da adlandırılan erken ergenlik evresi, 

12-14 yaşlarında fiziksel, bilişsel ve cinsel gelişim özelliklerini içermektedir. Orta ergenlik 

evresi, 15-17 yaşlarında bedensel gelişimin tamamlandığı, aile ile ilişkilerin azalıp arkadaş 

ilişkilerinin önem kazandığı, karşı cinsle ilişkilerin kurulduğu, cinsel kimliğin geliştiği 

evredir. Geç ergenlik evresi, 18-21 yaşlarında kimlik gelişiminin tamamlandığı ve kimlik 

duygusunda bir bütünlüğe erişilen bir aşamadır (Ulutaş, 2007b).  

 

Ergenlik dönemi hızlı bedensel değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde 

beden oranları değişir. Değişen beden oranları nedeniyle genç biraz sakarlaşır, oranlara uyum 

sağlayabilmek için zamana ihtiyaç duyar. Bu süreç içerisinde genç, bedenini kabullenmek ve 

onu becerikli bir şekilde kullanmayı öğrenmek durumundadır. Ergenliğin başlama zamanı 

önemli sosyal etkilere neden olabilir. Kızlarda yaşıtlarına göre erken ergenlik belirtileri veya 

erkek çocuklarda gecikmiş ergenlik uyum zorlukları yaşanmasına neden olabilir (Bacanlı, 

2001; Thies ve Traves, 2001). 

 

 

Ergenlik ile birlikte bireyin kişilerarası ilişkileri de artar ve nitelik değiştirir. Özellikle 

yaşıtlarıyla ilişkiler kurarak, sosyal ilişki kurma becerileri geliştirir. İlişki başlatma, sürdürme 
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ve gerektiğinde bitirme becerileri bu dönemde edinilir. Her ne kadar karşı cinsle ilişkiler 

yoğunlukta ise de, bu beceriler her iki cins arkadaşlar için de geçerlidir. Çocukluktan bu yana 

devam eden cinsiyet rolü kazanımı, bu dönemde ilişki karmaşıklığı içinde ve özellikle karşı 

cinsle ilişkilerinde kendi cinsiyetinin rollerinin öğrenilmesi niteliğine bürünür (Bacanlı, 

2001). 

 

GELİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

   

Çok yönlü ve karmaşık bir süreç olan gelişim üç temel açıdan incelenebilir:  

 Biyolojik bir süreç olarak gelişim, 

 Çevrenin etkisi altında yapılaşan bir gelişim ve 

 Biyolojik yapının ve çevre özelliklerinin birbirlerini karşılıklı etkiledikleri bir gelişim 

(Cüceloğlu, 1993). 

 

Biyolojik Faktörler 

 

Biyolojik faktörler, gelişimin genetik bir plana göre şekillenmesini ve olgunlaşmayı 

ifade etmektedir. Olgunlaşma süreci sadece organizmanın programlanmış değişiklikler 

serisini değil, daha karmaşık bir yapının organizasyonunu ve fonksiyonlarını da içermektedir. 

Biyolojik faktörlerle ilgili olarak kalıtımın ve iç salgı bezlerinin etkileri söz konusudur (San 

Bayhan ve Artan, 2004). 

 

Kalıtım 

 

Bireye anne-babadan genler yoluyla geçen özelliklerdir. Babadan gelen sperm ile 

anneden gelen yumurtanın dölyatağında birleşmesi ile ilk insan hücresi oluşur. Bu birleşme 

sırasında sperm ve yumurtada yirmi üçer kromozom bulunur. Her birinde yaklaşık yirmi bin 

gen bulunan bu kromozomlar döllenme sırasında çiftler halinde birleşir ve yirmi üç çift 

kromozomun yer aldığı bir hücre oluşur. Bu genlerin bir kısmı baskın (dominant), bazıları ise 

çekiniktir (resesif). Genlerin bu özellikleri çocuğun kalıtsal yapısını oldukça etkiler. Genlerin 

birleşmesi sırasında baskın genler, çekinik genlere üstün gelerek sahip olduğu özelliği dölüte 

geçirir. Örneğin; kahverengi gözlü bir anne ile ela gözlü bir babadan doğan ela gözlü bir 

çocukta, babanın geni annenin genine göre baskın olmuştur (Ünver, 2007a). 
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Kalıtım ile ilgili önemli bir nokta da, genotip ile fenotip arasındaki ayırımdır. Genotip, 

anne ve babadan çocuğa kalıtımla geçen genetik yapıdır. Fenotip ise, bireyin dışarıdan 

gözlenebilen özellikleridir. Bir genotipten sınırsız sayıda ve değişik özelliklere sahip 

fenotipler oluşabilir. Değişik fenotiplerin oluşmasında doğum öncesi, sırası ve doğum sonrası 

çevre etkilidir. Kısacası fenotip, genotip ile çevrenin etkileşimi sonucunda oluşur (Ünver, 

2007a). 

 

Yapılan araştırmalar, özellikle bedensel yapı ve işlevler ile bazı davranış özelliklerinin 

genler yoluyla çocuklarla taşındığını ortaya koymuştur. Ayrıca ailede bulunan ve taşıyıcı 

olunan epilepsi (sara), fenilketonüri, kalp ve şeker hastalıkları da genlerle çocuklara 

taşınabilir. Down Sendromu, Turner Sendromu, Klinefelter Sendromu, Fragile X Sendromu, 

Trizomi 18 (Edwards Sendromu) ve Trizomi 13 (Patau Sendromu) gibi kromozom 

anomalileri de kromozomların çocuğa geçerken bozulmaları sonucu oluşmaktadır (Avcı, 

2003). 

 

İç Salgı Bezleri 

 

Vücudumuzda kanallı ve kanalsız olmak üzere iki tür salgı bezi vardır: Kanallı bezler 

ağızda salya oluşması, gözden yaş akması ve terleme durumlarında belirli bir kanaldan 

salgılarını akıtan bezlerdir. İnsan davranışını önemli ölçüde etkilemezler. Kanalsız bezler ise 

iç salgı bezleridir. İç salgı bezleri hiçbir kanal aracılığı olmadan salgılarını doğrudan kana 

boşaltırlar. Bu bezlerin salgılarına hormon adı verilir. Hormonlar insan davranışını önemli 

ölçüde etkilediklerinden, psikologlar iç salgı bezlerinin yapısı ve işleyişiyle yakından 

ilgilenir. Hormonlar kana doğrudan karıştığından, hormonların etkisi vücutta sınırlı bir yeri 

değil, daha yaygın bir alanı etkiler. Ayrıca hormonların etkisi kendini zaman içinde gösterir. 

Buna karşılık sinir sisteminde oluşan bir uyarılma bedenin belirli bir bölgesini etkiler ve 

ortaya çıkan etki kendisini hemen gösterir. 

 

Hormonlar kan yoluyla iç organlara, diğer salgı bezlerine ve merkezi sinir sisteminin 

belirli bölgelerine gider. Hormonun türü ve gittiği yere göre beden değişik tepkiler gösterir. 

Bu nedenle bu kısımda hipofiz, tiroid ve böbreküstü bezleri ve ürettikleri hormonlar 

incelenecek, hormon ve davranış ilişkisi üzerinde durulacaktır. 

Hipofiz Bezi: Hipofiz bezine iç salgı bezlerinin orkestra şefi adı verilir. Başın 

arkasında ve beynin altındadır. Hipotalamusun denetimi altındadır ve çok sayıda hormon 
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üretir. Bu hormonların bir kısmı salgı bezleriyle ilgili olmayan dokuları, bir kısmı ise diğer iç 

salgı bezlerini etkiler. Hipofız bezinin sekiz civarında hormon ürettiği saptanmıştır. Bu 

hormonların en önemlilerinden biri ADH (Anti Diüretik Hormon)dur. ADH böbrekleri etki-

ler, bedendeki su miktarını dengeleyerek, iç organların ve kanın fonksiyonlarını tam 

anlamıyla yapabilmesini sağlar. Hipofiz hormonlarından bir diğeri de oksitosin hormonudur. 

Düz kasları etkiler, çocuk doğururken kadınların rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak, 

bebeğin dışarıya doğru itilmesine neden olur. Doğuran annenin memesindeki süt bezlerinden 

süt akması da bu hormonla ilgilidir. Çeşitli metabolik fonksiyonları etkileyerek hem kemik, 

hem de kas gelişimine yön veren bir başka hormon da büyüme hormonudur. Hormon az 

salgılanırsa gelişim durur ve birey cüce kalır. Fazla salgılanması ise genç yaştaki bireyin hızlı 

ve aşırı boy atmasına yol açar (Binbaşıoğlu, 1975; Cüceloğlu, 1993). 

 

Hipofiz bezinin çok çalışması uzun kemiklerin normalden fazla gelişmesine neden 

olur. Bu durumda yetişkinlerde el, ayak ve yüz kemikleri fazla gelişir. Hipofiz bezinin az 

çalışması durumunda ise çocuğun büyüme gelişmesinde yavaşlama gözlenir. Kemik yaşı, 

kronolojik yaşına göre çok geride olur. Normal çocuklar yılda 5-6 cm büyürken, hipofiz bezi 

az çalışan çocuklar yılda 2-3 cm büyürler. Süt dişlerinin çıkması ve düşmesi de gecikir. 

Ayrıca bu durum cinsel gelişimin de gerilemesine neden olur (Ünver, 2007b). 

 

Tiroid bezi: Boğazda nefes borusunun ön kısmında bulunan tiroid bezi tiroksin 

(thyroxin) adı verilen bir hormon üretir. Gelişimi on sekiz- yirmi yaşlarına kadar sürer. 

Tiroksin vücut metabolizmasını etkiler, oksijen kullanımını ve vücut ısısını artırır. Fazla 

miktarda tiroksin üretimi hipertiroidizme neden olur. Hipertiroidizm gösteren kimse hemen 

heyecanlanır, sürekli gergindir ve uyumakta güçlük çeker. Buna ilaveten zayıflama başlar, 

sürekli terler ve susuzdur. Kalp atışında artma vardır. Tiroksin üretiminde azalma olması 

(hipotiroidzm) ise bedensel ve zihinsel büyümeyi etkiler. Çabuk ağırlık artışına neden olur, 

ancak hasta kendisini halsiz hisseder. Çoğu zaman yorgunluk belirtileri görülür (Binbaşıoğlu, 

1975; Cüceloğlu, 1993). 

 

Tiroid bezinin fazla çalışması bazal metabolizmanın artmasına ve bu artış da çocuğun 

aşırı gelişmesine neden olur. Tiroid bezinin fazla çalışması durumu çocuklarda ender olarak 

görülür (Ünver, 2007b). 

Böbrek üstü bezi (Adrenal): Böbreklerin üst kısmında bulunur. Adrenal bezleri birden 

fazla hormon üretirler. Bunlardan kortizol hormonu karaciğerdeki depolanmış şekerin serbest 
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bırakı1masını sağlar. Böylece vücut gerekli enerji kaynağına sahip olur. Androjen ve östrojen 

adı verilen cinsiyet hormonları da adrenal bezleri tarafından üretilir. Kadınlarda ve erkeklerde 

her iki hormon da üretilir. Ancak erkeklerde androjen, kadınlarda ise östrojen daha baskındır. 

Kadınlarda fazla salgılanan androjen hormonu memelerde küçülme, seste kalınlaşma ve 

tüylerde artışa neden olur. Erkeklerde östrojen hormonunun fazlalığı ise seste incelme, 

tüylerde azalmaya ve memelerin gelişmesine neden olur. Epinefrin adı verilen hormon bireyi 

ani, acil durumlarda tepki yapmaya hazırlar. Bir diğer adı adrenalin olan bu hormon kana 

karışınca kalp atışı ve dolayısıyla kan basıncı artar. Adrenalin, kanı iç sindirim organlarından 

alır ve çizgili iskelet kaslarına yöneltir, terlemeyi artırır (Binbaşıoğlu, 1975; Cüceloğlu, 

1993). 

 

Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı hormonların kandaki sodyum ve potasyumu 

böbrekler yoluyla dışarı atımını hızlandırma, organların (özellikle kalbin) çalışmasını 

düzenleme, bedenin büyümesini sağlama, kadınlarda cinsel etkinliği sağlama ve bedeni 

duygusal baskılara karşı koruma işlevi vardır. Bu bezlerin fazla çalışması kemik ve diş 

gelişimini hızlandırabilir (Ünver, 2007b). 

 

Çevre 

 

Çevre insanın gelişimine döllenmeden başlayarak tüm gelişim evrelerinde etki eden 

dış uyarıcıların tümüdür. Çevrenin gelişime etkisi doğum öncesi, doğum sırası ve doğum 

sonrası olmak üzere üç evrede incelenebilir. 

 

Doğum Öncesi Etmenler 

 

Döllenmeden doğuma kadar olan süreçte bebeğin maruz kalacağı çeşitli etkiler 

bebeğin anne karnındaki gelişimini etkilemektedir. Doğum öncesi etmenlerin başında, 

çocuğun ortalama dokuz ay içinde yaşadığı, başka bir deyişle ilk evi olan dölyatağının 

niteliğidir. Dölüt, dölyatağı kendisi için uygun olmazsa gebeliğin ilk günlerinde bile yaşamını 

yitirebilir. Bebeğin anne karnında oksijen alışverişini sağlayan göbek kordonundaki 

bozukluklar da gelişimi bozabilir. Bunun yanında annenin beslenmesi, ruh sağlığı, aldığı 

ilaçlar, alkol, sigara kullanımı, anne ile baba arasındaki kan uyuşmazlığı, geçirdiği kazalar ve 

çalışma ritmi bebeği etkilemektedir. 
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Hamilelikte, özellikle ilk üç ayda annenin geçirdiği kızamıkçık gibi hastalıklar organ 

gelişimini etkilemekte, kullanılan ilaçlar organ eksikliklerine ya da işlev bozukluklarına 

neden olmaktadır (Avcı, 2003; Ünver, 2007a). 

 

Doğum Sırası Etmenler  

 

Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, vakum ve forseps gibi araçların doğru 

şekilde kullanılmaması ve bebeği başının çok fazla basınçla karşılaşması, kordon dolanması 

gibi durumlar özellikle beyin gelişimini olmak üzere bebeğin gelişimini etkileyen ve 

sınırlandıran durumlardır (Avcı, 2003; Ünver, 2007a). 

 

Doğum Sonrası Etmenler 

 

Doğumdan sonra insanın dış çevresi içinde yaşadığı toplumda bulunan ve insanı 

etkileyen tüm canlı ve cansız varlıklar ve durumlardır. Doğum sonrasında, bebeğin içinde 

yaşadığı aile yapısı, bireyler arasındaki ilişkilerin niteliği, ailenin sosyo-kültürel statüsü, 

çevredeki uyarıcılar, beslenme, geçirilen kaza ve hastalıklar, akran grupları, okul ve 

toplumdaki diğer kurumlar, toplumun değerleri, normları gibi pek çok faktör çocuğun 

gelişimine yardım eden ya da onu sınırlandıran çevresel faktörlerdir. Tüm çocuklar çocukluk 

döneminde gelişimsel pek çok değişiklikle karşı karşıya kalırlar ve bunlara uyum sağlamayı 

öğrenirler. Bunun yanında yeni bir eve taşınma, yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi gibi 

durumlar çocuğun yaşamında uyum sağlamayı gerektiren kritik öneme sahip değişikliklerdir. 

Kazalar, aile bireylerinden birinin ölümü, şiddet, deprem, yangın gibi yaşantılar da hem 

çocuğu, hem de tüm aileyi etkiler (Senemoğlu, 2007; Wortham 2002). 

 

Beslenme: Beslenmenin çocukların özellikle fiziksel gelişimleri üzerinde önemli bir 

etkisi vardır. Çocukluk çağında enerji ve besin öğelerine olan gereksinimin karşılanamaması 

beslenme yetersizliği ve dengesizliğine bağlı olan çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 

Yapılan çalışmalar protein alımı ile büyüme arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Proteinli besinler kemiklerin uzaması ve iskeletin olgunlaşması için gereklidir. Bu nedenle 

özellikle büyümenin hızlı olduğu 0-6 yaş aralığındaki ve ergenlik dönemindeki çocukların 

dengeli beslenmesine özen gösterilmelidir. Çocukların yaşına göre günlük besin gereksinimi 

belirlenmeli ve bir günlük mönüde her besin grubundan besine yer verilmelidir (Ünver, 

2007a). 
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Geçirilen Hastalıklar ve Kazalar: Düzenli ve yeterli beslenen çocukların hastalıklara 

yakalanma oranı daha az olsa da, özellikle çocukluk yıllarında geçirilen hastalıklar ve kazalar, 

gelişimi yavaşlatabilir veya engelleyebilir. Çocuğu uzun süre yatağa bağlı tutan hastalıklar 

bazen geçici, bazen de sürekli olarak fiziksel büyümeyi engelleyebilir. Okul yıllarında gelişen 

vücutları ve artan dirençleri nedeniyle hastalıklara karşı okul öncesi yıllara göre daha 

dayanıklıdırlar. Buna rağmen, okul ortamında hastalıkların çocuktan çocuğa yayılması çok 

hızlı olduğundan grip gibi bulaşıcı hastalıklara sıkça yakalanırlar. Özellikle okulun ilk iki 

yılında çocukların bulaşıcı hastalıklara yakalanma oranları yüksektir. Özellikle alt sosyo-

ekonomik düzeydeki çocuklarda kronik sağlık problemleri daha sık görülmektedir 

(Ömeroğlu, 2007b).  

 

Çocukları hastalıklardan korumak için, aşıları zamanında yapılmalı, çocukların sağlığı 

izlenmeli, hastalık belirtileri görüldüğünde hemen doktora başvurulmalı, yiyecek ve 

içeceklerin sağlık koşullarına uygun olması sağlanmalı, hasta çocukların sağlıklı çocuklarla 

ilişki kurmaları engellenmelidir. Ev ve trafik kazaları da büyüme ve gelişmeyi olumsuz 

etkilemektedir. Örneğin; küçük bir dikkatsizlik sonucunda oluşan yanıklar bazı organların 

işlevlerini azaltabilmekte ya da durdurabilmektedir. Trafik kazalarında da bedenin bazı 

kısımlarının kaybına kadar varabilen hasarlar olmaktadır (Ünver, 2007a). 

 

Aile Ortamı: Doğum sonrası etmenler içinde aile, tüm diğer etmenleri de etkileyen çok 

önemli bir yere sahiptir. Ailenin çocuk üzerindeki etkileri tüm yaşamı boyunca devam 

etmektedir. Çocuğun ebeveynlerinden beklediği bakım, koruma ve iletişim ihtiyacı bebeklik 

dönemi ile birlikte sona ermemektedir. Çocukluk yılları boyunca ebeveyn, çocuğun fiziksel 

ve psikolojik gelişimi için vazgeçilmez bir kaynaktır. Aileyi oluşturan bireylerin birlikte 

zaman geçirmeleri ve ortak etkinliklerde bulunmaları birbirlerine bağlanmalarını ve olası 

problemlerini çözmelerini kolaylaştırmakta, ilişkilerini güçlendirmektedir. Ebeveynler 

çocuklarına kültürel değerleri ve kuralları öğreten temel kaynaklardır. Bütün ebeveynler, bir 

şekilde çocukları sosyalleştirmek için çaba gösterirler, ancak sosyalleştirme yöntemleri 

arasında farklılık vardır. Bir ebeveynin çocuğunun nasıl hareket etmesi veya nasıl olması 

gerektiği konusundaki tutumu, çocukla iletişim kurma tarzı genellikle diğer bir ebeveynden 

farklıdır (Agate vd.2009; Koçak Çelik, 2003). 

 

Anne-babalar kendi yetiştirilme tarzları ve içinde bulundukları toplumsal koşulların 
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bir sonucu olarak çocuklarına farklı tutumlarla yaklaşırlar. Anne-babalar aşırı kısıtlayıcı ve 

baskıcı, aşırı hoşgörülü veya demokratik tutumlar sergileyebilirler ya da içinde bulundukları o 

anki koşullara göre değişen tutumlar (tutarsız tutum) gösterebilirler. Hiç kuşkusuz ki aşırı 

otoriter, aşırı hoşgörülü ya da tutarsız olmak çocuğu olumsuz yönde etkileyerek, kişilik ve 

duygusal gelişimde sorunlara neden olabilir. Saldırganlık eğilimi, bağımlılık, utangaçlık, aşırı 

kuralcılık gibi kişilik özelliklerine neden olabilir. Demokratik anne-babalar ise tutarlı ve 

güven vericidir. Çocuktan beklentilerini açıkça belirtir, çocuklarıyla demokratik bir ilişki 

kurarlar. Standartları ve sınırları bellidir, duruma göre değişmez. Bu tutuma sahip anne-

babaların çocuklarının daha bağımsız, kendine güvenen, dostluk kurabilen, işbirliği 

yapabilen, başarıya güdülenmiş bireyler oldukları gözlenmiştir (Avcı, 2003). 

 

Aile içinde şiddetin yaşanması da gelişimi olumsuz etkileyen bir unsurdur. Sağlıksız 

aile içi ilişkilerden ve şiddetten en çok etkilenen bireyler çocuklardır. Ailede uygulanan 

şiddete tanık olan ya da şiddete uğrayan çocuklar, yetişkinlerle iletişime girmekten kaçınırlar, 

genellikle bir yetişkinin kendilerine dokunmasından ve yaklaşmasından ürkerler. Kolaylıkla 

yalan söyleyip, korku verici durumlar karşısında bile tepkisiz kalabilirler. Davranışlarında 

aşırılık görülür. Aşırı saldırgan veya aşırı içe dönük, çekingen çocuklardır (Polat, 2001). 

 

Arkadaşlar: Çocuklar üç yaşından sonra akranlarıyla bir arada olma ihtiyacı içindedir. 

Çocuklar okula ve diğer çocuklarla ilişki kurmaya başladıktan sonra yalnız veya bir-iki 

arkadaşla oynamak yerine, birçok arkadaşla bir arada olmak isterler. Okul döneminin en 

büyük özelliği akranlarla ilişkilerin artmasıdır. Arkadaşlarla kurulan ilişkiler çocukların 

paylaşma, işbirliği kurma, sırasını bekleme gibi çeşitli sosyal beceriler geliştirmelerine 

yardımcı olur. Arkadaşlar sosyal becerilerin kazanılmasında en etkili unsurlardır. Çocuklar 

arkadaşlarıyla oynarken yaşama ilişkin pek çok şey öğrenirler. Oyun yoluyla toplumsal rolleri 

ve kuralları, nezaket kurallarını öğrenir, kendilerini daha iyi ifade edebilir ve bu şekilde 

duygusal olarak da rahatlayabilirler (Bee, 1995, Ulutaş, 2007a).  

 

Arkadaş gruplarının özellikle ergenlik döneminde olumsuz etkileri de olabilir. Toplum 

için zararlı davranış ve alışkanlıklara sahip arkadaş gruplarına giren çocuklar da bu davranış 

ve alışkanlıkları gösterebilir. Çünkü çocuklar, arkadaşlarının davranışlarını model alma 

eğilimindedirler. Bu nedenle okul öncesi dönemdeki bir çocuk, sağlığı için yararlı bir 

yiyeceği, arkadaşı yemediği için yemek istemeyebilir. Böylece yeterli ve dengeli beslenme 

alışkanlığı bozulabilir (Ünver, 2007a). 
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Kitle İletişim Araçları: Televizyon, radyo, gazete, internet gibi kitle iletişim araçları 

çocukların gelişimleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu araçlar içinde çocuklar özellikle 

televizyon ve internetin etkilerine daha çok maruz kalmaktadırlar. Televizyonda yer alan 

şiddet görüntüleri çocukta korku, saldırganlık gibi problemlere neden olabilmektedir. 

Çocuklar okul öncesi dönemde henüz gerçekle gerçek olmayanı tam olarak ayırt edemediği 

için, yeterince anlayıp doğru olarak değerlendiremediği bazı ses ve görüntüler, ölüm-kavga 

gibi şiddet sahneleri çocuğun korkmasına neden olabilmektedir. Saldırganlığın öğrenilebilen 

bir davranış olduğunu ileri süren bazı araştırmacılar, televizyondaki şiddet görüntülerinin 

çocukta saldırgan davranışlara neden olabileceğini ileri sürmektedir. Çocuğun şiddete 

yönelmesindeki en önemli etken, bu eylemi yapanlarla kendi özdeşleştirmesidir. 

Televizyondaki şiddet sahneleri daha çok filmin karakterleri, özellikle de iyi adamlar 

tarafından uygulandığında ve saldırı başarılı bir şekilde amacına ulaştığında çocuklar üzerinde 

daha fazla etkili olmaktadır. 

 

İnternet yoluyla çocuklar ve gençler değişik insanlar tanıyarak sosyalleşmekte, değişik 

uyarıcılarla karşılaşarak, bilgiler edinerek zihinsel ve dilsel açıdan gelişmekte, bununla 

birlikte yaşlarına uygun olmayan yayınları izleyerek duygusal ve sosyal gelişimleri yönünden 

olumsuz özelliklere sahip olabilmektedirler (Huston vd., 1990; Ünver, 2007a) 

 

Kalıtım-Çevre Etkileşimi 

 

Günümüzde çevre ve kalıtımın birlikte etkileşerek, çeşitli özelliklerin ortaya 

çıkmasında rol oynadıkları kabul edilmektedir. Çünkü insanın gelişimi gizilgüçler ile çevre 

güçlerinin etkileşiminin bir ürünüdür. Kalıtım, insanın gizilgücünü oluşturan yetenek ve 

özelliklerin anne-baba aracılığıyla insana ulaşmasında aracıdır. Çevre ise, insanın 

gizilgücünde sakladığı yetenek ve özelliklerin yeterliklere dönüşeceği ortamdır. Her ne kadar, 

biyolojik riskler gelişimin tüm alanları için önemli belirleyicilerse de, psiko-sosyal riskler de 

özellikle bilişsel ve sosyal-duygusal becerileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Asıl 

önemli olan, kalıtım ve çevresel değişkenlerin etkileşiminin gelişimi nasıl etkilediğidir. 

 

 

Kalıtım ve çevre dışında gelişimi belirleyici önemli öğelerden biri de zamandır. Bazı 

davranışların ortaya çıkmasında organizmanın karşılaştığı, belirli zaman dilimleri içindeki 
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uyarıcıların niteliği ve miktarı gelişimi destekler ya da engelleyebilir. Örneğin; gebeliğin ilk 

üç ayı doğum öncesi gelişim açısından büyük önem taşır. Bu dönemde annenin ilaç alması 

fötüsün gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bu örnekte olduğu gibi, gelişim açısından önemli 

zaman dilimlerine kritik dönem adı verilir. Kritik dönemler içinde organizma gerekli kalıtsal 

potansiyele sahipse, yeterli uyarıcı ile karşılaştığında, bazı davranışlar ya da bazı organlar ve 

bunların işlevleri açısından en üst düzeyde gelişimin ortaya çıkması mümkün olabilir (Erden 

ve Akman, 2006; Guttmann et al., 2004). 

 

 Sonuç olarak, insan gelişiminde kalıtım, zaman ve çevre değişkenlerinden herhangi 

birinin rolünün göz ardı edilmemesi gerektiği söylenebilir. 

 

ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

 

Yetişkin davranışlarının hemen hemen tümü öğrenme yoluyla kazanılmıştır. Öğrenme 

bir uyum sürecidir. Etkin uyum sağlama öğrenme ile mümkündür. İnsanın öğrenme yeteneği 

onun yaşayış tarzının sürekli değişmesine olanak verir. Uygar toplumlar eğitim sistemlerini 

önemli ulusal bir sorun olarak algılar ve sürekli daha iyi öğretim yöntemleri geliştirmeye çaba 

gösterirler. Bu nedenle öğrenmeyi anlama ve geliştirme çabası hem çok eski, hem de güncel 

bir çabadır (Kılıç, 2002). 

 

İnsanoğlunun davranışlarının büyük çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır. Bu 

davranışların nasıl oluştuğunu ve nedenlerini anlayabilmek için öğrenmenin ve öğrenme ile 

ilgili diğer kavramların tanımlanmasına, öğrenmeye ilişkin stratejiler ile yöntem ve 

tekniklerin bilinmesine ihtiyaç vardır. 

 

Temel Kavramlar 

 

Organizma yaşamını sürdürebilmek için çevreye uyum sağlamada etkin olmak ve çok 

değişken çevrelerde gereksinimlerini gidermek durumundadır. Organizmaya bu esnekliği ise 

ancak öğrenme süreci sağlayabilir. 

 

 

Öğrenme 
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Öğrenme; tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen 

kalıcı ve sürekli değişikliklerdir. Bir davranışın öğrenme olup olmadığını anlamak için bazı 

sorular sorulabilir. Örneğin; Tekrar ya da  yaşantı yoluyla mı olmuştur?, Davranışta değişiklik 

meydana gelmiş midir?, Değişiklik kalıcı mıdır? Bu sorulardan herhangi birine “hayır” cevabı 

alınıyorsa,  o davranış öğrenme değildir. Özellikle “tekrar ya da yaşantı yoluyla” edinilmeyen 

davranış değişikliklerine bazı psikolojik rahatsızlıklar ve tikler örnek olarak verilebilir. Bu 

durumlarda davranış değişikliği meydana gelir ve oldukça kalıcıdır, ancak öğrenme olarak 

nitelendirilemezler. Davranış değişikliği kalıcı olmadığı zaman, yine öğrenme olarak 

nitelenemez. Yolda giderken düşen bir adamın davranışı öğrenme değildir. Bu durumda 

davranış değişikliği vardır, tekrar ya da yaşantı sonucu edinilir, ama kalıcı olmadığı için 

öğrenme denemez. 

 

Bir başka açıdan (davranışçılık-behaviorizm) öğrenme; bir uyarıcı ile bir tepkinin 

eşleştirilmesi, yani bir uyarıcıya karşı gösterilen bir tepkinin pekiştirilmesi olarak tanımlanır 

(Bacanlı, 2001).  

 

Yaşantı 

 

Organizma karmaşık davranış biçimini yaşantıdan bağımsız olarak üretirse, bu 

davranışa öğrenilmiş davranış demek mümkün değildir. Yaşantı; bireyin çevresiyle belli 

düzeydeki etkileşimleri sonucu bireyde kalan izlerdir. Ancak bireyin çevresiyle yaptığı her tür 

etkileşim bireyde iz meydana getirmez. Yaşantının oluşabilmesi için, etkileşimin yaşantı 

eşiğini aşması gerekir. Örneğin; günlük yaşamımızda yüzlerce kişiyle karşılaşır, kimi zaman 

otobüste yer verir, kimi zaman yol sorarız. Ancak çoğu zaman bu etkileşimler, yaşantı eşiğini 

aşmadığından kalıcı bir iz oluşturmazlar. Bu durumda yaşantı meydana gelmediğinden 

öğrenme de gerçekleşemez (Senemoğlu, 2007). 

 

Davranış 

 

Organizmanın her türlü hareketine davranış adı verilmektedir. Organizmanın 

gözlenebilen veya gözlenemeyen, açık ya da örtük etkinliklerinin tümüdür. Örneğin; 

konuşma, yazma, düşünme, kalbin çalışması gibi. Davranışlar genel olarak; doğuştan gelen 

davranışlar (içgüdüsel, refleksif davranışlar), geçici davranışlar (alkol, ilaç, hastalık vb. etkisi 

ile oluşan davranışlar) ve sonradan kazanılan davranışlar olmak üzere üç grupta incelenebilir. 
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Sonradan kazanılan davranışlar öğrenme sonucu oluşmaktadır. Bu davranışlar istendik 

davranışlar olabileceği gibi (planlı eğitim ürünü davranışlar), istendik olmayan olumsuz 

kültürel koşullarda kazanılan davranışları da içermektedir. Öğrenme ürünü olan davranışlar 

organizmanın doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen, ölçülebilen ve yordanabilen 

etkinlikleridir. Eğitimin amacı da; bireyin planlı, istendik davranışları öğrenmelerini 

sağlamaktır (Ulusoy, 2007). 

 

Eğitim 

 

Eğitim genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Geniş anlamıyla ise 

bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan tüm 

sosyal süreçlerdir. Eğitim seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin, özellikle de okulun etkisi altında 

sosyal yeterlik ve en iyi şekilde bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Okullar eğitim 

sürecinin en önemli kısmını oluşturur. Okuldaki eğitim, bireyin davranışlarında kendi 

yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme oluşturma süreci olarak kabul edilir. 

Öğrenme ürünü olan davranışlar genelde informal, diğer bir deyişle formal olmayan eğitimle 

kazanılır. Gelişigüzel kültürlemeyle gerçekleşen eğitim olarak da adlandırılabilir. Okullarda 

ya da kurumlarda bir plan ya da program uygulanarak gerçekleştirilen eğitim ise formal 

eğitimdir (Demirel ve Kaya, 2006). 

 

Öğretim  

 

           Eğitim sürecindeki öğrenmeler öğretme işlemleriyle oluşturulur. Genel olarak öğretme 

işlemlerinin tümüne de öğretim denir. Öğrenme ardışık birçok içsel sürecin sonunda meydana 

gelmektedir. Öğrenmenin içsel süreçleri, çevredeki uyarıcıları kapsayan dışsal olaylar 

tarafından etkilenmektedir. Öğretim; belli hedeflere dönük öğrenmeyi desteklemek için dışsal 

etkinliklerin planlanması, sürdürülmesi ve değerlendirilmesidir. Öğretimin yöneticisi olarak 

öğretmenin görevi ise; öğrenme hedefleri doğrultusunda, öğrenme süreçlerine uygun olarak 

bu dışsal olayları seçme, organize etme, düzenleme ve denetlemedir (Senemoğlu, 2007). 

 

 

 

Öğrenme Stratejileri 
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Bilişsel kuramcılar öğrenme-öğretme sürecinde yeni gelen bilgilerin algılanması, 

önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilgilerin oluşturulması, elde edilen bilgilerin belleğe 

kodlanması ve hatırlanması süreçleriyle ilgilenmektedir. Bilişsel öğrenme kuramlarına dayalı 

olarak geliştirilen pek çok öğretim modeli bulunmaktadır.  

 

Buluş Yoluyla Öğrenme  

 

Bruner, öğrencilerin birer bilim adamı gibi düşünmelerini sağlamak gerektiği, bunu 

sağlamanın yolunun da buluş yoluyla öğrenme olduğu üzerinde durmaktadır. Buluş yoluyla 

öğrenme özellikle matematik, fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek 

bir stratejidir. En önemli üstünlüğü; öğrencinin merak güdüsünü uyandırması, güdülenmişlik 

düzeyini cevapları buluncaya kadar çalışma boyunca sürdürebilmesi ve öğrencileri bağımsız 

olarak problem çözmeye yönlendirmesidir. Öğrenciler bilgiyi alıp özümsemekten çok, bilgiyi 

analiz etmeye, uygulamaya, sentez yapmaya zorlanmaktadır. Öğrenciye bağımsız öğrenme 

becerisini kazandırmak önemlidir. Bunun en uygun yolu da; öğrencinin doğal ilgilerine uygun 

etkinliklere yönelmesine, buluşlar yapmasına ve merakını tatmin etmesine izin vermektir. 

Öğrencilere cevapları vermek yerine, onları problemleri kendi kendilerine ya da küçük 

gruplarla çözmeye, cevabı bulmaya teşvik etmek gerekir.  Ayrıca öğrenciyi öğrenmede aktif 

kılmak için çalışılacak konunun öğrenci için anlamlı, faydalı ve hatırlanabilir nitelikte olması 

gerekir (Senemoğlu, 2007). 

 

Sunuş Yoluyla Öğrenme  

 

Ausubel tarafından buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına zıt ve alternatif olarak 

önerilmiştir. Buluş yoluyla öğrenmede olduğu gibi ezberleyerek öğrenme yerine, anlamlı 

öğrenmeye önem verilmektedir. Ancak Ausubel’e göre birey bilgileri keşfetmekten çok, hazır 

olarak almaktadır. Öğrenmenin anlamlı olması için, bilginin mutlaka birey tarafından 

bulunması gerekmez. Ancak anlamlı öğrenmeyi sağlamak için, öğrenciye sunulan 

materyallerin onun için anlamlı olması sağlanmalı, öğrenci öğrenilecek materyalle ilgili 

önbilgilere sahip olmalı ve anlamlı öğrenmeye niyetli olmalıdır.  

 

 

Bu modelde öğrenme ortamında öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşim çok 

önemlidir. İlk sunuşu öğretmen yapar, bunu öğrencilerin fikir ve tepkileri takip eder. Sunuş 
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yoluyla öğrenmede örnekleme önemlidir. Örnekler sözel olabileceği gibi, resim, diyagram ve 

şekillere de yer verilebilir. Yöntem tümdengelime dayandığı için, en genel kavramın 

öncelikle öğretilmesi gerekir (Erden ve Akman, 2006). 

 

Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme 

 

Sınıf içi etkinliklerle ilgili konulara ait problemlerin çözümü amacıyla uygulanan bir 

çeşit problem çözme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın uygulanması ile öğrenciler hem halihazırda 

gerçek hayatta var olan, hem de gelecekte karşılaşabilecekleri problemlerin çözümüne 

çalışırlar. Bu yaklaşım ile problem çözme becerisi kazanılır. Öğretmen bu stratejiyi 

uygularken rehberlik yapar ve öğrenciyi yönlendirir. Bu strateji ile öğrencilere bilişsel alanın 

değerlendirme, duyuşsal alanın örgütleme bütünüyle nitelenmişlik düzeylerindeki hedef 

davranışlar kazandırılır (Gömleksiz, 2006). 

 

İşbirliğine Dayalı Öğrenme 

 

İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi 

çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla 

bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır. Sınıfın fiziksel düzeni işbirlikçi çalışmayı etkiler. 

Öğrenciler grup oluşturup işbirliği yapmaktan, yüzyüze iletişim kurmaktan ve karşılıklı 

konuşmaktan zevk alırlar. İşbirliğine dayalı beceriler; grup oluşturma, görevi yerine getirme, 

grup çalışmalarını formüle etme ve olgunlaştırmayı içermektedir. Bu becerilerin 

kazandırılabilmesi için; öğrenciler grup çalışmasının değerini anlamalı, başarılı grup 

çalışmasıyla ilgili becerilerden haberdar olmalı, öğrendikleri becerileri uygulamalı ve 

uyguladıkları becerilerin ne olduğunu bilmelidirler (Demirel, 2006). 

 

Öğretim Etkinlikleri Modeli 

 

Gagne etkili bir derste yer alan öğrenme aşamalarını belirleyerek, bu öğrenme 

süreçlerini sağlayacak öğretim etkinliklerinin neler olması gerektiğini aşamalı olarak 

açıklamıştır. Öğrenmenin ardışık birçok içsel süreç sonucunda meydana geldiğini savunan 

Gagne’ye göre öğrenmeyi oluşturan içsel süreçlerin sırası değişebilir ve içsel süreçler dışsal 

olaylardan etkilenir. İçsel olarak güdülenmiş, kendi öğrenmesini kendi yönlendirebilen 

öğrenciler için dışsal etkiye çok gerek olmayabilir. Ancak okullarda hemen hemen tüm 
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öğrencilerin var olan kapasitelerini tam olarak kullanabilmeleri için dışsal etkinliklerle 

desteklenmeleri gerekir. Dışsal öğretim etkinlikleri; dikkati çekme, öğrenciyi hedeften 

haberdar etme, ön öğrenmelerin hatırlanmasını sağlama, uyarıcıları sunma, öğrenme rehberi 

sağlama, performansı ortaya çıkarma, dönüt sağlama, performansı değerlendirme, kalıcılığı 

sağlama ve transferi güçlendirme olarak sayılabilir (Senemoğlu, 2007).  

 

Doğrudan Öğretim Modelleri 

 

Doğrudan öğretim öğretmen merkezlidir. Öğrenciye sunulacak materyallerin 

yapılandırılması ve öğrenciye sunuluşunda öğretmen etkindir. Ders akademik odaklıdır. 

Öğrenciye kazandırılacak hedefler, hedefe ulaştıracak etkinlikler, etkinliklere ayrılacak zaman 

bellidir. Öğrencinin performansı izlenir ve anında dönüt verilerek öğrenci yönlendirilir. 

Öğretim hedefleri, öğrencilerin yeteneklerine uygun materyallerin seçimi ve öğretimin 

ilerleyişi öğretmenin kontrolünde olmakla birlikte, etkileşim otoriter değildir. Öğrenci 

katılımı önemlidir (Senemoğlu, 2007). 

 

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 

 

Düz Anlatım 

 

Sunuş yoluyla öğretim stratejisine giren, öğretmen merkezli, geleneksel bir yöntemdir. 

Öğrenciler, öğretmenin anlattığı bilgileri pasif bir şekilde oturarak dinlerler. Düz anlatımda 

öğretmen anlatacaklarını önceden planlamalı, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate 

almalıdır. Ses tonunu iyi ayarlayarak, öğrencilere sorular yöneltmelidir. Öğrencilerin dikkat 

süreleri iyi ayarlanmalı, sıkıldıkları anlaşıldığında başka etkinliklere yer verilmelidir. Bu 

yöntemle bilgiler kalabalık gruplara kolay iletilebilir, kısa zamanda çok bilgi verilebilir. 

Ancak, daha çok bilişsel alandaki hedeflerin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Öğrenci aktif 

olarak katılmadığı için, yüksek düzeyde bir öğrenme gerçekleşmez (Gömleksiz, 2006). 

 

 

 

 

Tartışma 
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Tartışma yöntemi, bir konu veya sorun üzerinde öğretmen ve öğrencilerin 

yoğunlaşarak görüşler ileri sürmelerini içeren bir öğretme- öğrenme yöntemidir. Yöntemin 

esası grup etkinliğine dayanır. Amacı ele alınan problem veya konu ile ilgili olarak 

öğrencileri düşündürmek, fikirlerini ve çözüm önerilerini almaktır. Bu yöntem daha çok ele 

alınan konunun daha iyi kavranması için başvurulan bir yoldur. Ele alınan konu ile ilgili 

olarak öğrenciler daha detaylı bilgiler elde ederler. Demokratik bir yöntemdir. Fikirlerin 

serbestçe söylenmesine ve eleştirilmesine imkan sağlar. Öğrenciler derse aktif katılırlar, 

ilgileri yüksek ve süreklidir. Başkalarının düşüncelerine hoşgörü ile bakabilmeyi sağlar. 

Ancak zaman alıcıdır, kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. İyi bir hazırlığı gerektirir. 

Tartışmanın mutlaka bir amacı olmalı ve bu amaç her zaman gözönünde bulundurulmalıdır. 

Öğretmen tartışmanın konu dışına taşmasına engel olmalı, tartışma sonunda elde edilen 

bilgiler ve görüşler öğretmen tarafından özetlenmelidir (İşman ve Eskicumalı, 2006).  

 

Örnek Olay  

 

Örnek olay yöntemi gerçek yaşam sorunlarıyla öğrencileri yüz yüze getiren bir 

yöntemdir. Daha önceden öğrenilmiş kavram ve ilkelerin uygulamaya konulmasıyla 

öğrenme-öğretme ortamında kuram ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına 

yardımcı olur. Kuram ve uygulama çok farklı olabilir. Örneğin; Sosyal Bilgiler dersinde 

konular soyut olabilir. Bu kavram, ilke ve kuramlarla öğrenci gerçek yaşam arasında köprü 

kuramayabilir. Bu sorunu çözebilmek için öğretimde kullanılabilecek yöntemlerden biri 

örnek olaydır. Bu yöntemde, hedeflere ulaşmak için öğrenciler derslikte gerçek yaşantıya 

benzetilmiş olgu, olay, durum ve sorunlarla yüz yüze getirilirler. Genellikle yazılı olarak 

dağıtılan örnek olay öğrencilere ev ödevi olarak da verilebilir. Bu tutum öğrencilerin sınıfa 

tartışmak için hazırlıklı olarak gelmelerini sağlayabilir. Örnek olayın sağladığı en büyük 

yarar, öğrencilere bildiklerini, kavradıklarını gerçek durumda uygulama fırsatı sağlamasıdır. 

Yöntem yeterli olgunluğa ulaşmamış öğrencilere ve kalabalık sınıflarda uygulanamaz. Ayrıca 

tek bir çözüm gerektiren ve bu çözümün tek doğru olduğu durumlar için de uygun değildir. 

Bilgi düzeyini aşmış öğrenciler için örnek olay yöntemi kavram ve daha yukarı basamaktaki 

hedef davranışlar için en uygun yöntem olabilir (Sönmez, 2005). 

 

 

Gösterip Yaptırma 
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Gösterip yaptırma yöntemi; bir işlemin uygulanmasını, bir araç- gerecin 

çalıştırılmasını önce gösterip açıklama, sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak 

öğretme yoludur. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin 

beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Gösteri 

öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğrenci merkezlidir. Bu yöntem daha çok öğrencilerin 

psiko-motor becerileri kazanmalarında etkilidir. Beceriler sırayla ve aşamalı olarak 

öğretilmeli, bir beceri tam öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. Her öğrenciye istenilen 

beceriyi kazanmak için yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmelidir (Demirel, 2006).  

 

Problem Çözme 

 

Problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini temel 

almaktadır. Bu yaklaşım; problemi tanıma, geçici hipotezleri formüle etme, veri toplama- 

organize etme- değerlendirme ve açıklama, sonuca ulaşma ve sonuçları test etme aşamalarını 

içermektedir. Problem çözme yönteminde zihnin analiz etme, genelleme ve sentez etme gibi 

en yüksek bilişsel fonksiyonları kullanılmaktadır. Bu yöntemde öğrencinin aktif olması 

nedeniyle algılama ve akılda tutma daha uzun sürelidir. Öğrencilere ileride yüz yüze geleceği 

sorunlara uygulayacağı çözümlerin modellerini sağlar. Sonuçlara ulaşmak için nasıl bağımsız 

düşünmeleri gerektiğini öğretir. Ancak, fazla zaman gerektirebilir, problem üzerinde 

çalışmaktan dolayı öğrenci olumsuz tavır geliştirebilir. Bu nedenle, problemleri öğrencilerin 

olgunluk ve beceri düzeylerine uygun bir biçimde sunmak, problemin önemine inandırmak 

önemlidir (Küçükahmet, 1999). 

 

Bireysel Çalışma 

 

Öğrencinin kendi başına bir konuyu öğrenmek istediği veya kendi başına çalışmak 

istediği zaman kullanılır. Bireyin konuyu yaparak yaşayarak öğrenmesinde ve araştırma 

yoluyla öğretime uygun durumlarda kullanılır. Bilişsel alanın uygulama, analiz ve sentez 

basamaklarındaki davranışların kazandırılmasını sağlar. Belli başlı özellikleri; öğrenci 

merkezli olması, yaparak yaşayarak öğrenme temeline dayanması, öğrencilerin öğrenme 

durumlarını kendilerine göre ayarlamaları ve öğretimin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun 

olarak gerçekleşmesidir (Gömleksiz, 2006). 

Soru-Cevap 
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Sınıf içi uygulamalarda en yaygın şekilde kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem, 

öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırma bakımından oldukça önemlidir 

ve her dersin öğretiminde kullanılabilir. Bütün sınıfı ilgilendiren sorular tüm sınıfa sorulmalı, 

herkesin düşünmesi sağlanmalı, gönüllü öğrencilere öncelik verilerek soruyu cevaplandıracak 

öğrenci belirlenmelidir. Bireysel olarak sorulan sorularda ilginin dağılmaması için öğrenci 

tesadüfi olarak belirlenmelidir. Doğru cevaplar anında pekiştirilmeli, yanlış cevaplar doğrusu 

tekrar ettirilerek düzeltilmelidir. Soruyu sorduktan sonra düşünmek için yeterli zaman 

tanınmalıdır (Demirel, 2006). 

 

Beyin Fırtınası  

 

Beyin fırtınasının esası, belirli bir durum veya probleme ilişkin fikir ve seçenekleri 

ortaya koymaktır. Örneğin; bir teneke kutunun, eski gazetelerin kullanım alanlarının 

bulunması türünden bir alıştırma ile öğrenciler yaratıcı düşünmeye ve imgeleme yapmaya 

yöneltilirler. Beyin fırtınası hiçbir tür yargılamanın olmadığı bir ortamda gerçekleştirilir, 

çünkü fikir üretme ve eleştirinin aynı anda gerçekleşmeyeceği düşünülür. Bu özelliği 

nedeniyle yaratıcı ve orijinal fikirlerin doğmasına yardımcı olur. Beyin fırtınasının diğer bir 

kullanım şekli de varsayımda bulunmaktır. Bireyi yaratıcı düşünmeye zorlayan bu teknikte, 

örneğin bütün nehirlerin tuzlu olması durumunda dünyada neler olabileceği tartışılır. Beyin 

fırtınası birçok öğretim etkinliğinde kullanılabilecek etkili bir yaratıcı düşünme yöntemidir. 

Sayılan bu kullanımının yanında, okuldaki güncel bir problemi tanımlamak veya çözmek için 

de kullanılabilir. Okula devamsızlık, derslere ilgisizlik gibi problemler bu yöntemle 

tartışılabilir (Özden, 2005). 

 

Rol Oynama 

 

Rol oynama yönteminde bir olay, durum veya sorun öğrencilerin gözü önünde bir grup 

öğrenci tarafından dramatize edilir. Öğrenciler dramatizasyonu izledikten sonra olayı enine 

boyuna tartışırlar. Rol oynama yöntemi özellikle duygu ve becerilerin kazandırılmasında 

etkilidir. Örneğin; bir oyun esnasında öğrenciler kendilerini bir başkasının yerine koyar, 

onların duygu ve düşüncelerini ifade etmeye çalışırlar. Bunları yaparken de rol oynama 

sanatını öğrenirler. Öğrenciler bir olayı veya durumu canlandırdıkları için yaratıcılıkları 

gelişir. Sadece bilişsel alanda değil, duyuşsal ve psiko-motor alan ile ilgili öğrenim yaşantıları 

gerçekleştirirler. Ancak, kalabalık sınıflarda uygulanması zordur ve zaman alıcıdır. Öğretmen 



 50 

bu yöntemi kullanırken öğrencileri kontrol etmekte zorlanabilir. Dersten önce yapılacak 

etkinliğin ayrıntıları belirlenmeli, öğrencilere canlandıracakları roller hakkında yeterli bilgi ve 

zaman verilmelidir. Oyun on- on beş dakikalık bölümlere ayrılırsa dikkatleri daha canlı 

tutulabilir. Oyunun sonunda tüm sınıfça bir tartışma yapılmalı, verilmek istenen mesajların 

neler olduğu buldurulmalıdır (İşman ve Eskicumalı, 2006). 

 

Benzetişim  

 

İlk defa karşılaşılan bir problemi çözmek için insanlar çoğu kez bu probleme benzer 

olarak algıladıkları, daha önce görüp karşılaştıkları bir problem hakkındaki bilgilerini 

kullanırlar. Benzetişim yöntemi de bilinenlerle bilinmeyenler arasında bağ oluşturmayı içerir. 

Yabancılık çekilen bir olgunun tanıdık gelen bir olguya benzetilerek açıklanmasıdır. Tanıdık 

olmayan olgu hedef, tanıdık olgu kaynaktır. Bu yöntemin başarıya ulaşmasında öğrencinin 

sahip olduğu ön bilgiler önemlidir. Öğrenci kendisine sunulan olayı benzetmeler yardımıyla 

açıklayabilmek için olayla ilişki kurabileceği benzer bir olay ya da durum hakkında dağınık 

da olsa bilgi sahibi olmalıdır. Konunun öğrenilmesinde tek bir benzetme kullanmak ya da bir 

başkasının benzetmeyi doğrudan sunması yerine, öğrencilerden kendi ön deneyim ve 

bilgilerine dayanarak kendi benzetmelerini oluşturmalarını istemek, bu benzetmeleri sistemli 

bir şekilde düzelterek konu hakkında daha iyi bir algıya, anlayışa ulaşmalarını beklemek daha 

etkili bir öğrenme ortamı yaratacaktır (Baran ve Çimen, 1999; Duit, 1991; Stavy ve Tirosh, 

1993). 

 

İkili ve Grup Çalışmaları 

 

Buluş yoluyla öğretme stratejisine giren bir öğretme yöntemidir. İki- sekiz öğrencinin 

biraraya gelerek bir problemi veya bir konuyu araştırmak ve rapor etmek amacıyla 

yürüttükleri çalışmalardır. Bu yöntemde amaç, öğrencilerin biraraya gelerek sosyal bir 

etkileşime girmeleri ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarıdır. Öğretmen grupları 

öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre oluşturur. Grupta görev dağılımı yapılarak, 

başkan, başkan yardımcısı, yazıcı ve sözcü seçilir. Belli bir süre içinde grup üyeleri ya bir 

konu üzerinde tartışırlar ya da bir konuyu araştırıp konu ile ilgili bilgi toplarlar. Daha sonra 

elde edilen bilgiler sözcüler vasıtasıyla bütün sınıfa aktarılır. Bu yöntemle öğrenilenler daha 

kalıcı hale gelir. Öğrenciler düşüncelerini rahatça ifade etme fırsatı bulurlar, demokratik 
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tutum ve davranışlar kazanırlar. Öğretmenden bağımsız öğrenme sürecine girerler 

(Gömleksiz, 2006). 

 

Drama 

 

Drama öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak 

öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir. Drama yöntemi doğal ve biçimsel drama olarak iki 

şekilde incelenebilir. Doğal drama, daha çok serbest konuşmalarla gerçekleşir. Kimin ne 

zaman ne söyleyeceği önceden belli değildir. En güzel örneği yaratıcı dramadır. Biçimsel 

Hacivat-Karagöz oyunları biçimsel dramaya örnektir. Drama yöntemi öğrencilerin problem 

çözme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirir. Kişinin kendine olan güvenini, anlama 

yeteneğini ve yaratıcılığı arttırır. Bilgilerin etkin kullanımını sağlayarak onları pekiştirir. 

Drama ise, daha çok yetişkin öğrenci gruplarında uygulanır ve önceden planlanması gerekir. 

Biçimsel drama için prova da gerekebilir (Demirel, 2006; Gömleksiz, 2006). 

 

Drama çocukların kendi düşüncelerini ve duygularını sözlü ya da sözsüz yollardan 

ifade etme becerisi kazandırır. Çocuklar yanlışın olmadığı deneyimlere katılırken kendilerini 

olumlu algılamaya başlarlar. Bu yöntemle farklı görüşler ortaya koyabilir, diğerlerine göre 

kişisel görüşlerini tahlil edebilirler. Bu da çocukları farklı düşünmeye, tartışmaya ve çözüme 

götürür (Fulford et al., 2001; Isenberg and Jalongo, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN?  
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Sevgili öğrenciler, 

 

Kitabın bu bölümünde bireyin gelişimine ait genel bazı bilgiler edindiniz. Bu bilgiler 

ışığında aşağıda verilen olayla ilgili olarak sen olsaydın neler yapardın? Bu konudaki 

düşüncelerini merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı 

değerlendirmeni ve yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda 

büyük harflere yazılan olaya gerçekten tanık olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme 

öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. 

Düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma. 

 

ZEYNEP ÖĞRETMEN O GÜN SINIFINDAKİ ÖĞRENCİLERE FEN BİLGİSİ 

DERSİNDE SOLUNUM SİSTEMİNİ ANLATTI.  KONUNUN KAPSAMI GENİŞ 

OLDUĞU İÇİN DERS BOYUNCA SOLUNUM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ORGANLARI 

TANITARAK, SOLUNUMUN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ HAKKINDA 

ÖĞRENCİLERİNE HIZLI BİR ŞEKİLDE BİLGİLER VERDİ. ZEYNEP ÖĞRETMEN O 

GÜN ÖĞRENCİLERİNE SOLUNUM SİSTEMİ HAKKINDA PEK ÇOK YENİ BİLGİ 

AKTARDI. ANCAK ÖĞRENCİLER DERSİN SONLARINA DOĞRU BİRBİRLERİYLE 

KONUŞMAYA, ÖĞRETMENİ DİNLEMEMEYE BAŞLADILAR. NİTEKİM 

ÖĞRENCİLER BİR AY SONRA YAPILAN FEN BİLGİSİ SINAVINDA SOLUNUM 

SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAN SORUYA YETERSİZ VE YANLIŞ CEVAPLAR 

VERDİLER. ZEYNEP ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNİN KONUYU YETERİNCE 

ÖĞRENMEDİKLERİNİ VE ANLATILAN BİLGİLERİN PEKÇOĞUNU 

UNUTTUKLARINI DÜŞÜNDÜ. 

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 

ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 
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Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Büyüme ve gelişme arasındaki farklılık nedir? 

2. Kalıtımın gelişim üzerindeki etkileri nelerdir? 

3. Öğrenmenin temel özellikleri nelerdir? 

4. Okul öncesi dönemdeki çocukların başlıca gelişim özellikleri hangileridir? 

5. İkili ve grup çalışmalarının çocuklara sağladığı katkılar neler olabilir? 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

6. Bireyin hem bedeninin, hem de iç organlarının boy ve ağırlık yönünden artışına 

……………… denir. 

7. Hazırbulunuşluk;  ……………….. ve ………………….. sonucunda bireyin belli 

davranışları yapabilecek düzeye gelmesidir. 

8. Gelişimde çevresel faktörlerin etkisi, gelişimin …………………. olduğu dönemlerde 

……………., …………….. olduğu dönemlerde ……………dır. 

9. Yeni doğan bebeğin ilk gereksinimleri; ……………….., ……………….., 

………………… ile ……………… ve ……………….dir. 

10. Vücudumuzda …………………. ve …………………… olmak üzere iki tür salgı bezi 

vardır. 

 

Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

11. "Tekrar ya da yaşantı sonucu meydana gelen, kalıcı davranış değişikliği" olarak 

tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelişme 

B) Büyüme 

C) Olgunlaşma 

D) Öğrenme 

E) Hazır Bulunuşluk 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye ait bir özellik değildir? 
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A) Öğrenme, yaşantı ürünüdür 

B) Öğrenme sonucunda, davranış değişikliği meydana gelir 

C) Öğrenme, insanın beden yapısı, duygusal ve zihinsel özellikler açısından 

değişmesi ve istenen görevleri yapabilecek duruma gelmesidir  

D) Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, kişinin uyarılması gerekir 

E) Öğrenmeden söz edebilmek için, bireyin gösterdiği davranış değişikliğinin 

sürekli olması gerekir 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi gelişimin ilkelerinden biri değildir? 

A) Gelişimin hızı, yaşamın her döneminde aynıdır 

B) Gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir ürünüdür 

C) Yaşamın değişik dönemlerinde, farkla türden gelişmeler önem kazanır  

D) Gelişim baştan ayağa doğrudur 

E) Gelişim içten dışa doğrudur 

 

14. "İnsanın beden yapısı, duygusal ve zihinsel özellikler açısından düzenli bir biçimde 

değişmesi ve istenilen görevleri yapabilecek duruma gelmesi" şeklindeki tanım 

aşağıdaki hangi kavrama aittir? 

A) Büyüme 

B) Öğrenme 

C) Hazırbulunuşluk  

D) Eğitim 

E) Gelişme 

 

15. Aşağıdaki öğrenme stratejilerinin hangisinde öğrenci diğerlerine göre daha az aktiftir? 

A) İşbirliğine dayalı öğrenme 

B) Buluş yoluyla öğrenme 

C) Sunuş yoluyla öğrenme 

D) Tartışma 

E) Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme 
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FİZİKSEL GELİŞİM 

 

Bireysel büyüme ve bireyler arası farklılıkları yorumlamada yardımcı olan fiziksel 

gelişimin irdelendiği bu bölümde; fiziksel gelişimin tanımı ve önemi, doğumdan on iki yaşa 

kadar olan çocuklarda ve ergenlerde fiziksel gelişim özelliklerine ve fiziksel gelişimin 

desteklenmesine yer verilmiştir. 

 

TANIMI VE ÖNEMİ 

 

Fiziksel ya da bedensel gelişim, bedeni oluşturan tüm organların gelişmesini, boyun 

uzamasını, kilonun artışını, kemiklerin gelişimini, dişlerin çıkmasını ve değişmesini, kasları, 

tüm sistem ve organları (sindirim, solunum, dolaşım boşaltım sistemi, beyin ve sinir sistemi) 

duyu organlarının gelişimini kapsar. 

 

İnsan yaşamı döllenmeden ölüme kadar geçen bir süreç olarak kabul edilmekte ve bu 

sürecin başlaması fiziksel gelişim ile devam etmektedir. Döllenmeden itibaren aileden gelen 

genetik temeller üzerine kurulan ve çevre faktörlerinden etkilenen gelişme işlemi çok hızlı bir 

şekilde devam eder. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem bebeklik dönemidir. Bu 

dönemde çocuk bir bütün olarak büyüme gösterir. Yaşamının ilk yıllarındaki gelişim, gelecek 

yıllardaki gelişmenin temelini oluşturur. İlk yıllardaki gelişmenin biçimi, geri kalan 

yaşamdaki geleceği şekillendirir. Oyun döneminde fiziksel gelişim bebeklik dönemine göre 

yavaşlamıştır (Alpaslan ve Korun, 1994; Bimbaşıoğlu, 1990; Feldman, 2001). 

 

Bütün organlarda hacim, oran ve çalışma bakımından sürekli bir değişiklik söz 

konusudur. Bu değişiklik vücudun farklı bölgelerinde, değişik yaşlarda, farklı hızda oluşur. 

Fiziksel gelişim baştan ayağa, merkezden dışarı doğru ilkesine uygun bir şekilde gelişimini 

sürdürür. Bu gelişim süreci bireyin psiko-motor, duygusal, sosyal ve bilişsel yaşamını da 

etkiler. Böylece, bireyin bir kişilik geliştirmesine yol açar. Bu bakımdan bireyin yaşamında 

fiziksel gelişimin önemi büyüktür (Bimbaşıoğlu, 1990; Müniroğlu, 1995).  
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ÇOCUKLARDA FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (0-12 YAŞ)   

 

Fiziksel gelişim çocuğun beden yapısındaki niceliksel değişme ve artışları içerir. 

Doğumdan on iki yaşa kadar olan fiziksel gelişim boy ve kilo, kaslar, kemikler ve dişler, 

sistemler ve organlar açısından incelenecektir. 

 

Boy ve Kilo 

 

Yeni ve zamanında doğan bir bebeğin boyu ortalama 48–50 cm, ağırlığı ise 3250–

3500 gram arasındadır. Erkek çocuklar kızlara göre daha uzun boylu ve daha kilolu doğarlar. 

Vücut ağırlığındaki değişmeler bebeğin gelişip gelişmediğini gösteren önemli göstergedir. 

Doğumdan sonra bebeğin ağırlığı hızla artmaya başlar. Bebek özellikle ilk iki yıl düzenli 

aralıklarla tartılmalıdır. Bebek beşinci ayda doğum ağırlığının iki katına birinci yılın sonunda 

üç katına ve ikinci yılın sonunda ise dört katına ulaşır. Bebeğin bir yıl içinde boyu yaklaşık 75 

cm kilosu ise 10 kilogramdır. Birinci yılda bebek, boyuna oranla kilosunun daha fazla olması 

nedeniyle şişman bir görünümdedir.  

 

Bebeğin karnı büyüktür ve kambur bir duruşu vardır. İki yaşında kamburluk azalır, üç 

yaşında duruşu yetişkine benzer. Hem kız hem de erkek çocuklarda boy büyümesi ve ağırlık 

artması, doğumu izleyen birkaç yıl içinde ve ergenlik döneminde fazla, ilk çocukluk ve erinlik 

öncesine yakın yıllarda oldukça azdır. İki-beş yaş arasında boyun uzama hızı yavaşlar. Çocuk 

dört yaşına geldiğinde boyu doğumdaki boyunun iki katına ulaşır. İki-altı yaş arasındaki 

çocuğun ağırlığı iki kilo artarak yaklaşık olarak 23-24 kilograma ulaşır (Ceyhan, 2006; Ülgen 

ve Fidan, 1997; Yiğit 1999).  
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Şekil 1. Kız ve erkek çocukların 0-3 yaşta vücut ağırlığı ve boy uzunluğu persantil eğrileri                

(Neyzi vd. 2008)  

Beş-altı yaşlarında başlayan büyüme hızındaki düşme, on-on bir yaşlarının sonuna 

kadar devam eder. Yedi yaşındaki erkek çocuklar ortalama olarak 127 cm boyundadır, on 

yaşlarına geldiklerinde ise boyları 138 cm’ye ulaşır. 

 

Kız ve erkek çocuklar arasında boy ve kilo yönünden farklılıklar görülür. Okul öncesi 

dönemde kız ve erkek çocukların bedenlerinin oldukça benzer olmasına rağmen erkeklerin 

biraz daha uzun ve ağır oldukları gözlenir. Erkek çocuklar, kızlardan daha çok kemik ve kas 

kütlesine sahiptir.  

 

İkinci çocukluk dönemini olan altı-on iki yaşlar arasındaki çocukların fiziksel gelişimi 

daha yavaş bir seyir izler. Bu yaş grubundaki çocukların ortalama yıllık boy artışı 5,5 cm 

civarındadır. Bu yaş grubundaki çocukların ağırlığındaki değişim başlangıçta yavaş iken 

ilköğretim dört ve beşinci sınıflarında dikkat çekici bir fark ortaya çıkar. Bu dönemde çocuk 

oyun ve spor performansında daha olgun düzeye ulaşır ve becerileri hızla öğrenir. Ağırlık ve 

boyda meydana gelen yavaş büyüme, çocuğun vücuduna alışmasına yardımcı olur  

(Dworetzky, 1995; Feldman, 2001; Türküm, 2006). 
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Şekil 2. Kız ve erkek çocukların 2-18 yaşta vücut ağırlığı ve boy uzunluğu persantil eğrileri 

(Neyzi vd. 2008) 

Okulun ilk yıllarında çocukların fiziksel gelişimlerinde gittikçe artan bir yavaşlama 

olmasına karşılık, on yaşlarına doğru vücut biyokimyasındaki farklılaşmalara bağlı olarak, 

özellikle kız çocuklarında ani bir boy artışı yanında, ikincil cinsiyet özelliklerinin de 

belirmeye başladığı görülür. Ağırlık artışı kızlarda daha çok ilk adet döneminde, erkeklerde 

ise daha çok 15-16 yaş civarında olur(Erden ve Akman, 1997; Trawick-Smith, 2006; Ülgen ve 

Fidan, 1997). 

 

Şekil 3. Doğum öncesi ve doğum sonrasında beden orantılarındaki değişiklikler  
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Kaslar    

 

Kaslar hareket sisteminin aktif elemanlarıdır. Vücut, hareketlerini kaslar sayesinde 

yapar. Kaslar vücutta şu görevleri üstlenirler: 

 Doğum sırasında aralıklı olarak kasılır ve bebeğin ilerlemesine yardım ederler. 

 Vücudun enerji deposudur. 

 Dilin hareketlerini sağlar ve konuşmaya yardım ederler. 

 İskelet sisteminin hareketini sağlarlar. 

 Organların çalışmasına etki ederler. 

 Kalbin çalışması ve kan dolaşımında etkin rol alırlar. 

 Solunum sisteminin çalışmasına yardımcı olurlar (Akyıldız, 1999). 

 

Kasların gelişimi de bir sıra içinde oluşur. Önce büyük kaslar sonra küçük kaslar 

gelişir. İki-altı yaş arasında çocuğun hareketlerinin sayısında ve niteliğinde artma gözlenir. Bu 

gelişmeyle birlikte çocuklar geniş ve küçük hareketleri daha kolay yaparlar. Birinci yılın ilk 

üç ayında göz kürelerinin hareketini sağlayan kasların kontrolü kazanılır. Dört-yedi aylar 

arasında başı ve bedeninin üst kısmını destekleyen kaslarla, el ve kol hareketini sağlayan 

kasların kontrolü sağlanır. Okulöncesi dönemde erkek çocuklar, kızlardan daha uzun ve ağır 

olmalarına karşılık, kızların ince motor gelişimleri erkeklerden biraz daha ileridir. Bu durum 

dikkate alınarak aynı yaşlarda olan kız ve erkeklerin ince motor beceri gerektiren düğme 

ilikleme, makas kullanma, kitap sayfalarını çevirme gibi işlerdeki başarılarını 

karşılaştırmamak gerekir (Erden ve Akman, 1997; Senemoğlu, 2006; Trawick-Smith, 2006; 

Yavuzer, 1999).  

 

 

Yedi yaşındaki çocuk rahatlıkla koşar, tırmanır. Kaba motor kontrolü gerektiren 

becerilerin gerçekleştirilmesinde hiçbir sorun olmamasına karşılık, özellikle erkek çocukların 

ince motor kasların koordinasyonunda sorunları gözlenir. Bu nedenle çok uzun süreli kalem 



 64 

tutma ve küçük yazı yazma gibi üst koordinasyon gerektiren çalışmalarda zorlanabilirler 

(Erden ve Akman, 1997; Türküm, 2006).  

 

Kemikler ve Dişler 

 

Yeni doğan bir bebeğin kemik yapısı, kıkırdaktan oluşmaktadır. Zamanla büyümeyle 

birlikte kıkırdak; kalsiyum, fosfat ve diğer minerallerin depolanmasıyla kemik haline dönüşür. 

İskeletin büyümesi her yönde aynı oranda değildir. Bebek yeni doğduğunda vücudunda 270 

kemik varır. Kemiklerdeki en hızlı gelişme, yaşamın ilk yılı içinde görülür, daha sonra 

ergenlik dönemine kadar gelişme hızında bir düşme ortaya çıkar. Ergenlik döneminde ise 

kemiklerdeki gelişme yeniden hızlanır (Dworetzky, 1995; Erden ve Akman, 1997; Yavuzer, 

1999). 

 

Bebek doğduğunda baş çevresi 34-35 cm civarındadır. Baş çevresi birinci yılın 

sonunda 12 cm, ikinci yılın sonunda da 2 cm artar. Üç-on iki yaşlar arasında da baş çevresi 

yaklaşık 3-4 cm kadar artar ve yetişkin başına yaklaşır. Kafatası arasında altı tane boşluk 

vardır. Bunlara bıngıldak denir. Bunların beş tanesi doğumun ilk günlerinde kapanır. 

Tepedeki bıngıldak on iki-on sekiz aylar arasında kapanır. Kemik hastalığı olanlarda 

bıngıldak geç kapanır. Beyin gelişiminde problem olduğunda ise erken kapanır. Yeni doğan 

bebeğin başı diğer organlara göre çok büyüktür. Normal bir yetişkinde baş, beden 

büyüklüğünün sekizde birine eşitken, yeni doğanda bu oran dörtte birine eşittir. İlk bir yıldan 

sonra başın büyümesi yavaşlar. 

 

Kızlar iskelet gelişimi bakımından erkeklerden bazı farklılıklar gösterir. Çocuklukta, 

kızlar erkeklerden bir yaş ileridedir. Örneğin, dört yaşındaki bir kız çocuğunun iskelet 
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gelişimi beş yaşındaki bir erkek çocuğunun iskelet gelişimine eşittir (Bimbaşıoğlu, 1990; 

Dworetzky, 1995). 

 

İskelet sistemi bedenin oranını da belirler. Bedenin baş, kol, el, göğüs, karın, bacak ve 

ayak gibi parçalarının birbirine göre büyüklüğü bedenin oranını verir. Kemik gelişimi veya 

kemik yaşı iskelet büyümesinin sınıflanması anlamında kullanılır ve çocuğun 

değerlendirilmesi de önemlidir. El ve bilek kemikleşmesi, kemik yaşını bulmada ve gelişimin 

normal olup olmadığını saptamada ölçek olarak kullanılır(Başaran, 1996; Feldman, 2001; 

Jhon ve Thomas, 1983).  

 

Kemiklerin gelişimi ile dişlerin gelişimi arasında da çok sıkı bir ilişki vardır. Diş 

gelişimi bakımından kızlar erkeklerden bir yıl ileridedir. Yeni doğmuş bebeğin dişleri yoktur. 

Bebek ilk dişlerini altı-yedinci aylarda çıkarır. İlk olarak altı-sekizinci aylarda iki adet alt orta 

kesici dişler çıkar. Daha sonra iki adet üst orta kesiciler çıkar. Çocuk bir yaşına geldiğinde üst 

ve alt yan kesici dişlerin çıkmasıyla sekiz diş tamamlanmış olur. Dört yaşına doğru çocuğun 

dişleri tamamlanır. Bu dişlere süt dişleri denir. Çocuğun 20 tane süt dişi vardır. Süt dişlerinin 

çıkış sıraları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 

Şekil 4. Süt dişlerinin çıkış sırası 

Çocuk yedi yaşına geldiğinde, süt dişleri çıktığı sıraya göre tekrar düşmeye ve yerine 

kalıcı dişler çıkmaya başlar. On iki yaşında da çocuğun ağzında 28 tane kalıcı diş bulunur 

(Alpaslan ve Korun, 1994; Ceyhan, 2006; Dworetzky, 1995).  
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Süt ve kalıcı dişlerin zamanında ve sağlam çıkmasında, annenin hamilelik döneminde 

sağlıklı ve yeterli beslenmesi, doğum sonrası bebeğin yeterli ve dengeli beslenmesi ve aldığı 

vitaminlerin büyük rolü vardır. Çocuklarda diş sağlığının korunmasında yetişkinlerin 

rehberliği önemlidir. Çocuğa her yemekten sonra dişlerini fırçalama alışkanlığı kazandırmak 

gerekir. Diş çürüklerinin zamanında ve vakit geçirmeden tedavi edilmesi de önemlidir (Ülgen 

ve Fidan, 1997). 

 

Sistemler ve Organlar 

 

Vücut gelişimine paralel olarak iç organlarda gelişir. İç organlardaki gelişim ve 

büyüme aşağıda incelenmiştir: 

 

Sindirim Sistemi: Bebeğin sindirim sistemi, anne sütü ve onun bileşimine yakın 

gıdaları sindirilebilecek niteliktedir. Bebeklerin midesi küçüktür. Beslenme esnasında mide, 

kapasitesi ile orantılı miktarda besin alabilir. Midenin boşalması da çabuk olur. Bebek çok 

çabuk acıkır, bu yüzdende sık sık beslenmesi gerekir. Mide kapasitesi yeni doğan bebekte 20-

30 ml iken, birinci haftanın sonunda 60-100 ml’ye çıkar. Üçüncü ayda 150 ml, altıncı ayda 

200 ml ve birinci yaşın sonunda 300 ml’ye ulaşır. İki yaşından sonra çocuklarda mide 

kapasitesi 500 ml’ye kadar çıkar (Ülgen ve Fidan, 1997). 

 

Bebeklerin vitamin ve kalsiyuma çok fazla ihtiyaçları vardır. Bu maddelerin yoklukları 

sindirim bozukluklarına yol açar. Sindirim bozuklukları çocuğun fiziksel gelişimini engeller. 

Bebek başlangıçta katı yiyecekleri sindiremez. Sindirime yardımcı olan salgıların özelliği ve 

miktarı çocuk büyüdükçe farklılaşır ve bebek değişik gıdaları kolayca sindirebilir 

(Bimbaşıoğlu, 1990; Ceyhan, 2006).  

 

Mide ve bağırsak gelişimi bebeklik döneminde tamamlanır. Sindirime yardımcı olan 

salgıların da artmasıyla, bebek yavaş yavaş değişik gıdalara alıştırılır. Ergenlik döneminde, 
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midenin büyüklüğü ve kapasitesi artar. Bundan dolayı bu dönemde aşırı yemek yeme görülür 

(Ülgen ve Fidan, 1997). 

 

Solunum Sistemi: Her hücrenin enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji, besin öğelerinin ve 

oksijenin kullanılmasıyla sağlanır. Oksijenin hücre düzeyinde kullanılmasına iç solunum, 

oksijenin dış ortamdan alınmasına ise dış solunum denir. Oksijen kullanılması ve bebeklerin 

solunum sistemi yetişkinlerden farklıdır. Solunum yolları, daha dar ve kısadır. Yeni doğmuş 

bebeklerin dakikada solunum sayısı 40-60, üç aylık bebeğin 35-40, bir yaşındaki bebeğin ise 

30-35’dir. Bu dönemdeki solunum hızlı ve yüzeyseldir. İlk yıllardaki hızlı solunuma kaburga 

kemiklerinin yatay durumda olması neden olmaktadır. Bu nedenle bebek solunumu daha çok 

karın yardımıyla yapar (Acun ve Erten, 1995). 

 

Dolaşımı Sistemi: Kalp herkesin kendi yumruğu büyüklüğünde olan bir organdır. 

Vücudumuzda bulunan en güçlü kas kalp kasıdır. Dakikada ortalama 70 kez (60-100 arasında) 

kasılır. Kalbin bir günde pompaladığı kan yaklaşık 20 tonun üzerindedir. Çocukların kalp 

ritmi daha fazladır. Yeni doğan bir bebeğin kalbi dakikada ortalama 120-140 arasında artar. 

Bu hızlı atışlar bir yaşına kadar sürer. Dakikadaki kalp atışının sayısı yavaş yavaş azalır ve 

yetişkin düzeye gelir (Akyıldız, 1999). 

 

Yeni doğmuş bir bebeğin doğmadan önce kanında bulunan hemoglobin zamanla 

azalarak, yerini yeni ve kalıcı hemoglobine bırakır. Bebeğin kanında bebeği mikroplara karşı 

koruyan antikorlar bulunur. Bu antikorlar bebeğe plasenta yoluyla anneden geçer. Bebek 

doğduktan sonra ilk iki-üç ayda, kızamık, kızıl, çocuk felci, kabakulak gibi bulaşıcı çocuk 

hastalıklarından bu antikorlar yoluyla korunur. Üçüncü aydan itibaren bu antikorların etkisi 

azalır. Bu nedenle gerekli aşıların zamanında yapılması gerekir. 

 

Kalpten çıkan kan, akciğerlere gider ve oksijenle zenginleştikten sonra kalbe döner. 

Buna küçük dolaşım denir. Oksijenle zenginleşen kanın vücuda yayıldıktan sonra geri 

dönmesine ise büyük dolaşım denir. Kan vücut hücreleri ile dış dünya arasında bağlantıyı 

sağlayan önemli bir dokudur. Hücre ve dokulardaki artıklar kanla uzaklaştırılır. Besinlerle 

alınan temel maddeler ve solunum ile alınan oksijen hücre düzeyine kadar kan sayesinde 

iletilir. Bu anlamda kan hayati önem taşır (Acun ve Erten, 1995; Ülgen ve Fidan, 1997). 
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Boşaltım Sistemi: Hücreler artık maddeleri doğrudan kana çevirirler. Kan bunları 

alarak vücudun boşaltım organlarına iletir. Su ve karbondioksit fazlası solunumla, su ve tuzlar 

ise terle deriden dışarı atılırlar. Üre, ürik asit, su ve tuz böbrekler tarafından süzülerek idrarla 

dışarı atılır. İdrarın % 95’i sudur. İlk yıllarda böbreklerin çalışması ve bebeklerin idrar 

yapması oldukça düzensizdir. Bebeğin idrar yapma sayısı, beslenme ve çevre koşullarına 

bağlı olarak değişiklik gösterir. Bebeğin aldığı besin ve sıvı miktarı arttıkça, idrar yapma 

sayısı da o oranda artar (Acun ve Erten, 1995). 

 

Hayatın ilk yıllarında üreme organlarının büyümesi azdır. Araştırmalar kızlarda uterus 

ve ovaryumun, erkekte testislerin ve prostatın erinlikten kısa bir süre önce geliştiğini gösterir 

(Bilir, 1994). 

 

Beyin ve Sinir Sistemi: Merkezi sinir sisteminden 43 çift sinir çıkar. Bu sinirlerin 12 

çifti beyinden çıkar. Bunlara kafa çiftleri denir. Bunlar ses, duyma,  söz söyleme, tat alma, 

okuma ve yazma, dengede yürüme gibi etkinliklerin yapılmasını sağlar. Diğer 31 çift sinir ise 

kaslara ve iç organlara gider. Bu sinirler kasların görevlerini yapmasını sağlar. Merkezi sinir 

sistemi, kulak ve gözler fötal dönem ve süt çocukluğunda hızla gelişir. Merkezi sinir 

sistemindeki gelişim yavaş bir şekilde erinliğe kadar devam eder ve daha sonra durur. 

 

Beyin, beyincik ve omurilikten oluşur. Beyin doğumda 350 gram ağırlığında olup, 

erişkin beyninin % 25’i kadardır. Üç yaşındaki bir çocuğun beyin ağırlığı bir yetişkinin beyin 

ağırlığının % 75’ine, altı yaşında ise %90’na ulaştığı görülür. Çocukluk döneminde beyin 

ölçüsünde son derece yavaş bir büyüme söz konusudur. Beynin doğum öncesi ve doğum 

sonrasındaki gelişimi hızlıdır. Bu hızlı büyüme ve gelişmeye beynin büyüme hamlesi denir 

(Acun ve Erten, 1995; Bilir, 1994; Gallahue, 1996; Özer ve Özer, 1998) . 

 

Şekil 5. Beyin ve beynin bölümleri 
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Beynin büyüme hamlesi, doğum öncesi dönemde başlar ve dört yaşa kadar devam 

eder. Beynin büyüme hamlesinin ilk bölümü, doğum öncesinden on sekizinci aya kadar olan 

glia hücrelerinin hızla arttığı dönemi kapsar. İkinci bölümü ise, on sekizinci aydan dört yaşa 

kadar süren ve miyenilizasyonun gerçekleştirdiği dönemi içerir.  

 

İnsan doğumda, yaşamı boyunca sahip olabileceği nöron hücrelerinin tümüne sahiptir. 

Bir nöron öldüğü zaman yerine yenisi gelmez (Gallahue, 1996; Özer ve Özer, 1998). 

 

ERGENLERDE FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

 

Ergenlik dönemi, büyümenin yeniden hızlandığı, biyolojik değişim ve olgunlaşmanın 

tamamlanarak çocuğun erişkin görünümüne girdiği bir dönemdir. Ergenlik ya da ilk gençlik 

çağı denilen ergenlik dönemi altı ay ile bir yıl kadar süren erinlik dönemini de içine alan ve 

beş-altı yıl süren bir dönemdir. Ergenlikten önce erkeklerden daha kısa olan kızlar ilk büyüme 

atılımına erinlik döneminde başlar. Bu dönemde erkeklere oranlar kızlar daha uzun ve ağırdır. 

Bu durum genellikle on-on iki yaşlar arasında ortaya çıkar ve bu süre boyunca kızların çoğu 

yılda 5-10 cm büyürler. Erkek çocuklar da büyüme atılımına genellikle on-on altı yaşlar 

arasında başlar ve her yıl 8-12 cm büyürler. Daha sonra büyüme yavaşlayarak 20 yaşına kadar 

sürer (Gander ve Gardiner, 1998; Türküm, 2006). 

 

Erinlik döneminde, iç salgı bezleri çalışmalarını hızlandırır. Boy hızla uzar, eller, 

ayaklar ve burun büyür. Kız çocuklarında göğüsler gelişir ve kalçalar genişler. Kızlarda 

görülen değişiklikler daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Erkek çocuklarda gelişme, kızlardan 

iki yıl daha geç başlar. Erkeklerin yumurtalarının ve penislerinin gelişimi 12-13 yaşlarında 

başlar ve yetişkin düzeyine 15-16 yaşlarında erişir. Erkeklerde sakallar çıkmaya başlar. 

Cinsiyet hormonlarının üretiminin artması, erkeklerde sperm, kızlarda yumurta hücrelerinin 

etkin hale gelmesine ve vücutta bazı değişikliklerin oluşmasına neden olur. Erkek ve dişi 

cinsiyet hormonlarının salgılanmaya başlaması ve bu hormonların vücuttaki diğer 

hormonlarla birleşmesi sonucunda kemik ve kaslardaki büyüme hızlanır (Binbaşıoğlu, 1990; 

Erden ve Akman, 1997; Yiğit, 1999). 
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Ergenlik çağındaki değişiklikler cinsel salgı bezlerinin kana bol miktarda salgı 

bırakmalarıyla başlar. Erkeklerde testosteron kızlarda östrojen salgıları beyindeki hipofiz 

bezinin uyarılmasıyla bol miktarda üretilir. Kızlarda ergenlik döneminin ilk belirtisi, adet 

kanamasının başlamasıdır. Erkeklerde ise, kızlardaki gibi ergenlik döneminin başlamasının 

açık bir belirtisi bulunmamaktadır. Ancak vücutta kıllanmanın, cinsel organlarda büyüme ve 

sperm üretiminin başlaması, ergenlik çağına geçiş işaretleri olarak kabul edilir. Cinsel gelişim 

ve vücuttaki değişiklikler 20 yaşına kadar devam eder. Ancak başlangıçtaki kadar gelişim 

hızlı değildir (Erden ve Akman, 1997; Yiğit, 1999). 

 

Ergenlik dönemi boyunca beden ağırlığı kızlarda 16 kg, erkeklerde 20 kg artar. İç 

organların hızla büyümesi ve kütlesinin artması, kas dokusunda gelişme ve yağ dokusunda 

artma, ergenlikte beden ağırlığında gözlenen belirgin artışın öğelerindendir. Gerek kızlarda, 

gerekse erkeklerde vücutta yağ depolanması sonucu ağırlıkta belirgin bir artma gözlenir. 

Hormonların salgılanmasındaki düzensizlik, aşırı enerji ihtiyacı ve yanlış yeme alışkanlıkları 

bu dönemde şişmanlık sorununu gündeme getirir. Ergenlik döneminde, ergenin yaşadığı diğer 

bir sorun da değişikliklere uğrayan bedenini kabul etme sürecidir. Çocukluk döneminde 

fazlaca bir anlam taşımayan beden imgesi, ergenlik döneminde ergen için çok önemli bir öğe 

olmaktadır (Dworetzky, 1995; Türküm, 2006).  

 

Ergenin beden imgesi ile ilgili yaşadığı problemlerin başında, vücudundaki 

değişimlerin ergenin istediği gibi olmamasıdır.  Ergen normal kilo ve ölçülerde olsa bile 

genellikle kendisini çirkin ve şişman olarak algılar. Bu algılama şekli problemin yaşanmasına 

neden olur.  
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Ergenlik döneminde, baş kemikleri dışındaki tüm iskelet sisteminde de büyümede 

hızlanma görülür. İskelet sistemindeki büyüme belirli bir sıra izler. İlk önce el ve ayakların 

büyümesi gözlenir, sonra ön kol ve bacaklar, daha sonra üst kol ve uyluklar uzar. 

Uzunlamasına büyümeyi, vücudun enine doğru büyümesi takip eder. Öncelikle kalçalar ve 

göğüs, sonra omuzlar genişler ve en son olarak da baş uzar. Bütün bunlar ergenlikte boy 

uzamasının nedenleri arasında yer alır. 

 

Ergenliğin başlangıcı olan erinlik döneminde kızlar, hem boy, hem de ağırlık 

bakımından erkeklerden üstündür. İskelet gelişimi yönünden de kızlar erkeklere göre daha 

gelişmiştir. Örneğin, 14 yaşındaki bir kızın iskelet gelişimi, 16 yaşındaki bir erkeğin iskelet 

gelişimine erişmiş durumdadır. Ergenlik döneminde kemiklerin sayısı 350’ye ulaşır. 

Ergenliğin başlarında ikinci azı dişleri, on yedi yaşından sonra da üçüncü azı dişleri çıkmaya 

başlar. 

 

Ergenlikten önceki yıllarda çocuğun nabız sayısı 100, hatta daha fazladır. Bu miktar 

ergenlik yıllarında düşer. Çocuklukta ve ergenlik çağında, gelişimi etkileyen en önemli 

etkenlerin başında iç salgı bezleri gelmektedir. Büyümeyi sağlayan timüs bezinin ağırlığı on 

üç yaşında doğuştaki ağırlığının % 220 katına ulaşır. Troid bezi ergenlik öncesi yıllarda çok 

hızlı çalışarak, cinsel bezlerin etkinliğini artırır ve olgunlaştırır (Özer ve Özer, 1998; Yiğit, 

1999) 

 

FİZİKSEL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ  

 

Bebeklikte hızlı bir gelişim gösteren fiziksel gelişim, ilk çocukluk ve orta çocukluk 

yıllarında kısmen, ergenlik yıllarında birden artmaya başlamaktadır. Farklı yaşlarda farklı 

hızlarda gerçekleşen, beden yapısındaki nicel ve oranlı artışları ifade eden fiziksel gelişimin 

desteklenmesi önem kazanmaktadır. Fiziksel gelişimin desteklenmesinde oyun önemli bir ye 
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tutar. Denge oyunları, toplarla oynanan oyunlar, hareketli oyunlar, kısacası tüm oyunlar 

çocuğun fiziksel gelişimindeki ilerlemeyi destekler ve bir anlamda fiziksel gelişim oyun 

sayesinde kendi hızını yakalayabilir. 

 

Oyun sırasında çocuğun kasları hareket halinde olduğu için kaslardaki hareket 

dolaşımı hızını ve solunum sayısını artırır. Sıkışan ve derinleşen solunum sayesinde kana bol 

miktarda oksijen geçer. Hareket çocuğun gelişmesi kendi bedenini ve çevresini tanıyabilmesi, 

gelişmekte olan kasların çalıştırması için gereklidir (Binbaşıoğlu, 1990; Ülgen ve Fidan, 

1997).   

 

Çocukların fiziksel gelişimini desteklemek için anne-babalara, eğitimcilere şunlar 

önerilebilir:  

 

 Çocukların rahat bir şekilde yürüme denemesi yapabilecekleri güvenli ortamlar 

oluşturulmalı, çocuk her zaman motive edilmelidir.  

 Bebek yürümeyi öğrenirken sık sık düşebilir. Düştüğü zamanlarda eğer ciddi bir durum 

söz konusu değilse, çocuğa müdahale etmemeye özen gösterilmelidir.  

 Çocukla birlikte çeşitli top oyunları oynanmalıdır. 

 Bebeklerin tüm bedenini kullanarak oynayabilecekleri oyun ortamları hazırlanmalıdır.  

 Çocuklara kollarını ve ellerini kullanabilecekleri oyuncaklar alınmalıdır. 

 Okul öncesi dönemde çocuklara ellerini ve parmaklarını kullanabilecekleri etkinlikler 

düzenlenmelidir.  

 Kağıt katlama ve resim yapma çalışmaları yapılmalıdır. 

 Evde ve dışarıda özgürce oynayabileceği fırsatlar yaratılmalıdır (Türküm, 2006). 
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SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN?  

 

Sevgili öğrenciler, 

 

Kitabın bu bölümünde fiziksel gelişime ait genel bazı bilgiler edindiniz. Bu bilgiler 

ışığında aşağıda verilen olayla ilgili olarak sen olsaydın neler yapardın? Bu konudaki 

düşüncelerini merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı 

değerlendirmeni ve yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda 

büyük harflere yazılan olaya gerçekten tanık olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme 

öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. 

Düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma. 

 

CEREN ÖĞRETMEN SABAH ÇOCUKLAR ANAOKULUNA GELDİKTEN 

SONRA SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ İÇİN ÇOCUKLARI EĞİTİCİ OYUNCAK 

KÖŞESİNE YÖNLENDİRİR. ÖĞRETMENİN YAŞ GRUBU ÜÇ YAŞTIR.  HEPSİNE 

KARIŞIK BİR YAP BOZ VERİR. BUNLARI YAPMALARINI İSTER ANCAK YAP BOZ 

ZOR GELEN ÇOCUKLAR SIKILIP MASADAN KALKMAK İSTERLER. ANCAK 

CEREN ÖĞRETMEN ÇOCUKLARA BU ÇALIŞMANIN HENÜZ BİTMEMİŞ 

OLDUĞUNU SÖYLER VE YERLERİNDEN KALKMALARINA İZİN VERMEZ. BİR 

SÜRE SONRA ÇOCUKLAR SIKILMIŞTIR VE ARALARINDAN BAZILARI 

AĞLAMAYA BAŞLAMIŞTIR. BÜTÜN BU ETKİNLİK BOYUNCA ÇOCUKLARIN 

NEDEN SIKILMIŞ OLDUKLARINI ANLAMAYA ÇALIŞIR VE CEREN ÖĞRETMEN 

ÇOK ŞAŞIRIR. “HATALI DAVRANDIĞI DİKKAT ETMEDİĞİM BAZI ŞEYLER Mİ 

VAR?” DİYE KENDİSİNE SORAR VE DÜŞÜNMEYE BAŞLAR.    

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 
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ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Fiziksel gelişim nedir? Tanımlayınız. 

2. Kasların vücuttaki görevleri nelerdir? Sıralayınız.  

3. Ergenlik döneminde beden imgesini açıklayınız. 

4. Altı-on iki yaşlar arasındaki çocukların fiziksel gelişimini araştırınız. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

5. ………………..çocuğun beden yapısındaki niceliksel değişme ve artışları içerir. 

6. Mide ve bağırsak gelişimi ……………….tamamlanır. 

7. …………….kişinin bedenine ve bedensel görünümüne ilişkin duygu ve 

düşüncelerinden oluşur 

8. Erinlik dönemi bireysel farklılıklar olmakla birlikte yaklaşık ………….. sürer.  

 

Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

9. Aşağıdakilerden hangisi bebeğin fiziksel gelişimine ilişkin doğru bir ifadedir? 

A) Bebeklikte yavaş bir fiziksel büyüme vardır. 

B) Bebeklerin beden oranları yetişkinlerin beden oranlarıyla çok benzerdir. 

C) Bebeğin kıkırdakları gittikçe kemikleşir. 

D) Bebeklerin sadece baş ve boyun kasları gelişmiştir. 

E) Bebekler normal koşullarda ilk dişlerini birinci ayda çıkarırlar. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bir bebeğin normal koşullarda sahip olduğu 

fiziksel özelliklerinden birisidir.  

A) Kemiklerin oldukça sert ve kasların güçlü olması  

B) Bedenin alt kısımlarının üst kısımlarına göre daha yapılı olması 

C) Sinir sisteminin yeterince olgunlaşması 

D) Kalp atışlarının hızlı olması 

E) Solunum sistemi ile ilgili kasların olgunlaşması  
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11. Yeni doğan bir bebeğin boyu ortalama ne kadardır? 

A) 25-30 cm 

B) 25-40 cm 

C) 48-50 cm 

D) 40-50 cm 

E) 50-70 cm 

 

12. Aşağıdaki becerilerden hangisini yedi yaşındaki bir çocuktan beklemek doğru 

değildir? 

A) Uzun süreli kalem tutma 

B) Koşma, tırmanma 

C) Makas kullanabilme 

D) Düğme ilikleme 

E) Ayakkabı bağlarını bağlayabilme 
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PSİKOMOTOR GELİŞİM 

 

Çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutan psikomotor gelişim, yaşam boyu devam 

eden bir süreçtir. Bu bölümde psikomotor gelişimin tanımı ve önemi, psikomotor yetenekler, 

büyük ve küçük kasların motor gelişimi, çocukların psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor 

gelişimde bireysel farklılıklar ve önemi, psikomotor gelişimin desteklenmesi konuları ele 

alınmıştır. 

 

TANIMI VE ÖNEMİ 

 

Çocuk organizmasını, yetişkinden ayıran en önemli özellik, sürekli büyüme, gelişme ve 

değişme süreci içinde olmasıdır. Bu değişim süreci içerisinde çocuğun gelişimi, görünür ve 

görünmez büyümeyi içerir. Görünür büyüme, bedenin boyutlarında, biçiminde ve oranındaki 

değişmedir. Görünmez büyüme ise iç organlarda meydana gelen değişmedir. Görünür büyüme 

ve gelişim arasında yer alan motor gelişimdeki motor kelimesi tek başına "hareket" anlamında 

kullanılır. Yetişkinler gibi çocuğun da hareket etmeye ihtiyacı vardır. Çocuk doğduğu günden 

itibaren bu ihtiyacını gidermek için, yattığı yerden başını kaldırma, göğsünü kaldırma, ellerini, 

kollarını, bacaklarını hareket ettirme, dönme, emekleme gibi davranışları kazanır. Dü-

şünülmeden, bağımsız olarak yapılan bu ilk hareketler daha sonra vücut hareketlerine, zamanla 

dış uyarıcıların kontrolü ile çeşitli motor etkinliklere dönüşür. Bireyin eklem, kas ve ses 

tellerini amaçlı olarak kullanmasına motor hareketler denir. Çocukların motor davranışlarının 

gelişimi refleksler, duruşa ait hareketler, yürüme, koşma, atlama gibi beceriler şeklinde 

olmaktadır (Genç, 1997; Kandır, 2003; Morgan, 1984; Oktay, 1999; Ülgen ve Fidan, 1991; 

Yavuzer, 1997). 

 

Motor gelişim, fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte beyin - omurilik gelişimi sonucu 

organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasıdır. Kilo artışı, boy uzaması ve kas 

gelişimine, diğer bir deyişle fiziksel gelişime paralel olarak hareket ve becerilerin 

kazanılmasında sinir sistemi ve kasların gelişimi önemli bir yer tutar. Bu becerilerin 

kazanılması doğum öncesi dönemde başlar ve ömür boyu devam eder. Organik açıdan hazır 

olmayan çocuğun motor gelişiminden söz edilemez (Ağır, 2005; Alpaslan ve Korun, 1994; 

Kandır, 2003). 
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Tüm çocukların motor gelişiminde üç genel kuraldan söz edilebilir. Bunlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Gelişim baştan ayağa doğru olup, önce baş, sonra omuzlar ve kollar ve daha sonra  

bacaklar ve ayaklar gelişir. 

 Hareketler merkezden dışa doğru gelişir. Beden ve omuz hareketleri bağımsız kol 

hareketlerinden, el hareketleri parmak hareketlerinden önce gelişir. 

 Motor gelişim belirgin bir sıra izler. Çocuk önce durur, emekler, yürür, daha sonra 

koşar ve oturur (Davaslıgil, 1993; Yavuzer, 1993). 

 

Motor gelişimin önemli bir boyutunu oluşturan psikomotor gelişim süreci de psişik ve 

motor becerilerden meydana gelir. Psikomotor gelişim, kavram gelişimi, güdüleme ve 

duygusal süreçlerle ilişkilidir. Yaşam boyu devam eden bu süreç, motor becerilerde azalma ya 

da yeni bir becerinin kazanılması gibi fiziksel gelişimle de ilgilenir (Müniroğlu, 1995). 

 

Bireyin fiziksel gelişiminde görünümüne bağlı olarak kendisine ve diğerlerine yönelik 

tutumları fiziksel gelişimin davranışlar üzerindeki dolaylı etkilerindendir. Dolayısıyla duygusal 

anlamda bireyin çevresindekilerle kuracağı ilişkiler etkilenerek, bireyin sosyalleşmesi açısından da 

psikomotor gelişim önemlidir (Siyez, 2007)  

 

Çocuğun motor gelişimini bilmek onun eğitiminde de önemlidir. Bu durum motor 

gelişimde önemli olan olgunlaşma ve öğrenme ile açıklanabilir. Çocuğun yeni bir şey 

öğrenmesi için yeterli olgunlukta olması gerekir. Bu noktada çocuğun eğitiminde de motor 

gelişim göz ardı edilemez. Planlanacak etkinliklerin çocuğun gelişim düzeyine göre 

planlanması açısından çocuğun motor gelişimini bilmek, verilen eğitimin çocuğun gelişimini 

desteklemesini sağlar (Siyez, 2007; Yavuzer, 1997).  

    

Çocuğun bir bütün olarak gelişmesinde motor beceriler önemli bir işleve sahiptir. 

Çocuk hareket yeteneği kazandıkça denemelere girişir, nesneleri alır, ağzına götürür, yere 

vurur, çevresini araştırır, bu yolla zihinsel gelişim için gerekli hammaddeleri toplarken, 

psikomotor etkinlikler öğrenme ve toplumsal ilişkilerin kurulup, işbirliği yapılmasında bir 

araç işlevi görür (İnanç vd., 2007) 
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PSİKOMOTOR YETENEKLER 

 

Birey çevresindeki özel uyaranlara vücuduyla özel cevaplar verir. Böylece davranış ör-

nekleri ortaya çıkar. Davranış örneklerinin belli bir olgunluğa ulaşmasında, bireyin psikomotor 

yeteneklere sahip olması gerekir. Psikomotor gelişimle ilgili yetenekler dikkat, kuvvet, denge, 

tepki hızı, eşgüdüm ve esneklik şekilde sıralanabilir. Bular, her bir becerinin temel unsurları 

olup, etkili olma dereceleri becerilere göre farklılık gösterir (Bilir, 1984; Müniroğlu, 1995). 

 

Dikkat 

 

Dikkat kavramı, göz veya kulağa gelen uyaranların bir kısmının sonraki süreçler için 

seçilmesidir. Bu kavram yoğunlaşma ve zihinsel kurgularla eş anlamlı olarak da kullanılır. 

Bununla birlikte dikkat kavramının en yaygın ve en çok kullanılan hali duygu ve düşünceyi, 

enerjiyi bir olay ya da nesne üzerinde toplamaktır (Arkonaç, 1993; İnanç vd., 2007). 

 

Dikkatin gelişiminde ilgi, merak, keşfetmek güdüsü yatar. Çocuk tüm duyu 

organlarıyla çevresini inceler, her şeyi kısa sürede öğrenmek ister. Çocuk dış dünyadaki 

hareketlere, renklere, ışığa ilgi gösterir. İlgi bir süre konuya, nesneye, renge, biçime 

yoğunlaşırken, kısa süre sonra başka yöne kayar. Böylece dikkat yeni şeylere yönelir (Gitmez, 

1989). 

 

Çoğu kez dikkatin birinci yılda bebeğin nesneleri tanıması ve bir şeyleri öğrenmesi 

için erken olduğu düşünülür. Oysaki çocuk etrafında gördüğü, dokunduğu, hissettiği her 

şeyden duyumlar alır. Bebek önce çevresini izler, tanır. Başlangıçta çevresinde onunla ilgilenen 

kişi annesidir. Annenin hareket halinde olması bebeği uyarır. Daha sonra duyduğu seslere göre 

başını çevirir. Önceleri gözler yoluyla nesnelerin renk ve biçimleri algılanırken, daha sonra 

dokunma yoluyla nesnelerin yumuşak ya da sert oldukları algılanabilir. Çocuk kendisine atılan 

renkli bir topu yakalamak için gözüyle takip eder, sonra uzanır ve yakalar. Dokuz aylık bir 

bebek bir nesneye dikkatini yoğunlaştırabilir. Hızlı ve herşeyi keşfetme isteği dikkati kısaltır. 

Bu dikkat kayması yoğunlaşan ve durulmayan ilgilere bağlıdır. İlginin belli bir yöne 

çekilerek dikkatin yoğunlaşmasında yaş önemlidir (Acun ve Erten, 1992; Gitmez, 1989; 

Yılmaz, 1999). 
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Çocuktaki hızla çevreyi keşfetme isteği dikkati kısaltsa da, bu dikkat eksikliği, 

çocuğun farklı ilgi alanlarına yönelmesi ile toparlanarak dikkat yoğunluğunu sağlar. Altı 

yaşına geldiğinde topa sopa ile vurabilecek ve tek ayak üzerinde 10 saniye durabilecek dikkat 

olgunluğuna erişir (Anonim, 2007; San Bayhan ve Artan, 2007). 

 

Bir çocuk dikkat süresini okul öncesi dönemde en fazla on beş dakika, ilköğretimde 

yirmi- otuzbeş dakika, yükseköğretimde motivasyon gibi etmenlerinde etkisiyle kırkbeş 

dakika tutabilir (Ağır, 2005). 

 

Kuvvet 

 

Motor hareketlerde kas ve sinir sisteminin gelişmesi önemlidir. Kemiklerdeki ve iç 

organlardaki büyümeyle birlikte, kaslar merkezi sinir sisteminin yönetimiyle istediği hareketi 

yapar. Her hareket belli bir düzeyde kassal güç ister. Belli bir güce sahip olmada kuvvet 

önemlidir. Gücün artması kemiklerin ve kasların büyümesine ve bedenin olgunlaşmasına 

bağlıdır. Kas kuvveti, eklemlerin dengeli çalışması, verimli hareket edebilmesi ve kas iskelet 

sisteminin dengeli çalışması, yaralanma riskini azaltması açısından önemlidir. Kas kuvvetinin 

artışı yaşa, cinsiyete, olgunlaşma düzeyine, önceki fiziksel deneyime ve beden ölçülerine 

bağlıdır (Başaran, 1996; Ülgen ve Fidan, 1991; İnanç vd., 2007; San Bayhan ve Artan, 2007). 

 

Çocuğun hızlı büyüdüğü evrelerde beden büyüklüğüne oranla kuvvet azdır. Güce karşı 

koymak ya da serbest bırakmak için, vücut kısımlarını etkili olarak kullanan çocuk yürüme, 

koşma, topa vurma, sıçrama, fırlatma gibi yer değiştirmeyi gerektiren hareketleri kuvvetle 

ilişkili olarak geliştirir. Becerinin tipine göre de kuvvet değişiklik gösterir (Binbaşıoğlu, 1996; 

Özer ve Özer, 2007). 

 

Kuvvetin bir diğer özelliği, hareketin dıştan gözlenebilir olmasıdır. Örneğin, iki 

yaşından sonra topa ayakla vurma, tek ayak üzerinde dururken diğer ayağın top ve benzeri 

cisimlere kuvvet verecek şekilde değmesi gözlenebilen bir özelliktir. Üç - dört yaşında bir 

çocuk dolu bir vagonu itebilir, dört buçuk kilogramlık bir nesneyi bir buçuk metre taşıyabilir. 

Yine top hareketlerinde topu atabilir ve bunu yaparken omuz ve dirsekleri kullanabilir (Bilir 

vd., 1998; Müniroğlu, 1995). 
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Kuvvetin gözlenebilirliğine karşın, bireysel farklılıklar da gözardı edilmemelidir. 

Beslenme ve kalıtımsal özelliklere göre kuvvetin düzeyi değişebilir. Bireyin kassal gücü 

ergenlik döneminde en yüksek düzeye çıkar Ancak bu dönemde canlılık artarken, durgunluk 

da yaşanabilir (Acun ve Erten, 1992; Binbaşıoğlu, 1996). 

 

Her psikomotor etkinlik belli bir kuvvet ister. Belli bir kuvvete sahip olmadan bazı 

etkinlikler yapılamaz (İnanç vd., 2007) 

 

Denge 

 

Denge, belli bir yerde bir hareketi, pozisyonu sürdürmek olarak tanımlanır. Denge 

aslında tüm hareketlerde önemli bir faktördür. Çünkü vücudun ağırlık merkezini bulabilmek 

için vücut kısımlarının etkili kullanılması gerekir. Vücut kısımları etkili bir şekilde 

kullanılmadığında denge bozulabilir. Bu durumda bireyin yaşamı tehlikeye düşürebilir. Ancak 

çocuklar tüm hareketlerinde dengeyi sürdürme, kaybetme ve yeniden kazanma yeteneklerine 

sahiptir (Bilir vd., 1998; Binbaşıoğlu, 1985; Özer ve Özer, 2007). 

 

Birçok psiko-motor etkinliklerde bedenin dengeli bir biçimde durması gereklidir. Beceri 

gerektiren her iş dengeyi içerir. Ayakta durabilme, koşma, bisiklet sürme, bir duvar ya da 

denge tahtasında yürüme, tek ayak üzerinde durabilme gibi motor etkinlikler bedenin bir süre 

dengesini koruması sonucunda gerçekleştirilir (Acun ve Erten,1992; Binbaşıoğlu, 1985). 

 

İlk önemli denge göstergesi oturma ve ayakta durmadır. Dönme, eğilme ve yukarı 

doğru uzanma, çocukların gelişimine paralel olarak ortaya çıkan diğer denge göstergeleridir. 

Denge kas sistemi, göz kontrolü ve orta kulak arasındaki bütünleşme hakkında bilgi verir. 

Ayakta durabilme becerisi çocuklarda oturmayı öğrendikten sonra gelişir. Ayakta denge ise 
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küçük bir dayanma alanı ile vücut ağırlık noktası ile sağlanır (Anonin, 2007; Müniroğlu, 

1995). 

 

Dengede algılama derecesi de önemlidir. Algılamada yer, hareket ve titreme hisleri 

dengeye yardımcı olur. Ayrıca denge ve kuvvet faktörlerinin birlikte geliştiği görülür. 

Dengenin çok fazla gelişmediği bir dönemde topa vuran çocuğun ayağını geri çekme hareketi 

fazla gerçekleşmemektedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte zıt yönde hareket etme eyleminin 

katılmasıyla denge sağlanabilir. Beden eğitimi dersleri çocukların bedenini dengeli bir 

biçimde kullanabilmesine yardımcı olmaktadır (Ağır, 2005; Müniroğlu, 1995). 

 

 Tepki Hızı (Reaksiyon) 

 

İnsanların duyu organlarını harekete geçiren ve insanda bir tepkiye yol açan iç ve dış 

durum değişikliğine uyarıcı denir. Dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıcılara karşı 

organizmanın gösterdiği davranışa da tepki denir. Organizmaya dışarıdan gelen etkiye ya da 

uyarıcıya karşı organizmanın tepki gösterme hızı psiko-motor gelişimde çok önemlidir 

(Bacanlı, 1991; Binbaşıoğlu, 1985). 

 

Birey kendisine gelen uyarıcıya istediği tepkiyi belli bir zaman içinde verir. Birçok 

etkinliklerde tepki hızı yaşamsal önem taşır. Deney yapan bir öğrenci deneyin gerektirdiği 

biçimde deney aşamalarını gereken hızda yapamazsa kaza riski artar. Aynı şekilde birey 

üzerine doğru gelen bir araçtan zamanında kaçamazsa hayatı tehlikeye girer. Psikomotor 

davranışların, kendine özgü bir yapılış hızı vardır. Psikomotor öğrenmede özellikle kolun ve 

parmakların gereken hızı kazanması çok önemlidir. Harekette hızlılık hem uyumu ve başarıyı, 

hem de ekonomik çalışmayı sağlar. Dikkatsizlik yada kas denetiminin yeterli olmaması tepki 

hızının uzamasına neden olur  (Ağır, 2005; Binbaşıoğlu, 1985; Binbaşıoğlu, 1996; İnanç vd., 

2007).  

 

Tepki hızı gözlenebilmesine karşın, bireyin uyaranı duyması, algılaması ve belli bir 

süre içinde tepkide bulunması gözlenemez. Örneğin, dıştan gelen bir uyaranla kas kasılır. Bu 

durum gözlenebilir. Oysa uyaranın etkisiyle beyin ve omurilikteki hücrelerin, hareket sinirleri 

kanalıyla kas liflerine aktarılması ve liflerin istenir hareketi gerçekleştirmesi gözlenemez. Bu 

nedenle gözlenemeyen zihinsel gelişim işlevi de tepki hızında göz ardı edilmemelidir (Acun 

ve Erten,1992; Binbaşıoğlu, 1985; Müniroğlu, 1995).  
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Eşgüdüm (Koordinasyon) 

 

Eşgüdüm (koordinasyon), amaca yönelik bilinçli hareketlerin devamlılığı ve ahenkli 

çalışması şeklinde tanımlanır. Motor etkinliği gerektiren bütün işlerde bedenin birkaç organı, 

birlikte ve eşgüdüm içinde çalışmak zorundadır. Eşgüdüm olabilmesi için gelişimin sağlıklı 

olması ve beyin merkezinin işlevini iyi yapabilmesi gerekir. Dans etmek, müziğin ritmine 

göre hareket etmek bunun göstergesidir (Acun ve Erten, 1992; Binbaşıoğlu, 1996; 

Müniroğlu, 1995). 

 

Organlar arasındaki eşgüdümün gelişimi bedenin olgunluğuna ve alıştırmalara bağlıdır. 

Bedenin olgunluğu arttıkça ve etkinlikle ilgili alıştırmalar çoğaldıkça organlar arasındaki 

eşgüdüm artmaktadır. Başın ve gövdenin dik duruşu, başın kontrolü, oturur durumda gövdenin 

nasıl kullanıldığı, ayakta vücut şemasının durumu, hareketlerin ritmik ve ahenkli olması 

çocuklarda oyun esnasında gözlenir. Koordinasyonu gözlemek üç - dört yaşında fazla zaman 

gerektirir. Buna karşılık okul çağında, yalın bir beceri gibi görünen yazma işinde gözün, 

kolun, bileğin, elin, parmakların ve gövdenin eşgüdüm içinde çalışması, organlar arası 

eşgüdümün arttığını gösterir. El göz koordinasyonu sağlanamadığında bir nesnenin 

tutulamamasından, taşıyamamaya yada nesneleri kullanamamaya kadar bir çok faaliyet 

yapılamayabilir (Acun ve Erten, 1992; Ağır, 2005; İnanç vd., 2007; Müniroğlu, 1995). 

 

Esneklik 

 

Bedenin belli bir oranda esneklik göstermesi gerekir. Eğilme, oturma, kalkma, yürüme gibi 

hareketler, gereken esneklikte yapılmazsa birey çabuk yorulur ve sakatlanabilir. Küçük 

yaşlarda beden daha esnektir. Kemikler ve kaslar geliştikçe esneklik azalmaya başlar. Günlük 

yaşamda esneklik bedenin korunmasını sağlar (Ağır, 2005). 

 

Çocukların esneklik yetenekleri beş-sekiz yaş arasında sabittir. En üst noktaya oniki-

onüç yaşlarında ulaşır ve yaşla birlikte azalır. Kızlar tüm yaşlarda erkeklerden daha esnektir. En 

büyük cinsiyet farklılığı, ergenlik ve cinsel olgunlaşma sırasında görülür (Özer ve Özer, 2007). 
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BÜYÜK VE KÜÇÜK KAS MOTOR BECERİLER 

 

Motor gelişim, büyük ve küçük kas motor beceriler olmak üzere iki alanda 

incelenebilir. Büyük ve küçük kasların motor gelişimi ilk aylarda zayıftır. Çocuk hareket 

ettikçe, kasları kuvvetlenir. Motor gelişmenin en hızlı olduğu dönem yaşamın ilk yıllarıdır 

(Erden ve Akman, 2008; Kale, 2003).  

 

Büyük kas motor beceriler, kaba/devimsel beceriler ya da genel ve özel motor 

beceriler olarak da adlandırılır. Bir bütün olarak vücudun genel hareketlerini ve denge 

dinamiğini kapsar. Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, sallanma, dönme, yuvarlanma, 

zıplama, denge gibi hareketler üzerindeki kontrolü anlatmak için kullanılır (Anselmo, 1987; 

San Bayhan ve Artan, 2007; Siyez, 2007).  

 

Bebeklikte; ileri yaşam için çok önemli olan yürüme elle tutma gelişir. Motor 

gelişimde ilk hareketler bedenin özel bölümlerinden ziyade tamamen bedeni kapsayacak 

şekildedir. Kasların gelişimi başa en yakın kaslarla başlar, kol ve bacak gibi eklemle bağlı 

organlarla devam eder. Motor koordinasyon gelişimi de bedenin iç kısmındaki kaslardan 

başlayarak bedenin dış çevresine doğru ilerler.  Bu motor gelişim örüntüleri sonucu çocuklar 

nesneleri hareket ve kontrol edebilirler (Ceyhan, 2000).  

 

Okul öncesi dönemde kaba motor hareketleri sağlayan kaslardaki gelişme, ince motor 

hareketleri sağlayan kaslara oranla daha fazladır. Bu dönemde çocukların motor etkinlikleri 

kendi başına gerçekleştirmeye büyük ilgileri olmasına karşın, çoğu zaman en iyi bir sonuca 

ulaşamayabilirler. Çocuklar üç-dört yaşlarında yürüme, koşma, atlama, kaldırma-taşıma, 

sürat, dayanıklılık ve az miktarda kuvvet becerisini kazanabilir. Dört-beş yaşlarında çekme ve 

itme, tırmanma becerisinde başarılı olurlar. Beş-altı yaşta, yön bulma ve düzenli çalışma 

becerilerini elde ederler (Ceyhan, 2000; Erden ve Akman, 2004; Günsel, 2004).  

 

  Yürüme ilk iki yıl içinde gerçekleşir. Çocuktaki ilk yürüme hareketi geniş alımlı, 

elastikiyetsiz ve kontrolsüzdür. Kollar dengenin bozulma ihtimaline karşın hazırda tutulur. İki 

yaştan sonra çocuklar artık bacaklarını daha çok güvenli ve koordineli kullanabilir. Üç yaşın 

sonunda yürümeye ilişkin adımları düzelir. Dört-yedi yaşta yürüme hareketi büyük kasların 

tam hakimiyeti ile gerçekleşir. Yürümede kol ve bacaklar zıt yönde hareket eder. Başlangıçta 

zıt yönde hareket çocuklarda görülmez. İki yaştan sonra kol ve gövdeleri de yeni hareketler 
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denemede daha özgürdür. Top atma, tutma, tutunarak sallanma hareketleri daha düzgündür. 

Hareketlere koşma, atlama, zıplama, eklenir. Dört-beş yaşta atma ve tutmada başarılıdır. Altı 

yaşta daha hüner isteyen atlama, koşma, sallanma, takla atma becerilerini iyi öğrenmişlerdir 

(Kale, 2003; İnan, 2004; San Bayhan ve Artan, 2007).  

 

Çocuklardaki tırmanma becerisi, emekleme duruşunun başarılması sonucunda 

gerçekleşir. Tırmanmada çocuk kollarından sadece destek almak için değil, duruşta ve bedeni 

çekmede kullanabilir. Tırmanmada el ve ayaklar eş zamanlı hareket eder. Çocuklar 10-50 cm 

yükseğe tırmanma ve inme becerisini bir yaş sonunda başarır. Tırmanma becerisinin meydana 

gelebilmesi için üst eksremite kaslarının gelişimi, omuz eklemlerinin sabitliği ve ellerin tutma 

becerisi gelişmiş olmalıdır. Çocuk iki-üç yaşta kalça hizasında bir engeli yavaşça aşabilir. 

Engel üzerinden aşma 5-30 cm aralıklı dizilen kazıkların üzerinden önce el dayanması ile 

sonra iki yaş civarında engelleri serbestçe aşılabilir. Çocuklar iki-üç yaş içinde merdiveni 

farklı şekillerde kullanarak yan adımlama, normal adımlama ile merdiven çıkabilir (Günsel, 

2004; İnan, 2004; Kale, 2003). 

 

Koşma, yürümeden farklı olarak yaklaşık ikibuçuk yaşında gerçekleşir. Aslında 

bireysel farklılıklar dikkate alındığında yürümenin gerçekleşmesinden bir yıl sonra koşma 

gelişir. Vücut koşarken dik, kalça ve diz eklemi hafif bükülü, kol hareketi açık ve derin, 

mekansal yönelim ise küçük ve dardır. Denge bozukluğu söz konusudur. Yürümeyi öğrenen 

çocuğun daha hızlı hareket etme ihtiyacından koşma doğar. Çocukluk döneminin en sık 

hareketi olan koşma egzersiz ve sporla uğraşanların sürekli yaptıkları hareket türüdür. Üç 

yaşında bir çocuk daha yeterli ve hızda koşarken, henüz dönüş yapma ve durma yeteneği 

gelişmemiştir (Avcı 2003; İnan, 2004; Kale, 2003 ). 

 

Çocuk önce 20 cm’ye kadar olan merdiven basamağından, kasa vb. yüksekliklerden 

atlarken, iki buçuk yaşlarında koşu ve zıplama hareketlerini beraber yapabilir. Çocuklar bu 

hareketi yaparken destek almak, dengeyi korumak ve düşmemek için her iki ayağını birlikte 

kullanır. Önce hareket düşme adımlıdır ve esnekliği düşüktür. Çocuk üç yaş sonunda kısa 
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yükseklikteki engellerden kısa koşulu sıçramalar yapabilir. Sıçrama çoğu çocuk için zordur. 

Çünkü çocuklar tek ayak havada iken diğeri üzerinde sıçramayı gerektiren kuvvete henüz 

sahip değildirler. Adım alarak sıçramadan sonra çocuklar dizlerini kullanarak dengeli bir 

şekilde yere inmeyi başarırlar (Avcı, 2003; İnan, 2004; Kale, 2003).  

 

Okul çağı çocukları koşma, zıplama, hoplama, top becerilerinde daha gelişmişlerdir. 

Büyük kas motor gelişiminde esneklik, denge, çeviklik, kuvvet kapasitelerinde ilerlemeler 

gözlenir. Onbir yaşından sonra çocuklarda bireysel farklılıklar görülür. Çocuklarda bir branşa 

yönelme ortaya çıkar. Çocuk daha çok kurallı oyun oynamaya ve spor tercihlerinde 

bulunmaya başlar. Özellikle dokuz yaşına kadar yürüme, koşma gibi kaba motor becerilerin 

gerçekleşmesinde hiçbir problem yoktur. Anacak ince motor becerilerle ilgili sorun görülebilir 

(Erden ve Akman, 2004; San Bayhan ve Artan, 2007).  

 

Küçük kas motor beceriler, ince devimsel beceriler olarak da adlandırılabilir. Küçük 

kas motor beceriler, elin ve ayağın kullanılması becerilerini kapsar. Tutma, kavrama, yazma, 

yırtma, çizme yapıştırma, kesme gibi beceriler küçük kas becerilere örnek olarak verilebilir. 

Bunlar kaşık, çatal, makas kullanımı ve bir müzik aleti çalma aktiviteleri için gerekli olan 

becerilerdir. Motor gelişimde parmaklar, eller ve kollar tutma becerisi için birlikte çalışır. 

Uzanma, tutma, elle kumanda etme, el çırpma, sıkma, döndürme, açma, bükme, çekme, 

karalama için küçük kasların kullanılması gerekir. Çocuk ikinci ayda nesneye bakmaya, 

üçüncü ayda gözle izlemeye, dördüncü ayda elle uzanmaya ve sekizinci ayda elerini nesneyi 

tutma için koordineli kullanmaya başlar. Çocuk yürüme ile birlikte daha koordineli hareket 

eder (Ceyhan, 2000; İnanç vd., 2007; San Bayhan ve Artan, 2007)  

 

Çocuklar üç-dört yaşlarında daha fazla el ve parmak becerisi gerektiren etkinliklere 

yönelirler. Çocukların küçük motor becerilerinde dört yaş civarında büyük bir artış görülür. 

Kalemi tutabilir. Boyamalarında daha kontrollü ve başarılıdır. El ve göz koordinasyonu da 

daha iyidir. Baş parmağı ve işaret parmağıyla küçük nesneleri alabilir, toplayabilir, bunu her 

bir gözü kapatıldığında da yapabilir.  Ellerinin ve parmaklarının kontrolü geliştikçe çocuğun 

kesme, boyama, yapıştırma, boncuk dizme gibi becerileri gelişir (San Bayhan ve Artan, 

2007).   

 

Çocuk yaklaşık iki yaş civarında Kaşığı kullanabilir, giysilerini çıkarabilir, ipe dört 

boncuk dizebilir, kapı kolunu açabilir, kağıdı ikiye katlayabilir, kitabın sayfalarını tek tek 
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çevirebilir. Üç yaşta tuvaletini yapmak için giysilerini indirebilir, çıt çıt ve çengelleri 

kapatabilirler. Üç parçalı yap-boz yapar. Çizgi üzerinden makasla keser. Dört-beş yaşta 

giyinebilir, dişlerini fırçalayabilir. Beş-altı yaşta düğmeleri ilikleme, fermuar çekmede 

ilerlemeler vardır. Çocuk üç yaşa kadar karalama dönemi olarak isimlendirilen dönemde 

gelişigüzel karalamalar yapar. Karalama sonrası ilk şekiller döneminde, çizimleri resme 

benzer, fakat ilk çizgilerinden sonra insan figürü görülmeye başlar. Gerçekçi çizimleri ise 

daha fazla detaya yer verdikleri çizimlerdir. Resimde ev, adam, ağaç çizebilir. Gelişimsel 

olarak henüz gözlerini küçük nesneler ve ayrıntılar üzerinde odaklayabilmekte yeterli 

olgunluğa ulaşmadıkları için el göz koordinasyonu yetersizdir.  Okul öncesi dönemde kız 

çocuklarının ince motor gelişimi erkek çocuklara oranla biraz daha ileridir (Ağır, 2005; Erden 

ve Akman, 2004;  İnanç vd., 2007; San Bayhan ve Artan, 2007).  

 

Okul çağı çocukları, altı yaştan itibaren harfleri, adlarını soyadlarını ve 10’a kadar 

rakamları yazabilir. Başlangıçta büyük harfleri yazmada daha başarılıdırlar. Altı yaştan sonra 

resimlerinde üç boyutlu çizimler görülmeye ve derinlik görülmeye başlar. Dokuz yaşına kadar 

erkek çocukların ince motor kas koordinasyon sorunları olabilir. Uzun süre kalem tutuma ve 

yazmak istemezler. On-onbir yaşlarında ince motor kasların kontrolü büyük ölçüde kazanılır. 

İnce motor kasların koordineli bir biçimde, tam olarak işlevlerini yerine getirebilmeleri ancak 

ergenlik döneminde gerçekleşebilir. Bu dönemde sanatsal etkinlikler, el işleri ve enstrüman 

çalmaya yönelim olabilir (Erden ve Akman, 2004; San Bayhan ve Artan, 2007; Selçuk, 2008).  

 

ÇOCUKLARDA PSİKOMOTOR GELİŞİM DÖNEMLERİ(0-12 YAŞ) 

 

Psikomotor gelişim; çok basit reflekslerle başlayan hareketler baş, boyun ve gövde 

kaslarının kontrolü, motor becerilerin temelini oluşturan oturma, emekleme, yürüme, koşma, 

atlama, tırmanma gibi büyük motor beceriler ve uzanma, tutma, bırakma, fırlatma gibi elin 

yönetimiyle ilgili manipülatif becerilerin kazanılması şeklinde devam eder. Gelişim sürecinde 

çocuklar bu aşamaları izler. Psikomotor gelişim doğum öncesi dönemden başlayarak ileriki 

yaşları da kapsayan dört dönemde incelenir. Bu dönemler şu şekilde sıralanabilir (Özer ve 

Özer, 2007):  
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 Refleksif hareketler dönemi (0-1 yaş) 

 İlkel hareketler dönemi ( 1 - 2  yaş) 

 Temel hareketler dönemi (2 - 6 yaş) 

 Sporla ilgilii hareketler dönemi (7-12 yaş) 

 

Refleksif Hareketler Dönemi (0-1 yaş) 

 

Doğumdan önce fetüs, kimi kez kendiliğinden, ama çoğu kez dış etkilere karşı tekme 

atarak, el kol oynatarak ve bedenini kımıldatarak tepkide bulunur. Doğduğunda ise bebeğin 

bedeni üzerinde denetimi yoktur. Bebek başlangıçta iki tür hareket eder. Biri refleksif 

hareketler, diğeri kontrolsüz genel vücut hareketleridir. Her iki tür harekette bebeğin 

istemsiz hareketidir. Ancak reflekslerin işlevi istemli hareketlere bebeği hazırlamaktır. 

Örneğin; yürüme refleksi bebeği istemli olarak yürümeye hazırlar. Bebeğin yanağına hafifçe 

dokunulduğunda başını döndürür ve emme hareketini yapar. Ağzına birşey verildiğinde emer. 

Sütü kolayca yutar. Işık tutulduğunda gözünü kırpar, kapatır. Ayağının altına 

dokunulduğunda ayağını çeker ve ayak parmaklarını açar. Bebek gürültüye ve hızlı 

hareketlere tepki gösterir. Eline geçirdiği bir nesneyi yakalar. Yakaladığı yere tutunarak 

kendi ağırlığını kaldırabilir. Karnına dokunulduğunda kolunu açıp kapatır. Sırt üstü yatarken 

başını bir yana döndürdüğünde, döndüğü yöndeki kolunu ileri uzatır, öbür kolunu büker ve 

bedenini başının döndüğü yöne doğru eğer. Tüm bu hareketler istem dışı yapılan refleksif 

hareketlerdir. Bu refleksler zamanla kaybolarak, yerini istemli davranışlara bırakır (Ağır, 

2005; Başaran, 1996; Özer ve Özer, 2007; Yavuzer vd., 2006) 

 

Birinci ayda bebek zamanının büyük bir bölümünü yüzüstü veya sırtüstü yatarak 

geçirir. Genelde hareketli olan bebek, kollarını ve bacaklarını her yönde sallar. Ani değişiklik 

ve uyarıcılara tüm vücut olarak tepkide bulunur. Yüzükoyun yatırıldığında başını sağa sola 

çevirir.  
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Yüzüstü yatarken birkaç saniye başını kaldırır, el yumruk pozisyonundadır. Avucuna 

konan parmağı sıkar. Zil ve çıngırak sesine tepki gösterir. Birinci ayın sonuna doğru bebekte 

ilk denetimli hareketler başlar. Yattığı yerden ilgisini çeken nesneye doğru başını çevirir. 

Bedenin denetimi baştan göğüse, karına ve bacaklara doğru gelişir (Başaran, 1996; 

Davaslıgil, 1993; Demiral, 1997; Erden ve Akman, 2008; Yörükoğlu, 1992). 

 

İkinci ayda desteklendiği zaman başını dik tutabilir. Yüzüstü yatarken kollarının des-

teği ile göğsünü ve başını yukarıya doğru kaldırır. Sırtüstü yatarken ellerinden tutulup 

kaldırılınca başını dik tutar. Oturma öne eğiktir, ancak destekle birkaç saniye oturur. Eller 

açıktır, ellerini orta hatta birleştirebilir. Nesneyi birkaç kez yakalar, bırakır. Yakalama istemli 

hale geçebilir. Nesneye eli ile vurabilir (Binbaşıoğlu, 1985; Cüceloğlu, 1993; Demiral, 1997; 

Erden ve Akman, 2008; Yörükoğlu, 1992). 

 

Üçüncü ayda bebek başını gövde ekseninde dimdik tutar. Kol ve bacağını hareket 

ettirir. Kalçalarını hareket ettirerek yüzükoyun yatarken dönebilir. Yüzükoyun yatarken başını 

ve göğsünü kaldırır. Destekle bir dakika oturur. Kollarına dayanarak doğrulabilir. Nesnelere 

uzanma ve yakalama çabasında olmasına karşın nesneleri yakalayamaz. Ellerini incelemeye 

başlar. Gözlerinin önünde gezdirilen bir nesneyi başını çevirerek her yönde izler. Gözleriyle 

sesin geldiği yere bakar. Üçüncü ay bebek için pasif ve hareketsiz sürecin tamamlandığı bir 

dönemdir. İlk üç ay içerisinde çevresini gözleriyle, kulaklarıyla ve ağzıyla tanıyan bebek, 

üçüncü aydan sonra çevresini tanımada ellerini de kullanmaya başlar. Avucuna konan 

parmağı sıkar. Kol ve bacağı ile itme hareketi yapar. Bebeklerin yaptığı bu hareketler kaba ve 

ince motor becerilerinin göstergesidir  (Demiral, 1997; Gitmez, 1989;  Oğuzkan ve Oral, 1992; 

Selçuk, 2008; Siyez, 2007; Yılmaz, 1999). 

 

Dört aylık bebek eline verilen ses çıkaran oyuncaklara bakar, bu oyuncakları sallayarak 

oynayabilir. Sırtüstü yatırıldığında başını kaldırıp yana dönebilir. Yüzükoyun yatarken 

ağırlığını kollarına vererek başını doksan derece kaldırabilir. Destekle oturabilir. Görsel alanı 

içinde olan nesneyi takip edebilir. Gözlerini uzak ve yakındaki nesne üzerine sabitleyebilir. 

Ellerini daha iyi kullanabilir. Kaba tutma hakimdir. Avuç içi, baş parmak ve diğer parmaklarla 
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nesneleri yakalar ve bir süre elinde tutabilir. Elindeki nesneyi sık sık düşürür. Nesnelere koluyla 

vurabilir. Nesnelere uzanarak dokunabilir (Bilir, 1984; Cüceloğlu, 1993; Demiral, 1997; 

Gitmez, 1989; Özer ve Özer, 2008). 

                            

 

                                                                                

    

 

            

Beş aylık bir bebek destekle emekleme denemesini yapar. Kendini öne arkaya itebilir. 

Yuvarlanarak yüzükoyun pozisyondan sırtıstü pozisyona istekli olarak döner. Yüzükoyun 

yatarken ellerine dayanarak dizlerinin üstüne gelebilir. Kollarının altından desteklenirse ayakta 

durur, bir adım attıktan sonra arkasından diğer adımını atabilir. Başparmağını kısmen diğer 

parmakları ile karşı karşıya getirebilir. Kendisine uzatılan bir nesneyi yakalar. Nesneyi tek ve 

iki eliyle tutabilir. İstemli kavrama becerisi gelişir (Acun ve Erten, 1992; Demiral, 1997; 

Gitmez, 1989; Yörükoğlu, 1992).                                 

 

Altıncı ayda mama sandalyesinde kolayca oturur. Sallanan nesneyi kavrar, başını 

şerbetçe döndürür. Yüzükoyun pozisyondayken bacaklarını gerebilir, kaldırabilir. Bütün 

yönlere döner, eğilir. Tek başına otururken ellerini öne dayayarak oturabilir. Başparmağını 

kullanmadan, verilen bir nesneyi yakalayabilir. Nesneyi yakalamak için bileğini döndürür. 

Nesneyi bir elinden diğerine geçirir. Eline yeni bir şey verilirse, elindeki nesneyi bırakabilir. 

Ayakta tutulduğunda yere kuvvetle basar (Bilir, 1984; Davaslıgil, 1993; Erden ve Akman, 

2008; Gitmez, 1989; Özer ve Özer, 2007). 
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Yedinci aydan başlayarak bebek desteksiz ve dik oturur. Otururken bedenini bir 

yöne çevirir, uzanır ve doğrulur. Sırt üstü yatarken başını kaldırır. Bir eli ile uzanır ve 

yakalar. Ayağını ağzına götürebilir. Sürünmeye ve emeklemeye başlar. Koltuk altlarında 

tutulunca ayakta durur ve ağırlığının büyük kısmını kendi taşır. Her bir eline bir nesne 

alabilir. Nesneleri başparmak ve diğer parmaklarla kavrayarak tutar (Binbaşıoğlu, 1985; 

Demiral, 1997; Oğuzkan ve Oral, 1992; Yörükoğlu, 1992). 

 

 Sekizinci ayda bebek destekle ayakta durabilir. Koltuk altından tutulduğunda zıplar, 

kendi kendine oturma durumuna geçer. Bir yere tutunarak ayağa kalkar. Oturma 

pozisyonundan emekleme pozisyonuna, emekleme pozisyonundan oturma pozisyonuna geçer. 

Eşyaları atarak oynar. Nesneleri baş parmak, işaret parmak ve orta parmakla yakalar. 

Nesnelere parmaklarını uzatarak erişir. İki eli ile farklı iki nesneyi kavrayabilir ve iki elinde 

oyuncak varken, birini bırakıp, üçüncüsünü alabilir ( Demiral, 1997; Koşaner, 1992; Özer ve 

Özer, 2007; Yörükoğlu,1992).  

 

Dokuzuncu ayda mobilyalara tutunarak ayakta durur. Otururken durum değiştirebilir. 

Otururken kendi etrafında dönebilir ve tırmanabilir. Otururken başına konan örtüyü çekip 

alabilir. İşaret parmağını objeleri göstermek için kullanabilir. Elini "hoşça kal" anlamında 

hareket ettirebilir. Deliklerin içine parmağını sokar, nesneleri yakalar ve çeker (Bilir, 1984; 

Cüceloğlu ,1993; Özer ve Özer, 2007). 
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Dokuzuncu ay ile onikinci ay arasında,, çocuklar hangi ellerini kullanmak üzere 

seçtiklerini belli ederler. Sol elini kullanma ya da sağ elini kullanma beynin sağ ya da sol 

yarımküresinin kullanımıyla ilgilidir. İki yaşına kadar sağ ya da sol eli kullanmada yardım ve 

özendirme söz konusu olabilir. Ancak bu konuda yapılacak baskı, çocuğa çok fazla zarar 

verebilir. Bu nedenle çocukta bazı ruhsal sorunlar yaşanabilir. Erken dönemde sol elini kullanan 

ve bunda ısrar eden çocukların üzerine gidilmemelidir (Acun ve Erten, 1992; Eripek vd,.1987; 

Oğuzkan ve Oral, 1992). 

 

Onuncu ayda yardımsız ayağa kalkabilir. Tutunarak yürür. El ve ayaklar üzerinde dört 

ayak yürüme denemeleri yapar. Bu dönemde erken yürüme de görülebilir. İki elinden 

tutulduğunda yürür.  Bir eliyle iki küçük nesneyi tutar ve emekler. Tutunarak ayağa kalkarken 

elinde bir nesne taşıyabilir Örtü altına saklanan oyuncağı bulur. Gösterilince iki küpü bir 

fincanın içine koyabilir. Ancak bu atma davranışı, kabaca bırakma şeklindedir. Taklit 

yeteneği gelişmiştir. On aylık bebekler, ellerinin ve dizlerinin üzerinde çok çabuk 

emekleyebilir ve elinden tutulduğu zaman yürür (Gitmez, 1989; Davaslıgil, 1993; Oğuzkan ve 

Oral, 1992; Yörükoğlu, 1992). 
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Onbirinci ayda bebek desteksiz ayağa kalkabilir. Çömelebilir ve eğilebilir. Ayakta 

dururken vücudunu doksan derece döndürebilir. İşaret parmağını deliklere sokar. Kaşığı 

ağzına götürür. Bardaktan su içebilir, ayakkabı bağlarını çözebilir (Akman ve Erden, 2008; 

Başaran, 1996; Bilir, 1984; Oğuzkan ve Oral, 1992; Özer ve Özer, 2007).  

 

Onikinci ayda bebek çömelme durumundan ayağa kalkarak ayakta durur. Düzgün bir 

şekilde oturur. Yürür, fakat emeklemeyi tercih eder. Yürüme konusunda bireysel farklılıklar 

gözlenir. Bazı bebekler onbir aylıkken, bazıları ise onkesiz aylıkken yürümeye başlar. 

Yürümeye başladıktan sonra bazı hareketler yürümeye eklenir. Emekleyerek merdiven çıkar. 

İşaret ve başparmak karşılaşması tamamlanır. Etkili bir şekilde yakalama görülür. İçinde nesne 

bulunan kapların kapaklarını kaldırır. Tek eli tercih eder. Eşyaları iter, çeker, giyinme 

işlemine katılır. Bazı vücut parçalarını gösterebilir (Avcı, 2003; Başaran, 1996; Gitmez, 1989; 

Özer ve Özer, 2007). 

 

Görüldüğü gibi, istemli hareketlerin temelini oluşturan ilk hareketler, baş boyun ve 

gövde kontrolü gibi dengede durma hareketlerini, uzanma, yakalama ve bırakma gibi el 

becerilerini, sürünme, emekleme, yürüme gibi yer değiştirme becerilerini kapsamaktadır 

(Avcı, 2003) 

 

İlkel Hareketler Dönemi (1-2 yaş) 

 

Bu dönemde; denge sağlama, motor ve manipülatif becerilerde uzmanlaşma ve kontrol 

kazanma önemlidir. Genellikle çocuklar onikinci aydan itibaren yardımsız yürüyebilir. 

Merdivenleri bütün vücudunu kullanarak tırmanabilir. Merdivenden geriye doğru emekleyerek 

iner. Topla oynar, topu atmaya çalışır ve top hareketlerini taklit ederek yuvarlar, atabilir. Kısa 

bir mesafeye top atabilir. İki küpü üst üste koyar, kutuları açabilir, elindeki küçük nesneleri 
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sepete atabilir. Küçük sandalyeye rahatlıkla oturabilir. Atlamada henüz iki ayağını birden 

kullanamaz. Araç kullanarak ulaşmak istediği nesneyi yakalayabilir. Tekerlekli arabayı 

çekebilir. Topa tekme vurabilir. Oyuncaklarını sepete koyabilir. Kitap sayfalarını üçer beşer 

çevirebilir. Kağıdı katlamaya çalışır. Kaşığı yardımla tutar.  El seçimini ortaya koyar, ancak 

zamanla kendiliğinden bu seçimi değiştirebilir. İki yaşına geldiğinde koşabilir, fakat ani 

dönüşler yapamaz. Merdiven inip çıkar. Dört - beş küple kule yapabilir. Top fırlatıp atabilir. 

Resimleri tanıyabilir, ayırtedebilir (Anselmo, 1987; Gitmez, 1989; Oğuzkan ve Oral, 1992; 

Özer ve Özer, 2007;  Selçuk, 2008; Ülgen ve Fidan, 1991). 

 

Temel Hareketler Dönemi (2-6 yaş) 

 

İki yaşından sonraki dönemde çocuklar kendi bedenlerinin hareket yeteneklerini 

anlamaya başlar ve bu hareketleri dener (Özer ve Özer, 2007).  

 

 

 

Üç-dört yaşlarındaki çocukların hareketlerinde kontrol ve ritmik koordinasyon arttığı 

için hareketler uyumludur. Beş-altı yaş çocukları ise mekanik yönde etkili, uyumlu, kontrollü 

ve gelişmiş hareketler sergilerler. Daha iyi koordine etmelerinden dolayı dengeleri gelişir.  

Çocuklar daha çok duvar ya da tahta üzerinde yürümek gibi denge hareketleriyle ilgilenirler. 

Koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma ve topa ayakla vurma gibi hareketler temel 

hareketler döneminde kazanılır. Çocuklar yeni ve karmaşık beceriler edinirler (Kale 2003, 

Müniroğlu 1995, Thies and Travers, 2001; Yavuzer vd., 2006).  

 

İki yaşında çocuk rahatça koşar, yardımsız merdiven çıkabilir. Yalnız annenin değil, 

tüm çevrenin dikkatini çekme çabasında olan çocukta taklit yeteneği gelişmiştir. Çocuk 

motor mekanizmaları ve fonksiyonları birbirine bağlamayı öğrenir. Örneğin, yürürken 

konuşur ve başka işler yapar. Övülmekten çok hoşlanır. Grup içinde değil, tek başına oynar. 

Beş - altı küpü üst üste koyarak kule yapabilir. Çizgi çizmeye başlar. Topu atabilir, topa 
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tekme vurabilir. Yumuşak şeyler ilgisini çeker. Çamurla, kille, kumla oynamak çocuğu mutlu 

eder. Bu gibi faaliyetler küçük kasların motor gelişimini destekler. Bardağı kendisi tutup su 

içebilir. Çatalı yiyecekleri kesmede kullanır. Dökmeden yemeğini yiyebilir. Oyuncaklarını 

toplayabilir. Kendi başına yapabilecekleri gösterilmelidir (Alpaslan ve Karun, 1994; Anselmo, 

1987, Bilir, 1984; Gitmez, 1989; Koşaner, 1992; Selçuk 2008, Yavuzer, 1997).  

 

Üç-dört yaşında çocuk, parmak ucunda yürümeyi başarır. Geri geri yürüyebilir. 

Destekle öne takla atar. Ani dönüş ve duruşları becerebildiğinden koşmadaki başarısı yükselir. 

Çocuktaki zengin hayal gücü, çocuğu taklit oyunlarına ve ev işlerine yardıma yöneltir. Kısa 

hikayeleri dinlemekten, resim yapmaktan hoşlanır. Ayak değiştirerek merdiven çıkar. Hareketli 

topa tekme vurabilir. Salıncakta sallanır, kaydıraktan kayar. Havadan atılan topu iki eliyle tutar. 

Ayakkabısını ayağına geçirebilir, üç tekerlekli bisiklete binebilir. El becerilerinde ilerleme 

görülür, üç parçalı yapbozu yapabilir. Çizgi üzerinden makasla keser, bir kareyi kalemle 

kopya edebilir. Şekilleri sınırlarını taşırmadan boyayabilir. Artı işareti çizebilir. Kağıdı 

köşeden katlayabilir. Bu beceriler motor beceri yanı sıra deneyim gerektirir. Bir sayfada 

sorulan bir şeyi tesadüfi olarak bulur. Çok hareketli bir şekilde oyun oynar. Bir yerden 

diğerine hızla gider. Yaptığı ürünlerin sergilenmesinden hoşlanır. Bir iki arkadaşıyla oyun oy-

nayabilir. Çevreyi tanıma çabası içinde sürekli soru sorar, elini yüzünü yıkayıp dişlerini 

fırçalayabilir (Anselmo, 2001; Dodson, 1997; Fişek ve Sükan, 1983; Oktay, 1995; Özer ve 

Özer, 2007; Selçuk, 2008; Yavuzer, 1993; Yörükoğlu, 1992). 

 

Beş yaşında çocuk koşma, sekme, atlama, sıçrama, hızla bisiklet pedalını çevirme ve 

takla atma gibi bedensel hareketleri becerebilir. Parmak uçlarında oldukça dengeli yürür. 

Merdivenleri tek başına yardımsız ve ayak değiştirerek çıkar. Eğer yardım edilirse ayak 

değiştirerek merdivenden inebilir. Ayaklarını birleştirerek zıplama, bir ayağından öbürüne 

sıçrama, ip atlama, duruş değiştirme (oturma, ayakta durma, çömelme gibi), düz, dengede 

yürüme, tek ayak üzerinde durma, sıçrama içi dolu su kabını taşıma becerileri yapabilir. Küçük 

kaslarını rahatlıkla kullanır. Kesme ve yapıştırma etkinliklerine ilgi duyar. Kare ve üçgeni 

kopye eder. Başı, vücudu, kolları ve ayakları olan insan resmi çizebilir. Yazı yazarken kağıdı 

diğer eli ile tutar. Gösterildiğinde bir üçgen katlayabilir. Makasla düz bir hat boyunca kesebilir. 
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Boncukları ipe dizebilir, fermuar çekebilir. Ayrıca müziğe uygun olarak oynar ve yürür. İp 

atlamaya çalışır. Dizlerini eğmeden ayak uçlarına dokunur. Genellikle beş yaşta başarılı kas 

kontrolüne karşın zaman zaman kalemi kullanmakta ve özellikle eğri çizgiler çizmekte 

zorlanabilir (Anselmo, 1987; Bilir vd., 1998; Özer ve Özer, 2007; İnanç vd., 2007; Yavuzer, 

1993; Yavuzer, 1997; Yörükoğlu 1992 ).  

 

Altı yaşındaki çocuğun hareketlerinin koordinasyonu düzgündür. Ancak yeni 

yönelimler, çocuğun bebeklik ile çocukluk arasında gidip gelmesine neden olur. Sınırsız 

enerjiye sahip olan çocuk yerinde duramaz. Otururken bile kımıldanır, bükülür, uzanır. İp atlar. 

Topa yön vererek sıçratır. Tek elle top tutar. Sopa ile topa vurur. Paten kayar. İki tekerlekli 

bisiklete biner. Kızak kayar. Tek ayak üzerinde on saniye durur. El becerisinin ona 

sağlayacağı olanakları keşfetmiştir. Bloklarla çeşitli yapılar yapar, onlarla oynar. Zorluk 

çekmeden ayakkabılarını bağlar. Düğmelerini ilikler. Hiç yardım almadan giyinir. Bir sayfa 

üzerinde nesne sorulduğunda yukardan aşağıya ve kenardan kenara sistematik tarama yapar. 

Bir insan resmini çizer. Büyük harf çizer. Çekiçle çivi çakar. Koşarken yerden nesne alır. 

Resmin sınırlarını taşırmadan boyar. Baş-parmağıyla diğer parmaklarına dokunur. Rahatlıkla 

yapıştırır, katlar ve şekil verebilir. Şekilleri tanır, eşleştirebilir. Adını yazabilir. Küçük kaslarını 

kontrol eder ve çok rahat bir şekilde kullanabilir. Marangozluk, kil, hamur şekillendirme, bo-

yama ve dikme becerilerini kullanarak çeşitli ürünler oluşturabilir. Yiyecekleri bıçakla keser 

(Anselmo 1987; Bilir vd., 1998; Dodson, 1997; Fişek ve Sükan, 1983; Oğuzkan ve Oral, 1992; 

Özer ve Özer, 2007, Selçuk 2008, Thies and Travers, 2001). 

 

Sporla İlgili Hareketler Dönemi (7-12 yaş) 

 

Temel hareketler döneminin bir uzantısı olan bu dönem yedi-oniki yaş çocuklarını 

içine almaktadır. Bu dönem süresince hareket, yalnızca hareket etmeyi öğrenmede amaç 

olmaktan çok, çeşitli yarışma ve işbirliğine dayalı oyun, spor, dans ve ritmik tekrarlanabilir 

etkinliklerde bir araç olarak kullanılır. Motor beceriler, ince kas becerileri ve dengelemeye 

ilişkin hareketler birleştirilerek çeşitli etkinliklerde kullanılır. Çocuklar hem kaba, hem de 

ince motor becerileri sergileyebilecekleri etkinliklere katılmaya oldukça isteklidirler. Çocuk 

temel hareketler döneminde olgunluk evresine eriştiyse, bu dönemde kazandığı hareketler 

sporla ilişkili hareketler döneminde çok az değişir. Fiziksel olarak daha esnektir. Dengenin 

artması spora katılımı arttırır.  Ancak performans düzeyinde, artan fiziksel unsurlara bağlı 
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olarak hareketlerde yıldan yıla farklılıklar gözlenmeye başlar (Ömeroğlu, 2007; Özer ve Özer, 

2007, Siyez, 2007). 

 

Yedi yaş çocuğu yakalama, atma ve topa vurma gibi hareketleri başarı ile yapabilir. 

Dengesini kaybetmeden zıplayabilir ve düğmeleri hızlı bir şekilde ilikleyebilir.  Fiziksel 

aktivite giderek hızlanır. Hareketlerinde çeviklik görülür. Artan motor faaliyetler, daha özel 

beceri ve kuvvet gerektiren koordineli aktivitelere ve oyunlara dönüşür. Kemik ve kas 

dokusu gelişir. Hareket becerilerinin gelişiminde kızlar ile erkekler arasında farklılıklar 

gözlenir. Motor faaliyetler yönünden erkek çocuklar sekiz-dokuz yaşlarında kız çocukları 

geçer. Özellikle hızlı koşmada, uzağa ve hedefe atmada erkekler kızlardan daha başarılıdır. 

Dolayısıyla fiziki güç, atlama sıçrama gerektiren oyunlar ve atletik etkinlikler erkekler için 

önemli iken, ritmik beden hareketleri ve bazı jimnastik becerileri de kızlar için önemlidir 

(Bilgel, 1997; Kılıçcı, 1992; Özer ve Özer, 2007; Siyez, 2007). 

 

Büyük kas gelişimiyle birlikte, küçük kaslardaki gelişim yaşla birlikte artar. Yedi 

yaşındaki çocukların % 69'u, dokuz yaşında çocukların % 94'ü düğüm yapabilir. Çocuk kol, 

omuz, bilek ve parmaklarını kontrol ederken el göz koordinasyonu da gelişir. Bu gelişim yazıyı 

belli bir hızda yazabilme, satıra dizme, uygun büyüklük ve küçüklükte yazma becerilerinde 

kendini gösterir. Boyama, dikiş dikme, hamurla oynama, makas kullanma faaliyetlerinde de 

gelişim gözlenir. Yetişkin araçlarını kullanır. Ancak okul öncesi dönemde kalem tutma, resim 

yapma gibi değişik el işi etkinliklerini yapmadan okula gelen çocukların küçük motor 

gelişimlerinde yetersizlikler görülebilir (Anselmo, 1987; Korkmazlar, 1993; Siyez, 2007; 

Yavuzer vd., 2006). 

 

Sekiz yaşından itibaren tekrar dışa dönen çocuk yalnız oynamaktan hoşlanmamakta, 

oyun arkadaşlarını cinsiyetine göre ayırmaktadır. Daha karmaşık hareketleri becerebilecek hale 

gelmiştir. Bedensel kuvvetinde artma vardır. Ancak değişiklikler yavaş bir şekilde olur. İlk iki 

yılda gözlenen yürümeye başlama gibi büyük davranış aşamaları görülmez. Bu nedenle sekiz 

yaşındaki çocukla dokuz yaşındaki çocuğu ayırmak zordur. Ancak dokuz yaşındaki çocuk, 

becerilerini geliştirmek ister. İyi top oynamak, yüzmek, paten ve kızak kaymak gibi becerilere 
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ulaşmak için bıkıp usanmadan çalışır. Futbol, yüzme, güreş, boks, bisiklet binme, paten, kızak, 

uçurtma uçurma, kayalara tırmanma, denize, dereye taş atma ilgileri arasında olup, bunları 

başarabilir. Ayrıca bir müzik aracına ilgi duyar ve piyano, mandolin, gitar gibi araçları çalabilir 

Kavrama becerileri gelişmiştir. (Cüceloğlu, 1993;  Dodson, 1997; Siyez, 2007). 

 

On yaşındaki çocuk erinlik dönemine girmiştir. Kız ve erkek olmaya göre değişen bu 

dönem on-onüç yaş arasını kapsar. Kızda ve erkekte cinsiyetle ilgili olarak ortaya çıkan 

bedensel değişme, hareketleri de etkiler. Kızların erkeklerden daha önce bu döneme girmesi 

hareketlerine yansır. Hormonların çalışması iskelet ve kas sistemini etkiler ve organların 

büyümesine neden olur. Kemik ve kaslardaki büyümenin farklı hızlarda olması motor becerileri 

etkiler. Beden hareketlerinin sarsıntılı ya da ağar yapılmasının nedeni budur. Esneklik ise 

kemikleşmeye bağlı olarak değişmeye başlar. On yaşında akranlarıyla her türlü hareketi yapan 

çocuk, açık hava oyununu sever. Fırlatılan bir topu yakalayabilir, maçta hakemlik yapabilirler. 

Erkekler paten kayma, yüzme gibi hareketli oyun ve sporları yaparken, kızlar ise ip atlama, sek 

sek oynama gibi daha sessiz hareketli oyunlara yönelirler. Açık hava oyunlarının tercih 

edilmesine karşın, ev içinde de satranç, kızma birader, dama, iskambil oyunu gibi masa 

oyunları oynayabilir (Dodson, 1997; Köknel, 1995; Ömeroğlu, 2007; Yavuzer vd., 2006).  

 

Erkek çocuklarla kız çocuklar arasında el becerisi bakımından da farklılıklar vardır. 

Kızlar el becerisi açısından erkeklerden daha üstündür. Kuvvet isteyen işlerde erkekler, örgü, 

dokuma gibi işlerde de kızlar daha başarılıdır. Erkek çocuklar bir topu iki buçuk metre uzağa 

atabilir, kızlar beş metreyi bir dakikada koşabilir. Koşma, tırmanma, iki tekerlekli bisiklete 

binme gibi büyük kas becerilerde sekiz-dokuz yaşlarındaki erkek çocuklarda sorun 

görünmezken, ince motor kasların koordinasyonu ile ilgili hareketlerde sorunlar görülebilir 

İskelet sisteminde meydana gelen hızlı değişme, çocuğun vücut koordinasyonunu 

sağlayamamasına neden olur. Özellikle motor becerilerde kendini gösteren bu özellik çocuğun 

beceriksizliği değildir (Erden ve Akman, 2008; Yavuzer vd., 2006; Siyez, 2007). 

 

Onbir yaşında çocuk konuşkan, hareketli ve meraklıdır. Evin içinde sürekli dolaşır, 

kapıları vurur, gürültü yapar. Bu yaşta duygusal patlama ve değişmeler yer alır. Hareket ve 

iştahın artması, çocukta yeni deneylere ve ilişkilere girmek için büyük istek uyandırır. 

Fiziksel kapasitesinin ve sınırlılıklarının farkına varmaya başlayan çocuk, zihinsel yetenek ve 

deneyimlerle tüm spor branşlarından birine odaklaşmaya başlar. Sunulan spor etkinliklerine 

katılır (Dodson, 1997; Yiğit, 1999). 
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PSİKOMOTOR GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER  

 

Motor gelişim dönemlerine ilişkin yaş sınırları yalnızca genel sınırlardır. Gelişim 

boyutlarında da olduğu gibi gelişimin evrensel boyutu olmakla beraber, her insanın kendine 

özgü bir algılama, düşünme, hareket etme, konuşma ve hissetme biçimi vardır. İki insan zeka 

düzeyi ve başarı motivasyonu aynı olduğu halde, probleme bakış, çözüme yaklaşım ve 

sonucunda elde edilen doygunluk açısından birbirinden ayrılır (Ülgen ve Fidan, 1991). 

 

Çocuğun psiko-motor gelişimi sırasında bireysel farklılıklar daha somut olarak gözlenir. 

Örneğin, bir çocuğun daha erken emeklemesi, yürümesi diğer çocuğun ailesini üzebilir. Oysa 

fiziksel bir bozukluk söz konusu değilse, çocuğun geç emeklemesi ya da yürümesinin 

sakıncası yoktur. Çünkü çocuklar aynı yaşta ya da gelişim döneminde olsalar bile çevresel ve 

kalıtsal etmenlere bağlı olarak motor gelişim farklılıkları gösterirler. Başka bir deyişle psiko-

motor gelişimdeki bireysel farklılıklarda hem çevre hem de kalıtım etkili olur (Acun ve Erten, 

1992; Başaran, 1996; Özer ve Özer, 2007). 

 

Her çocuğun büyüme örneği, büyüme oranı, boyunun maksimum düzeye ulaşma 

zamanı ve hızı, kemik ve cinsiyet yönünden olgunlaşması genler tarafından tayin edilir. İkizler 

üzerinde yapılan araştırmalar, motor yetenekler yönünden ikizlerin benzer olduğunu gösterir. 

Genetik uygunluk üzerine inşa edilebilecek sportif eklemeler fiziksel performansdaki başarıyı 

artırabilir. Özellikle motor gelişimde çocuğun egzersizler yapması etkili olmaktadır. Çocuklar 

zamanlarının çoğunu motor hareketleri yapmak için harcarlar. Bu ritmik hareketler, motor 

koordinasyon oluşmasında ve karmaşık motor becerilerin kazanılmasında önemli rol oynar. 

(Bilir, 1984; İnanç vd., 2007; Müniroğlu, 1995). 

 

Kalıtım yoluyla psiko-motor gelişimde oluşan bireysel ayrılık, çocuğun beden 

yapısının ve gücünün bazı motor etkinlikleri yapmasına elverişli olmamasına, çocuğun bilişsel 

gücünün ileri ya da geri olmasına, çocuğun becerileri öğrenmeye az ya da çok yetenekli 
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olmasına dayanır. Kısa boylu bir çocukla uzun boylu bir çocuğun motor becerileri arasında 

fark olacaktır (Başaran, 1996; San Bayhan ve Artan, 2007). 

 

Çevrenin yarattığı bireysel ayrılık ise, çocuğun eğitimine ve olanaklarına bağlıdır. 

Çocuğun en yakın çevresi ailedir. Aile yapısı, sosyo-ekonomik ve kültürel düzey motor gelişim 

üzerinde etkilidir. İlgili anne baba tutumu, çocukların ilk motor denemelerine karşı tepki 

göstermede ve desteklemede kendini gösterir. Aşırı koruyucu ve otoriter tutum ise çocukların 

hareketlerini kısıtlar ve becerilerin gelişmesine fırsat vermez. Duygusal zorlama da fiziksel 

gelişmeyi etkiler. Sadece anne baba değil çocuğun eğitimden sorumlu olan bireylerin çocukların 

hareketlerini yasaklaması, baskı ve aşırı denetimi ve sürekli yönetmesi psikomotor gelişimi 

olumsuz yönde etkiler. Çocuğa hareketini engelleyen giysilerin giydirilmesi de engelleyici rol 

oynar (Başaran, 1996; Müniroğlu, 1995). 

 

Motor gelişimde sosyo-ekonomik düzeyin direkt bir etkisi olmamasına karşın dolaylı 

etkisi söz konusudur. Gelişimin ve beslenme düzeyinin motor gelişimi etkilemesi 

sosyoekonomik düzeyle ilişkilidir. Dolayısıyla yetersiz ve dengesiz beslenme ve sağlıklı 

olmayan koşullar psikomotor gelişimi engeller (Müniroğlu, 1995).  

 

Çocukların ev ortamı da motor gelişimi etkileyebilir. Evleri küçük olan, çevre 

güzelliğinden, spor tesislerinden yoksun olan çocukların motor becerilerinin az olduğu 

görülmüştür. Beden denetimini gerçekleştirmesini sağlayacak etkinliklere elverişli olmayan bir 

çevrede büyüme, çocuğun psikomotor gelişimini engeller. Çocukların herhangi bir psikomotor 

beceride başarılı olması, diğer psikomotor becerilerinde de başarılı olacağı anlamına 

gelmemelidir. Çocuk hem akranları arasında, hem de kendi psikomotor becerileri arasında 

farklılık gösterebilir (Başaran, 1996; Müniroğlu, 1995). 

 

Çocuk gerekli olgunluğa ulaşmadan sadece çevresel faktörlerin varlığı psikomotor 

becerilerin kazanılmasını hızlandırmayacağı gibi çocuk için zararlı olabilmektedir. Burada 

olgunlaşmanın motor becerilerin gelişiminde önemli etkisinin varlığı söz konusudur. Öte 

yandan psikomotor beceriler ile algılama kapasitesi arasındaki ilişki, duyusal uyaranların 

doğru ve tam olarak algılanabilmesi motor becerilerin kullanılabilmesi için gereklidir (Siyez, 

2007). 
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PSİKOMOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ 

 

Psikomotor gelişimin bebeklikten itibaren desteklenmesi çocuğun ileriki yaşlarda 

sağlıklı bir beden yapısına sahip olması açısından önem taşır. Çocuklara küçük kas motor 

gelişimi desteklemek için tehlikesiz makas, hamur, kağıt, kalem gibi malzemeler 

sunulmalıdır. Fiziksel yapıda genetik ne kadar etkili olursa olsun, uygun fiziksel ortam ve 

uyarıcılar; kas, iskelet ve sinir sisteminin gelişmesinde çok önemli etkiye sahiptir. Fiziksel 

ortam ve uyarıcılar kadar çocukların psikomotor gelişiminde taklit de önemli bir yer tutar.  

 

Çocuklar taklit yoluyla motor becerilerini geliştirirler. Bu nedenle psikomotor 

gelişimi destekleyebilmek için, bebeklere doğduğu andan itibaren hareket ederek olumlu 

model olunmalıdır (Selçuk 2008). 

 

 Doğduğu andan itibaren doktorun kontrolü altında yapılabilecek bebek jimnastik 

hareketleri yaptırılmalıdır (Kale 2003). 

 Çocukların rahat hareket edebilmeleri için, evdeki eşyalar uygun konuma 

getirilmelidir (San Bayhan ve Artan, 2007; Saygılı, 2009, Siyez, 2007). 

 Çocukların bağımsız hareket etmeleri desteklenmeli ve sabit oturması için televizyon 

gibi ilgi çekici araçları uzun süre izlememelidir (Günsel, 2004, Saygılı, 2009). 

 Çocuklar ilgilerini çeken bir durum olmadığı takdirde uzun süre bir yerde oturmakta 

güçlük çekerler. Bu nedenle çocuklara onların ilgisini çeken renkli, hareketli nesne ve 

oyuncaklar sunulmalıdır (Ünver, 2007; San Bayhan ve Artan, 2007). 

 Çocukların psikomotor becerilerini kullanmalarına yardımcı olacak nesneleri seçerken 

nesnenin çocuğun boyuna uygun büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir (San Bayhan 

ve Artan, 2007; Saygılı, 2009). 

 Yemek yemek, diş fırçalamak gibi çocuğun kendi başına yapabileceği işleri onun 

yerine yetişkinler yapmamalıdır (Başaran, 1996; Saygılı, 2009). 

 Çocuk yardım istemeden, ona yardım edilmemelidir (Başal, 2003). 

 Çocuk yürümeye başladığı andan itibaren desteklenmelidir. 

 Çocuklar her gün çocuk parklarına götürülmelidir (Saygılı, 2009). 

 Çocukların akranları ile birlikte oynaması için uygun ortamlar yaratılmalı, ve 

çocukların akranlarından öğrenmesine fırsat verilmelidir (Anonim, 2007). 
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 Çocuklara hareketi kısıtlayan sandalyede oturma ya da bir köşede kıpırdamadan                                     

durma gibi ceza yöntemleri uygulanmamalıdır (Başal, 2003). 

 Öğretmenler göz parmak ve ellerin beraber çalışmasını sağlayan sanat etkinliklerine 

önem vermelidir (San Bayhan ve Artan, 2007; Siyez, 2007). 

 Beden eğitimi ve oyun programları ile çocukların düzenli uygulama yapması 

sağlanmalıdır (Başaran, 1996; Kale, 2003, Siyez, 2007). 

 Okul öncesi dönem çocukların yorgunluklarını hissetmekte güçlük çekmeleri 

nedeniyle etkinlikler aktif ve pasif etkinlikler şeklinde düzenlenmelidir (Senemoğlu, 

2000). 

 Çocukların becerileri birbirleriyle kıyaslanmamalıdır (Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; 

Selçuk, 2008). 

 Çocuklar spora yönlendirmeli ve çevredeki olanaklardan yararlanarak çocuğun sporu 

sevmesi ve kendi için spor yapması desteklenmelidir (Başaran, 1996; Ömeroğlu, 2007; 

Saygılı, 2009). 

 Çocukların bireysel özelliklerine göre spor programlarının süresine karar verilmelidir. 

 Çocuk her yaşta oyun oynamaya ihtiyaç duyar. Çocuğun oyun oynaması için fırsat 

yaratılmalıdır (Günsel, 2004; San Bayhan ve Artan, 2007; Saygılı, 2009). 

 Çocukların motor becerilerinin yetersizliğinden dolayı gösterdikleri sakarlıklar hoş 

karşılanmalıdır (Ünver, 2007). 

 Psikomotor gelişimi desteklemenin diğer gelişim alanlarının desteklenmesine de katkı 

sağladığı unutulmamalıdır. 
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SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN? 

 

Sevgili öğrenciler, 

 

 Kitabın bu bölümünde bireyin psikomotor gelişimine ait genel bazı bilgiler edindiniz. 

Bu bilgiler ışığında aşağıda verilen olayla ilgili olarak sen olsaydın neler yapardın? Bu 

konudaki düşüncelerini merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı 

değerlendirmeni ve yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda 

büyük harflerle yazılan olaya gerçekten tanık olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme 

öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. 

Düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma. 

 

ADEM DOKUZ AYLIK BİR BEBEKTİR. ADEM AİLENİN İKİ ÇOCUĞUNDAN 

KÜÇÜK OLANIDIR. ADEM DOKUZ AYLIK OLMASINA KARŞIN, HENÜZ TEK 

BAŞINA OTURAMIYOR VE SIRT ÜSTÜ POZİSYONDAN YÜZ ÜSTÜNE 

DÖNEMİYOR. ANNE BU DURUMA ÇOK ÜZÜLMESİNE RAĞMEN EŞİNİN İNŞAAT 

İŞÇİSİ OLMASI NEDENİ İLE BİR KURUMA GÖTÜREMİYOR. ANNE ADEMİ 

KOMŞUNUN DAHA KÜÇÜK OLAN OĞLU İLE KARŞILAŞTIRIYOR. ADEM 

KOMŞUNUN OĞLUNDAN DAHA ŞİŞMAN. ADEM KOMŞUNUN ÇOCUĞUNA GÖRE 

BİR ÇOK ŞEYİ YAPAMIYOR.  

 

Çocuğun sırt üstüne dönememe nedenleri neler olabilir? Sen adem’in annesi olsaydın 

neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 
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ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Motor gelişim ile psikomotor gelişim aynı kavramlar mıdır? Açıklayınız. 

2. Dikkat gelişiminde ilginin gelişim sırasını yazınız. 

3. Bireyin esnekliğinin yaşla ilişkisi nedir? Açıklayınız. Esneklik hangi yaşta en üst 

düzeydedir? 

4. Temel hareketler dönemi ile ilkel hareketler dönemi becerileri birbirinden ayıran 

nedir? 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

5. Psikomotor gelişimin yünü beyin, …………..gelişim sırasına göredir. 

6. Fiziki güç, atlama, sıçrama gerektiren oyunlar ve atletik etkinlikler erkekler için 

önemli iken, …………. …………. ………… ve…………… …………. kızlar için 

önemlidir. 

7. Ailenin ………. ……….. ve ………… tutumu çocukların hareketlerini ve becerilerini 

kısıtlar. 

 

Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

8. Çocukta ilk önemli denge göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yürüme                   

B) Oturma 

C) Koşma          

D) Tırmanma 

E) Atlama 

9. Psikomotor gelişimle ilgili bireyin sahip olması gereken temel beceri unsurları 

nelerdir? 

A) Kuvvet                            

B) Denge                             

C) Tepki hızı 

D) Eşgüdüm 

E) Hepsi 
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10. Yazı yazma becerisinde, psikomotor becerilerin temel unsurlarından hangisinin arttığı 

düşünülür? 

A) Esneklik                         

B) Kuvvet 

C) Eşgüdüm                     

D) Tepki hızı 

E) Dikkat 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi oniki aydan önce bir bebeğin yapabildiklerindendir? 

I. Çömelme durumundan ayağa kalkar 

II. Yürür fakat emeklemeyi tercih eder 

III. Örtü altına saklanan oyuncağı bulur 

IV. Bir eliyle iki küçük nesneyi tutabilir 

A) I-II                        

B) I-IV 

C) III-IV                    

D) II-III 

E) II-IV 

 

12. Psikomotor gelişim dönemlerinden hangisinde motor becerilerin temelini oluşturan 

kaba motor beceriler gelişir? 

A) Temel hareketler dönemi                   

B) Refleksif hareketler dönemi              

C) İlkel hareketler dönemi 

D) Sporla ilişkili hareketler dönemi 

E) Emekleme dönemi 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi bebeğin refleks hareketlerindendir? 

A) Yanağına dokunulduğunda ağzını açması  

B) Gözüne ışık gelince kapatması                   

C) Ağzına verilen bir şeyi emmesi 

D) Ayağının altına dokununca çekmesi           

E) Hepsi 

 



 108 

14. I. Kaba motor beceriler                  

      II. İnce motor beceriler                     

 III. Dengeleme 

IV. Bedensel kuvvet 

V. Esneklik 

Yukarıda verilen becerilerden hangileri sporla ilişkili hareketler döneminde birleşen 

becerilerdendir? 

A) I-II                      

B) IV-V                   

C) II-III     

D) I-II-III-IV-V  

E) II-III-IV-V  

   

15. Psikomotor gelişimin zihinsel gelişimi etkilemesi, zihinsel süreçlerden hangisinin                          

etkilenmesinden olur? 

A) Algısal gelişim 

B) Dikkat gelişimi 

C) Denge gelişimi 

D) Kuvvet gelişimi 

E) Esneklik kazanma 
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BİLİŞSEL GELİŞİM 

 

 Bilişsel gelişim bilginin edinilip kullanılmasına yardım eden tüm süreçleri içerir. Bu 

bölümde bilişsel gelişimin tanımına ve önemine, bilişsel gelişimde beynin rolüne, bilişsel 

gelişimle ilgili temel kavramlara, zekaya, çoklu zeka kuramına, Piaget ve Bruner’in bilişsel 

gelişim kuramlarına, Vygotsky’nin sosyokültürel bilişsel gelişim kuramına, bilgi işleme 

kuramına yer verilmiştir. 

 

TANIMI VE ÖNEMİ 

 

 Biliş, içsel zihinsel süreci tanımlar. Zihin içindeki birçok şeyi kapsayan geniş bir 

kavramdır. Biliş genel olarak düşünme ile eşanlamlıdır. Çocukların yetişkinler gibi düşünmesi 

mümkün değildir. Çocuklar yetişkinlerden daha ilkel bir düşünme örüntüsü gösteren küçük 

yetişkinler de değildir. Kendilerine özgü bir dünya görüşleri vardır. Bilişsel gelişim ise çevre 

ile etkileşimi sağlayan, dış dünyayı anlamaya yarayan, bilginin edinilip kullanılmasına yardım 

eden, tüm zihinsel süreçleri içine alan bir gelişim alanıdır. Piaget’e göre bilişsel gelişim, beyin 

ve sinir sisteminin olgunlaşmasıyla bireyin çevresine uyum sağlanmasına yardımcı olan 

deneyimlerinin bir bileşimidir. Piaget, bilişsel gelişimi insanların kalıtsal benzerliğe sahip 

olmasına ve birçok çevresel deneyimi paylaşmasına bağlar. Bilişsel gelişimin amacı, soyut 

şekilde akıl yürütme, varsayımsal durumlar hakkında mantıksal düşünme, kuralları daha 

yüksek yapıda örgütlemedir. Bilişsel gelişim çocuğun gördüğü, duyduğu, dokunduğu, tattığı 

nesneler hakkında düşünmesini ifade eder. Bilişsel gelişimin en önemli öğesi olan bilgi 

kazanma yöntemi bilgilerin elde edilmesi, saklanması, yorumlanarak yeniden düzenlenmesi, 

değerlendirilmesi ve kullanılması süreçlerini içerir. 

 

 Bilişsel sistem, insanın bir alt sistemidir. Bu sistem, çevreden girdiler alır. Bu girdileri 

algılar ve algıladıklarını belleğinde saklar. Düşünürken bunları belleğinden çağırarak kullanır, 

daha iyi düşünmek için bilgilerini kavramlaştırır ve genelleştirir. Bunlarla yeni düşünceler 

üreterek bilişsel çıktılar verir. Çıktılardan dönüt alarak bilişsel gücünü büyütür ve genişletir. 

Aykırı girdiler alındığında dengeleme çabasına girer. Bilişsel sistemin işleyişi Şekil 1’de 

gösterilmiştir (Kandır, 2003; Köksal Akyol, 2007; San Bayhan ve Artan, 2004; Umansky,  

2004b) 
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Çevreden girdiler alır                                                                                Yeni düşünceler  

                            üreterek bilişsel  

                                                                                                                 çıktılar verir  

 

                          Çıktılardan dönüş olur 

 

   Bilişsel gücünü büyütür ve genişletir 

Şekil 6. Bilişsel sistemin işleyişi 

 

BİLİŞSEL GELİŞİMDE BEYNİN ROLÜ 

  

Bilişsel güç, beynin tüm öğelerinin, işlevlerinin ve çalışmaların ürünüdür. Bilişsel 

sisteme beyin, sinir sistemi, duyu sistemleri ve diğer devinim sistemleri yardımcı alt sistemler 

olarak katkı sağlar. Sinir sistemi, bedenin en uç noktalarına kadar yayılmış olan sinir 

dokularından, omurilik ve beyinden oluşur, Sinir sistemi, duyu ve devinim olaylarını 

beyinden bedenin her yanına ve oralardan da tekrar beyine iletir. Bu sistem insanı, içinde 

yaşadığı çevre ile ilişkiye geçirir, insanla çevresi arasında iletişimi sağlar. 

  

Beyin, sinir sistemi yoluyla gelen uyarıları alan, algılayan, yorumlayan, uyaranlara 

karşı gerekli tepkiyi kararlaştıran ve yaptıran bilinç merkezidir. Konuşma ve yazma merkezi 

beynin sol yarımküresinde yer alır. Ayrıca sol yarımküre matematiksel işlevleri, yön bulma, 

yapısal biçimleri tanıma gibi işlevleri de üstlenir. Beynin sağ yarımküresi, daha çok, algısal, 

dikkat çekici, uzaysal, bütüncül, artistik bilgiyi işler, konuşma dışı işlevleri yönetir. Bir 

simgeyi, bir sözcüğü tanıma ve anlama daha çok beynin sağ yarımküresinde yapılır. 

Beyinlerinin sol yarım küresini kullananların okuyarak, sağ yarım küresini kullananların ise 

görerek ve deneyerek öğrendikleri vurgulanır. Bununla birlikte beyinin her iki yarımküresi, 

birbiriyle eşgüdüm ve sıkı iletişim içinde çalışarak bütünleşir. Beyinde oluşan zedelenmeler 

duyular gibi bilişsel süreci de engeller (Madi, 2003; Özden, 2005; Saygın vd., 2000; 

Senemoğlu, 2007; Treays, 2003). 

  

Duyuların algılanması, beyne yerleştirilmesi, kullanılması, yorumlanması, akıl 

yürütülmesi için beyinde birtakım biyokimyasal işlevlerin oluşması gerekir. Bu biyokimyasal 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişsel Sistem 

Algılar 

Belleğinde saklar 

Bellekten çağırarak kullanır 

Bilgileri kavramlaştırır, genelleştirir 
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olaylar elektrik akımı yardımıyla oluşur. Normal akıl yürütme, beyne alınan bilgilerin 

olgunlaşması ile gerçekleşir.  

  

İnsan beyni, önceleri kişinin nefes alması, ağlaması, emmesi, uyuması ve bazı basit 

işlemleri öğrenmesini sağlarken, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik gibi daha ileriki devrelerde 

çok daha karmaşık işlemleri yapar. Çocukluk yıllarında en fazla gelişim, beynin korteks 

denilen ön-üst kısmında gerçekleşir. Bu bölüm anlama, mantık yürütme, planlama, karar 

verme, konuşma gibi bilişsel birçok işlemden sorumludur. Beyin her bir yarım küresi 

birbirinden bağımsız olarak hatırlama, algılama ve hissetme yeteneğine sahiptir (Gündoğan, 

2005; Kızıltepe, 2004; Senemoğlu, 2007). 

  

Beyindeki bölümlerin işlevleri basit olarak şu şekilde açıklanabilir:  

 

Beyincik: Hareketlerin denetlenmesine yardımcı olur. 

 

Omurilik: Beyinle vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlar. 

 

Beyin Kabuğu (Korteks): Beyin yarımkürelerinin etrafını saran beyin kabuğu 

düşünmek ve duyumsamak, yani duyular yoluyla algılamak için kullanılan bölümdür. Yapılan 

işin bilincine varılmasını bu bölüm sağlar. 

 

Nasırsı Madde (Korpus Kallosum): Beynin sağ ve sol yarımküreleri arasındaki 

iletişimi sağlayan nasırsı madde yaklaşık 250 milyon sinir lifinden oluşur. Nasırsı madde, bir 

yarımkürenin diğer yarımkürenin yaptığından haberdar olmasını sağlar. 

 

Talamus: Duyu organlarından gelen bilgileri alır ve her birini beynin ilgili bölgesine 

gönderir.  

 

Hipotalamus: Kan basıncını, vücut sıcaklığını, acıkma ve susama duyumlarını, 

uykuyu ve cinsel gelişimi denetler. 

 

Pons: Ön beyin, beyincik ve omurilik soğanı arasında yer alan pons enine sinir 

tellerinden oluşur. Varol köprüsü de denilen bu yapı beyinciğin iki yarımküresi arasındaki 

uyarı iletimini sağlar.  
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 Beyin; ense (oksipital), alın (frontal), çeper (parietal) ve şakak (temporal) olmak üzere 

dört lobdan oluşur. Bu lopların sorumlulukları şu şekilde açıklanabilir:  

 

Ense (oksipital) lobu; beynin arka kısmının ortasında yer alır. Görme 

fonksiyonlarından sorumludur.  

 

Alın (frontal) lobu; alın bölgesinde yer alır. Yaratıcılık, problem çözme ve planlama 

fonksiyonlarından sorumludur.  

 

Çeper (parietal) lobu; kafanın üst arka tarafında yer alır. Duyumsal işlemler ve dil 

fonksiyonlarından sorumludur. 

 

Şakak (temporal) lobu; sağda ve solda kulakların üstünde yer alır. Duyma, bellek, 

anlamlandırma ve dil fonksiyonlarından sorumludur (Madi, 2003; Senemoğlu, 2007; Treays, 

2003). 

 

Beyin, bilgi alıp verme ya da bilgi iletme gibi birçok işlemini nöron denilen beyin 

hücreleriyle yapar. Nöronlar birbirleri arasında ilişki ve bağlantı kurarlar. Bazı psikologlara 

göre, nöronlar arasındaki bu bağlantı ve ilişki, kişilerin düşünmesini, öğrenmesini ve 

hatırlamasını sağlar. Nöronların oluşturduğu bağlantı sayısı ne kadar fazla olursa, bilgi işleme 

süreci o kadar güçlü olur. Yetişkinlerde bir nöron diğer tek bir nöronla binden fazla ilişki 

kurabilir ve bu bağlantılar beynin diğer bölgeleriyle de ilişki içindedir. Kullanımda olan 

bağlantılar uzun ömürlü olurken, hiç kullanılmayanlar eninde sonunda yok olurlar 

(Gündoğan, 2005; Kızıltepe, 2004; Senemoğlu, 2007). 

 

BİLİŞSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

 Bilişsel gelişimi anlayabilmek için algı, dikkat, kavram oluşturma, bellek ve hatırlama, 

akıl yürütme ve problem çözme ile yaratıcılık kavramlarının açıklanması gerekir. 

 

Algı 

 

 Alıcı hücreler, dış çevredeki fiziksel enerjileri sinirsel enerjiye dönüştürür. Bu sinirsel 

enerji beyinde işlendiğinde ortaya algısal bir ürün çıkar. Yapılan işleme algılama, ortaya çıkan 
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ürüne algı denir. Doğumdan itibaren insan bütün yaşamı boyunca duyularını kullanarak, çev-

resinde olup bitenleri anlamak, yorumlamak ve yeni durumlara kendini uydurmak için algıyı 

kullanır. Bir ya da birden fazla duyu organının beyinde kaydettiği uyarıcının yorumlanması 

algıyı oluşturur. 

 

 Algılamayı sağlayan duyu organları gözler, kulaklar, ağız, burun, eller ve ayaklardır. 

Bilişsel bir süreç olan algılama, göze, kulağa ve diğer alıcılara gelen uyancılara anlam 

verilmesi ve yorumlanmasıdır. Örneğin, parlak bir ışığın güneş ışığı olduğu algı yoluyla ayırt 

edebilir. Algılama, çocuğun çevresini fark etme yöntemidir. Algılamada nesneleri ve olayları 

kavramak için duyular kullanılır. Bütün duyu organları algılamanın elemanlarıdır. Algılamada 

duyu organları görüntü, ses, koku, tat ve dokunma yoluyla uyarılır. Daha sonra bu uyarım 

zihinde yorumlanır. Algılama ister işitsel, ister görsel olsun tüm duyular beyin aracılığıyla 

anlamlı bütünler haline getirilir (Decker, 1990; Kandır, 2003; Ömeroğlu, 2007a; Selçuk, 

2007; San Bayhan ve Artan, 2004; Senemoğlu, 2007; Umansky,  2004b). 

 

 Algılama, kısmen nesnel gerçeklere, kısmen de sahip olunan öznel bilgilere dayalı 

olarak yapılır. Örneğin; “6” işareti gösterilerek “Bu rakam kaçtır?” diye sorulduğunda, çocuk 

altı olduğunu söyler. Ya da “b” işareti gösterilerek “Bu küçük harf nedir?” diye sorulduğunda, 

çocuk “b” diyebilir. İşaret gerçekte aynı olmasına rağmen, ona verilen anlam sayı ya da harf 

olarak tanımlama beklentisine göre değişmiştir. Bu işareti harf ya da sayı olarak algılamak 

için gerekli bilgiye sahip olmayan çocuk için bu işaret anlamsız olacaktır. Bu nedenle, yeni 

uyarıcıları algılamada, önceden sahip olunan bilgiler ve bilgiyi organize etme yolları büyük 

ölçüde etkili olmaktadır. 

 

 Algılama, çoğunlukla bireyin beklentilerinden etkilenir. Bireye gelen çevresel 

uyarıcılar, doğrudan olduğu gibi algılanmaz. Algılama, bireyin zihinsel yapısı, geçmiş 

yaşantıları, ön bilgileri, güdülenmişlik düzeyi ve pek çok içsel etmenlerden etkilenir 

(Senemoğlu, 2007). 

 

  Algının amacı duyularla elde edilenleri bazı bilişsel öğelerle eşleştirme ve evrendeki 

olguları anlayabilmedir. Bireyin düşünmesi algılamasıyla, ne algıladığı bir dereceye kadar ne 

düşündüğü ile ilgilidir. Algılamada tüm duyu organlarının sağlıklı gelişmeleri ve işlevlerini 

yerine getirmeleri çok önemlidir. Bir ya da daha fazla duyu organının etkinlikte görev 

yapamaması, bir bebeğin algılamadaki gelişiminin geri kalmasına yol açar. Çevre ile etki-
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leşimi kısıtlı olan, örneğin, işitemeyen bir çocuk, bu durumda dış dünyayı geriye kalan duyu 

organlarıyla yorumlamayı öğrenmek zorundadır.  

 

 Algılamada deneyimlerde önemli bir yer tutar. Bir nesne ya da bir insanla sürekli 

olarak karşılaşan çocuk, bu deneyimler sonucu yeni bir karşılaşmada aynı nesne ya da insanı 

tanır. Böylece deneyimler, çevreden bilgi edinmede çocuğa yardımcı olur. Çocuk, duyuları ile 

bilgileri alır, anlamlandırır ve ilişkilendirir. Nesnelere uzanarak, dokunarak, inceleyerek, 

onların niteliklerini öğrenir. Daha sonra nesnelerin bu duyusal niteliklerini birbiriyle 

ilişkilendirir. Çocuk ilk önce nesneleri ve durumları bütün halinde algılar. Daha sonra çocuk 

nesnelerin ve durumların parçalarını, ayrıntılarını ve özelliklerini algılamaya başlar. 

Nesnelerin farklı özelliklerini iki yaş grubundaki çocuklar algılamakta zorlanır. Örneğin; 

gördüğü dört ayaklı hayvanları tanıdığı köpeğe benzetir ve “hav hav” diye geneller. Algısal 

öğrenme olarak adlandırılan bu olgu, çocuğun farklılaşmamış algılarının, yetişkin 

düzeyindeki farklılaşmış algılara erişmesini sağlayan önemli bir etmendir (Baykoç-Dönmez 

vd., 2000; Johnson ve Verner, 1980; Kidd ve Rivoire, 1966; Ömeroğlu, 2007a). 

 

 Algının farklı alanlar üzerinde etkili olduğu vurgulanır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Algı, anlama ve kavramın gelişiminde önemli bir yer tutar. 

 Algılama, çocuğun dikkatini yönlendirir, süresini uzatır. 

 Algı ile ilgili etkinlikler, çocuğun duyularını daha etkin kullanmasına, verilen etkinliği 

baştan sona belli bir düzen içinde yapabilmesine yardımcı olur.  

 İşitsel algı, dinleme becerisini geliştirir. 

 Görsel algı, algılananların bellekte depolanmasına yardımcı olur. 

 Dokunma algısı, çocuğun çevresindekileri dokunarak tanımasına ve diğer duyuların 

kullanımı sırasında onlara rehberlik etmesine yardımcı olur. 

 Bazı algısal etkinlikler, sözel ifade gerektirmediğinden dil ve konuşma problemi olan 

çocuklarla iletişim kurmaya yardımcı olur (Baykoç-Dönmez vd., 2000). 

 

Algılama Süreci 

 

 Algılama süreci, bir sistem içinde gerçekleşir. Algılama birçok bilişsel öğenin 

karşılıklı etkileşimi ve ilişkisi sonucunda oluşur. Örneğin; görülen veya duyulan bir nesnenin 

ne anlama geldiği biçimsel düzenleri tanıma ile anlaşılabilir. Nesnelerin hangi mekan içinde 
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olduğu ise mekan algısıyla kavranılır.  

 

Bilişsel yaklaşımcılara göre, çocuk algılama süreci içinde, şemalar, imgeler (imajlar), 

semboller, kavramlar ve kurallar gibi bilme formlarını geliştirir. Şema, imge ve semboller 

daha çok bilginin algılanması, kavramlar bilginin yeniden düzenlenmesi, kurallar geliştirme 

ve uygulama ise bilginin değerlendirilmesi ve kullanılması (problem çözme) ile ilgilidir 

(Ülgen ve Fidan, 1997; Ömeroğlu, 2007a).  

 

Bilginin algılanmasında etkili olan şema, imge (imaj) ve sembol aşağıda açıklanmıştır: 

 Şema: Çocukların çevreleriyle etkileşimleri sonucunda geliştirdikleri davranış ve 

düşünce kalıplarıdır. Bu kalıplar, çevre ile zihin arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar. Bu 

kalıpların daha önce, eylem örnekleriyle, deneylerle, birikimlerle doldurulmuş olması gerekir. 

Örneğin; parmak emme, doğuştan getirilen emme refleksi kalıbında biçimlenmiştir. Bu bi-

çimlenme, çevrenin ve çocuğun özelliklerini taşır. Sonuç olarak doğuştan getirilmeyen, 

düzenli, tekrarlanan ve bu yönleriyle de refleksten kolayca ayrılabilen eylemler, çocuğun 

davranışları içinde yer almaya başlar. Çocuktan çocuğa, bebekten bebeğe değişen bu davranış 

ve düşünce kalıplarına Piaget, şema adını verir. 

 

 Şemalar çocuğun dış dünyasını tanımaya yarayan ilk bilme formlarıdır. Daha sonra 

gelişecek formların oluşmasına yardım eder. Örneğin; üç yaşındaki bir çocuğa küpler 

verildiğinde, çocuk küpleri üst üste koyar ya da yan yana dizerek değişik düzenlemeler 

yapabilir. Küpler bebeklere verildiğinde ise, bebek küpü ağzına götürür. Bunun nedeni, be-

beklerin dünyayı keşfetme de ağız bölgesinin etkili olmasıdır. Bebeklerin kullandıkları diğer 

şemalar görme, işitme, tutma, vurma ve itmedir. Şemalar, kendileri de değişerek farklı 

alanlara uyarlanabilen biyolojik kökenli eylemler olarak tanımlanabilir. Şemalar öğrenmeyi 

sağlayan araçlardır. Olgunlaşma süreci içinde yeni şemalar geliştirilir. Örneğin; bebek 

başlangıçta küp blokları emme şeması ile algılarken, büyüdükçe onları birbirine 

vurabileceğini, üst üste koyabileceğini, köprü yapabileceğini kavrayarak yeni şemalar içinde 
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küp blokları algılamaya başlar. Motor davranışı gerektiren şemalara duyu-motor şemalar 

denir. Düşünce düzeyinde olan şemalara ise bilişsel şemalar denir (Kandır, 2007;  Köksal 

Akyol, 2007; San Bayhan ve Artan, 2004).   

 

İmge: Herhangi bir uyaran olmadan zihinde kendiliğinden canlanan duyumlar olarak 

adlandırılır. Başka bir ifadeyle duyu organlarıyla alınan duyuların beyinde kalan izleri olarak 

tanımlanır. İmgeler şema ile karşılaştırıldığında, imge şemadan daha ayrıntılı ve gelişmiştir. 

Bir imgenin oluşturulması için bir nesne ile yeteri kadar, bilinçli ve kontrollü zihinsel 

etkinlikler gereklidir. Piaget’e göre çocuğun bilişsel gelişiminde simgesel işlev sonucunda 

imgeler ortaya çıkar. Her imge içerisinde duygusal, nesnel pek çok bilgi bulur. İmgeler, 

günlük hayattaki olayları, nesneleri somutlaştıran görüntülerdir. Somut deney ve yaşantılardan 

oluşan imgeler zamanla iç dünyamızın parçaları olur. Çocuklarda imge iki yaşın sonlarına 

doğru gelişir. İki yaşın ortalarına kadar çocuklar, gözlerinin önünden kaybolan nesnenin 

izlerini zihinlerinde tutmada zorlanırlar. İmgeler, küçük yaşlarda görsel olmadıkları sürece 

kaybolur. Görsel imge iki yaşın sonunda gelişir. Algılamadaki imge, görsel imgedir. Görsel 

imge, algıların tam ve sağlıklı olmasını, genellemelerin doğru yapılmasını sağlar. Gerçek 

dünya ile imgeler dünyası arasında bir ayrım yapmak küçük yaşlarda oldukça zordur. Çocuk 

çevreyle iletişime girdikçe ve yaşı ilerledikçe gerçek ile imgeyi ayırt eder. İmgelerle çocuk, 

somut nesneler arasında sağlam bağlar kurar ve soyut düşünceye doğru ilerlemeye başlar 

(Çağatay-Aral, 1992; Mussen vd., 1997; Ömeroğlu, 2007b; Ülgen ve Fidan, 1997).  

 

 Sembol: Semboller ise eşya ve olayların geçici temsilcileridir. Semboller kavramların 

parçası olup, kültürden kültüre değişirler. Sembollerin çoğu kendi başlarına iş görmezler. 

Daha çok bir sembol sistemine aittir. Semboller bir araçla temsil edilirler. Bu araç, bir mesajı 

somutlaştırmada ve belirtmede kullanılır. Örneğin; bir iletişim sembolü olan kelime, yazılı 

veya sözlü kullanılır. Bir müzik parçası, sesle veya bir müzik aleti ile ifade edilir. Bir olay bir 

resimle, şiirle ya da jest ve mimiklerle anlatılır. Farklı semboller farklı araçlarla farklı 

duyulara seslenir. Örneğin; yazılı semboller gözü, sözel semboller kulağı uyarır. Televizyon 
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hem göze, hem de kulağa seslenen bir araçtır. Duyu organlarının edindiği algılar, aynı 

zamanda zihinde birleşerek yorumlanır. Sembollerin kullanılmasında sembol, araç ve duyular 

önemlidir. Öncelikle duyular uyarılır. Zihinde uyarıcıya cevap vermek için araçlar 

kararlaştırılır. Seçilen araçla ilgili semboller bilgiye yüklenir. Örneğin; araç olarak konuşma 

seçilmiş ise, sözel sembollerle düşünceler ifade edilir. 

 

 Bebeklerin sembolleri ne zaman kullanmaya başladığıyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. 

Oyuncaklarla oynayan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara göre, bir yaşından küçük 

çocukların nesneleri sembol olarak kullanamadıkları görülmüştür. Örneğin, oyun hamurunu 

pasta olarak görmezler. Piaget iki-yedi yaş arasını semboller dönemi olarak kabul eder. 

Sembol kullanmada en köklü gelişmenin beş - yedi yaşları arasında olduğu görüşü yaygındır 

(Spencer, 1996; Ülgen ve Fidan, 1997). 

 

Algı Gelişimi 

  

Bebek, doğumu izleyen ilk ayda bütünün parçalarını birbirinden ayırmakta 

zorlanırken, üçüncü ayın sonunda çeşitli yüzleri ve küçük nesneleri ayırt edebilir düzeye 

ulaşır. Bu dönemde yüzler; bebeğin imgelerinde yer alan şemalardır. Altı ay içinde algısal 

yetenekte hızlı bir gelişim gözlenir. Çocuğun algısal yeteneği ilk beş yılda yetişkin düzeyine 

ulaşır. Algısal gelişim uyarılma zenginliği ile yakından ilişkilidir. Etkileşim, iletişim, deney 

ve uyarılma gücü, algı ve dikkatin gelişimine olumlu yönde etki edebilir (Ömeroğlu, 2007a). 

  

Çocuklardaki algı gelişimi bebeklikte ve üç-altı yaşta algı gelişimi şeklinde 

açıklanabilir: 



 122 

 

Bebeklikte Algı Gelişimi: Yeni doğan bebek ilk aylarda çevresinde neler olup 

bittiğini pek anlayamaz. Hareket eden ve parlak olan nesnelere kısa süreli de olsa bakar. İki - 

dört aylık olmadan nesneleri net bir şekilde göremez. İlk ay sonunda annesinin yüzünü diğer 

yüzlerden ayırt edebilir. Bebekler iki aylık olduklarında sadece yüzler arasındaki farklılıkları 

değil, yüzdeki ifade farklarına da dikkat etmeye başlarlar. Farklı duyguları yansıtan yüzlerin 

ayrımını beş-altı aylık olduklarında yapabilirler. Derinlik algısı ise yaklaşık üçüncü ayın 

sonunda ortaya çıkar. Altıncı ayda bu süreç giderek olgunlaşır. Nesne çocuğun görme çizgisi 

üzerinde hareket ettirilirse, çocuk nesneyi sınırlı bir alan içinde baş ve göz hareketleri ile takip 

eder. İlk iki ay içinde bebeklerin görsel dikkati nesnelerin nerede olduğuna ilişkindir. Bir 

aylık bebekler, bazı şekilleri görebilmelerine rağmen, şekillerin parçalarını ayırt etmede 

zorlanırlar. Bu ilk altı ayda hızla gelişir, daha sonra yavaşlar, bir-beş yaş arasında yetişkin 

düzeyine ulaşır. Bir aylıkken yüzün sadece dış çizgilerini fark ederken, üç aylık olduğunda 

ince ayrıntılarını ve çizgilerini kavrayabilir. Yeni doğanın duyma alanındaki algısal keskinliği 

görmesine oranla daha iyidir. Herhangi bir nesne, bebeğin eline dokundurulduğu zaman, elini 

o nesneye vurur. Eğer dokunma bebeğin hoşuna gitmezse, nesneden hemen elini çeker. 

Araştırmalara göre bebek ilk yıllarda zamanının çoğunu çevresini tanıma uğraşı ile geçirir. 

Nesnelere uzanarak, dokunarak, ağzına alıp tadına bakarak ve koklayarak inceler ve tanımaya 

çalışır. Bir ses duyduğunda, o sesi çıkaran nesne ya da kişiyi arar ve ikisinin birbiriyle ilişkili 

olduğunu anlar. Yabancı ve tanıdık kişileri ayırmaya başlar (Kidd ve Rivoire,1996; Mangır ve 

Aral, 1990; Ömeroğlu, 2007a; San Bayhan ve Artan, 2004).    

 

Yeni doğan bebeğin görsel algıları zorunlu ve seçici algılar olmak üzere iki grupta 

incelenebilir. 

 

 Zorunlu Algılar: Yeni doğan bebek iki gözünü beraber hareket ettirme gücüne 

sahiptir. Bir hedefe dikkatle bakar, sonra dikkatini yeni bir hedefe kaydırır. Bir boşluk 

gördüğünde çabuk bir şekilde boşluğu gözden geçirir ve görebileceği bir nesne bulmaya 
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çalışır. Kenar ve köşeler, özellikle beyaz, siyah, sallanan nesneler ilgi çekicidir. Yeni doğan 

bebekte göz hareketlerini kontrol eden kaslar zayıftır. Bebek gözüne giren ışığın miktarını 

kontrol etmede ve değişen alanlara gözünü ayarlamada zorluk çeker. Bebek hareket eden bir 

nesneyi izlemeye çalışır, fakat göz hareketi bazen kısa, bazen uzun olduğu için yeterli bir 

şekilde nesneyi izleyemez. Beyindeki belli hücrelerin bu uyarıcılara karşı hassas olması ve 

algı alanının sınırlı olması nedeniyle zorunlu algılar oluşur. Bebeğin görme sistemi kısa 

zamanda çok hızlı gelişir. Bebek iki, iki buçuk aylık olduğunda, uyanık olduğu zamanın % 

35’ini çevresini inceleyerek geçirir. Nesneyi odak noktasına alma, hareket eden bir uyarıcıyı 

izleme ve dikkatini devam ettirme yeteneği çok hızlı bir şekilde artar.   

  

Seçici Algılar: Zorunlu algılar devam ederken, bebek kısa zamanda çevresindeki 

çeşitli nesneleri algılama parlaklık ve renk görüntüleri arasında ayrım yapabilme yeteneğini 

geliştirir. Bakmak istediği nesneyi seçer ve zamanını öncelikle o uyarıcı üzerinde harcar. 

Bebek bir buçuk-iki aylık olduğunda zorunlu algılardan çok, seçici algıları yansıtmaya başlar. 

  

 Zorunlu ve seçici algılar karşılaştırıldığında, bebeğin zorunlu algılamada her bir 

uyarıcıya tek tek ve dikkatle baktığı, seçici algılamada ise gözünü hedef nesneler arasında 

esnek bir şekilde hareket ettirdiği görülür. Seçilen nesneler zamanla değişir. Bebeğin algılama 

sistemindeki en büyük anlamlı değişme, altı hafta ile on iki hafta arasında olur. Psikologlara 

göre bir yaşındaki bir çocuğun algılama gücü ile yetişkinin algılama gücü arasında fark 

yoktur. Ancak, çocuk daha önceki yaşantılarının azlığı nedeniyle yetişkinden ayrılır (Ülgen ve 

Fidan, 1997; Ömeroğlu, 2007a). 

 

Üç-Altı Yaşta Algı Gelişimi: Bu yaşlarda da algı hızlı bir gelişme gösterir. Görme, 

işitme, dokunma, tat ve koku alma duyularının hepsi, gelişim sırasında değişikliklere uğrar.  

 

Bu değişiklikler dört grupta toplanır: 

 Seçicilik 

 Ayırt etme becerisinin gelişimi 

 Nesne kavramının gelişimi  

 Ben Merkezcilikte azalma 
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Seçicilik: Seçicilik, algının sürekli olarak gelişim gösteren bir özelliğidir. Çocuk hem 

uyarıcılara, hem de uyarıcıları birbirinden ayırt etmeye yardımcı olan belirgin özelliklere 

yönelmeyi öğrenir. Fazla ve gereksiz bilgileri önemsememeye başlar. Seçicilik, dikkati belirli 

bir şekilde yönlendirmeyi içerir. Örneğin, anne-baba sesini tanıması ve yabancı seslerden 

farklı olarak algılamasında dikkat önemlidir (Kidd ve Rivoire,1996; San Bayhan ve Artan, 

2004; Selçuk, 2007). 

 

 Ayırt Etme Becerisinin Gelişimi: Ayırt etme, önceden bir bütün olarak görülen bir 

nesne ya da durumun zamanla parçalarını, ayrıntılarını ve benzer nesneleri birbirinden ayrı 

kılan özelliklerini algılama eğilimidir. Okul öncesi dönemdeki çocuk, özellikle karmaşık bir 

şekli bütün olarak algılar, ayrıntılara dikkat etmez. Altı yaşından sonra ise ayrıntılara dikkat 

etmeye, ayrıntıları birleştirmeye ve bütünleyici bir algılamaya yönelir. Bu durumda bütünü, 

parçaları, parçaların birbiriyle ve parçaların bütün ile olan ilişkilerini aynı anda algılamaya 

başlayabilir. Şekil zemin ayırımı, algı için ön koşuldur. Şeklin, zeminden ayırt edilmesi daha 

karmaşık duygusal materyalin algılanmasına temel oluşturur. Parçayı bütünden ya da şekli 

zeminden ayırt edilmesi, daha karmaşık duygusal materyalin algılanmasına temel oluşturur. 

Şekil zemin algısında, neyin şekil neyin zemin olduğu öznel algılama ile ilgilidir. Seçici algı 

sayesinde bazen biri şekil, diğeri zemin olarak algılanırken, bazen de tam tersi algılanabilir. 

Parçayı bütünden ya da şekli zeminden ayırt etme, ergenliğe kadar gelişme gösterir. Şekiller 

gibi sesin de ayırt edilmesi okul öncesi yıllarda gelişimini sürdürür (Kidd ve Rivoire,1996; 

Mangır ve Aral, 1990; Ömeroğlu, 2007a). 

 

 Nesne Kavramının Gelişimi: Çocuk nesne kavramı ile ilgili nesne değişmezliği, 

nesne devamlılığı ve nesne kimliği becerilerini kazandığında, çocuğun dünya ile etkileşimi 

etkili, işlevsel ve yetişkininkine benzer olacaktır. Nesne değişmezliği, devamlılığı ve kimliği 

becerileri öğrenme sonucu gelişir. Nesne değişmezliği, kişinin değişik biçim ve durumlarda 

gördüğü nesne ya da insanı aynı nesne ya da insan olarak algılamasıdır. Nesne değişmezliği, 

iki-üç yaşlarında gerçekleşir. Çocukların, iki yaşından önce nesnelerin gerçek özelliklerine 

ilişkin net görüşleri bulunmaz. Örneğin; çocuk uzakta görünen bir arabanın, yaklaşınca 

büyüyeceğini düşünür. Nesne devamlılığı öğrenilmeden önce çocuk, saklanan nesnenin yok 

olduğunu düşünür. Dört aydan küçük bebekler görme alanından çıkan nesnelere karşı 

ilgilerini kaybeder ve başka bir tarafa döner. Dört-sekiz ay civarında nesnenin varlığını 

sürdürdüğüne ilişkin ilk düşünceler görülür. Altı aylık bebek, elinden oyuncağı düştüğünde 

arkasından bakar, ancak ilgisi kısa sürer ve dağılır. Sekiz aydan sonra, oyuncağı gözünün 



 125 

önünde bir örtünün altına saklandığında örtüyü kaldırıp oyuncağı arar. Ancak, oyuncak 

saklandığı yerden alınıp, başka bir yere saklandığında, çocuk oyuncağı ilk saklanan yerde 

arar. On iki-on sekiz ay civarında ise, nesneyi en son gördüğü yerde arar. On sekiz-yirmi dört 

ay civarında, artık nesnenin devamlılığı kavramı gelişmiştir. Tüm olası saklanma yerlerini 

arar ve nesneyi bulur. Böylece çocukta görüş alanının dışında olan nesnenin de var olduğu 

düşüncesi gelişir. Kişinin devamlılığı, nesne devamlılığından önce gelişir. Annesinin gözünün 

önünden ayrıldığında da var olduğunu, oyuncağından önce kavrar (Kidd ve Rivoire, 1966; 

Mangır ve Aral, 1990; Ömeroğlu, 2007a). 

 

 Nesnenin bir günden diğerine, bir durumdan başka bir durumuna aynı olduğunu 

tanıma yeteneği nesne kimliği olarak adlandırılır. Bebekler sekizinci ve dokuzuncu aylarda 

nesneyi sadece bilinen tek ortamda, tüm ipuçlarıyla birlikteyken tanırlar. Örneğin; yemek 

saatinde kendi bardağını tanır. Başka bir ortamda bardağını tanımayabilir. Bebek dokuz ve on 

aylıkken, bardağın içinde tanıdık bir içecek varsa, bardağını her durumda tanır. On bir aydan 

sonra bardağını her durumda tanımaya başlar. Daha sonra bardaklar hakkında fikir oluşturur 

(Ömeroğlu, 2007a). 

 

 Benmerkezcilikte Azalma: Benmerkezcilik bireyin kendi bakış açısı ile başka bir 

bireyin bakış açısı arasında ayrım yapamamasıdır. Küçük çocuklar kendi görüş ve algılarının 

herkes tarafından aynı şekilde paylaşıldığını düşünür. Çocuk kağıda çizdiği karalamaların 

bebek olduğuna inanır. Bebek olduğunu söyler. Herkesinde bu resmi bebek olarak gördüğünü 

düşünür. Ancak diğer kişilerin bunu bebek olarak algılamamasını kavrayamaz ve hatta 

sinirlenir. Çocuğun kendisini başkalarından ayırt etmeye, onların bakış açılarını, görüşlerini 

benimsemeye başlamasıyla benmerkezcilikte azalma olur. Okul öncesi dönem çocuğu başka 

bir kişinin görüşünü kolayca benimseyemez. Kendisini başkasının yerine koyamaz ve olaylara 

değişik açılardan bakamaz. Benmerkezcilik yaş büyüdükçe azalır, ancak varlığını sürdürmeye 

devam eder (Kidd ve Rivoire, 1966; Mangır ve Aral, 1990; San Bayhan ve Artan, 2004; 
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Selçuk, 2007). 

 

 

Dikkat 

 

Bilişsel süreçte dikkat önemli bir yer tutar. Dikkat uyarıcılar üzerinde bilinçli 

odaklanma sürecidir. Öğrenme dikkat etme süreciyle başlar. Öğrenme için dikkat gereklidir, 

ancak yeterli değildir. Çocukların dikkat süresi ve odaklanma düzeyi öğrenme üzerinde 

etkilidir. Çevrede bulunan birçok uyarıcıdan, sadece dikkat edilenler ve önemli olan bilgiler 

öğrenilir. Çevrede bulunan uyarıcıların tümü algılansa, yaşamak mümkün olmaz. Bu nedenle 

önemli olan bazı uyarıcılara dikkat edilir, diğerleri gözardı edilerek elenir. Sadece dikkat 

edilen uyarıcılar işlenmeye başlar (Öztürk ve Kısaç, 2002; Selçuk, 2007; Senemoğlu, 2007; 

Umansky,  2004b). 

 

 Dikkat, dikkat süresi ve dikkat seçiciliği olmak üzere iki süreçten oluşur. Yaşla birlikte 

dikkatin hem süresinde, hem de seçiciliğinde değişme olur. Bireyin bir noktaya yöneldiği 

zamana dikkat süresi denir. Dikkatle odak noktasının değişmesi dikkat dağılması olarak 

adlandırılır. Odaklanan uyarıcıyı tanıma, belirgin ve temel nitelikleri belirleme işlemine 

dikkat seçiciliği denir.  

 

 Dikkati uyaran etmenler dış ve iç etmenler olmak üzere iki gruba ayrılır.  

  

Dış Etmenler: Uyarıcı ile ilgili etmenlerdir. Uyarıcının büyüklüğü, şiddeti, parlaklığı, 

değişkenliği, hareketliliği ve yeni olması dikkatin odaklanmasında etkili olur. Örneğin; 

yüksek bir ses ve parlak bir nesne daha dikkat çekicidir. Tekrarlanan uyarıcılar, dikkati çeker. 

Diğer bütün şartlar eşitse tekrarlanan uyarıcılar daha dikkat çeker. Aniden oluşan değişiklikler 
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dikkati artırır. 

 

 İç Etmenler: Bireyin kendisi ile ilgili etmenlerdir. Her bireyin kendine özgü ilgi ve 

gereksinimleri vardır. Acıkan birinin dikkatini, çevresindeki yemek kokuları çeker. Bedensel 

yoğunluk da bireyin dikkatini etkiler ve dikkatin daha sık dağılmasına neden olur (Öztürk ve 

Kısaç, 2002; San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

 Okul öncesi dönem çocukları çevrede gördükleri nesne ve seslere dikkat ederler, ancak 

onların dikkatleri sistematik değildir. Okul öncesindeki çocuklar, okul çağ çocukları kadar 

çevreye dikkat etmezler. Neye dikkat edecekleri konusunda da seçici değillerdir. Çocuklar 

büyüdükçe bir yığının içinden bir resmi, nesneyi daha iyi seçerler. Çocuklar uyarıcıyı seçmek, 

dikkatlerini odaklamak için gittikçe çoğalan bir beceriye sahip olurlar (San Bayhan ve Artan, 

2004). 

 

Taklit 

 

Taklit, bir davranış örneğini ya da modelini takip ve kopya etme yeteneğidir. Çocuğun 

dağarcığında bulunan davranışlarla başlar. Örneğin; yeni doğan bebek ellerini açıp 

kapayabilir. Bu davranış yakalama refleksiyle ilgilidir. Anne bebek ile oynarken ellerini açıp 

kapatırsa, bebek bir süre sonra onu taklit etmeye başlar. Annenin davranışı, bebeği aynı 

hareketi yapmaya sevk eder. İlk başta taklit, görme ve diğer duyulardan haz alma, daha sonra, 

taklit önceki ilgi çekici tepkileri sürdürme yoludur. Piaget’e göre taklit, bebek dört ve sekiz 

aylıkken gelişir. Baba “bay bay” diye el salladığında, bebek de “bay bay” diye taklit eder. 

Bebek birbuçuk-iki yaşlarında daha önce görmüş olduğu ya da az önce gördüğü hareketleri 

taklit eder. Piaget bu taklidi ertelenmiş taklit olarak adlandırır. Piaget ertelenmiş taklidin 

doğrudan doğruya taklitten daha çok, zihinsel gelişimdeki ilerlemeyi gösterdiğini vurgular. 

Bebeklerin, hareketleri hemen ya da bir süre sonra taklit etme yeteneği, hareketin karmaşık 

oluşuna ve doğallığına bağlıdır. Karmaşık bir hareketi bebeklerin taklit etmesi zordur. 

Çocuklarda taklit yeteneğinin ve nesne kavramının gelişmesi sembolik düşünce için bir temel 

teşkil eder. Çocuklarda sembolik düşüncenin gelişmesi, çocukların nesnelerle oynamasını ve 

modelleri gözlemesini engellemez. Her dönemde bunlara ihtiyaç vardır (San Bayhan ve 

Artan, 2004; Selçuk, 2007). 
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Kavram Oluşturma 

 

 Kavram, nesne veya olayların ortak özelliğini simgeleyen içsel bir süreçtir. Bu 

simgeleme genellikle bir sözcük veya bir isimle yapılır. Bu nedenle çocukta algısal uyarıcıları 

düzenleme yeteneği geliştikçe, kavramlar öğrenilmeye başlanır. Kavramlar, bilginin yeniden 

düzenlenmesiyle ilgilidir. Sembol bir olay ve nesnenin temsilcisi, kavram ise bir grup olay ve 

nesneye ait bir dizi özelliğin temsilcisidir. Kavram birbiriyle ilişkili nesne ve olayların ortak 

yönlerini gösterir. Kavram geliştirme bir sınıflama işlemidir. Birey nesnelerin fonksiyonlarını 

algılar. Zihinde biriken imgeler üzerinde bir takım işlemler yapılır. Bunlar soyutlandıktan 

sonra, zihinde birbirleriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada birbirine benzeyen, ortak 

niteliklere sahip olan imgeler gruplandırılır. Bu gruplar kavram olarak tanımlanır. Örneğin; 

anne kavramını geliştirmede, çocuk annesinin görünüş özelliklerini, yüzünü, saçının rengini, 

sesini, kokusunu algılar. Annesini diğer insanlardan ayırmaya başlar. Anne ile ilgili bilgi ve 

becerileri arttıkça, çocuk daha iyi bir anne kavramı geliştirir. Kavramlar somut veya soyut 

olabilir. Çocukta kavramların gelişmesi somuttan soyuta doğru bir gelişim gösterir (Bütün 

Ayhan vd., 2007; Çağatay-Aral, 1990; Morgan, 1995; Mussen vd., 1997; Üstün ve Akman, 

2003).  

 

 Kavramlar kimlik ve sınıf kavramları olmak üzere iki genel kategoriye ayrılır. Kimlik 

kavramı bireyin, yerin olayın, nesnenin ya da ilişkinin zihinsel tasarımıdır. Anne, yaşanılan 

eve ilişkin kavramlar kimlik kavramlarıdır. Sınıf kavramı ise aralarında ortak bir şeyleri olan 

bir grup kişinin, yerin ya da şeyin zihinsel tasarımıdır. Örneğin; köpek, kitap, sandalye sınıf 

kavramlarıdır. 
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 Kavram öğrenme, kavram oluşturma ve kavram kazanma olmak üzere iki aşamadan 

oluşur.  

 

Kavram oluşturma, genelleme yapmaya dayalıdır. Birey uyaranların benzer ve farklı 

yanlarını algılar ve benzerliklerden genellemeler yapar. Çocuklar oluşturdukları kavramla 

ilgili, çevrelerindeki insanların kullandıkları sözcükleri birleştirir. Örneğin; “Çocuk yuvarlak 

bir nesneyi yuvarladığında, kullanılan “yuvarla” ve “yuvarlak” sözcükleri ile çocuğun 

geliştirdiği “yuvarlak” şekli arasında bağ kurar. Çocuğa kırmızı hatırlatıldığında, çocuk 

kırmızı ile ilgili tüm nesneleri hatırlayabilir. Kırmızı kavramı ile nesneleri kırmızı ve kırmızı 

olmayan diye ayırabilir. Seçilen özellik, sınıflandırmanın temeli olan kavramı oluşturur. 

Dünyadaki özellik ve niteliklerin sayısı pratik olarak sınırsızdır. Bu nedenle oluşturulan 

sınıflandırma ve kavram sayısı da sonsuzdur. Aslında kullanılan isimlerin çoğu kavram adıdır. 

Bunun dışında kalanlar yalnızca özel isimlerdir. İnsanların öğrendikleri kavramlar, nesnelerin 

yalnız bir tek özelliği ile ilgili basit kavramlardır. Günlük hayatta ister basit, ister karmaşık 

olsun, kavram öğrenme genellikle yavaş bir süreçtir Kavram oluşturma yaşam boyu devam 

etmekle birlikte, çocukluk yıllarında yoğundur (Bütün Ayhan ve Aral, 2007; Gander ve 

Gardiner, 2004; Kandır, 2003). 

  

Kavram kazanma, oluşturulan kavramın uygun kural ve ölçütlerle sınıflara ayrıştırma 

işlemidir. Sadece kavram oluşturma, kavram öğrenme anlamına gelmez. Kavram oluşturma 

kavram kazanmanın ön koşuludur. Kavram oluşturma tanımsal bilgi, kavram kazanma ise 

işlemsel bilgi ile ilgilidir (Bütün Ayhan ve Aral, 2005). 

 

 Kavram öğrenme ayırt etmeyi öğrenmeyle başlar. Belirli bir özelliği ayırt etme 

yeteneği, aynı özelliğe sahip diğer nesnelere genellendiğinde, kavram öğrenilmiş olur. Ayırt 

etmeyi öğrenme ve genelleme birlikte gelişir. Kavramları öğrenmede bağlantı kurmada 

önemlidir. Bir kelimenin anlamını bilmeden, bazı olaylarla bağlantı kurularak kelimenin 

anlamına ilişkin doğru bir fikir oluşturulur.  Kavramları öğrenmenin diğer bir yolu da 

tanımlardır. Tanım, bir kavramı başka kelimelerle açıklayarak öğretir. Örneğin; altı yaş 

çocuklarının pek çoğu zebra görmemiş olabilir. Fakat zebra kavramına sahiptir. Zebranın 

resimlerini görmüş ve kendilerine zebranın ata benzediği, çizgili bir hayvan olduğu söylenmiş 

olabilir (Morgan, 1995).  
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Kavram Gelişimi 

 

Kavram gelişimi, benzerlik ve farklılıkları algılama veya bulma, sıraya dizme, 

genelleme, bir grubun örneklerini sayma, sınıflama süreçlerini içerir. Çocuğun yaşı ile kavram 

gelişimi arasındaki ilişki tartışılan bir konudur. Bazı araştırmacılar, çocuğun altı-yedi 

yaşlarında ölçütlere dayalı ayrımlar yapmaya başladığını savunur. Bazıları ise bunun çok daha 

erken yaşlarda başladığı görüşünü benimserler. Çocuklar genellikle bir-iki yaşlarında 

kavramları kazanmaya başlar. Bununla birlikte kavramların öğrenilmesi için bellekteki 

bilginin verimli bir şekilde organize edilmesi gerekir. Çocuklar akıl yürütme yeteneklerini 

kullanarak kavramsal analizler yapabilirler. Bu analizler çocukların yeni kavramlar 

öğrenmesine neden olurlar. Eğer uyarıcılar dikkatlice seçilir ise, çocuk iki yaşındayken renk, 

şekil yönünden değişen özellikleri gruplayabilir. Üç yaşında, yetişkin gibi, ölçütlere dayalı 

sınıflama yapabilir. Üç-altı yaşındaki çocuk, köpekleri, atları ve çiçekleri gruplandırabilir. 

Dört yaşından itibaren çocuklarda kavram oluşturma yeteneğinde bir ilerleme görülmeye 

başlar.  

 

Kavramların oluşması için nesne ve olayların özelliklerine dikkat etmek ve bunları 

ayırt edebilmek gerekir. Çocuklarda kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir süreçtir. 

Çocuklar yeni bilgiler elde ettikçe, bu bilgilerini kendilerinde var olan kavramlarla 

ilişkilendirir ya da yeni kavramlar yaratır. Çocuklarda algılamanın ve deneyimlerin artması, 

söz dağarcığının gelişmesi, çocukların kavramları farklılaştırmasına yardımcı olur (Bütün 

Ayhan ve Aral, 2005; Ülgen ve Fidan, 1997; Üstün ve Akman, 2003). 

 

Kavramlar ister somut, ister soyut olsun, insan etkinliklerinin yararlı yönleridir. 

Kavramların kurulmasıyla, birey kendi dünyasını yansıtır. Kendi görüşünü diğer insanların 

görüşleri ile bir araya getirir. Nesnelerin özelliklerini değerlendirmeye başlar. Bu kavramlar 

etkinlikleri planlama ve onları yönlendirmeyi kolaylaştırır. Sağlıklı bir iletişim için kavramlar 

temel unsurlardır (Bütün Ayhan ve Aral, 2007; Ülgen ve Fidan, 1997). 

 

Bellek ve Hatırlama 

 

 Bellek, bireyin edindiği ve öğrendiği bilgileri güvenilir bir biçimde, tam ve doğru 

olarak zihinde tutmaya ve istenildiği zaman kullanmaya olanak sağlayan bilişsel bir 

yetenektir. Bellek sürecinde tanıma ve hatırlama önemlidir. Tanıma, önceden gösterilen 
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nesnenin diğer nesneler içerisinden seçilebilmesidir. Hatırlama ise uygun bir uyarıcı ile 

zihindeki bilgilerin güvenilir bir şekilde, değişmeden, bilinçli hale gelebilmesidir. Belleğin 

güvenirliği hatırlama gücü ile anlaşılır. Çocuk için hatırlama, tanımadan daha güçtür. Çocukta 

hatırlama yeteneği, mantığın gelişmesiyle artar. Çocukta mantığın gelişmesi daha iyi 

anlamaya, iyi anlama da hatırlama gücünün artmasına yardımcı olur. Yetişkinlerde de 

hatırlama tanımadan daha güçtür. Çocukların bilişsel süreçleri yetişkinlere göre daha az etkin 

kullanmaları nedeniyle, çocukların hatırlamaları yetişkinlere oranla daha yetersizdir (Kandır, 

2003; Ömeroğlu, 2007a; San Bayhan ve Artan, 2004; Umansky,  2004b). 

 

 Bilginin depolanmasını sağlayan bellekler işlevlerine ve bilgi saklama kapasitelerine 

göre duyusal kayıt, kısa ve uzun süreli bellek olmak üzere üç yapısal bileşimden meydana 

gelir. Bunlar şu şekilde açıklanabilir: 

 

 Duyusal Kayıt: Bilgi edinmenin ilk aşaması olan duyusal kayıt çok kısa bir süre için 

uyaranların tam bir kopyasını tutan bilgi deposudur. Duyusal kayıt duyular aracıyla çevredeki 

uyarıcılardan çeşitli bilgileri seçerek alır ve kapasitesi sonsuzdur. Çevredeki uyarıcı, duyu 

organları yoluyla sinirleri uyarır. Duyusal kayıtta bilgilerin depolanma süresi, alındığı duyu 

organına göre farklılık gösterir. Görsel bilgi yarım saniye ile bir saniye arasında tutulurken, 

işitsel bilgi iki saniye ile dört saniye arasında tutulabilir. Örneğin; bir kitabın sayfaları hızla 

çevrildiğinde, sayfalardaki yazılar gözümüzde izler bırakır. Bu arada dikkat ve seçici algı, 

belirli izlerin kısa süreli belleğe geçişini sağlar, geri kalanlar ise silinerek kaybolur. Bu 

nedenle duyusal kayıt, anlık bellek olarak da isimlendirilir. Duyusal kayıt, gelen bilgileri işler 

ve kısa süreli belleğe geçirir. Duyusal kayıt, sonraki bilişsel süreçler için çok önemlidir. 

Örneğin; duyusal kayıt olmasaydı, birey okuduğu ya da işittiği bir cümlenin sonu gelmeden, 

başlangıcındaki sözleri unutacaktı. Cümleden hiçbir anlam çıkaramayacaktı. Aynı şey 

konuşma için de geçerlidir (Erden ve Akman, 2002; Öztürk ve Kısaç, 2002; Selçuk, 2007; 

Senemoğlu, 2007; Subaşı, 2007; Woolfolk, 1993). 

 

 Kısa Süreli Bellek: Bellek sistemi içinde bilginin akışını düzenler. Kısa süreli bellek, 

duyusal belleğe gelen bilgilerin davranışa dönüşmesini ya da uzun süreli belleğe kodlanmasını 

sağlar. Kısa süreli bellek, hem duyusal kayıttan, hem de uzun süreli bellekten bilgi alır. 

Duyusal kayıttaki bilgiler kısa süreli bellek sistemine gelir. Geçici olarak burada depolanır. 

Kısa süreli belleğe gelen ve tekrar edilerek uzun süreli belleğe aktarılamayan bilgiler kaybola-

rak unutulur. Kısa süreli bellekten silinen bilgilerin hatırlanması mümkün değildir. Kısa süreli 
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belleğin kapasitesi oldukça sınırlıdır. Eğer kısa süreli belleğe fazla bilgi sıkıştırılırsa, 

tekrarlanma olasılığı azalır ve unutma fazlalaşır. Eğer duyusal kayıttan gelen bilgiler, 

tekrarlanmayı engelleyecek kadar fazla değilse, kısa süreli bellekte tekrarlanma olasılığı 

fazlalaşır ve unutma azalır. Kısa süreli belleğin bilgiyi kullanma süresi yaklaşık yirmi-otuz 

saniyedir. Örneğin, telefon rehberinden bulunan bir numara, telefonu çevirinceye kadar kısa 

süreli bellekte tutulur. Telefon numarasını çevirmek için vakit kaybedilirse, bu numara 

unutulur, tekrar rehbere bakılarak kısa süreli bellekte tutulur. Kısa süreli bellekte bilgiyi 

korumak için tekrar etmek gerekir. Tekrar edilen bilgi daha uzun süre, kısa süreli bellekte 

korunur. Kısa süreli bellekte bilgiler etkindir. Bilgiler, bu bellekte korunduğu süre içinde ya 

davranışa dönüştürülür ya da uzun süreli belleğe kodlanır. Davranışa dönüştürülmeyen ya da 

kodlanmayan bilgi unutulur. Böylece kısa süreli bellek sürekli çalışır ve öğrenmede süreklilik 

sağlanır. Bu işlevlerinden dolayı kısa süreli belleğe çalışan bellek de denir (Babadoğan, 1992; 

Erden ve Akman, 2002; Selçuk, 2007; Umansky,  2004b; Woolfolk, 1993).  

 

 Kısa süreli belleğin kapasitesi ve bilginin korunma süresi sınırlı olmakla birlikte, kısa 

süreli belleğin çok önemli işlevleri vardır. Öğrenme ve hatırlamada etkili olan bu işlevler şu 

şekilde sıralanabilir: 

 Duyusal kayda gelen yeni bilgi ile uzun süreli bellekte depolanmış olan eski bilgileri 

karşılaştırır ve eşleştirir. 

 Sınırlı miktarda bilgiyi, kısa süre geçici olarak depolar. 

 Duyusal kayıtları yeni alınan bilginin sesli ve sessiz tekrarlar yoluyla, kısa süreli 

bellekte kalmasını sağlar. 

 Uzun süreli bellekteki örgütlenmiş bilgilerle, yeni gelen bilgileri bütünleştirir. 

 Uzun süreli bellekteki bilgileri etkin hale getirip örgütleyerek, davranışa dönüştürür 

(Babadoğan, 1992; Erden ve Akman, 2002; Selçuk, 2007; Woolfolk, 1993). 

 

 Uzun Süreli Bellek: Uzun süreli bellekte, bilgiler uzun süre saklanır. Kısa süreli 

bellekteki uyarıcıların tekrarlanarak geldiği, eski bilgilerle örgütlenerek uzun süre depo edilip 

saklandığı yer uzun süreli bellektir. Uzun süreli bellekteki bilgiler, uygun bir uyarıcı ile 

karşılaştığında değişmeden hatırlanır. Bu, hatırlama gücünü gösterir. Uzun süreli belleğin 

kapasitesinin sınırları belli değildir. Kısa süreli bellekte etkin olan bilgiler, uzun süreli 

bellekte edilgin biçimde durur. 
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 Bilgilerin uzun süreli belleğe geçişleri ve depolanmaları bilginin uzunluğuna 

kapsamına ve akışına bağlıdır. Uzun süreli bellekte bilgi, istenilen uzunlukta ve miktarda 

depolanır ve asla unutulmaz. Bu konudaki sorun, gerektiği zaman doğru bilgiyi bulmaktır. 

Uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanma süresi, bilginin belleğe depolanma biçimine göre 

değişir. İyi örgütlenmiş bilgiler çabuk hatırlanırken, diğerleri daha uzun zamanda hatırlanır. 

Örneğin; çok iyi tanıdığımız bir kişinin ismini hemen hatırlarız. Ancak hakkında az bilgiye 

sahip olduğumuz birisinin adını hatırlamakta güçlük çekeriz. Uzun süreli bellekte unutma, 

bilginin kaybolmasından çok, bilgiye ulaşma sorunundan kaynaklanır. Uzun süreli bellekten 

bilgiyi geri getirmeye çalışmak kütüphanede kitap aramaya benzetilir. Kitap bulunamazsa, bu 

durum kitabın olmadığını değil, yanlış rafta arandığını gösterir. Kısa süreli bellekteki bil-

gilerin uzun süreli belleğe geçmesi için bireyin bir çaba göstermesi gerekir. Tekrar ve 

gruplama süreçleri iyi işlediği takdirde, uzun süreli belleğe depolanan bilgiler istenildiği 

zaman hatırlanır.  

 

Uzun süreli bellekte, yeni gelen çok sayıda bilgiyi düzenlemek için şemalar vardır. 

Şema, birçok önerme, durum ya da olayı benzerlik ve farklılıklarına göre düzenleyen bilişsel 

bir yapıdır. Kısa süreli belleğe gelen bilgiler, uzun süreli bellekteki bu şemalarla karşılaştırılıp 

anlamlı hale gelir. Bireyin şemalarındaki hatalar, yeni gelen bilgileri yanlış öğrenmelerine 

neden olabilir. Örneğin; kuşların en önemli özelliğinin uçmak olduğu biçimindeki bir 

önermeye sahip olan kişi, devekuşunu kuş olarak algılamakta güçlük çeker (Aktaş, 1995; 

Erden ve Akman, 2002; Selçuk, 2007; Subaşı, 2007; Umansky,  2004b). 

 

 Uzun süreli bellekte bilgi, depolanmak için üç şekilde kodlanır.  

 

 Anısal bellek: Kişisel yaşantıların depolandığı yerdir. Bir şarkı duyulduğunda, 

birilerinin hatırlanması anısal bellekte olur. Anısal bellekteki bilgiler, nerede ve ne zaman 

yaşandıklarına göre imgeler biçiminde depolanır. Anısal bellekteki olağan ve sürekli 

tekrarlanan olayların hatırlanması oldukça güçtür. Çünkü yeni olaylar öncekileri bozabilir. Bu 

nedenle zaman bakımından yakın olaylar öncekilerden daha kolay hatırlanır. Ancak, önemli 

özel olaylarla olağandışı olaylar çaba gerektirmeden kolayca hatırlanır.  

 

 Anlamsal bellek: Anlamsal bellek, uzun süreli belleğin kavramları, olguları, 

genellemeleri ve kuralları, problem çözme ve düşünme stratejilerini depoladığı yerdir. 

Bilginin anlamlı hale gelmesini sağlar. Anlamsal bellekte, birbirleriyle ilişkili fikirler, ilişkiler 
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ve işlemler şemalar şeklinde kendini gösterir. Öğrenmede, yeni bilgilere anlam verilmesinde, 

bu bellek çok önemli rol oynar. Bu nedenle birçok eğitimci öğrenmede kavram ve ilkelerin 

öğretimine öncelik vermektedir.  

 

 İşlemsel bellek: Belli bir işin yapılması için gerekli işlem basamaklarının sırasıyla 

saklandığı yerdir. İşlemsel bellekte işlemlerin basamaklarının oluşması uzun zaman alır, 

ancak işlem basamakları oluştuktan sonra anımsanması çok kolaydır. Örneğin; yüzmenin 

öğrenilmesi zaman alır, ancak unutulmaz (Erden ve Akman, 2002; Selçuk, 2007; Senemoğlu, 

2007; Subaşı, 2007; Woolfolk, 1993). 

 

Bellek Gelişimi 

 

 Bireyin anlama düzeyi, onun bilgileri toplama ve hatırlamasına etki eder. Bellek ve 

hatırlamaya ilişkin ilk göstergeler nesne kalıcılığının oluşmasıyla gözlenir. Çocuklarda 

belleğin varlığı çok küçük yaşlardan itibaren kendini gösterir. Basit bir olguyu hatırlayabilen 

yeni doğan bebeklerde bile, bellek açısından çok büyük farklılıklar mevcuttur. Yaşamın ilk 

yılında bellek çok ayrıntılı ve ileri düzeyde gelişme gösterir. İlk bir yıl boyunca oluşan bellek 

gelişimi birkaç aşamaya ayrılabilir. İlk aşama, yeni doğan bebeğin nörolojik iletimine 

bağlıdır. Bebek bildiği modellerden birini görür, hemen sonra yeni olan modeli görür. Yeni 

olan modele bir süre bakar, daha sonra bildiği modele bakar. Bunlardan tanıdık olan modeli 

hatırlayarak diğerinden ayırır.  

 

 Bebek üç aylık olduğunda, bellek gelişiminin ikinci aşaması başlar. Bellek duygusal 

fonksiyondan çok, algılamaya yönelik içerik taşımaya başlar. Bu andan itibaren bebek ilgisini 

kontrol edebilir. Öğrenebilecek düzeydedir. Bazen birkaç saniyelik deneyimi uzun zaman 

hatırlar. Öğrendiklerini önceki bilgilerinin üstüne kurar. Bu andan itibaren, dokunabilir, 

bakabilir ve çekebilir.  

 

Bebek altı-yedi aylık olduğunda sadece belirgin şekilleri ve keskin zıtlığı olan 

nesneleri tanımakla kalmaz. İnce farklılıkları ve detayları da algılayabilir. Altı yedi aylık bir 

bebeğin saklanan bir nesneyi aramaya yönelik çabaları, belleğin ilk belirtileridir. Ancak, bu 

aylarda bebek nesneyi örten örtüyü açar, örtü dikkatini dağıtır ve örtü ile oynamaya başlar. 

Belleğinde yer alan oyuncağı araması, örtünün engellenmesi sonucu unutulur. Bu durumda 

bellek henüz bebeğin denetimi altında değildir. 
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 Bellek yeteneğinde oluşan önemli bir değişiklik sekiz-on aylar olur. Bebek bu aylarda 

bilgileri düzenlemeye başlar. Zaman ve mekan konusunda genel bir fikri vardır. Yapılan bir 

deney sonucunda şekiz aylık bebeklerin kadın yüzünü hatırladıkları, dört aylık bebeklerin ise 

hatırlamadıkları saptanmıştır. Bellek ve hatırlama gücü yaşla birlikte artmaktadır. Çocukların 

yaşı arttıkça olaylardaki ayrıntılar daha belirgin hale gelir.  

 

Çocuklarda tanıma ve hatırlama incelendiğinde; üç-beş yaş çocukları kendilerine 

gösterilen on iki resmin hepsini doğru olarak tanımlarken, ancak üç-dört resmi 

hatırlayabilmişlerdir. Yaşla birlikte tanıma belleğinin arttığı görülür. Okul öncesi dönemde 

bellek kapasitesi çok sınırlıdır. 

 

 Okul çağındaki çocuklar, daha önceden öğrendikleri bilgiler ile yeni bilgileri 

karşılaştırırlar. Yeni bilgileri çok fazla kullanırlar. Okul çağı çocukları okul öncesi dönem 

çocuklarına göre daha fazla hatırlarlar. Bunun nedeni okul çağındaki çocukların, tekrarlama 

ve gruplama özelliklerini kullanma yeteneklerinin artmasıdır. Bellek en fazla ergenlik 

çağında gelişme gösterir ve en üst düzeye ulaşır. Okul çağındaki bellek yeteneğindeki bu artış 

ile dil gelişimi arasında anlamlı bir paralellik bulunur. Çünkü çocuk dile egemen oldukça, 

hatırlaması için gerekli olan düzenlemeleri kolaylıkla yapabilir (Aktaş, 1995; Ömeroğlu, 

2007a; San Bayhan ve Artan, 2004; Ülgen ve Fidan, 1997). 

 

Hatırlama 

 

 Bilginin uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe getirilmesi hatırlama olarak 

adlandırılır. Bilginin hatırlama hızı ve kapsamı kodlama biçimine göre değişir. Çok iyi 

kodlanmış bilgiler daha çabuk hatırlanır. Buna karşılık iyi kodlanmayan hiçbir şema ile 

ilişkilendirilmeyen bilgiler ise zor hatırlanır. Bu nedenle ezber yoluyla uzun süreli belleğe 

kodlanan bilgileri hatırlamak oldukça zordur. 

 

Hatırlanan bilginin kapsamı ise, bireyin sahip olduğu şemaların özelliklerine göre 

değişir. Her birey bilgiyi kendi şemaları ile anlamlandırarak kodladığı için, sahip olduğu 

bilginin içeriği farklıdır. Uzun süreli bellekten bilgiyi geri getirmek için, öncelikle bilginin 

içinde depolandığı şema belirlenir. Daha sonra şemanın içindeki bilgiler arasında bağlantılar 

kullanılarak istenen bilgiye ulaşılır. Eğer bilgi doğru şema içerisinde doğru bağlantılar 

kurularak depolanmamışsa, o bilgiyi bulmak oldukça zordur. Bilginin kazanılması için 
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kullanılan kodlama sistemi, bilginin hatırlanmasına yardım eder (Erden ve Akman, 2002; 

Öztürk ve Kısaç, 2002; Senemoğlu, 2007). 

 

 Çocuğun hatırlama yeteneği mantığın gelişmesi ile birlikte artar. Çocuk mantığını 

geliştirdiği sürece daha iyi anlar. Mantığın hatırlama gücü üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Bununla birlikte kişinin ilgileri, duyuları, güdüleri de hatırlamayı etkiler. Bunların dışında 

motivasyonda hatırlamayı güçlendirir. Yüksek motivasyonla yapılan işler, uzun süre 

hatırlanabilir. Yaşla birlikte tanıma ve hatırlama gücünün arttığı görülür. Küçük çocuklar son 

gördükleri nesneyi daha kolay hatırlarlar. Hatırlama dört-yedi yaşlar arasında hızlı bir gelişme 

gösterir. Okul çağ çocuğu yeni bilgilerin birçoğunu hatırlayabilir. Okul çağ çocuklarında 

tekrarlama ve gruplama özelliklerini kullanma yeteneği hızlı bir şekilde gelişir. Bu nedenle 

okul çağ çocukları okul öncesi dönem çocuklarına göre daha fazla hatırlarlar (Özden, 2005; 

San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

 Bellek ve hatırlama gücünün iyi kullanılması için şunlar göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

 Çocuk, düşünme düzeyinin üstünde bilgi edinmek için zorlanmamalıdır. 

 Okul öncesi dönem çocuklarının bellekleri kısa sürelidir. Bu nedenle öğretilecek bil-

giler parça parça açıklanmalıdır. Örneğin, şarkı bütünüyle değil, parça parça 

öğretilmelidir. 

 Hatırlama gücünü geliştirmede çocuğun kendine özgü strateji oluşturması önemlidir. 

Bu nedenle çocuk, kendi stratejisini oluşturmak için serbest bırakılmalıdır. Çocuğun 

kendi kendisine deneme yapması için fırsat tanınmalı, ancak çocuğun özel bir güçlüğü 

varsa, önemli noktalara dikkat edilmelidir. 

 Hatırlama gücünün artırılmasında tekrarlama, gruplama, organizasyon, betimleme, 

ipuçları önemlidir. Çocukların bu stratejileri kullanmaları sağlanmalıdır.  

 Bellek ve hatırlama gücünü geliştirmede, çocuk motive edilmelidir. Anlamları 

kavraması için fırsat hazırlanmalıdır. Çocuğun zorla değil, doğal olarak hatırlamasının 

önemli olduğu unutulmamalıdır. 

 Herhangi bir hatırlama güçlüğü karşısında organik bozuklukların var olabileceği 

gözden kaçırılmamalıdır (Ülgen ve Fidan, 1997). 
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Düşünme ve Akıl Yürütme 

 

 Düşünme; gözlem, deneyim, sergi, akıl yürütme ve diğer kanallarla elde edilen bilgiyi 

şekillendirmedir. Aynı zamanda düşünme, mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma ve sahip 

olunan bilgilerin ötesine gitme şeklinde de tanımlanır. Düşünme, bireysel ve toplumsal 

sorunlarda kolaylıklar sağlar. Düşünme, küçük yaşlardan itibaren başlar, ileri yaşlarda 

toplumsal normlarla uyum içinde anlam kazanır (Özden, 2005; Sevinç, 2003). 

 

 Bireyi düşünmeye iten durumlar üç grupta toplanır. Bunlar;  

 Bazı dış olaylar, bireyi düşünmeye iter. Örneğin; karnı aç olan bir çocuğun ilgisini 

çeken kek kutusunun çok yüksek bir yerde olması. 

 Bazı iç olaylar, bireyi düşünmeye iter. Örneğin; çocuk sevdiği bir arkadaşının kendisi 

hakkında yalan bir şeyler söylediğini öğrendiğinde, arkadaşı hakkındaki düşüncelerini 

gözden geçirmeye başlar.  

 Birey hiçbir uyarılma olmadan düşünür. Bu düşünmede zihin bazı kavram ve 

sözcükleri harekete geçirir ve bunlarla ilgili düşünür. Örneğin; hayal kurma gibi. 

 

Bu düşünme olaylarının tümü akıl yürütmeye dayanmaz. Akıl yürütmede, daha önce 

öğrenilmiş bilgiler, yeni karşılaşılan soruna çözüm bulmak için birleştirilir ve düzenlenir.  

 

Düşünme, olay ve nesne gibi dış uyarıcıları temsil eden semboller aracılığıyla 

gerçekleşir. Aynı zamanda düşünme, hatırlamaya dayanır. Düşünme için hatırlama ilk 

koşuldur. Düşünebilmek için daha önceden öğrenilmiş kavramların hatırlanması gerekir. 

Böylelikle düşünmede ve akıl yürütmedeki gelişim ve değişmeler çocuğun genel bilişsel 

olgunluk düzeyini yansıtır. 

 

 Düşünce; dilin, sembollerin çocuğun davranışını etki altına almalarıyla başlar. Bu 

nedenle yaşamın ilk yıllarında çocuğun düşünme süreçleri bazı kısıtlamaların etkisi altındadır. 

İlk iki yılda çocuk, nesneleri duyuları aracılığıyla tanımaya çalışır. Bu nedenle ilk iki yaş 

döneminde çocuk, sembollere gerek duymadan davranış örüntüleri gösterir. Bu dönemde 

düşünme ve akıl yürütme görülmemesine rağmen, sembol kullanımının ilkel örnekleri 

görülmeye başlar. Örneğin; on aylık bir bebek, bir nesnenin saklandığı zaman bile, varlığını 

sürdürdüğünü öğrenmiştir. Aynı şekilde görünümü değiştiği halde nesnenin özelliklerinin 

değişmediğini de bilir. Değişik giysilerle gördüğü anne ve babasını bir yabancı değil, anne ya 
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da babası olarak tanır. Ayrıca çocuk iki yaşın sonuna doğru, bazı olayların sırayla olmasını 

bekler. Paltosunu giydiğinde dışarı çıkacağını bilir. Bu dönemin sonuna doğru, ilişkileri 

anlama, ilişkiler arasında bağlantı kurma, sorunu değerlendirme ve kavrama, çözüme ulaşma 

görülmeye başlar. Bu dönemin sonu düşünme ve akıl yürütme gelişiminin başlangıcı olarak 

kabul edilir. 

 

 İki yaşın sonu düşünme ve akıl yürütme açısından bir dönüm noktasıdır. Bu yaşta 

çocuğun davranışı sözcükle, imgeler ve sembollerin denetimine görmeye başlar. Bu dönemde 

(2-4) yaş) başlayan düşünme, çocuğun ihtiyaçlarının ve ilgilerinin esas belirleyicisidir. Ancak 

iki-dört yaş döneminde çocuk, yalnızca ön kavramlara sahiptir. Henüz çocuklarda sınıf 

kavramı oluşmamıştır. İki-iki buçuk yaşındaki çocuk denemelerini geliştirir. Bir sorunla 

karşılaştığı zaman bilgilerine dayanarak çözüm yolları arar. Örneğin; boyunun yetişmediği bir 

masadaki oyuncağı alabilmek için bir sandalyenin üzerine çıkar.  

 

İki-dört yaş dönemindeki çocuk, daha çok özelden özele dayanan akıl yürütme 

yöntemini kullanır. Doğrudan karşılaştırmaya dayanan ilkel sonuçlara varır. Bu dönemdeki 

çocuk, herhangi bir şekilde birbirine benzeyen iki nesneden birini, diğerine neden gösterir. 

Örneğin; “Nehir, göle gitmek için oluyor” diyebilir, ancak daha fazla açıklama yapamaz. 

Dördüncü yaşın sonlarına doğru çocuk, bulduğu nedenleri hayalleriyle karıştırmaya başlar. 

Yapılan bir deneyde bir çocuk, tavşan, bebek ve ağaç şekillerini bir araya koyar. Neden öyle 

yaptığı sorulduğu zaman çocuk, “Çünkü onlar ormana geziye gidiyorlar” der. Burada ağaç ve 

tavşanı ormanla birleştirir. Bebeğin de ormana gezmeye gittiğini hayal eder. Bu özellik beş-

altı yaşlarında da devam eder. Bununla beraber, bu yaşlarda bir çocuğa “Ahmet bir kaplan” 

derseniz, çocuk Ahmet’in gerçekten kaplan olduğunu düşünebilir. 

 

 Yedi-sekiz yaşlarında çocuk hayalle gerçeği birbirinden ayırmaya başlar. Örneğin; 

çocuk bir sopayı at yapma yerine, gerçek at ister. Çocuk, birçok kavramı oluşturduğu halde, 

nedenleri hala somut algılarına dayalıdır. Çocuk genelleme yaparken, hata yapabilir. Örneğin; 
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“Su hafif, çünkü sıvıdır” diyebilir. Bütün hafif elementleri sıvı olarak nitelendirir. Çocuğun 

böyle düşünmesinin nedeni, henüz soyut kavramları geliştirmemiş olmasından kaynaklanır.  

 

 Dokuz-on yaşlarında çocuk, önceki yıllara oranla sebep bulma ve sonucu belgelemede 

daha az hata yapmaya, soyut düşünme oluşmaya başlar. On-on iki yaşlarında bir çocuğun 

mantığı, yetişkin mantığı gibidir. Soyut işlemlere ulaşan çocuk, varsayımlar kurabilir, 

mantıksal sonuçlar çıkarabilir. Mantık sağlıklı bir kişilik gelişimi için, düşünme sisteminin 

can damarıdır. Çünkü birey, hissetme ve yapma sistemi arasında dengeyi mantıkla sağlar 

(Fişek ve Yıldırım, 1983; Gander ve Gardiner, 2004; Ülgen ve Fidan, 1997). 

 

Problem Çözme 

 

 Problem çözme becerisi, bireyin ve grubun içinde yaşadığı çevreye etkin uyum 

sağlamasına yardım eder. Bireyler yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için problem 

çözmeyi öğrenmek durumundadır. Bazı problemlerin doğru cevapları ya da kesin çözümleri 

vardır. Belli kurallarla doğru çözümlere ulaşmak mümkündür. Ancak, bazı problemlerin 

çözümleri kesin değildir. Bir tek doğru cevabı yoktur. Bu problemlerin çözümü, disiplinler 

arası bilgiyi, çok yönlü düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektirir.  

 

 Problem, temelde bireyin bir hedefe ulaşmada bir engelleme ile karşılaştığı durumdur. 

Engelleme, hedefe ulaşmayı güçleştirir. Böyle bir durumda problem çözme, engeli aşmanın 

en iyi yolunu bulmaktır. 

 

 Problem çözmede, çocuk önce durum değerlendirmesi yapar. Daha sonra durumu 

kavrama ve çözme eğilimi görülür. Problemi kavrayarak çözme, deneme ve yanılma yoluyla 

çözmeden daha etkindir. Problemi kavrama, ögeler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını içerir. 

Örneğin; çocuk uzanarak yetişemediği bir oyuncağa, bir sopa kullanarak yetişebilir. 

 

 Problem çözme, bir amaca erişmekte, karşılaşılan güçlükleri yenme sürecidir. Bu 

süreç, şartlara uyarak ve engelleri azaltarak gerginlikten kurtulmanın ve organizmayı iç 

dengeye kavuşturmanın yollarını arar. Problem çözme, öğrenilmesi ve elde edilmesi gereken 

bir yetenektir ve sürekli olarak geliştirilmesi gerekir (Erden ve Akman, 2002; Kandır, 2003; 

Ömeroğlu, 2007a; Senemoğlu, 2007).  
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Problem Çözme Aşamaları  

 

 Problem çözme davranışı, problemden probleme ve bireyden bireye farklı olsa bile, 

problem çözme işleminin ortak bazı genel ve temel yönleri bulunmaktadır. Bunlar; 

 Problemi tanıma ve onunla uğraşma ihtiyacı duyma, 

 Problemi açıklamaya, niteliğini, alanını tanımaya ve onunla ilgili ikincil problemleri 

kavramaya çalışma, 

 Problemle ilgili veri ve bilgi toplama, 

 Problemin özüne uygun düşecek verileri seçme ve düzenleme,  

 Toplanan verilerin ve bilgilerin ışığı altında çözüm yollarını saptama, 

 Çözüm yollarını değerlendirme, duruma uygun olanlar arasından en iyilerini seçme, 

 Kararlaştırılan çözüm yolunu uygulama, 

 Kullanılan problem çözme yöntemini değerlendirmedir (Erden ve Akman, 2002; 

Ömeroğlu, 2007a). 

 

 Çocukların hızlı ve doğru problem çözebilmeleri için günlük hayatta sıkça karşılaşılan 

problemlerle ilgili çözüm modelleri oluşturulmalıdır. Problem çözmeye teşvik etmek için, 

çocuklarda merak uyandıracak problemler seçilmeli, problem çözme sırasında onlara 

rehberlik edilerek başarılı olmaları sağlanmalıdır. Problem çözme sırasında çocukların 

problemi anlamalarına yardım edilmelidir. Çocukların problemin amacını ve amaca ulaştıran 

araçları seçip, aralarındaki ilişkiyi kurmaları sağlanmalıdır (Erden ve Akman, 2002).  

 

Yaratıcılık 

 

 Bir düşünme biçimi olan yaratıcılık, tüm duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her türlü 

çalışma ve uğraşı içinde bulunmaktadır. Bu nedenle toplumun ve insanlığın gelişmesinde 
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yaratıcılık önemli bir yer tutar. İnsanın belirli bir yeteneğini ifade eden yaratıcılık, doğuştan 

getirilen gizil bir güçtür. Her çocukta yaratıcı olma yeteneği bulunur. Yaratıcılığın sürekliliği, 

derecesi ve ortaya çıkışı çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Yaratıcılık sayesinde çocuk, olay-

ları kendisine göre yorumlar. Yaratıcılık, henüz doğru cevabı bulunmayan problemlere yeni 

yollar, yeni çözümler, yeni fikirler, yeni buluşlar üretme yeteneğidir. 

 

 Yaratıcılıkla ilgili tanımlar incelendiğinde ortak olarak kullanılan kavramın “yeni” ya 

da “yenilik özelliği” taşıdığı görülür. Genel olarak yaratıcılık, bilinen şeylerden yeni bir şeyler 

çıkarmak, özgün bir senteze varmak, sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, daha önceden 

kurulmamış ilişkiler arasındaki ilişkileri kurmak, böylece yeni bir düşünce şeması içinde yeni 

yaşantı, deneyim fikir ve ürünler ortaya koymak şeklinde tanımlanır (Aral, 1999; Erden ve 

Akman, 2002; Kandır, 2003; Kızıltepe, 2004; Ömeroğlu, 2007b; San, 1985; Senemoğlu, 

2007; Mayesky, 2002). 

 

 Yaratıcılık tanımında da görüldüğü gibi yaratıcı bir kişide; merak, sabır, buluşlar 

yapma yeteneği, orijinal ve bağımsız düşünme, deney ve araştırmalar yapabilme, sentezci 

yargılara varabilme yeteneği bulunur. Yaratıcı birey, problemin farklı yönlerini görerek 

alternatif çözümler üretebilir. Yaratıcı kişilerin, kendilerine güvendikleri, kendi kendilerini 

idare edebildikleri, ısrarcı davrandıkları, karmaşıklığı sevdikleri, yüksek bir enerji ve macera 

tutkusuna sahip oldukları, baskı ve sınırlamalara tahammül edemedikleri de gözlenmiştir 

(Çağatay-Aral, 1992; Hughes ve Noppel, 1985; Ömeroğlu, 2007b; Özden, 2005; Senemoğlu, 

2007; Smith ve Moran, 1990; Mayesky, 2002). 

 

 Yaratıcılık ile zeka arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim adamları, yaratıcılık ve zekanın 

birbirinden ayrı olduğu sonucuna varmışlar ve yüksek düzeyde zekanın yaratıcılığı ifade 

etmediğini belirtmişlerdir. Yaratıcılık ve zeka ayrı ayrı yetenekler olmasına karşın, yaratıcılık 

için belli bir düzeyde zekanın olması gerektiğini de ileri sürmüşlerdir. Yapılan çalışmalar 

sonucunda; zeka ve yaratıcılık arasında olumlu bir ilişkinin olduğu, yüksek zeka seviyesinin 

yaratıcılığa katkı sağladığı da vurgulanmıştır. Yaratıcılık ve zeka yönünden çocukların farklı 

gruplara ayrılabileceğini de belirtmişlerdir (Amabile, 1983; Ömeroğlu, 2007b; San Bayhan ve 

Artan, 2004; Mayesky, 2002). 
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Çocuklar yaratıcılık ve zeka düzeylerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir:  

Yaratıcılık ve zeka düzeyi yüksek olan çocuklar: Bu çocukların uyumlu ve başarılı, 

arkadaşları tarafından sevilen ve aranan çocuklar olduğu belirlenmiştir. 

 

 Yaratıcılık düzeyi yüksek; fakat zeka düzeyi düşük olan çocuklar: Bu çocukların 

güven duygusundan yoksun, endişeli ve tedbirli çocuklar olduğu saptanmıştır. Arkadaşlarıyla 

ilişkilerinin az olduğu, ortamı sık sık bozdukları, akademik becerilerde yetersiz oldukları da 

belirlenmiştir. Bu çocuklar yaratıcı ve rahat bir ortamda mutlu bir şekilde yaşamlarını 

sürdürebilirler. 

 

 Yaratıcılık ve zeka düzeyi düşük olan çocuklar: Bu çocukların kendilerine 

güvenleri az, arkadaşları tarafından kabul edilmeyen çocuklar olduğu gözlenmiştir. Bu 

çocukların spora yöneldikleri ve başarılı olan arkadaşlıklarını taklit ettikleri belirlenmiştir. 

 

 Yaratıcılık düzeyi düşük; fakat zeka düzeyi yüksek olan çocuklar: Bu çocukların 

sakin ve içe kapanık, arkadaşlarıyla ilişki kurmada güçlükler yaşayan çocuklar olduğu 

gözlenmiştir. Enerjilerini akademik çalışmaya yönelttikleri, başarısız olmayı kabul 

edemedikleri saptanmıştır (Aral, 1996a; Ömeroğlu, 2007b; Samurçay, 1983; San Bayhan ve 

Artan, 2004). 

 

Yaratıcı Düşünme Yetenekleri 

 

 Çok boyutlu bir kavram olan yaratıcılığı anlayabilmek için yaratıcı düşünmeye katkı 

sağlayan yetenekleri bilmek gerekir. Bunlar şu şekilde açıklanabilir: 
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 Akıcılık, bir probleme çözüm bulmak amacıyla arka arkaya düşünce üretebilme 

yeteneğidir. Akıcılık özelliği gösteren bir çocuk, bir durumun oluşumu hakkında iki 

olasılıktan fazlasını üretebilir.  

 

 Esneklik, bir problemi çözmek için birçok farklı yaklaşımı kullanabilme yeteneğidir. 

Esneklik çocuğun yeni durumlara uyum sağlamasını kolaylaştırır.  

 

 Orijinallik, bir problem karşısında yeni, farklı, benzersiz çözümler bulabilme 

yeteneğidir. 

 

 Detaylara girme, karşılaşılan her hangi bir durumu, uygun bir şekilde geliştirme 

yeteneğidir.  

 

 Sorunlara karşı duyarlılık, sorunları keşfetme,  eksik bilgiyi fark etme ve yerinde 

soru sorma yeteneğidir. 

 

 Sorunları tanıyabilme, sorunu tanılamada, sorunun önemli ve önemsiz yönlerini 

ayırabilme sorunu net ve anlaşılır bir şekilde ifade etme, alt problemleri sıralama, soruna 

farklı teşhisler koyma, sorunu tüm yönleriyle açıklama yeteneğidir.  

   

 İmgeleme, zihinde canlandırma yeteneğidir.  

 

 Çocuk gibi olma, çocuk gibi düşünebilme yeteneğidir.  

 

 Anolojik düşünme, bir durum hakkındaki fikir ve düşünceleri bir başka duruma 

uyarlayabilme yeteneğidir.  

 

 Değerlendirme, bir soruna getirilen çözümün uygunluğunu veya doğruluğunu 

kararlaştırma yeteneğidir.  

 

 Sıra dışı bağlantılar kurma, olaylar ve eşya arasında bilinenin dışında yeni 

bağlantılar kurma yeteneğidir. 

 

 Sınırları aşma, bilinen ve kabul edilenin ötesine geçme yeteneğidir.  
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 Özerklik, bağımsız fikir ve düşünme üretme yeteneğidir.  

 

 Dönüştürme, bir şeyin yeni kullanımlarını bulma, yeni anlamlar yükleme veya bir 

şeyin değişik düzenlemelerini ortaya koyma yeteneğidir.  

 

 Sezgi, satır aralarını okuma, yetersiz bilgiye rağmen olayları kavrama, ilişkileri görme 

yeteneğidir.  

 

 Yarıda bırakmama, erken yargıda bulunmama, başlanan işin sona erdirilmesi, ilk 

akla gelen fikrin hemen kabul edilmeyip, aramaya devam edilmesi yeteneğidir.  

 

 Odaklanma, dış etkenlerden etkilenmeden dikkati yoğunlaştırma yeteneğidir (Aral, 

1996b; Kandır, 2003; Özden, 2005; Mayesky, 2002).  

 

Yaratıcı Düşünme Dönemleri  

 

 Yaratma süreci; hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve veri değerlendirme dönemlerinden 

oluşur. Bu dönemler şu şekilde açıklanabilir: 

 

 Hazırlık dönemi: Bu dönem, belli bir yaratıcılık sürecini içine alacak bütün geçmiş 

yaşam deneyimlerini kapsar. Birey problem durumunu anlar. Problemi çözmek için araştırma 

yapar, çeşitli kaynakları inceler ve problem çözmeye çalışır. 

 

 Kuluçka dönemi: Problem konusunda, edinilmiş bilgiler örgütlenir. Birey bunun 

farkında olmayabilir. Bu dönemde bilinçaltı süreçler çalışır. Birey farklı işlerle uğraşır. Birey, 

sorun çözmeye çalışırken bir ilerleme yapmıyor gibi görünür. Bu dönem bir anlamda bekleme 

dönemidir. Bekleme süreci kısa ya da uzun olabilir.  

 

 Aydınlanma dönemi: Bu dönem, fikir verme, esinlenme ya da düşüncenin açığa 

çıktığı dönem olarak adlandırılır. Bilim adamı ya da sanatçı aradığını birden bire bulur. 

Arşimet'in hikayesi bu duruma en güzel örneklerden biridir. 

 

 Veri değerlendirme dönemi: Aniden ortaya çıkan yeni fikir, problem durumuna 

uygulanır. Birey düşüncesini ve çözümünü kontrol eder, test eder, eleştirir, eksiklerini 
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tamamlar. Yeni fikrin bazen uygun olmadığı görülür ve süreç tekrar başlar. Bazı durumlarda 

da bulunan yeni fikir çok az değiştirilerek çözüme ulaşılır (Çağatay-Aral, 1992; Erden ve 

Akman, 2002; Ömeroğlu, 2007b).  

 

 Yaratıcı düşünme dönemlerinin aynı sırada gerçekleşmesi gerekli değildir. Bazı 

dönemler atlanabileceği gibi, bazı dönemlere geri dönüşler de olabilir. 

 

Yaratıcılığın Gelişimi 

 

 Yaratıcılığın ortaya çıkıp gelişmesi, çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Çocukta 

yaratıcılığın gelişimi yaşlara göre şu şekilde açıklanabilir: 

 

 Yaratıcılık yaşamın ilk yıllarında çocuğun oyununda, özellikle annenin bebeği ile 

oynadığı oyunlar sırasında kendini gösterir. Çocuğun nesnel bir şey ortaya koyamadığı 

bebeklik döneminde, bebek konuşmadan önce havada elleriyle kollarıyla şekiller çizilerek 

sevincini açlığını ve duygusal durumunu anlatmaya çalışır. Bu ilk ritmik ve devinimsel 

hareketler çocuğun içgüdü dilinin birer ifadesidir. Bir yaşındaki çocuk, çevresindeki 

malzemeye tam anlamıyla egemen değildir. El çırpma, vurma, eşyaları atma gibi harekete 

dayanan oyunlar oynar.  

 

 Çocuklar doğdukları andan itibaren duydukları sesleri, gördükleri hareketleri ve daha 

sonra bazı değerleri taklit ederler. On beş aylık bir bebek öksürme, hapşırma gibi hareketleri 

taklit etmekten çok hoşlanır. Böylece çocuğun taklit ettiği davranışlar zamanla gelişmeye 

başlar. Çocuk çevresindeki kişileri taklit ettikten sonra, zamanla kendi dünyasını oluşturmaya 

ve hayal gücünü geliştirmeye başlar.  

 

 İki yaşında nesneleri tanımaya, özelliğine göre kullanmaya ve çevresini keşfetmeye 

başlar. Günlük işleri önceden tahmin edebilir. Çocuğun nesneleri tanımaya başlamasıyla 
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birlikte çocukta, yaratıcılık ortaya çıkmaya başlar. 

 

 İki-dört yaşlarında çocuk, kültürel sembolleri öğrenir. Çevreyi keşfetme bu yaşlarda da 

devam eder. Çocukların dikkat süreleri oldukça kısadır. Bağımsızlık duygusu ve kendisi için 

bir şeyler yapma isteği gelişmeye başlar. Bu durum onun kendi yeteneklerini geliştirmesine 

yardımcı olur. Bu dönemde çocuğun kelime dağarcığı hızlı bir şekilde gelişir. Bu yaşlarda 

denetimsiz hareketlerden dengeli fiziksel hareketlere geçiş olur. 

 

 Beş-altı yaşlarında çocuk, kültürel sembollerle oynamaktan hoşlanır. Bir sanatçı 

gibidir. Sembolleri başkalarından gördüğü gibi değil, kendi düşündüğü ve hissettiği biçimde 

düzenler. Bu yaşlarda çocuğun imgelem gücünde gelişme olur. İlk defa plan yapma becerisini 

öğrenir. Önceden bildiği oyunları ve işleri planlamaktan hoşlanır. Çocuk hikayeler yaratır, 

resimler çizer ve çeşitli yaşam biçimlerini dramatize eder. Çocukta tanıma, seçme, bağıntı 

kurma, oranlama ve anlam çıkarma yetenekleri tam gelişmemiştir. Çocuk ile çevre arasında 

artan karşılıklı etkileşimin ürünü ve ifadesi yaratıcılıktır. Çocuk büyüdükçe düşünsel ve 

duygusal yaşamı giderek karmaşıklaşır. Okulun, toplumun ve kültürün etkileri de kendini belli 

etmeye başlar. 

 

Altı-dokuz yaşlarında çocuk, el becerileri yönünden gelişmiş durumdadır. Çocuk ince 

işlerle uğraşır, bazı dekoratif ürünler yapar. Çocuklar, yetişkin etkinliklerine katılmayı ve 

karakter yaratmayı sever. Çocuğun merakı engellenmediği sürece, bu dönemde de gelişmeye 

devam eder. Çocuklarda çeşitli yaratıcı becerilerin kullanımı artar ve kendi yeteneğini yaratıcı 

olarak kullanma yollarını keşfeder. Çocukların yaratıcılığında kasların egemenliği artar. 

 

 Dokuz-on iki yaşlarındaki çocuğun çözümleme davranışlarında artış görülür. Bu 

yaşlarda çocuklar keşiflerden hoşlanır. Bu dönemde sanat ve müzik yeteneği hızla gelişir. 

Çocuk, bu yaşlarda hemen hemen her şeyi dener. Bu yıllarda çocuğun kendini anlatma gücüne 

olan güveni sık sık sarsılır. Yaratıcı etkinliklerde beceriksiz oldukları görülür. On iki-on üç 

yaş döneminde çocuğun kişilik gelişimine yaratıcılık yeteneği çok önemli katkılar sağlar. 
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Yaklaşık on beş yaşında çocuğun yaptığı ürünlerde ilk kez sanatsal yaratma kendini gösterir. 

Bu yaşlarda cinsiyet yönünden de farklılıklar görülür. Kızlar renk zenginliği, zariflik ve 

güzelliğe ilgi gösterirken, erkekler daha çok teknik ve mekanik işlerle uğraşır (Aral, 1996b; 

Mangır ve Aral, 1992; Ömeroğlu, 2007b; Turla, 2003).  

 

 

 

Yaratıcılığın Geliştirilmesi 

 

 Yaratıcılığı geliştirmek hem güçtür, hem de zaman alır. Çocukların yaratıcı 

becerilerini geliştirmek için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 

 Çocuğun yaratıcılığının gelişmesinde ev ortamının çok önemli katkıları vardır. Bu 

nedenle anne babalar çocuklara özgürce hareket edebilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya 

çıkarabilecekleri, bir ortam sunmalıdır. Bu ortamda aşırı müdahale ve koruma 

olmamalı, yetişkinlerin belirlediği doğru ya da yanlış cevaplar bulunmamalıdır. Bu 

ortam öğrenmeye teşvik edici, güven duymayı sağlayıcı ve sevgi dolu olmalıdır. 

Çocukların düşüncelerini serbestçe açıklamalarına izin vermeli, onların yaratıcı 

düşüncelerini pekiştirmelidir. 

 Çocuğun yaratıcılığını geliştirmede öğretmenler de önemli yer tutmaktadır. Öğretmen 

güvenli, neşeli, özgür, bilgili, doğal, içten, ileriyi görebilen ve coşkulu olmalıdır. 

Çocukların başarılarından onur duyup, yanlışlıklarını kabul etmelidir. Öğretmen 

çocuğun yaptığı etkinliklere karışmamalı, çocuğun adına onun yaptığı etkinlikleri 

düzeltmemeli, çocuğun düşüncelerini dikkatlice dinlemeli ve çocuğun düşüncelerine 

ve yaptıklarına saygı duymalıdır. 

 Öğretmen, çocukları teşvik etmeli ve rahat, huzurlu bir ortam sağlamalı, değişik 

materyaller sunmalı, materyallerin özelliklerini ve kullanış şekillerini çocuklara 

tanıtmalıdır.  

 Yaratıcılığın geliştirilmesinde karar verme önemli olduğu için öğretmen, çocuklara 
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etkinlikleri başlatması için fırsat vermelidir.   

 Yaratıcılığın ortaya çıkarılması, var olan bu yeteneğin olumlu bir şekilde kullanılması 

ve geliştirilmesi için eğitim programları hazırlanmalıdır. Bu programlar esnek olmalı, 

gerektiği zaman değişiklikler yapılabilmeli, çocukları araştırmaya ve denemeye 

yöneltmeli ve çocukların özellikleri, ilgileri, ihtiyaçları ve yetenekleri dikkate alınarak 

hazırlanmalıdır. 

 Eğitimde yaratıcı etkinliklere yer verilmelidir. Yaratıcı sanat etkinlikleri, zevk alma, 

duygusal rahatlama, kendini ifade etme becerilerini destekler. Büyük ve küçük 

kasların gelişimini sağlar. Bu etkinlikler sayesinde çocukların ayırt etme yetenekleri 

ve bellekleri gelişir. Yapılan etkinlik için yeterli zaman verilmeli, hazırlanan 

etkinlikleri bitirme çabası etkinlikle planlanan hedefe ulaşmanın önüne geçmemelidir. 

 Oyun, yaratıcı düşünceyi uyaran önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Yapılan 

etkinliklerde çocukların oyuna karşı olan doğal ilgilerinden yararlanılmalıdır. 

 Çocukların yaşadıkları deneyimlere şekil vermesi, yetişkin dünyasını keşfetmesi, insan 

ilişkileri açısından denemelerde bulunması ve çevresine uyum sağlamasında dramatik 

oyun önemli bir yer tutar. Bu nedenle eğitim programlarında dramatizasyona yer 

verilmelidir.  Dramatizasyon, öncelikle çocuğun yaratıcılığı olmak üzere, algılamasını, 

problem çözmesini ve dil gelişimini destekler. 

 Çocuklar, yeni deneyimler için hazırlanmalı, çocukların bu deneyimlerle başa 

çıkmaları için değişik yollar denemelerine yardımcı olunmalıdır. 

 Çocuklarda, merak, araştırma, deneme, hayal kurma, soru sorma, deney yapma 

davranışları teşvik edilmelidir (Çağatay-Aral, 1992; Darıca, 1999; Erden ve Akman, 

2002; Ömeroğlu, 2007b; Özden, 2005; San Bayhan ve Artan, 2004; Turla, 2003; 

Mayesky, 2002). 
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ZEKA 

 

 Zeka, insan beyninin karmaşık bir yeteneğidir. Yeteneklerin uyumlu ve birbiriyle 

ilişkili çalışması sonucu zihinsel fonksiyonlar yürütülür. Zihinsel yapı ya da zeka bireyin 

davranışlarını önemli ölçüde etkiler. Zeka kendini daha çok davranışlarda gösterir. Bilinçli 

olan her davranışın ürünü zekadır.  

 

 Binet’e göre zeka, “iyi akıl yürütme, iyi hüküm verme ve kendi kendini aşma 

kapasitesidir.” 

 

 Thorndike’a göre zeka “birçok düşüncesel yeteneklerin karışımından meydana gelir.” 

Thorndike zekayı, mekanik, sosyal ve soyut zeka olmak üzere üçe ayırarak inceler. Bunlar şu 

şekilde açıklanabilir: 

 

 Mekanik Zeka: Alet, cihaz kullanma ve makine çalıştırmada mekanik zeka etkindir. 

  

Sosyal Zeka: İnsanları anlama, kişiler arası ilişkileri görüp bunlara göre davranabilme 

gücü sosyal zeka olarak tanımlanır. 

  

Soyut Zeka: Sözcükler, sayılar, formüller gibi sembollerle düşünmede, bilimsel 

ilkeleri kavramada soyut zeka kendini gösterir. 

  

Thorndike’dan sonra Guilford zekanın; zihinsel işlemler, içerik ve ürün olmak üzere 

üç temel kategoriden oluştuğunu öne sürmüştür.  

 

Zihinsel işlemler; biliş, ıraksak ve yakınsak düşünme, değerlendirme ve bellek olmak 

üzere beş farklı alt kategoriye ayrılır.  

 

İçerik ise; görsel figürler, kelime anlamları, semboller ve davranışlar olmak üzere dört 

alt kategoriden oluşur.  

 

Ürünler de; birimler, sınıflar, ilişkiler, sistemler dönüşümler, uygulamalar olmak 

üzere altı alt kategoriye ayrılır.  
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 Wechler’e göre zeka “bireyin amaçlı davranma, mantıklı düşünme ve çevresiyle 

ilişkilerinde etkili olma kapasitesinin tümüdür.” 

 

 Piaget ise zeka ile ilgili katı, bağlayıcı ve sınırlı tanımlar vermekten kaçınmıştır. 

Zekayı tanımlama yerine betimlemeyi ve zekanın bazı özelliklerine dikkat çekmeyi uygun 

bulmuştur. Piaget zekanın özelliklerini şu şekilde sıralamıştır: 

 

 Zeka, biyolojik uyumun özel bir halidir. Bu uyum, kişinin çevresi ile etkileşim 

kurmasını sağlar. 

 Zeka, bir çeşit dengedir. Zihinsel yapı ile çevre arasında sürekli olarak gelişen, 

durmadan yenilenen dinamik bir dengenin ifadesidir. 

 Zeka, yaşayan ve eylemlerde bulunan zihinsel işlemler sistemidir. Bilgi edinmek için 

eylem gereklidir. Çocuk durağan ve edilgin bir tutumla bilgi edinemez. Eylemlere 

girişecek, çevresini keşfedecek ve birşeyler öğrenecektir. 

 

Bütün bunların ışığı altında, genel ve en geniş anlamıyla zeka; bireyin sahip olduğu 

beden, sosyal yetenek ve fonksiyonlarının bütünleşerek oluşturduğu çok yönlü öğrenme, 

öğrenilenlerden yararlanma, uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir 

(Aral, 1996a; Bacanlı, 2000; Metin, 1999; Mussen vd., 1997; Samurçay, 1983; San Bayhan ve 

Artan, 2004). 

 

Zekayı Etkileyen Etmenler 

 

 Zekanın ilk yıllarda daha hızlı, daha sonraki yıllarda ise daha yavaş bir gelişim 

gösterdiği vurgulanmaktadır. Genel olarak zekanın % 75’i ilk dört yılda oluşmakta, yirmi 

yaşa kadar gelişimini sürdürmektedir. Bu yaştan sonra zekanın gelişimi duraklamaktadır. 

Zekanın gelişiminde etkili olan etmenlerle ilgili tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. 

Yaşlılık döneminde ise değişimlerle birlikte zekanın gerilediği belirtilmektedir.  

 

Zekayı etkileyen etmenler kalıtım ve çevre olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 

  

Kalıtım: Zekanın kalıtımdan etkilendiğini savunan araştırmacılar zekanın doğuştan 

geldiğini ve büyük ölçüde kalıtımın etkisiyle belirlendiğini savunurlar. Bir çocuğun zeka 

potansiyeli anne ile babasının zeka potansiyeline benzer düzeydedir. Yapılan çalışmalarda 
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çocuğun zekası ile anne babasının zekası arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. 

Zeka üzerinde kalıtımın etkisi, ikizlerle ve evlat edinilen çocuklarla yapılan çalışmalarla 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aynı yumurta ve farklı yumurta ikizleri üzerinde yapılan 

çalışmalarda; aynı yumurta ikizlerinin zeka bölümleri arasındaki ilişki, ayrı yumurta 

ikizlerinin zeka bölümleri arasındaki ilişkiye göre daha yüksektir. Aynı şekilde evlat edinilen 

çocukların zeka bölümleri ile biyolojik annelerinin zeka bölümleri arasındaki ilişki evlat 

edinen annelerin zeka bölümleri arasındaki ilişkiden daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar, 

zekanın belirlenmesinde kalıtımın etkisini göstermesine rağmen, kalıtımın tek başına zihinsel 

performansı açıklamakta yeterli olmadığı da vurgulanır. Annenin, gebelik sırasında iyi beslen-

mesi ve doğduktan sonra çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi zeka gelişimini olumlu yönde 

etkilerken, yetersiz ve dengesiz beslenme zekanın gelişmesini olumsuz yönde etkiler (Metin, 

1999; Morgan, 1995; San Bayhan ve Artan, 2004).  

  

Çevre: Çocuk, doğuştan getirdiği zihinsel potansiyelini kullanabilmek ve 

yeteneklerini geliştirebilmek için zengin uyarıcılarla donatılmış çevreye ihtiyaç duyar. Zengin 

uyarıcılı çevrenin zeka bölümünü bir miktar artırdığı, zengin uyarıcılı olmayan çevrenin ise 

zeka bölümünü azalttığı gözlenmiştir. Çevrenin zeka bölümünü ne ölçüde etkilediği tam 

olarak saptanamamıştır. Çevrenin zeka bölümünü 15 puan artabileceği ya da azalabileceği 

ileri sürülmektedir. Örneğin; orta sosyoekonomik düzeyde zeka bölümü 100 olan bir kişi, 

olumsuz çevresel koşullar içinde yetişecek olursa, zeka bölümü 85'e kadar düşebilir. Buna 

karşılık, zengin uyarıcılı bir çevrede yetişen, aynı zeka bölümündeki bir kişinin zeka bölümü 

115’e kadar yükselebilir. Zeka bölümünde belli ölçüde bir kararlılık bulunur. Ancak bu 

zekanın hiç değişmeyeceği anlamına gelmemelidir. Çocuğun zekası; ailedeki çocuk 

sayısından, annenin zihinsel düzeyinden, ailede yaşanan stres ve kaygıdan anne babanın 

öğrenim düzeyinden, aile içi şiddetten, anne babanın ayrı yaşamasından, anne baba 

tutumundan etkilenebilir. 

 

 Sonuç olarak zekanın hem kalıtım, hem de çevreden etkilendiği görülmektedir. 

Çocuğun zekası kalıtımın etkisiyle oluşmakla birlikte, çocuğa sunulan zengin uyarıcılı bir 

çevre var olan potansiyeli geliştirebilmektedir (Başal, 2003; Erden ve Akman, 2002; 

Kızıltepe, 2004; San Bayhan ve Artan, 2004; Umansky,  2004b). 
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Zeka Testleri ve Zekanın Ölçülmesi 

 

 Zeka, standardize edilmiş zeka testleri ile ölçülür. Zeka testlerinin babası olarak kabul 

edilen Ffransız Psikolog Alfred Binet 1904 yılında ilk zeka testini geliştirmiştir. Aynı test 

daha sonra Amerika’da Stanford Üniversitesinde Lewis Tarman tarafından 

standartlaştırılmıştır. Standartlaştırılan bu test, Stanford-Binet Zeka Testi adı ile bugün yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır. Test L ve M formu olarak iki formdan oluşmuştur. Test iki 

yaştan altı yaşa kadar altı aylık dönemler altı yaşın üstünde ise birer yıllık dönemler şeklinde 

düzenlenmiştir. 

 

 David Wechler tarafından geliştirilen zeka testi 1938 yılından itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu test (WISC) iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; çocuğun bilgisi, 

sözcük dağarcığı, günlük becerilerinin kapsamı, matematik yeteneği, hatırlama ve yoruma 

dayanmaktadır. İkinci bölüm ise, çocuğun yeteneğine, sembollerin düzenlenmesine, bloklarla 

örneğin kopya edilmesine, mantıksal bir sıraya göre resmi yerleştirmeye, resmin 

tamamlanmasına ve yapbozlara dayanmaktadır. Test basitten zora doğru düzenlenmiştir. 

Günümüzde bu testlerin yanı sıra kullanılan başka zeka testleri de bulunmaktadır.  

 

 Zeka testleri çocukların cevaplandırabileceği nitelikteki soruları ve yapabilecekleri 

becerileri kapsar. Bir çocuğun standart zeka testlerinden elde ettiği puanlar değerlendirilerek 

zeka yaşı elde edilir. Alman Psikolog William Stern de zeka yaşı ve doğum yaşı kavramlarını 

geliştirerek zeka bölümü kavramını ortaya atmıştır. Zeka yaşının takvim yaşına bölümünün 

100 ile çarpılmasıyla çocuğun zeka bölümü (IQ) ortaya çıkar. Bu ifade şu şekilde formüle 

edilebilir: 

                                                       Zeka yaşı 

     Zeka Bölümü (ZB) =             x 100 

                             Takvim yaşı 

 

 Örneğin, takvim yaşı 4 olan bir çocuğun zeka testleri sonucunda zeka yaşı 5 olarak 

tesbit edilmiştir. Bu çocuğun zeka bölümü kaçtır? sorusunun cevabı aşağıda hesaplanarak 

gösterilmiştir:   

                          5 

            ZB =             x 100                 ZB = 125’dir. 

                          4 
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 Zeka bölümü, bir çocuğun başarı düzeyini değil, varabileceği olası en üst sınırı belirtir. 

Neleri başardığı değil, neleri başarabileceğini gösterir. Bireyin başarısının yordanmasında 

kullanılır. Yapılan araştırmalarda bireyin zeka bölümü ile daha sonraki başarısı arasında ilişki 

bulunmuştur. Ancak başarıyı etkileyen pekçok faktörün olduğu da unutulmamalıdır. 

 

 Zeka testleri doğru ve uzman kişiler tarafından yapılmalı, zihinsel yeteneğin farklı 

alanlarını ölçen zeka testleri kullanılmalıdır. Zeka testleri sınırlı ölçme araçları olduğu için, 

bir bireyi tanımayı gerektiren zorunlu durumlarda başka değişkenler de dikkate alınarak 

kullanılmalıdır (Kızıltepe, 2004; Özden, 2005; San Bayhan ve Artan, 2004; Selçuk, 2007). 

 

Zeka Bölümüne Göre Sınıflandırma 

 

 Bir toplumda bireylerin sahip olduğu zeka düzeyleri normal dağılım eğrisine uygun bi-

çimde dağılım gösterir. İnsanlar arasında zeka yönünden büyük farklar vardır. Normal zeka 

düzeyinde olan bireyler normal dağılım eğrisinin ortasında, normal dağılım eğrisinin sol uç 

kısmında zihinsel engelli bireyler, sağ uç kısmında ise üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyler 

yer alır (Şekil 3). Zeka testleri standart olduğu için normal dağılım gösterir ve ortalaması 

100’dür. Şekil 3’deki normal dağılım eğrisinde de görüldüğü gibi bireylerin % 50’si 100 ve 

üzerinde puan alırken, % 50’si 100 ve altında puan alırlar. Bireylerin yaklaşık % 68’inin 

puanı 85-115 arasında değişir. Bu grup normal zekalı olarak kabul edilir. Bireylerin % 16’sı 

85 puanının altında ve 115 puanın üstünde puan alır. Bu dağılıma göre zeka testlerinden 70 ve 

altında puan alan bireylerin zihinsel engelli bireyler olduğu, 115 puanın üstünde puan alan 

bireylerin ise üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyler olduğu kabul edilir (Aral ve Gürsoy, 

2007; Erden ve Akman, 2002; Jost, 2006). 
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Şekil 7. Normal dağılım eğrisi (Patton ve Payne 1986, Bacanlı 2000) 

 

Zeka testlerine göre normal zekada olduğu belirtilen çocukların 85-115 zeka bölümüne 

sahip olduğu belirtilir. Günümüzde zeka bölümü 15 standart sapmayla hesaplanır. Zeka 

bölümlerine göre zeka, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şu şekilde sınıflandırılmıştır 

(Metin, 1999;  San Bayhan ve Artan, 2004; Umansky, 2004a). 

 

Zeka bölümü 20 ve altında  Derin zihinsel engelli 

Zeka bölümü 21 – 35   Ağır derecede zihinsel engelli 

Zeka bölümü 36 – 50   Orta derecede zihinsel engelli 

Zeka bölümü 51 – 70   Hafif derecede zihinsel engelli 

Zeka bölümü 71 – 89   Sınırda zeka  

Zeka bölümü 90 – 109  Normal zeka 

Zeka bölümü 110 – 119  Parlak zeka  

Zeka bölümü 120 – 129  Üstün zeka  

Zeka bölümü 130 ve üstü  Çok üstün zeka 

  

Zihinsel Engelli Çocuklar 

 

 Zihinsel engel; gelişim süreci içinde genel zeka fonksiyonlarının normalin altında 

olması, öğrenme ve sosyal uyum sağlayıcı davranışlarda bozukluğun görülmesi şeklinde 

tanımlanır. Genel zeka fonksiyonlarının normalin altında olması, zeka bölümü puanının 70 ve 

altında olması şeklinde ifade edilir. 
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 Zihinsel engelli olan çocuklar geç ve güç öğrenirler. Dikkatleri dağınıktır, kısa süreli 

belleklerinde problemleri vardır. Dil ve konuşma bozuklukları yaygındır. Kişilik ve sosyal 

özelliklerde bazı problemler görülür. Fiziksel gelişimleri normal gelişime benzerlik gösterir. 

Bu çocukların eğitimlerinin temel amacı, bağımsız yaşama becerilerini, kapasiteleri ölçüsünde 

geliştirmektir. 

 

 Zihinsel engelli olan çocuklar homojen bir grup değildir. Kendi içlerinde önemli 

bireysel farklılıklar gösterirler. Bireysel farklılıklardan dolayı zihinsel engelli çocuklar, zeka 

bölümlerine ya da eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırılırlar. Amerikan Zihinsel Engelli 

Çocuklar Derneği, zihinsel engelli çocukları zeka bölümlerine göre dört gruba ayırır. Bunlar; 

 

 Hafif derecede zihinsel engelliler  50/55-70 

 Orta derecede zihinsel engelliler  35/40-50/55 

 Ağır derecede zihinsel engelliler  20/25-35/40 

 Çok ağır derecede zihinsel engelliler  20/25 ve altı 

 

 Eğitimciler de, zeka düzeyine uygun eğitim verebilmek için zihinsel engelli çocuklar, 

eğitilebilir, öğretilebilir ve ağır ya da çok ağır zihinsel engelli olmak üzere üç gruba ayırırlar 

(Çetin ve Güven, 1999; Geiger ve Ringlaben, 1992; Umansky, 2004a). 

 

 Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar: Bu çocukların zeka bölümü puanları 30/55-

70 arasında olup, bu çocuklar, eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar olarak da adlandırılırlar. 

Tüm zihinsel engelli çocukların % 85’ini oluştururlar. Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların 

çoğu, ilköğretime başlayıncaya kadar fark edilmezler. Gelişimleri normallerden önemli 

derecede farklı değildir. Okul çalışmaları başladığında özellikle akademik çalışmalarda 

güçlük çekerler. Akranlarına göre geç ve güç öğrenirler. Dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. 

Öğrendiklerini transfer etmede zorlanırlar, genelleme yapamazlar, ilgileri sık sık değişir. Bu 

çocuklar okuma, yazma, matematik gibi temel akademik becerileri kazanırlar. Özbakım 

becerilerini öğrenebilirler. Yetişkinlikte kısmen geçimlerini sağlayabilecek bir iş becerisi 

kazanabilirler. 

 

 Orta derecede zihinsel engelli çocuklar: Bu çocukların zeka bölümü puanları 35/40-

50/55 arasında olup, bu çocuklar öğretilebilir çocuklar olarak da adlandırılırlar. Çocukların 
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yetersizlikleri okul öncesi dönemde fark edilebilir. Gelişim özellikleri normal çocuklardan 

önemli farklılıklar gösterir. Yaşları ilerledikçe, akranları ile aralarındaki fark belirgin bir 

şekilde artar. Akademik konularda ikinci sınıf düzeyinin üstüne çıkamazlar. Öğrenmeleri ya-

vaş, kavramlaştırma yetenekleri çok sınırlıdır. Aile içinde ya da korumalı bir çevrede fazla 

beceri gerektirmeyen işleri yapabilirler. 

 

 Ağır derecede zihinsel engelli çocuklar: Bu çocukların zeka bölümü puanları 20/25-

35/40 arasındadır. Bu çocukların okul öncesi dönemde motor gelişimleri zayıftır. Çok az 

konuşurlar. Sözel iletişimin az ya da hiç gelişmediği görülür. Temizliklerini ve kendilerine 

bakmayı sınırlı şekilde başarabilirler. Bakımları için yaşam boyu yetişkinlere bağımlıdır. 

 

 Çok ağır derecede zihinsel engelli çocuklar: Bu çocukların zeka bölümü puanları 

20/25’in altındadır. Doğuştan gelen bedensel bozukluklar sık görülür. Bu nedenle çok uzun 

yaşamadıkları ileri sürülür. Tuvalet eğitimi ve beslenmeye çok az da olsa tepki verirler. Bu 

çocuklar için tam bir denetim gerekir (Anonim, 2006; Aral ve Gürsoy, 2007; Sevimay Özer, 

2001). 

 

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler 

 

 Geçerli ve güvenilir zeka testlerinden sürekli olarak 120 ve daha üstünde zeka bölümü 

puanı alan ve akranlarının % 98’inden üstün olan çocuklar üstün zekalı çocuklar olarak 

tanımlanır. Zeka testlerinden sürekli olarak 110–120 ve daha üstünde zeka bölümü puanı alan, 

müzik, resim ve diğer güzel sanatlar ile fen ve teknik alanlarda akranlarının % 99’undan üstün 

olan çocuklar ise üstün özel yetenekli çocuklar olarak tanımlanır (Aral ve Gürsoy, 2007; 

Özsoy, 2002; San Bayhan ve Artan, 2004; Umansky, 2004a). 

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Konseyindeki, Üstün Yetenekli Çocuklar ve 

Eğitimleri Komisyonu Raporunda üstün zeka ve üstün özel yetenek kavramları üstün yetenek 

başlığı altında toplanmıştır. Bu raporda üstün yetenekliler, genel ve/veya özel yetenekleri 

açısından akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyler olarak 

tanımlanmıştır (Anonim, 2006). 
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 Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda gözlenen özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

 Daha çabuk öğrenir ve kavrarlar. 

 Neden sonuç ilişkilerini hızlı bir şekilde algılar ve bellekte uzun süre tutar. 

 Olağan üstü merakları vardır.  

 Problem çözmekten hoşlanır ve problemleri orijinal yollarla çözerler. 

 Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişmiştir. 

 Olağan üstü soyut kavrama yeteneğine sahiptir. 

 İlgi duyduğu konularla uzun süre uğraşırlar. 

 Yüksek düzeyde sözcük dağarcığına sahiptir.  

 Karmaşık yönergeleri kolayca izlerler.  

 Bağımsız çalışma yeteneğine sahiptir. 

 Kitaplara ve okumaya erken dönemde ilgi gösterirler. 

 İyi bir gözlemcilerdir. 

 Lider özellikleri baskındır. 

 Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı duyarlı davranırlar. 

 Deneyimlere açıktırlar. 

 Fiziksel ve toplumsal olgunluk düzeyleri gelişmiştir.  

 Maceradan ve risk almaktan hoşlanırlar. 

 Kendilerini inceleyip, eleştirirler. 

 Ayrıntılarla ilgilenirler. 

 Alışılmadık hayal gücüne ve artistik yeteneğe sahiptir. 

 Esprili ve komik davranışlar sergilerler. 

 Kendine güvenleri çok fazladır. 

 

Bu özellikler yönünden çocuklar arasında bireysel farklılıkların olabileceği 

unutulmamalıdır. Üstün zekalı ve üstün yetenekli bir çocukta bazı özellikler daha belirgin 

iken, bazı özellikler daha zayıf olabilir. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların bu 

yeteneklerini geliştirmede normal eğitim programları yetersiz kalır. Bu çocuklar kendi ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda farklılaştırılmış programlara ihtiyaç duyarlar (Aral ve Gürsoy, 

2007; Ataman, 2003; Culatta ve Tupkins, 1999; Metin, 1999;  Ömeroğlu, 2004). 
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ÇOKLU ZEKA KURAMI 

 

 Çağdaş zeka anlayışına önemli katkı sağlayan Howard Gardner 1983 yılında 

yayımladığı “Zihin Çerçeveleri” adlı eserinde Çoklu Zeka Kuramını açıklamıştır. Gardner’a 

göre zeka bölümü zihinsel bütünlüğü ifade etmede yeterli değildir. Bireyleri standart testlerle 

sınıflandırmak, bireylerin zihinsel kapasitelerinin bütünü hakkında geçerli bilgi 

vermemektedir. Çoklu zeka kuramı, insanlardaki zekanın sabit olduğu görüşüne karşı gelen, 

zekanın çok boyutlu olduğunu ifade eden, bireylerin öğrenme ortamına farklı öğrenme 

şekilleriyle geldiklerini vurgulayan bir yaklaşımdır. Gardner’e göre insanların sahip oldukları 

zeka alanlarının her biri; yaşamak, öğrenmek, problem çözmek ve topluma uyum sağlamak 

için kullanılan etkili birer araçtır.   

 

 

Gardner zekayı; bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya 

koyabilme, günlük yaşamda karşılaştığı bir problemi etkin ve verimli bir şekilde çözebilme 

yeteneği şeklinde tanımlar. Zekanın bireyselliğine dikkat çeker. Her insanın farklı, tek ve 

öznel olduğunu vurgular. Her insanın da insanlık kültürüne farklı katkılarının olduğunu 

belirtir (Gardner, 2004; Köksal, 2006; Mendi vd., 2004; Tuğrul ve Duran, 2003; Vural, 2004). 

 

 Çoklu zeka kuramındaki temel düşünceler şu şekilde sıralanabilir: 

 Çok sayıda zeka alanı vardır.   

 Zeka çeşitli biçimlerde gösterilebilir.  

 Zekalar güçlendirilebilir. 

 Zeka alanları kişiye özgüdür. 

 Bir öğrenmeyi gerçekleştirmenin çeşitli yolları vardır. 

 Çoklu zeka bir öğretim modeli değildir (Özden, 2005).  

Çoklu zeka kuramının ilkeleri de şu şekilde sıralanabilir:  
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 Zekaların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir.  

 Zeka alanları tanımlanabilir ve geliştirilebilir. Her insan kendi zekasını geliştirmek ve 

tanımak fırsatına sahiptir.  

 Her bir zekanın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir.  

 Her bir zeka bellek, dikkat, algı ve problem çözme açısından farklı bir sisteme 

sahiptir.  

 Bir zekanın kullanımı esnasında, diğer zekalardan da faydalanılabilir.  

 Kişisel alt yapı, kültür, kalıtım, inançlar, zekaların gelişiminde etkilidir.  

 Bütün zekalar, insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır.  

 İnsan gelişimi ile ilgili tüm bilimsel teoriler çoklu zeka teorisini destekler. 

 Bilinen zeka alanlarından daha farklı zeka alanları da olabilir (Vural, 2004).  

 

Çoklu Zeka Alanları 

  

Çoklu zeka kuramının ilk aşamasında Gardner yedi zeka alanının bulunduğunu ifade 

etmiştir. Daha sonra Gardner “Zeka Yeniden Yapılandı” adlı eserinde, zeka alanlarına doğacı 

ve varoluşcu zeka alanlarını ekleyerek, dokuz zeka alanından söz etmiştir. Gardner’in 

oluşturduğu zeka alanları şu şekilde açıklanabilir: 

 

  Sözel-Dilsel Zeka: Bu zeka alanı, dili kullanma, okuma, yazma ve başkaları ile 

konuşma yeteneğini içerir. Aynı zamanda başka dilde kendi düşünce ve duygularını etkili bir 

şekilde ifade etme yeteneğidir. Güzel konuşma ve yazma becerileri ile kendini gösterir. Bu 

zeka alanı yüksek bireyler, kelimelerle oynamaktan, yazmaktan, okumaktan, konuşmaktan, 

mizahı kullanmaktan, ikna etmekten hoşlanırlar. Kavramlarla ve kelimelerle düşünürler, 

okumayı severler, ezberleri oldukça iyidir. Okuma, dinleme, anlatma ve yazma yöntemleri ile 

çalışmak, öğrenmeyi artırabilir. Şair, yazar, politikacı, sunucu, oyun kuran ve geliştiren kişiler 

bu grupta yer alır (Bulut Pedük, 2007; Gardner, 2004; Hoerr, 2002; Özden, 2005; San Bayhan 

ve Artan, 2004; Vural, 2004).  

  

 Mantıksal-Matematiksel Zeka: Sayıları kullanma, örüntüleri anlama ve sonuç 

çıkarma yetenekleri bu zeka alanının anahtarıdır. Bu zeka alanı, sayılarla düşünme, sonuç 

çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, problem çözme, eleştirel düşünme, parçalar arasında ilişki 

kurma yeteneğini içerir. Öğrenmede, daha çok keşifler, düşünme, tümevarım ve problem 
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çözmeden önemli bir yer tutar. Bu zeka alanı gelişmiş olan bireyler, nesneleri tanımlamada, 

analiz etmede ve problem çözmede, neden sonuç ilişkilerini kurmada başarılıdır. Araştırma, 

karşılaştırma ve kavramlar arasında ilişki kurma yöntemleri ile öğrenme artırılabilir. Bilim 

adamı, matematikçi, mühendis, istatistikçi, bilgisayarcı, muhasebeci, ekonomist bu grupta yer 

alır (Gardner, 2004; Hoerr, 2002; Tuğrul ve Duran, 2003; San Bayhan ve Artan, 2004; Vural, 

2004). 

 

 Görsel ve Mekansal-Uzamsal Zeka: Üç boyutlu düşünme bu zeka türünün en önemli 

özelliğidir. Bu zeka alanı, boşluğu zihinde canlandırma yeteneğini içerir. Dış dünyayı doğru 

bir şekilde anlama ve tekrar yaratabilme kapasitesidir. Bu zekaya sahip bireyler, yer, zaman, 

renk, şekil, biçim, desen gibi olgulara ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı duyarlıdır. 

Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alırlar. Öğrenmede daha çok sanat, video, filmler, 

bulmacalar ve haritalar önemli bir yer tutar. Bu zeka alanı yüksek bireyler, kolaylıkla yön 

bulmada, imgeleri düzenlemede, zihinsel resimler oluşturmada, çizme, desen oluşturma, hayal 

kurmada başarılıdır. Hayal gücünü artıran çalışmalar, düşünceleri başkalarına anlatmada şekil, 

grafik ve model kullanma çalışmaları öğrenmeyi artırabilir. Ressam, fotoğrafçı mühendis, 

mimar, heykeltıraş, tasarımcı, rehber, izci, artist bu grupta yer alır (Gardner, 2004; Hoerr, 

2002; Özden, 2005; Vural, 2004).  

 

 Müziksel-Ritmik Zeka: Bu zeka alanı, sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı 

sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerilerini içerir. Öğrenmede, müzik ve 

ritimlere ihtiyaç duyarlar. Müziksel ritmik zekaya sahip çocuklar, müziksel aletler ya da 

enstrümanlarla oynamaktan, çalmaktan, ritmik hareketlerden hoşlanırlar. Melodi ve ritim 

yaratarak, empati kurarak, müziğin yapısını kavrayarak öğrenirler. Müzik eşliğinde çalışmak 

veya ritim tutmak öğrenmeyi artırabilir. Şarkıcı, besteci müzisyen, müzik eleştirmeni, orkestra 

şefi bu grupta yer alır (Bulut Pedük, 2007; Gardner, 2004; Hoerr, 2002; Tuğrul ve Duran, 

2003; Vural, 2004).  

 

 Bedensel-Kinestetik Zeka: Bu zeka alanı, bedeni duyarlı ve etkili bir şekilde 

kullanma, hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut 

koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerilerini içerir. Bu zekaya sahip bireyler, 

nesnelere dokunmaktan, onları hissetmekten, fiziksel aktivitelerden, nesneleri parçalayıp 

birleştirmekten, taklitten, deneyimsel öğrenmelerden hoşlanır. Çevresini, nesneleri, eşyaları 

dokunarak ve hareket ederek incelerler. Hareket ederek öğrenirler. Bir veya birden çok sporla 
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uğraşırlar. Uzun süre hareketsiz oturamazlar. Bu zeka alanı yaparak yaşayarak, aktif katılımla 

öğrenmeye en fazla hizmet eden bir zeka alanıdır. Atlet, dansçı, aktör, cerrah, heykeltıraş bu 

grupta yer alır (Bulut Pedük, 2007; Gardner, 2004;  Hoerr, 2002; Vural, 2004). 

 

 Sosyal-Kişilerarası Zeka: Bu zeka alanına sahip birey, diğer insanların düşüncelerine 

karşı duyarlıdır. Bireyin diğer insanlarla iletişim kurma yetenekleri pekişmiştir. Düşünme ve 

akıl yürütmede yeteneklidir. Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla 

ilgilenirler. Başkalarını anlayabilme ve insan ilişkilerinde akıllıca davranabilme bu zeka alanı 

üstün olan insanların en önemli özelliklerindendir. Yönetme ve organize etmeden zevk alırlar. 

Grup ve takım çalışmalarında, çok özel ürünler ortaya çıkarırlar. Öğrenmede, arkadaşlara, 

grup oyunlarına ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyarlar. Paylaşarak, işbirliği yaparak, 

karşılaştırarak öğrenirler. Ekip çalışması ya da öğrenme gruplarında yer almak öğrenmeyi 

artırabilir. Psikolog, öğretmen, siyasetçi, rehberlik uzmanı, işletmeci, yönetici, çocuk 

gelişimci bu grupta yer alır (Gardner, 2004; Hoerr, 2002; Özden, 2005; San Bayhan ve Artan, 

2004; Vural, 2004). 

 

 İçsel-Kişisel Zeka: Bu zeka alanı, insanın kendi duygularını, duygusal tepki 

derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler 

oluşturabilme becerilerini içerir. Bu zekaya sahip olan bireyler, yaşadıkları her olay veya 

deneyim üzerinde çok fazla düşünürler, her şeyde kendilerinden bir şey ararlar. Bireysel 

çalışmalardan zevk alırlar. Kendi hakkında düşünmeyi severler. Öğrenirken kişisel 

çalışmalara, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyarlar. Yoğunlaşarak, 

duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, özgün bireysel etkinlikler yaparak, benliğini 

geliştirerek öğrenirler. Bağımsız çalışmalar ve hayal kurmak öğrenmeyi artırabilir. Yazar, 

sosyal hizmet uzmanı, sanatçı, iş adamı, heykeltıraş, din adamı bu grupta yer alır (Bulut 

Pedük, 2007; Gardner, 2004; Hoerr, 2002; Özden, 2005; Vural, 2004). 

 

 Doğacı Zeka: Bu zeka alanı, doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların 

oluşumu üzerinde düşünme becerilerini içerir. Bu zeka alanı yüksek bireyler, araştırma ve 

inceleme yapmayı severler. Seyahat etmekten, belgeselleri seyretmekten hoşlanırlar. 

Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar. Doğa ve gezi dergilerini incelerler. Doğanın 

insanlar üzerindeki ya da insanların doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler. Araştırarak, 

inceleyerek, gözlem yaparak öğrenirler. Sınıflandırma, araştırma ve incelemeler, öğrenmeyi 
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artırabilir. Biyolog, arkeolog, meteoroloji uzmanı, çiçekçi, fotoğrafçı, dağcılık ve izcilik ile 

uğraşan kişiler bu grupta yer alırlar (Hoerr, 2002; Özden, 2005; Vural, 2004). 

 

Varoluşcu Zeka: Bu zeka alanı, ruhla ilgili tüm tartışmaları, ruhsal yaşamı, ruhsal 

kapasiteyi, dini inanışı, sezgileri, önceden hissetme yeteneğini ve manevi değerleri içerir. Bu 

zeka alanı yüksek bireyler, insanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünürler. 

Hak, dürüstlük, acıma, adalet, bakım, yaşamın önemi, ölümün anlamı, ruhsal duygu ve 

davranışlar gibi konularla çok ilgilenirler. Kendisine ve dünyaya ait manevi değerleri 

araştırırlar. Manevi törenler ve kutlamalardan hoşlanırlar. Manevi yönü yüksek çalışmalar, 

ruhsal çözümlemeler öğrenmeyi artırır. Psikologlar, din adamları,  felsefe ve sosyoloji ile 

uğraşan kişiler bu grupta yer alırlar(Bowles, 2008; Matto ve ark. 2006; Sisk, 2008). 

 

 Yukarıda açıklanan zeka alanları anatomik olarak bağımsız olmalarına rağmen, 

Gardner zeka alanlarının genellikle birlikte çalıştıklarını ifade eder. Ayrıca çoklu zekanın hem 

biyolojik, hem kültürel yönünün olması ve toplumların önem verdiği zeka alanlarının 

bulunması zeka alanlarının birlikte çalışmasını gerekli kılar. Çoklu zeka anlayışına göre tüm 

zekalar eşit değerdedir ve içlerinden bir ya da bir kaçı diğerlerinden daha önemli değildir. 

Normal gelişim gösteren her bireye fırsatlar tanındığında, zeka alanlarının her birini belli bir 

dereceye kadar geliştirebilir, olayların normal akışı içinde zeka alanları yaşamın 

başlangıcından itibaren birbiriyle iletişim içinde, birbirini destekleyerek gelişir.  

 

 Zeka alanları her zaman birlikte çalışırlar, ancak bu, çok karmaşık yollarla gerçekleşir. 

Örneğin; başarılı bir ses sanatçısının iyi bir vücut el koordinasyonuna ihtiyacı vardır. Doğal 

olarak, bedensel kinestetik ve müziksel-ritmik zekayı aynı anda kullanabilir. Eğer bu sanatçı 

dinleyicilerle arasında güçlü bir bağ kurabiliyorsa, müzik yorumcusu olarak adını duyurabilir. 
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 Her birey tüm zeka alanlarını yüksek düzeyde gerçekleştirme kapasitesine sahip 

olmasına rağmen, çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren belli zeka alanlarına daha fazla 

eğilim gösterirler. Bu nedenle çocukların gelişmiş zeka alanlarını tanımak ve birlemek, 

onların öğrenmelerine katkı sağlamak açısından önemlidir. Çoklu zeka alanlarının 

belirlenmesinde gözlemler etkili olmaktadır. Örneğin; sözel-dilsel zekası yüksek olan çocuk 

sürekli konuşurlar, bedensel kinestetik zekası yüksek olan çocuk ise sürekli hareket ederler. 

Ailelerden alınan gözleme dayalı bu tür bilgiler zeka alanlarının belirlenmesine katkı 

sağlayabilir. Gözlemler dışında zeka alanlarını belirlemeye yarayan çoklu zeka testleri de 

bulunmaktadır (Bulut Pedük, 2007; San Bayhan ve Artan, 2004; Vural, 2004).  

 

PİAGET’NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI 

 

 Piaget, bilişsel gelişim kuramını geliştirirken, verilerini gözlem ve bilimsel 

araştırmaların  yanı sıra günlük yaşamdan da toplamıştır. Çocuklar üzerinde yaptığı gözlemler, 

özellikle de üç çocuğunun geçirdiği bilişsel gelişim aşamalarını gözlemesi, Piaget için zengin 

bir bilgi kaynağı olmuştur. Piaget’e göre çocukların kendilerine has zihinsel işleyişleri ve 

bakış açıları vardır. Piaget, zihinsel ve bilişsel süreçlerin çocuğun dünyayı anlamasında etkili 

olduğunu vurgular. Piaget’e göre zeka, çevreye uyum yapabilme yeteneğidir. Piaget 

geleneksel zeka anlayışına karşı çıkarak, zekanın zeka testinden alınan puan olmadığını 

belirtmiştir. Ayrıca çocukların da ilkel zihin yapısına sahip küçük yetişkinler olmadığını da 

vurgulamıştır (Erden ve Akman, 2002; Köksal Akyol, 2007; Morgan, 1995; Selçuk, 2007). 

 

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramındaki Temel Kavramlar 

 

 Piaget’nin bilişsel gelişim kuramının anlaşılabilmesi için bazı temel kavramların 

açıklanması gerekir. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramındaki temel kavramlar aşağıda 

açıklanmıştır: 

 

 Şema: Şemalar bilişsel yapılardır. Şemalar, bilişsel gelişim açısından son derece 

önemlidir. Çünkü, bilişsel gelişim tamamen mevcut şemalara bağlıdır. Dünyayı anlamada 

kullanılan bilgi, işlem ve ilişkiler şema olarak adlandırılır. Hiçbir bilgi kendi başına mevcut 

şemalardan bağımsız olarak bellekte bir yere yerleştirilemez. Her yeni bilgi, mevcut bilgiler 

ışığında, yani şemalara bağlı olarak yorumlanır ve işlemlere tabi tutulur. Bebeğin şemaları ile 

beş yaşındaki çocuğun şemaları arasında büyük farklar vardır. Beş aylık bir bebeğe bir 
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çıngırak verildiğinde, çıngırağı almak için uzanır. Uzanma ve yakalama bebekte var olan 

duyu motor şemalardır. Daha büyük bir çocuğa aynı çıngırak verildiğinde, daha önce bu nesne 

ile karşılaşmışsa çıngırağı sallayabilir.  

 

 Adaptasyon (uyum): Bireyler yeni yaşantılar geçirdikçe, bazen mevcut şemalar 

yetersiz hale gelir. Yeni durumun anlamlı bir şekilde açıklanması güçlenir. Bu gibi 

durumlarda bireyler, yeni yaşantıyla var olan şemaların birbiriyle uyuşmasını sağlamaya 

çalışır. Bireyin çevresiyle etkileşerek karşılaştığı değişikliklere uyma sürecine, adaptasyon 

denir. Adaptasyon, mevcut şemaların çevreye karşı bir tepki olarak değişim ve gelişim 

göstermesidir.  

 

 Adaptasyon; özümleme (asimilasyon) ve uyma (akamodasyon) olmak üzere iki şekilde 

olabilir. Özümleme, bireyin yeni karşılaştığı durumları önceden var olan şemaların içine 

yerleştirmedir. Uyma ise önceden var olan şemaları değiştirip yeni şemalar oluşturmaktır. 

Örneğin; kurt köpeği olan bir çocuk köpeklerle ilgili bir şema oluşturur. Daha sonra kedi ile 

karşılaşan çocuk, hayvanlar birbirinden çok farklı özellikler göstermesine rağmen her iki 

hayvanı da önceki “köpek” şemasının içinde birleştirir. İkisine de köpek der. Bu işlem 

özümlemedir. Kendisine bunun köpek olmadığı, bir kedi olduğu anlatıldığında çocuk köpekle, 

kediyi ayırt etmeyi öğrenir ve kedi için yeni bir şema oluşturur. Burada yapılan işlem ise 

uymadır.  

 

Örgütleme (Organizasyon): Çocuk dış dünyadaki bilgileri duyu organları ile algılar, 

özümleyerek kendi zihnine yerleştirir. Örgütleme, bebeğin birbirinden farklı şemaları 

birleştirdiği, kaynaştırdığı bir süreçtir. Örneğin; üç aylık bir bebek önce bakar, sonra uzanır. 

Bu bakma ve uzanma şemalarının birleştirilmesidir. Bebek adaptasyon ve örgütlenme 

süreçleri ile duyu motor zekasının daha üst seviyelerine doğru hızlı bir ilerleme kaydeder. 

 Dengeleme: Dengeleme, bireyin yeni karşılaştığı bir durumla, daha önceden sahip 

olduğu yaşantılar arasında denge kurmak için yaptığı zihinsel işlemler olarak tanımlanır. 

Bilişsel gelişim, zihindeki dengelerin bozularak yeniden kurulması ve bu işlemlerin sürekli 

tekrarlanmasıyla ortaya çıkar. Dengeleme örgütleme işlevinin bir uzantısıdır (Kızıltepe, 2004; 

San Bayhan ve Artan, 2004; Selçuk, 2007; Umansky,  2004b; Woolfolk, 1993). 
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Piaget’nin Bilişsel Gelişim Dönemleri 

 

Piaget’e göre insan gelişimi bir basamaklar serisidir. Bu basamakların herbiri belirli 

özellikleri içerir. Her basamağa ait özellikler, çocuğun bilişsel fonksiyonlarının özelliklerini 

kapsar. Piaget, gelişimin evreler halinde gerçekleştiğini belirterek, bilişsel gelişim kuramında 

dört temel kuralın bulunduğunu ifade etmiştir. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir:  

 Evreler değişmez bir şekilde belli bir sıra ile ortaya çıkar.  

 Bir sonraki evre önceki evrelerin kazanımlarını da içerir. 

 Her birey kendine göre gelişim gösterir. Bireysel farklılıklar söz konusudur. 

 Piaget’in gelişim kuramı her evre için kritik olan gelişim özelliklerini belirtir (Bacanlı, 

2000; Decker, 1990; Selçuk, 2007). 

 

 Bu temel kurallara göre Piaget bilişsel gelişimi dört döneme ayırarak incelemiştir. 

Bunlar;  

 Duyu - motor dönem (0-2 yaş) 

 İşlem öncesi dönem (2-7 yaş) 

 Somut işlemler dönemi (7-11 yaş) 

 Soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üzeri) 

 

Duyu-Motor Dönem (0-2 yaş) 

 

 Bu dönem, doğumdan başlayarak iki yaşına kadar sürer. Bu dönemde çocuk duyularını 

kullanarak çevresini inceler ve dünyayı tanımaya çalışır. Yeni doğmuş bebek, çevreden gelen 

uyarıcılara sadece refleksler ile tepki verir. Yaklaşık iki ay civarında istemli hareketler 

göstermeye başlar. Bebek başlangıçta vücudunun ve çevredeki nesnelerin farkında değildir. 

Gerçek anlamda akıl yürütme ve mantıksal işlemler henüz yoktur. Bu dönemin en önemli işi, 

duyu organlarının farkına varmak ve bedenini keşfederek bedenini kullanmayı öğrenmektir. 

Çevresinde görebildiği ve yakalayabildiği nesneleri yakalar. Nesneleri ağzına, burnuna 

götürür, yere fırlatır. Böylece onları duyu organları aracılığıyla tanımaya çalışır.  Piaget’e göre 

bebeğin bu dönemde kazandığı davranışlar, doğuştan getirilen reflekslerin üzerine kurulmuş 

şemalardır. Bebeğin doğuştan sahip olduğu emme ve yakalama refleksleri diğer birçok 

davranışın kökenini oluşturur.  
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Doğumdan sonraki ilk haftalarda bebek, memeyi ve kendi parmaklarını, daha sonra 

başka nesneleri de emer. Böylece nesneler emme şemasına özümsenir. Bir aylık bebek, meme 

başını diğer nesnelerden ayırt edebilir, haz duymak için basit hareketleri denemeye başlar. 

Bebeğe haz veren bir hareket tesadüfen bir kere oluştuğunda, bebek bu hareketi tekrarlar.  

 

 Bir-dört aylık bebek nesnelerin kendinden farklı olduğu yönünde bir fikir geliştirir. 

Görme alanı içinde hareket eden eline bakar. Görsel alanı içine giren nesneleri gözlemeye, 

işittiği şeye bakmaya başlar.  

 

 Dört-sekiz aylık bebek gördüğü nesneyi yakalar ve onunla çeşitli durumlarda oynar. 

Bu aylarda görmeyle alma düzenlenir. Bebek, görsel alandan uzaklaşan nesnelerin devamlılığı 

hakkında bir fikre henüz ulaşmamıştır. Nesne devamlılığının temelleri dört sekiz ay arasında 

atılır. 

 

  Sekiz-on iki aylık bebekler, nesneye bakar ve o nesneyi tamamen kavrayabilir. Bu 

aydan sonra amaçlı davranışlar görülür ve amaçla aracı ayırt edebilir. Bebek bir sopayı tutar, 

gerektiği zaman bu sopayı uzakta duran bir oyuncağı almak için kullanır. Algı alanından 

kaybolan nesneyi arar ve onu gizleyen engeli kaldırabilir. 

 

On iki-on sekiz aylık bebekler yeni araçlar keşfederler. Deneyimleri fazlalaşır. Bebek 

bu dönemde amaçlı olarak nesnelerle yapılacak olasılıkları bulmak için davranışı çeşitlendirir.  

 

 On sekiz-yirmi dört aylık bebeklerin zihin fonksiyonları duyu-motor düzeyden 

sembolik düzeye dönüşür. İlkel semboller, bebeklere somut olaylar hakkında düşünme 

olanağı tanır. Bu aylarda nesne devamlılığı gelişir.  

 

 Duyu motor dönemin en önemli zihinsel kazancı nesne devamlılığı kavramının kaza-

nılmasıdır. Bebek, ikinci yılın sonuna doğru, bir nesnenin gözden kaybolduğu halde varlığını 
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sürdürdüğünü anlayabilir. Örneğin; gözü önünde oynadığı bir nesne bir örtünün altında 

saklanırsa, beş-altı aylık bebek nesnenin kaybolduğunu düşünür. Bebek görme alanının 

dışında olan nesneler yok demektir. Bir yaş civarında bebek, nesneyi görmediği halde örtünün 

altında olduğunu bilir. Örtüyü çekerek nesneyi alır. 

 

Zihinsel açıdan, bu dönemin diğer bir özelliği de ertelenmiş taklittir. Bu dönemin 

sonuna doğru taklit, model yok olduktan sonra görülür. Örneğin; eve bir misafir gelir. Bu 

misafirin çocuğunun davranışları birkaç gün sonra çocuk tarafından taklit edilir. Buna 

ertelenmiş taklit denir. Ertelemiş taklit ile çocuğun zihninde kavramlar oluşmaya başlar. 

 

 Nesne devamlılığı ve taklit yeteneğinin gelişmesi, bir sonraki dönemde gerçekleşecek 

olan sembolik düşünce için bir temel teşkil eder. Sembolik düşüncenin gelişiyor olması, 

çocuğun nesnelerle olan ilişkisini ve modelleri gözlemesini engellemez (Decker, 1990; Erden 

ve Akman, 2002; Rains vd., 2008; San Bayhan ve Artan, 2004; Selçuk, 2007; Thies ve 

Travers, 2001; Umansky,  2004b; Wortham, 1998). 

 

İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş) 

 

 Bu dönemde çocukların dil gelişimleri hızlanmıştır. Nesnelerin adlarını söyler. 

Konuşmalar bilginin geçişini sağlamaya yöneliktir. Zamanla nesneleri amaçlarına ulaşmak 

için birer araç olarak kullanır. 

 

 Bu dönemin en önemli özelliği sembolik fonksiyonun ortaya çıkmasıdır. Sembolik 

fonksiyon birçok biçimlerde ortaya çıkar. Bir kelime, bir oyun, bir oyuncak zihinsel bir 

sembol olabilir. Örneğin; çocuk bir tahta parçasını bir bebek ya da kamyon olarak düşünebilir. 

Bu tür sembolleştirme taklide dayalıdır. Bu dönemdeki çocuk sembolik oyun oynar. Örneğin; 

bir sopayı at olarak kullanır ya da kendini anne yerine koyarak, bebeğini besler, taklit ettiği 

şeyin anlamını bulmaya çalışır. Bu tür oyunlar, çocuğun gerçek yaşama hazırlanması için bir 
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prova işlevini görür. Çocuk, bu dönemde birçok şeye aynı ismi verir. Örneğin kardeşinin ismi 

Ahmet ise o yaştaki bütün erkek çocukların ismi Ahmet'tir.  

 

Bu dönemde çocuk kendini dünyanın merkezi olarak görür. Kendisini başkasının 

yerine koyamadığı için, onun bildiğini herkesin bildiğini, gördüğünü herkesin gördüğünü 

zanneder. Bu dönemde ben merkezci düşünce hakimdir. Ben merkezci düşünce çocuğun 

adalet anlayışına yansır. Çocuk koşullara değil, olayların sonuçlarına bakarak karar verir. 

Haklılığı ve haksızlığı sonuca bakarak değerlendirir. Dönemin sonuna doğru ben merkezci 

düşünce azalmaya ve yerini mantıklı düşünceye bırakmaya başlar.  

 

 Bu dönemde çocuk, bebeği ile konuşur. Bebeğin, konuştuğunu ve söylediklerini 

anladığını düşünür. Cansız nesnelere canlıymış gibi davranır. Örneğin; çocuk sandalyeden 

düştüğünde, “sandalye beni düşürdü” der. Bu düşünce şekline animizm denir. Bu dönemde 

mantıklı düşünme henüz gelişmemiştir. Bu nedenle çocuklar nesnelerin görüntülerinin etkisi 

altında kalır. Henüz bilişsel yapıları korunumu kavrayabilecek düzeye ulaşmamıştır. 

Korunum, herhangi bir nesnenin biçimi ya da mekandaki konumu değiştiğinde, miktar, ağırlık 

ve hacminde değişiklik olmayacağı ilkesidir.  

 

Piaget’e göre bu dönemdeki çocuklar, bir nesnenin görüşündeki herhangi bir 

değişikliğe karşın, nesnenin aynı kalabileceğini kavrayamazlar. Bu dönemin başlangıcında 

çocuklar matematiksel işlemleri yapmada başarısızdır. Bu yetenek yedi yaşlarına doğru hızla 

gelişir. Dört-beş yaş çocukları, ince uzun bir bardağa boşaltılan suyun, tekrar önceki geniş ve 

kısa bardağa boşaltıldığında suyun önceki düzeyine geleceğini düşünemezler. Bu durum 

tersine dönebilirlik kavramının gelişmediğini gösterir.  

 

 Bu dönemin bir başka özelliği odaklanmadır. Odaklanma, dikkati bir olayın ya da 

nesnenin diğer yönlerini dışarıda bırakarak, yalnızca bir yönüne yoğunlaşma eğilimidir. Bu 

dönem çocukları olayın ya da nesnenin bir özelliğine odaklanırlar.  
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 İşlem öncesi dönemdeki çocuklar tümdengelim ve tümevarımı kullanarak akıl 

yürütemezler. Bunun yerine iki özel durum arasında bağlantı kurarak akıl yürütürler. Örneğin; 

kahvaltıda her gün süt içen bir çocuk, süt içmediği zaman kendisini kahvaltı yapmış 

saymayabilir (Decker, 1990; Erden ve Akman, 2002; Gander ve Gardiner, 2004; Rains vd., 

2008; San Bayhan ve Artan, 2004; Selçuk, 2007; Thies ve Travers, 2001; Umansky,  2004b;  

Wortham, 1998).    

 

Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş) 

 

 İşlem öncesi dönemde kavramları edinen çocuk, somut işlemler döneminde işlem 

yapabilir hale gelir. Ancak somut olan işlemleri yapabilir. Yedi yaş civarındaki çocuğun 

düşünce süreçleri daha sabit ve mantıklı hale gelir. Nesneleri büyüklük, küçüklük sırasına 

göre sıralayabilir. Serinin içine yenilerini koyabilir. Gruptaki nesnelerin mekanda yerleri 

değişse bile, sayısının değişmediğini bilir. İki nesne arasındaki uzunluğu ayırt edebilir. Somut 

işlemler döneminde çocuk, tek bir özellikten daha çok özelliğe odaklanabilir. Tersine 

dönebilirlik özelliği gelişmiştir. Piaget’e göre çocuklar, yedi yaşında sayı, miktar 

korunumunu, dokuz yaş civarında ağırlık korunumunu kazanırlar. Bu dönemde hacim ve 

yoğunluk gibi kavramlar zordur. Bu dönemde, mantıksal düşünce başladığı için “Ayşe 

Fatma’dan daha sarışın, Ayşe Zeynep’ten daha esmer, Hangisi daha sarışın?” sorusuna cevap 

verebilir. Bu dönemdeki çocuğun düşünce aşamaları şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Grubun hangi elemanlardan oluştuğunu bilebilir. 

 Papatyalarla çiçekler arasında birleştirme yaptığı zaman papatyalarla çiçekler arasında 

birer basamak olduğunu bilir. 

 Bir şeyin sıfırla çarpılınca ne olacağını bilir. 

 Aşama düzeni yaparken başladığı yere dönebilir. 

 Sıra ilişkilerini bilebilir.  

 

Somut işlemler dönemi, zihinsel işlem yapma yeteneğinin gelişmediği işlem öncesi 

düşünce ile mantık işletme yoluyla karşılaştırma yapabilen soyut düşünce arasında bir geçiş 

dönemi olarak kabul edilebilir (Decker, 1990; Erden ve Akman, 2002; Gander ve Gardiner, 

2004; San Bayhan ve Artan, 2004; Thies ve Travers, 2001; Umansky,  2004b; Wortham, 
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1998). 

 

Soyut İşlemler Dönemi (11 yaş ve üzeri) 

 

 Piaget’e göre birey ergenlik dönemi ile birlikte yetişkin gibi düşünmeye başlar. Ancak 

bu düşünce biçimi, ergenin yetişkin gibi karar verdiği veya yetişkin gibi problem çözdüğü 

anlamına gelmez. Çocuğun deneyimleri nicelik açısından yetişkinden daha azdır. 

 

Bu dönemde çocuk, çeşitli gruplama şekillerini öğrenir. Neden-sonuç düşüncesinin 

ana prensiplerini anlayabilir. Tümdengelim ve tümevarım yöntemleriyle akıl yürütebilir. 

Çocuk, sevgi, nefret, inanç, sayı, güç, hız, zaman ve atom ile ilgili kavramları konuşmalarında 

etkili bir biçimde kullanabilir. Yaklaşık on beş yaş civarında birey zihinsel olgunluğa ulaşır. 

Bilişsel faaliyetler en üst düzeydedir. 

  

Ergenlik dönemindeki düşüncenin bir başka özelliği de benmerkezci olmasıdır. 

Ergenlik çağı benmerkezciliğinde ergen, dünyayı değiştirebileceğine inanır ve kendi 

düşüncesinin en doğru düşünce olduğunu iddia eder. İşlem öncesi dönemdeki benmerkezcilik 

ile ergenlik dönemindeki benmerkezcilik arasındaki temel fark, ergenler farklı bakış açılarının 

olabileceğini anlayacak bilişsel olgunluk düzeyine ulaşmışken, işlem öncesi dönemdeki 

çocuklar bunu başaramazlar. Çünkü yeterli olgunlaşma düzeyine erişmemişlerdir. 

 

 Soyut işlemler döneminden sonra, bilişsel yapıda niteliksel bir gelişme ortaya çıkmaz. 

Ancak yaşantılara bağlı olarak niteliksel gelişmeler her zaman mümkündür (Decker, 1990; 

Erden ve Akman, 2002; Ömeroğlu,2007c; Rains vd., 2008; Selçuk, 2007; Thies ve Travers, 

2001; Umansky,  2004b; Wortham, 1998).  
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BRUNER’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI 

 

 Bruner'in bişsel gelişim kuramı Piaget’in bilişsel gelişim kuramında belirlenmiş temel 

üzerine kurulmuştur. Bruner’e göre biliş, bir ürün değil, bir süreçtir. Bruner de Piaget gibi 

öğrenmeyi aktif bir süreç olarak görür ve öğretimin çocukların aktif katılımı ile 

gerçekleşebileceğini vurgular. Bruner göre çocuklar, aktif olarak kendi ilgilerine yönelirler, 

yanıt ve çözümlerini bulmak için düşüncelerini test ederler. Bruner'in bişsel gelişim kuramı 

çocukların önceki bilgilerine dayanarak, yeni fikirler oluşturduğu düşüncesine dayanır. 

Çocuklar güncel bilgilerini problem çözme ve ilişkileri anlamlandırmakta kullanır (Erden ve 

Akman, 2002; Rains vd., 2008).  

 

 Bruner’e göre bilişsel gelişimin amacı, bireye dünyanın ve gerçeğin bir modelini 

sağlamaktır. Bu model, bireyin çevresindeki nesneler, kişiler, sözcükler ve fikirlerle etkileşim 

kurarak geçirdiği yaşantılar sonucu, bilgilerin belleğe depolanmasıyla oluşur. Modeller, 

bireyin yaşamında karşılaştığı problemleri çözmesi için kullanılır. Bireyin bilgiyi keşfetmesi 

beklenir. Kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varması teşvik edilir. 

Bruner ile Piaget’nin bilişsel gelişimi ile ilgili görüşleri benzerlik gösterir. Her ikisi de 

bilginin kodlanması, işlenmesi, depolanması ve sıralanması üstünde durmuşlardır (Selçuk, 

2007; Senemoğlu, 2007).  

 

 Bruner bilişsel gelişimi; eylemsel, imgesel ve sembolik dönem olmak üzere üç 

döneme ayırarak inceler. Bu dönemler şu şekilde açıklanabilir: 

 

 Eylemsel Dönem: Bu dönemde bebek, bilgiyi doğrudan nesnelerle ilişki kurarak 

kazanır. Bebek dokunma, tat alma, hissetme, koklama ve ses aracılığıyla hareketlere ve 

nesnelere yanıt verir. Çocuklar nesneleri, bazı eylemleri yapmak için kullanırlar. Örneğin; 

kaşık, yemek yediği; bisiklet bindiği bir nesnedir. Bu dönemde çocuğa bisiklet binmeyi 

öğretirken, ne sözel sembol, ne de imge kullanılır.. Çocuklar en kolay psikomotor eylemlerle 

öğrenebilirler. Çocukların yaparak öğrenmesi söz konusudur. Sözcükleri de eylemlerle 

öğrenirler. Yetişkinler bile bazen yeni bir şeyi öğrenirken, eylemsel döneme dönebilirler. 

Örneğin; otomobil kullanmayı öğrenme gibi. Sonuç olarak bilişsel gelişimin eylemsel 

döneminde olan çocuklar için, en kolay anlaşılabilir mesajlar eylemlerdir.  
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 İmgesel Dönem: Bu dönemde bilgi, imgelerle taşınır. Görsel bellek gelişmiştir. 

Ancak, çocuğun kararları dile değil, duyu organları yoluyla edindiği etkilere dayalıdır. Her 

hangi bir nesneyi, olayı, durumu nasıl algılarlarsa, zihninde o şekilde canlandırır. Çocuklar bu 

dönemde herhangi bir nesneyi, olayı görmeden de resmedebilir. Örneğin; ev resmini 

görmeden de ev çizebilir. Bu dönemde çocuğun belleğindeki modeller, daha çok görsel 

imgelerle oluşur. Bu nedenle öğretimde resim ve fotoğraflar etkilidir. Bu dönem Piaget’nin 

işlem öncesi dönemine karşılık gelmektedir.  

 

 Sembolik Dönem: Çocuk artık bu dönemde etkinlik ya da algının anlamını açıklayan 

sembolleri kullanır. Çocuk dil, mantık, matematik, müzik gibi alanların sembollerini 

kullanarak iletişim kurabilir. Birey semboller kullanarak, somut yaşantı geçirmeden yeni 

modeller geliştirebilir. Hareket ve imgeler aracılığıyla topladığı bilgileri kullanır. Aynı 

zamanda soyut düşünce ve kavramları anlayabilir ve düşünce daha üst düzeydedir. Bu 

dönemde çocuklara yeni bilgiler, yazılı ve sözel sembollerle kazandırılabilir. Sembolik 

dönem, yaşantıların formüle edilmesine olanak sağlar. Ayrıca, bu dönemde kısa cümlelerle, 

anlamsal olarak zengin ifadeler oluşturulabilir. Semboller yoluyla, az sembolle çok şey ifade 

edilebildiği gibi; eylemlerle ve imgelerle açıklanamayan olay, nesne ve durumlar daha kolay 

ve etkili olarak açıklanabilir. Bireyin sembolik döneme ulaşması, zengin yaşantılar 

kazanmasını sağlar (San Bayhan ve Artan,2004; Senemoğlu, 2007).  

 

 Bruner, çocukların eylemsel dönemden, imgesel ve sembolik dönemlere ilerlediğine 

inanır. Artan yaşla birlikte sembolik sistem daha çok kullanılmaya başlar. Ancak, bazı meslek 

gruplarında ise imgesel sistem süreçleri daha baskındır. Örneğin; cerrahlarda, sporcularda, 

piyanistlerde eylemsel sistem, görsel sanatlarla uğraşan kişilerde ise imgesel sistem daha çok 

gelişmiştir (Senemoğlu, 2007). 

 

 Bruner'e göre çocuklara, gelişim özelliklerine uygun bilgi sunulursa, her yaşta her 

türlü bilgiyi öğrenebilir. Bu nedenle, öğrenmenin sağlanabilmesi için yeni bilgilerin 

eylemselden, semboliğe doğru düzenlenmesi gerekir. Bruner modelinde çocuk, materyallerle, 

örneklerle veya problem durumlarıyla etkileşim kurar, bilginin anahtar prensiplerini 

keşfetmede aktif bir rol oynar. Çocuk keşfetmeyi öğrenirken, kendi yapılarını inşa eder ve 

pasif olarak öğretmenin mantığını ve yanıtlarını kabul etmek yerine, kendi bilgilerini organize 

eder.  
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Bruner bir çocuğun, öğrenmenin aktif bir katılımcısı olduğuna ve öğrenme sürecine 

ortak olması için teşvik edilmesi gerektiğine inanır. Çocuklar birbirinden farklı gelişim 

evrelerinde bulunabilir ya da çocukların birbirinden farklı becerileri olabilir. Bu nedenle her 

bir çocuğun ihtiyacı farklıdır ve çocuğun içinde bulunduğu evre göz önüne alınarak öğrenme 

süreci, her bir çocuk için uygun hale getirilmelidir. Bruner bir kavramın farklı yaş ve öğrenme 

evresindeki çocuklara, farklı şekillerde tanıtılmasının daha uygun olacağını vurgular. Her 

çocuğa ulaşmanın ve her çocuğun bir kavramı anlamasını sağlamanın en az bir yolu olduğu 

düşüncesini destekler (Erden ve Akman, 2002; Rains vd., 2008; San Bayhan ve Artan, 2004; 

Senemoğlu, 2007).  

 

VYGOTSKY’NİN SOSYOKÜLTÜREL BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI 

 

 Lev Vygotsky, Piaget'nin çağdaşı olan, erken çocukluk dönemi çalışmalarında 

öğrenmenin sosyokültürel yönlerine değinerek alana katkıda bulunan bir Rus psikologudur. 

Vygotsky'nin en önemli katkılarından biri gelişimin ve öğrenmenin sosyokültürel yönünü 

vurgulamasıdır. Vygotsky sadece bireyin gelişimini değil, bu gelişimin bağlı olduğu sosyal ve 

kültürel dokunun da önemli olduğunu belirtmiştir. Ona göre, tüm öğrenmelerin kaynağı 

toplumsal çevredir (Ergün ve Özsüer, 2006; Selçuk, 2007; Thies ve Travers, 2001; Umansky,  

2004b).  

 

 Vygotsky kültürün ve toplumun, çocukların neyi nasıl öğrendiğini etkilediği görüşü 

üzerine odaklanmıştır. Vygotsky'ye göre, öğrenme gelişmeye dayanır, ama gelişme 

öğrenmeye dayanmaz. Etkili öğrenme, gelişimi hızlandırır. Öğrenme, problem çözmek, 

çelişkileri gidermek, anlamak içindir. Vygotsky öğrenmenin tek başına yapılan bir etkinlik 

olmadığını, çocuğun diğer insanlarla karşılıklı ilişkileri sonucunda ona aktarıldığını, çocuğun 

bunu bağımsız olarak oluşturmadığını söyler (Ergün ve Özsüer, 2006; Selçuk, 2007; Thies ve 

Travers, 2001).  
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Piaget, çocuktan dünya anlayışını kendi kendine, inşa eden küçük bir bilim insanı diye 

söz ederken, Vygotsky çocuğun bilişsel gelişiminin daha çok öğrendiği dile ve aldığı sosyal 

desteğe bağlı olduğunu ileri sürer. Bu görüşle tutarlı olarak, Vygotsky, toplumsal etkileşimle 

gerçekleşen dili öğrenmenin, çocuğun bilişsel gelişiminde çok fazla etkisi olduğunu 

savunmuştur. Dil sadece bir ifade aracı değildir. Piaget'ye göre mantıklı düşünceye hizmet 

eden bir araç, Vygotsky'ye göre ise düşünmenin aracıdır.  

 

 Vygotsky'ye göre, çocuğun öğrendiği dilin işlevleri arasında sadece iletişim kurmak 

yoktur. Dil aracılığıyla çocuk kendi hareketlerini, etkinliklerini planlar ve yönlendirir. 

Vygotsky bu konuşmayı, özel konuşma olarak adlandırır. Özel konuşma çocuğun düşünce ve 

davranışlarına rehberlik etmesi için çocuğun kendi kendine yaptığı konuşmalardır. Vygotsky 

paylaşılan bilginin kişisel bilgiye dönüşmesinde özel konuşmanın etkili olduğunu vurgular 

(Ergün ve Özsüer, 2006; Kızıltepe, 2004; San Bayhan ve Artan, 2004; Selçuk, 2007; Thies ve 

Travers, 2001).  

 

 Piaget ise bu konuşma şeklini benmerkezci konuşma olarak adlandırır ve çocukların 

bu konuşmayı, oyun oynarken veya bir işle uğraşırken kullandıklarını belirtir. Vygotsky’ye 

göre benmerkezci konuşma çocuğun toplumsal etkinlikten, bireyselleşmiş etkinliğe geçişini 

sağlar. Benmerkezci konuşma başkaları tarafından anlaşılmaz. Daha sonra da gerileyerek yok 

olur. Benmerkezci konuşma, toplumsal konuşmanın bir görünümü olup, içsel konuşmadan 

önce gelen bir gelişim aşamasıdır. Bu tür sözel ifadeler, daha sonra sessiz içsel konuşmalara 

dönüşür. Okul çağında benmerkezci konuşma ortadan kalkarken, içsel konuşma gelişmeye 

başlar. Çocuk olgunlaştıkça ve akranlarıyla etkileşime girdikçe sosyal konuşma şeklini 

geliştirir, dinlemeyi öğrenir ve fikir alışverişinde bulunur. 

 

 Vygotsky'ye göre bu konuşma şekli çocukların bilişsel gelişmelerine yardımcı ol-

makta, onların davranışlarını ve düşüncelerini yönlendirmektedir. Yüksek sesle meydana 

gelen bu konuşma, zaman içerisinde çocuğun dikkatini yönlendirme, problem çözme, plan 

yapma, kavram oluşturma ve iç kontrol kurma gibi daha üst bilişsel etkinlikleri başarmasına 

yardımcı olur. Vygotsky yüksek sesle konuşmayla başlayan ve sessiz iç konuşmaya kadar 

uzanan bu sürecin bilişsel gelişim için son derece önemli olduğunu ileri sürer (Ergün ve 

Özsüer, 2006; Kızıltepe, 2004).  
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 Vygotsky, dili tüm üst düzey bilişsel süreçler için dayanak olarak görür. Çocukların 

dili kendilerini uzmanlaştırmak, düşünce ve hareket özgürlüğünü yaşamak için kullandıklarını 

savunur. Bir kültürel araç olan dil, çocuğun fiziksel ve sosyal çevresini yansıtır. Düşüncenin 

gelişimi dil tarafından belirlenir. Her düşünce bir genellemedir ve genellemeler kavramları ve 

sözcükleri ortaya çıkarır. Sözcükler, nesneler ve kavramlarla sesler arasında kurulan 

bağlantılardır. Sözcükler kavramların ve nesnelerin sembolüdür. Dil, sözcük ve kavramlar 

düşüncenin biçimsel görünüşüdür. 

 

 Piaget ve Vygotsky bilişsel gelişmede sosyal iletişimin önemini vurgular. Vygotsky'ye 

göre, sosyal iletişim sadece bir etki değil, problem çözme gibi üst zihinsel işlemlerin 

kaynağını teşkil eder. Piaget insanların birbirleriyle konuşup, karşılıklı etkileşime girdikleri 

zaman, değişimi körükleyen dengesizlik durumunun yaratıldığını iddia eder. En iyi değişim 

akran arasında oluşur, çünkü aynı yaştaki çocuklar birbirlerini başkalarından daha fazla etki 

altında bırakabilirler. Vygotsky ise, insanların bilişsel gelişiminin kendilerinden daha üstün 

kişilerle girdikleri ilişkilere dayandığını iddia eder. Bu kişiler öğretmenler, aile büyükleri veya 

herhangi bir konuda kendilerinden daha üst düzey bir kişidir. Bu kişi arkadaş ya da akran da 

olabilir. 

 

 Vygotsky, kavram gelişimi konusunda Piaget'den farklı olarak kavramları, 

kendiliğinden elde edilen ve öğretilen kavramlar olarak ikiye ayırır. Kendiliğinden elde edilen 

kavramlar tümdengelim yoluyla edinilen ve gündelik hayatta kullanılan kavramlardır. 

Öğretilen kavramlar ise formel ortamlarda örneğin okulda edinilen kavramlardır. Vygotsky, 

ergenlik çağının başlamasıyla birlikte kavram oluşturmanın mümkün olduğunu savunur. 

Kavram oluşturmada kullanılan araç ve işaret sözcüktür. Sözcükler, kavram oluşturulduktan 

sonra, onun simgesi haline gelir (Ergün ve Özsüer, 2006; Kızıltepe, 2004; San Bayhan ve 

Artan, 2004).  

 

 Bu kurama göre eğitimcinin, çocuğu kendi başına yapabildiği etkinliklerden, 

başarılması daha güç olan etkinliklere doğru teşvik etmesi gerekir.  Çocuk kendine göre daha 

yeterli olan akranlarıyla veya kendisini destekleyen yetişkinlerle çalışarak, daha karmaşık 

olan etkinlikleri başarılı bir şekilde yapabilir. 

 

 Vygotsky'ye göre, çocukların cesaretlendirilmeye, ipuçları verilmeye, hatırlatmalar 

yapılmaya veya yönlendirilmelere gereksinimleri vardır. Öğretmen çocukların 
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gereksinimlerine uygun destek ve yardım sağlarsa, çocuklar zamanla kendi başlarına iş 

görebilecek hale gelebilir. Bu süreçte öğretmen bilgi ve çocuk arasında bir köprü, bir araç 

görevi görür. Bu yardımlar onları yeni bilgilere götürecektir. Vygotsky, çocukların bugün 

destek alarak yapabileceklerini, yarın kendi başlarına ustalıkla başarabileceklerini savunur. 

Çocukların deneyimleri arttırdıkça, verilen desteğin önce bir kısmı, daha sonra çocuk belirli 

bir düzeye geldiğinde ise tamamı kaldırılabilir. Öğretmenlerin çocukların nerelerde yardıma 

ihtiyaçları olduğu, hangi durumlarda bağımsız çalışmaları gerektiği konusunda duyarlı 

olmaları gerekmektedir. Değerlendirmelerin genel değil, bire bir etkileşimler sonucuna göre 

yapılması daha uygun olabilir (Kızıltepe, 2004; Rains vd., 2008; Selçuk, 2007; Thies ve 

Travers, 2001). 

 

BİLGİ İŞLEM KURAMI 

 

 Bilgi işlem kuramı, bilişsel yaklaşımın en önemli kuramlarından biridir. Bilgi işlem 

tek bir kuram değildir; birçok bilişsel kuramdan üretilmiş ve çocukların matematik 

problemlerini çözerken, resim çizerken veya kompozisyon yazarken kullandıkları zihinsel 

stratejileri anlamaya çalışan bir kuramdır. Bu kuramın görüşleri, çoğunlukla Piaget ve onu iz-

leyen kuramcıların görüşleri ile benzerlik gösterir. Bu kuram farklı olarak bilgisayarı, insan 

belleğini temsil eden bir model olarak kabul eder (Erden ve Akman, 2002; Kızıltepe, 2004; 

Özden, 2005).  

 

Bilgi işlem kuramının dört ana ilkesi bulunur. Bunlar; 

 Çocuklar kendi gelişimlerinde önemli ve aktif bir rol oynar.  

 Düşünme bilgi işlem aracı olarak kabul edilir. Birey, çevresindeki bilgiyi aldığı, 

çözümlediği, sunduğu ve depoladığı zaman düşünür. 

  Araştırmacılar çocuklara sundukları problemler üzerinde çok hassas analizler 

yaparlar.  Çocuğa karmaşık ve yanıltıcı bilgiler sunulursa, çocuk kendinden bekleni-

leni yerine getirmeyebilir.  

 Doğru çalışma yöntemi bilişsel gelişime katkı sağlar.  

 

Bilgi işlem kuramına göre çocuğun bilişsel yeteneklerinde değişiklik yapmak için; 

çözümleme ve betimleme, strateji geliştirme, otomasyon ve genelleştirme olmak üzere dört 

mekanizmanın ortaklaşa çalışması gerekir. Bu mekanizmalar şu şekilde açıklanabilir: 
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Çözümleme ve betimleme; çevreden alınan bilginin sürekli bir şekilde bilişsel 

betimlemeye dönüştürülmesini ifade eder. Bilgi işlemin çok önemli bir özelliği olan bilişsel 

betimleme, çocuğun bir şeyin başka bir şeyin yerine geçtiğini anlamasına bağlıdır Bilişsel 

betimleme, çevreden alınan bilginin, bilişsel sistemde sözlü ya da resimsel olarak 

depolanmasını açıklar. 

 

Strateji geliştirme; zihinsel performansın arttırılması için kullanılan bilinçli davranış 

ile ilgili aktivitelerdir. Stratejinin temel amacı, her işlemin verimini arttırarak, çocuğun bilgi 

işlem sistemi üzerindeki yükünü azaltmak ve başka görevler için yer boşaltmaktır. 

 

Otomasyon; bir zamanlar bilinçli ve kontrollü olan davranışların bilinçsiz ya da 

otomatik hale getirilmesidir. Örneğin; çarpma işlemleri için ezberleme stratejisi geliştiren 

çocuk, çarpmada düşünmeksizin bu stratejiyi kullanır. Ezberleme stratejisini kullanmayan bir 

çocuk durmak, düşünmek ve cevabını bulmak için parmakları ile saymak zorunda kalır. 

 

Genelleştirme; herhangi bir durumun çözümü sırasında kullanılan bir stratejinin, yeni 

bir durumun çözümü sırasında kullanılmasını ifade eder. Genelleştirme bir anda 

geliştirilemez. Çocuk, bir kuralı başarılı bir şekilde başka bir duruma genelleştirmeden önce 

kuralı birçok kez kullanarak alışkanlık kazanır (Kandır, 2007). 

 

Bilgiyi işleme kuramı bireyin bilgiyi topluma, örgütleme, depolama ve hatırlama 

aşamalarıyla ilgilenir. Bireyin dış dünyadan duyu organları yoluyla aldığı uyarıcılar (bilgiler) 

üç farklı aşamadan geçerek belleklerde depolanırlar. Bilginin depolanmasını sağlayan 

bellekler işlevlerine ve bilgiyi saklama kapasitelerine göre duyusal, kısa süreli ve uzun süreli 

bellek olmak üzere üçe ayrılır.  

 

 Duyusal bellek, bilgiyi çevreden alan ve onu geçici olarak depolayan zihinsel işlem 

birimidir. Duyulara kaydolan bilgilerin bilinçli ve anlamlı bir hale dönüşmesi için kısa süreli 

belleğe geçmesi gerekir.  

 

Kısa süreli bellek, bilgilerin bilinçli ve anlamlı bir hale dönüşmesini sağlayan 

bellektir. Uyarıcılardan hangilerinin kısa süreli belleğe geçeceğini ise tanıma, dikkat ve algı 

süreçleri belirler. Kısa süreli bellekte bilgiler etkindir. Bilgiler bu bellekte korunduğu kısa 
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süre içinde ya davranışa dönüştürülür ya da uzun süreli belleğe kodlanır. Aksi takdirde 

unutulur.  

 

 Uzun süreli bellek ise bilginin sürekli olarak depolandığı ve yeniden kullanılacağı 

zaman geri çağrıldığı zihinsel işlem birimidir. Kısa süreli bellekte etkin olan bilgiler, uzun 

süreli bellekte edilgen biçimde durur. Bu nedenle kısa süreli bellekteki bilgiler anında 

hatırlanırken, uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanması için belli bir süre geçmesi gerekir. 

Bilgi işlem kuramında depolama ve işleme olmak üzere iki model vardır. 

 Depolama modeli, bilginin geçici ya da sürekli olarak duyusal bellek, kısa süreli ve 

uzun süreli bellekte depolandığını belirtir. Depolama modeli, bireyin duyusal bellekten giren 

bilgiyi, zihinsel betimlemelere dönüştürüp, belleğin çalışma bölgesi olan kısa süreli belleğe 

yerleştirerek çözümleyebileceğini açıklar. Bilgi işlem kuramının depolama modeline göre 

belirli bir olayın hatırlanması, bilginin depolanma şekline bağlıdır. İyi örgütlenmiş bilgiler 

çabuk hatırlanırken, diğerleri daha uzun zamanda hatırlanır.  

 

İşleme modeli ise, bilginin depolanma şekline göre, bilginin işleme yoğunluğunun, 

bilginin ne kadar bir süre için tutulacağının belirlenmesinin önemli olduğunu ileri sürer. Bilgi 

yüzeysel düzeyde örgütlenerek depolanırsa, kısa bir süre için saklanabilir. Bilgi daha ayrıntılı 

bir şekilde örgütlenerek depolanırsa, uzun süre saklanabilir.  

 

 Bu kuram bilginin birey tarafından pasif bir şekilde alınmadığını, alınan bilginin 

işlendiğini, şekillendirildiğini savunur. İnsan zihni, kendisine ulaşan her şeye anlam bulmaya 

çalışan dinamik bir bilişsel yapıdan oluşur. Bu anlam bulma bireyin deneyimine, sahip olduğu 

kültüre, içinde öğrenmenin geçekleştiği etkileşimin doğasına ve bireyin bu süreçteki rolüne 

göre değişir (Erden ve Akman, 2002; Kandır, 2007; Özden, 2005).  

 

BİLİŞSEL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ  

 

 Çevre ile etkileşimi sağlayan, dünyayı anlamaya yarayan, bilginin edinilip 

kullanılmasına yardım eden tüm süreçleri içine alan bilişsel gelişimde bilgi kazanma çok 

önemlidir. Bilgi kazanma yöntemiyle zihinsel etkinlikler arasında yakın bir ilişki vardır. Bilgi 

kazanma yöntemi, bilgilerin elde edilmesi, saklanması, yorumlanarak yeniden düzenlenmesi, 

değerlendirilmesi ve kullanılması süreçlerini kapsar.  
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 Bilişsel sistem, çevreden girdiler alır. Bu girdileri algılar ve algıladıklarını belleğinde 

saklar. Düşünürken bunları belleğinden çağırarak kullanır, daha iyi düşünmek için bilgilerini 

kavramlaştırır ve genelleştirir. Bunlarla yeni düşünceler üreterek bilişsel çıktılar verir. 

Çıktılardan dönüt alarak bilişsel gücünü büyütür ve genişletir (Fişek ve Yıldırım, 1983; 

Ülgen ve Fidan, 1997).  

 

 İnsanın bilişsel gücünü büyütmesinde ve genişletmesinde eğitim çok önemli bir yer 

tutar. Buna bağlı olarak da, bilişsel gelişimde en üst düzeyde değişikliği sağlamak için, 

öncelikle çocukların içinde bulunduğu bilişsel gelişim döneminin özelliklerini bilmek, 

öğrenmenin de en üst düzeyde gerçekleşebileceği bir ortam sağlamak gerekir. Çocukların 

hepsi aynı bilişsel gelişim düzeyinde bulunmazlar. Çocuklar arasında bireysel farklılıklar 

olabileceği unutulmamalıdır. Bireysel farklılıklarla birlikte çocukların yeterliliğine ilişkin 

değerlendirme yapılarak, çocukların potansiyellerinin bilinmesi de gelişim ve eğitim 

açısından da önemlidir. Çocuğun öğrenme gereksinimlerini karşılamak için çocukların 

bulunduğu seviyeye ve onların potansiyel gelişim alanlarına göre birçok küçük grup 

etkinlikleri düzenlenebilir (San Bayhan ve Artan, 2004; Erden ve Akman, 2002; Ömeroğlu, 

2007c).  

 

 Öğrenmenin gerçekleşebilmesinde dikkat de önem taşımaktadır. Dikkati bir konu 

üzerinde toparlayabilmek için en önemli unsurun, güdülenmek olduğu unutulmamalıdır. 

Güdü, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için temel etkenlerden biridir. Çocuğu güdüleyebilmek 

için, öğretmenin öğrenilecek materyali çekici hale getirmesi gerekir. Çocuklar bir işlemi 

yaparken ilk seferde başarısız olabilirler. Çocuklara deneyerek, test ederek sonuca ulaşma 

fırsatı verilmelidir. Çocuklar sonuca istenen yoldan değil de farklı yollardan ulaşabilirler. Her 

çocuğun zihinsel özelliklerinin farklı olduğu, olayları farklı açıdan yorumlayabileceği 

unutulmamalıdır. 

 

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar duyuları ile düşünür, gözlemlerle ve deneylerle 

öğrenirler. Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. Çocuklar, 
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görebildikleri ve dokunabildikleri sürece zihinsel işlemlerde başarılı olabilirler. Bu nedenle 

onlardan istenilen işlemlerin, yaşantılarında olan somut durumlarla ilgili olması gereklidir. 

 

 Çocuğun yaşının artması ile birlikte mantıklı ve soyut düşünme yeteneğinde artış 

görülür, buna bağlı olarak da çocukların kendi kendilerine çalışma, öğrenme ve araştırma 

yapma becerileri artar.  Bağımsızca araştırma yapmalarını gerektirecek çalışmalar,  çocukların 

soyut düşünme becerisinin gelişmesini kolaylaştıracaktır  

 

 Çocukların yaşlarının artmasıyla birlikte, okuyarak öğrenme güçleri de oldukça artar. 

Çocukların yeni kelimeler öğrenmeleri, yazılı ve sözlü dili doğru kullanmaları için yaşına 

uygun kitaplar okumaları sağlanmalıdır. Bu nedenle özellikle çocukların okumayı sevmeleri 

için çaba gösterilmelidir. Çocukları ilgilerini çekebilecek kitapları okumaları için teşvik 

etmek, bu kitaplar hakkında çocuklarla tartışmak, kısacası okumayı sevilen bir uğraş haline 

getirmek, sonraki yıllarda başarı için de zemin hazırlar.  

 

 Soyut kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için, deneylerin yapılması, çocuklara 

gözlerinde canlandırabilecekleri güncel, somut örneklerin verilmesi yararlı olabilir. Eğitimde 

mümkün olduğu kadar ezberden kaçınmak ve olayların nedenleri hakkında tartışma ortamı 

yaratmak, soyut düşünmeyi destekler (Erden ve Akman, 2002; Ömeroğlu, 2007c). 

 

Ailelerin ve eğitimcilerin bilişsel gelişimi desteklemek amacıyla doğumdan 

yetişkinliğe kadar yapabilecekleri aşağıda sıralanmıştır: 

 Çocukla doğduğu andan itibaren göz kontağı kurulmalı, onunla konuşulmalıdır.  

 Çocuğun ilk çıkardığı sesler dinlenilmeli, yeni sesler çıkarması için 

cesaretlendirilmelidir. 

 Keşifleri taklit yoluyla gerçekleşir. Keşfettiği ve tanıdığı nesneler çocuğa sunularak 

deneyimleri attırılmalıdır.  

 Çocuklara zengin uyarıcılı bir çevre sunulmalı, bakabileceği, tutabileceği, hareket 

ettirebileceği farklı boyutlarda, dokularda ve ses çıkaran nesneler verilmelidir.  

 Çocuk düşünme düzeyinin üzerinde bilgi edinmesi için zorlanmamalıdır.  

 Çocukların küçük yaşlarda bellekleri daha çok kısa sürelidir. Bu nedenle öğretilecek 

bilgiler parça parça açıklanmalıdır. 
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 Çocuğa bilgi hazır olarak verilmemeli, çocukların bilgilere deneme yanılma yoluyla 

araştırarak ulaşmaları sağlanmalıdır. Çocuk öğrenmeye güdülenmelidir.  

 Çocukların çalışmalarına müdahale edilmemeli, ancak gerektiğinde onlara rehberlik 

edilmelidir. 

 Çocuklara yapılacak her türlü açıklama, mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.  

 Dramatizasyon, oyun, sanat, müzik gibi etkinlikler; başta yaratıcılık olmak üzere, 

çocuğun algılamasını, problem çözmesini ve dil gelişimini desteklediğinden, çocuk bu 

tür etkinliklere yönlendirilmelidir. 

 Çocukların, mümkün olduğu kadar ellerini kullanmalarına, eşyalara dokunmalarına ve 

onları ellemelerine izin verilmelidir.  

 Çocuğun kendini rahat bir şekilde ifade edebilmesi için, ona özgür bir ortam 

sunulmalıdır. Çocukların düşüncelerine saygı duyulmalı, çocuklar düşüncelerini 

söylemeleri için cesaretlendirilmelidir. 

 Çocuklara karmaşık konular açıklanırken bol örnekler verilmeli, bağlantılar kurulmalı 

ve karşılaştırmalar yapılmalıdır. 

 Çocuğa çevresindeki nesne ve olaylarla ilgili sorular sorulmalı ve onların sorularına 

sabırla basit ve anlaşılır yanıtlar verilmelidir (Başal, 2003; Kandır, 2003; Özmert, 

2006). 

 Algılama, kavram geliştirme, bellek ve hatırlama gücü gibi zihinsel süreçleri 

kullanmada çocuk sorun yaşıyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır.  

 Analitik ve akıl yürütmeyi gerektiren problemler yoluyla çocukların düşünme 

becerilerini geliştirmelerine yardım edilmelidir. 

 Çocuklara sunulan kitaplar küçük yaşlarda resimli olmalı, daha büyük çocuklara 

sunulan okuma metinleri anlamlı, kısa ve bütünlüğü olan metinler olmalıdır. 

 Çocukların düşünce sistemlerini desteklemek amacıyla somut nesnelerle korunum, 

sınıflandırma, sıralama, tersine çevirme ve uzaysal işlemlere yönelik etkinlikler 

yapılmalıdır. 

 Çocuklara sunulan konuların daha iyi anlaşılması için grafikler, şekiller, tablolar 

kullanılmalıdır. 

 Toplumsal, kültürel, teknolojik ve ekonomik konularda çocukların tartışmaları ve 

hipotezler kurarak ispat etmeleri sağlanmalıdır. 

 Çocuklar, bilimsel düşünmeye alıştırılmalı ve problem çözerken, yüksek sesle 

düşünmeleri sağlanmalıdır (Başal, 2003; Kandır, 2003; Ömeroğlu, 2007c). 
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SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN? 

  

Sevgili öğrenciler, 

 

Buraya kadar çocuklarda bilişsel gelişimi okudunuz. Bilişsel gelişim hakkında bilgiler 

edindiniz Aşağıda verilen olaya sen tanık olsaydın neler yapardın? Bu konudaki düşüncelerini 

merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı değerlendirmeni ve 

yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz Şimdi, aşağıda büyük harflere yazılan 

olaya gerçekten tanık olduğunu düşünün ve noktaların olduğu bölüme öğrendiğin bilgileri de 

göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. Senin düşüncelerinin bizler için çok 

önemli olduğunu unutma 

 

BİR GÜN ANAOKULU ÖĞRETMENİ, ÇOCUKLARA ŞİMDİ RESİM 

YAPACAĞIZ DİYEREK HER BİR ÇOCUĞA BİR RESİM KAĞIDI DAĞITTI. 

ÇOCUKLAR RESİM YAPMAYA BAŞLADILAR. ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİ 

İNCELEYEN ÖĞRETMEN, ÇOCUKLARA “RESİMLERİNİZ HİÇ GÜZEL OLMAMIŞ” 

DEDİ. ÇOCUKLARA BEN SİZE RESİM YAPMASINI ÖĞRETECEĞİM DİYEREK 

ELİNE BİR RESİM KAĞIDI ALDI VE RESİM YAPMAYA BAŞLADI. ÇOCUKLARDA 

ONU İZLEDİLER. ÇOCUKLARA RESİM DEDİĞİN BÖYLE OLUR DİYEREK YAPTIĞI 

RESMİ GÖSTERDİ. ÖĞRETMEN RESMİ PANOYA ASARAK, TÜM ÇOCUKLARIN BU 

RESME BENZER RESİM YAPMALARINI İSTEDİ. RESİM YAPAN ÇOCUKLARIN 

RESİMLERİNE TEK TEK BAKARAK KENDİ RESMİNE BENZEYEN ÇOCUKLARI 

KUTLADI. DİĞER ÇOCUKLARIN RESİMLERİNE YİNE “HİÇ GÜZEL OLMAMIŞ” 

DEDİ 

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 
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ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Bilişsel sistemin işleyişi ile ilgili şekli inceleyiniz. Şekle göre bilişsel sistemin 

işleyişini açıklayınız. 

2. Beynin bölümlerini araştırınız. Bilişsel gelişimde beynin işlevlerini arkadaşlarınıza 

anlatınız. 

3. Ergenlikte görülen benmerkezciliğe örnekler veriniz. 

4. Bilişsel gelişim kuramlarını karşılaştırınız. 

5. Bilişsel gelişimi desteklemek için ailelere neler önerirsiniz? Açıklayınız. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

6. Sinir sistemi; bedenin en uç noktalarına kadar yayılmış olan sinir dokularından, 

omurilik ve.....................den oluşur. 

7. Dikkat, ……………. ve ………………. olmak üzere iki süreçten oluşur. 

8. Yaratıcılıkla ilgili tanımlar incelendiğinde ortak olarak kullanılan kavramın 

………….. ya da ……………… taşıdığı görülür. 

9. Hafif derecede zihinsel engelli bireylerin zeka bölümü 

.....................................arasındadır. 

10. Bruner bilişsel gelişimi …………….., imgesel ve ……………dönem olmak üzere üç 

döneme ayırarak inceler. 

 

 Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz. 

11. Bebeğin eline verilen küpleri ağzına götürerek emmesi, Piaget'in hangi kavramına 

örnektir? 

A) Şema 

B) İmge 

C) Sembol 

D) Refleks 

E) Döngüsel tepki 
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12. "Çocuk bir yaşın sonuna doğru saklanan nesneyi, aradaki engeli kaldırarak bulur" 

ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? 

A) Seçici dikkat 

B) Zorunlu algı 

C) Nesne devamlılığı  

D) Algı değişmezliği 

E) Ayırt etme 

 

13. Daha önce öğrenilmiş bilgileri yeni karşılaşılan bir soruna çözüm bulabilmek için 

birleştirme ve düzenleme süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hatırlama 

B) Akıl yürütme 

C) Kavram oluşturma 

D) Uzun süreli bellek 

E) Kısa süreli bellek 

 

14. Merak, sabır, buluşlar yapma yeteneği, orijinal ve bağımsız düşünme, deney ve 

araştırmalar yapabilme, sentezci yargılara varabilme yeteneği aşağıdaki kişilik 

yapılarından hangisine işaret etmektedir? 

A) Yapıcılık 

B) Yaratıcılık 

C) Esnek düşünme 

D) Bağımsızlık 

E) Hepsi 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi duyu motor dönemin kazançlarından biri değildir? 

A) Nesne devamlılığı 

B) Sembolik fonksiyon  

C) Ertelenmiş taklit 

D) Duyu organlarının farkına varma 

E) Hiçbiri 
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DİL GELİŞİMİ 

 

 Dil gelişimi kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin 

kurallarına uygun olarak kullanılmasıdır. Dil gelişimi doğumdan itibaren başlayan hızla 

gelişen bir süreçtir. Çocuğun dili kullanmayı öğrenmesi, gelişimin en önemli 

göstergelerindendir. Dil gelişiminin sunulduğu bu bölümde dil, iletişim ve konuşma 

kavramlarına, dilin bileşenlerine, dil gelişimi dönemlerine, dilin kazanılması ile ilgili 

kuramlara, beyindeki konuşma alanlarına, dil ve düşünceye, dil gelişimini etkileyen 

etmenlere, dil ve konuşma bozukluklarına ve dil gelişiminin desteklenmesine yer verilmiştir. 

 

İLETİŞİM, DİL VE KONUŞMA 

 

 Dil, anlam, üretim ve kullanımdaki özellikleri ile yalnızca insan topluluklarında olan 

bir yetenektir. Dil, iletişimi sağlama aracı olarak kullanılır. Dil sesler, semboller ve sözcükler 

gibi temel birimlerden oluşur. Nesne ya da olaylar arasında ilişkiler kurmak için sesler, 

dilden dile değişebilir. Her dilde sembolleri birleştirmek ya da yeni semboller yaratmak için 

belirli kurallar bulunur. İnsanlar dili, düşüncelerini, duygularını, tutumlarını, inanç ve değer 

yargılarını anlatmada ve öğretmede, algılanan, yaşanan olaylarla ilgili bilgileri ve kültür 

birikimlerini aktarmada kullanırlar. Aynı zamanda dil, soru sormak, emir vermek, istekte 

bulunmak gibi işlevleri gerçekleştirmede de kullanılır. Dil, çocuğun öğrenmesinde önemli bir 

yer tutar. Çocukların, yetişkin konuşmalarını taklit ederek dili öğrendikleri ileri sürülür 

(Anonim, 2006; Bee ve Collins, 1992; Fişek ve Yıldırım, 1983; Karacan, 2000; Ülgen ve 

Fidan, 1997). 

 

Çocuğun dil gelişiminin temelinde iletişim kurma, diğerlerinin dikkatini çekme, 

isteklerini, duygu ve düşüncelerini iletme gereksinimi bulunur. Dil gelişiminin temelini 

oluşturan dil, iletişim ve konuşma kavramları çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılır. 

Ancak, bu kavramlar arasında anlam farklılıkları vardır. Bu nedenle bu kavramların 



 

 

açıklanması gerekir.  

 

 İletişim; kişiler arasında bilgi ve düşünce alışverişini sağlar. İletişim süreci, bir 

düşüncenin konuşmacının zihninde oluşması ile başlar. Konuşmacı iletmek istediği mesajı bir 

biçimde kodlar. Zihinde oluşturulan ve kodlanan mesaj karşıya iletilir. İletişimin 

oluşabilmesi için mesajı alan ve aynı zamanda kodu çözebilen bir başka kişiye ihtiyaç vardır. 

İyi bir iletişim için kişilerin iletişim kodu, içerik ve bağlam ile ilgili bilgi donanımına sahip 

olmaları gerekir. Sesler ve sözler iletişimin bir kısmını oluşturur. İletişimin diğer yönleri 

konuşulan dili destekler (Anonim, 2006; Ege, 2006; Kandır, 2007; Kızıltepe, 2004).   

 

 Dil ve iletişim kavramları birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte eş anlamlı değildir. Dil, 

işaretlerden oluşur ve bu işaretlerle bir kişi, başkalarına bilgi iletebilir. İletişim ise bir 

organizmanın ürettiği, başka organizmalar için anlamlı olan ve böylelikle onların 

davranışlarını etkileyen sinyallerden oluşur. Ses tonu, ahenk, vurgu, iletişimi etkiler (Aral ve 

Gürsoy, 2007). 

 

 İletişimde insanların kullandığı en yaygın yöntem konuşmadır. Dilin kurallarını 

kullanarak, dildeki sesbirimlerinin işitilebilir hale gelmesine konuşma denir. Konuşmada, 

ciğerler, gırtlak, dil ve diğer ağız yapıları hızlı ve eşgüdümlü olarak kullanılır. Konuşmayı, 

dildeki sesbirimleri ile birlikte konuşma hızı, konuşmanın alıcılığı ve gırtlaktan çıkan sesin 

kalitesi etkiler (Ege, 2006).   

 

 Dil bilimciler dilin işlevlerini şu şekilde sıralamışlardır;  

 Dil, arzu ve istekleri ifade eder. 

 Dil, aynı zamanda heyecan ve duyguları ifade eder. 

 Dil, nesnelerin durumunu ve olayları açıklar. 

 Dil, konuşmanın devam ettiğine işaret eder. 

 Dilin en önemli aracı konuşmadır. Dil, kendi materyalini kendisi geliştirir (Ülgen ve 

Fidan, 1997). 

 

DİLİN BİLEŞENLERİ 

 

 Çocuk doğduğu günden itibaren konuşma dilini öğrenmeye başlar. Çocuğun dili, 



 

 

iletişim aracı olarak kullanabilmesi için dille ilgili sembolleri öğrenmesi, belleğinde 

saklaması ve gerektiği durumda kullanması gerekir (Baykoç-Dönmez, 1986; Çayırçimen, 

1999; Owens, 1984).  

 

 Dil bilimciler dil öğrenme kurallarını beş farklı bileşenlere ayırarak incelerler. Bu 

bileşenler şu şekilde sıralanabilir;  

 Ses bilgisi (Fonoloji) 

 Biçim bilgisi (Morfoloji) 

 Söz dizimi (Sentaks) 

 Anlam bilgisi (Semantik) 

 Kullanım bilgisi (Pragmatik) 

 

Dilin farklı yönlerini ele alan bu bileşenlerin her birinin kendine özgü kuralları vardır. 

Bu kurallar, çoğunlukla birlikte öğrenilir, ancak kuralların öğrenilme hızı farklılık 

gösterebilir (Ege, 2006; San Bayhan ve Artan, 2004) 

 

Ses Bilgisi (Fonoloji) 

  

Bir dildeki ses sistemi ile ilgili kuralları içerir. Seslerin dağılımı ve diziliş kurallarını 

inceler. Bir dilde anlam değişikliği yaratan en küçük ses birimine sesbirim (fonem) denir. 

Konuşma dilinde anlamı ayırt etmeye yarayan en küçük ses birimleri ses sistemlerini 

oluşturur. Çocuk başlangıçta sesin akışını duymalıdır. Sesin akışını algılayan çocuk, bu 

sesleri küçük parçalara ayırarak kendi dilini oluşturur. Ünlü ve ünsüz ses birimlerinin farklı 

birleşimler halinde kullanılması ile sözcükler oluşur. Her dilin kendine özgü ses sistemleri 

bulunur. Türkçede 8 ünlü, 20 ünsüz olmak üzere toplam 28 sesbirim vardır. Sesbirimler 

birbirlerine çok benzeyen, ancak çok küçük akustik farklarla ayrıştırılabilen seslerden oluşur. 

Çocuklar yaklaşık iki buçuk yaşlarına kadar tüm ünlü ve ünsüz sesleri çıkarabilirler. Bununla 

birlikte tüm seslerin çıkarılması yedi-sekiz yaşlarına kadar sürer (Aral ve Gürsoy, 2007; 

Easterbrooks, 2004; Ege, 2004; San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

Biçim Bilgisi (Morfoloji) 

  

Sözcüklerin içyapılarını ilgilendiren kuralları içerir. Bu kurallar dildeki kök ve ekleri, 



 

 

bunların birleşme şekillerini ve çekim özelliklerini kapsar. Bir dilde anlam taşıyan en küçük 

birime biçimbirim (morfem) denir. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki tip biçimbirim 

vardır. Bağımsız biçimbirim tek başına kullanılabilir, bağımlı biçim birim ancak bağımsız 

biçim birim ile kullanılabilir. Örneğin “kuş” bağımsız biçimbirimdir. Ama “kuşlar” 

sözcüğündeki “lar” bir bağımlı biçimbirimdir ve yalnız kullanılamaz. “Kuşlar” sözcüğü ise 

biri bağımsız, biri bağımlı iki biçimbirimden oluşur. Çocuklar sözcükler öğrenip, bunların 

anlamlarını anladıkça bu sözcüklerle ilgili kuralları da öğrenirler. Örneğin bir eylem sözcüğü 

olan “gel” sözcüğü incelendiğinde; bu sözcük bir bağımsız biçimbirimdir. “Gelmediler” 

sözcüğü ise dört (gel-me-di-ler) biçimbirimden oluşur. Bu sözcükte sırası ile eylem, 

olumsuzluk, geçmiş zaman, çoğul ek bulunmaktadır. Örnekte de olduğu gibi Türkçedeki 

biçimbirimlerin kullanımı kesin kurallara bağlıdır (Ege, 2006; Kandır, 2007; San Bayhan ve 

Artan, 2004). 

 

Söz Dizimi (Sentaks) 

 

 Cümlenin yapısını oluşturan ögelerin anlamlı bir biçimde birleştirilmesi ile ilgili 

kuralları içerir. Aynı şekilde farklı cümle yapıları da (soru, emir, düz cümle) söz dizimi 

kurallarına göre oluşturulur. Çocuğun ilk ifadeleri tek sözcükten oluştuğu için, çocuk söz 

dizimi ile ilgili kuralları, iki sözcük döneminde kullanmaya başlar. Çocuk ses gruplarındaki 

sıraya dikkat eder. Eğer çocuk sıraya dikkat etmezse, cümlenin anlamı değişebilir. Örneğin 

“Ahmet süt ister” cümlesi sıra değiştiğinde “süt Ahmet ister” şeklinde anlamsız bir cümleye 

dönüşebilir. 

 

 Söz dizimi kuralları her dilin yapısına göre farklılık gösterir. Cümle içindeki anlam 

ilişkileri, Türkçede isim ve fillere sistemli bir şekilde takılan eklerle belirtilir. Türkçenin söz 

dizimi kuralları, cümle içindeki ögelerin yerini serbestçe değiştirmeye izin verir. Bu yüzden 

önemli bir anlam değişmesi genellikle olmaz. Fakat kişi, zaman ve hal bildiren belirteçleri ve 

ekleri doğru yerlerde kullanmak gerekir (Aral, 1997; Arı ve Gönen, 1988; Easterbrooks, 

2004; Ege, 2006; Ülgen ve Fidan, 1997; Woolfolk, 1993). 

 

Anlam Bilgisi (Semantik) 

 

 Dildeki sözcük ve sözcük bileşimlerinin içeriğini ve anlamlarını ilgilendiren kuralları 

içerir. Anlam bilgisi kişinin deneyimleri ve bilgi birikimi ile yakından ilgilidir. Anlam, dili 



 

 

kullanmanın can damarıdır. Anlam, seslerin sembol aracılığıyla nesne ve olaylarla ilişkisini 

belirler. Sözcükler, belli bir anlamı ifade etmek için kullanılır. Çocuk dili anlamlı kullanmaya 

başladığında, belirli durumlar ve nesnelerle kendi düşünceleri arasında anlamlı ilişkiler kurar. 

Sözcük ve cümlelerini belli anlamlar oluşturmak üzere kullanır. Çocuk, bilişsel kavramları 

kazandıkça, dilin anlam bilgisi yönü de zenginleşir (Aral ve Gürsoy, 2007; Arı ve Gönen, 

1988; Ege, 2006; Paula, 1992; Woolfolk, 1993). 

 

Kullanım Bilgisi (Pragmatik) 

 

Dilin, amaçlarını, sosyal etkileşim için farklı kişi ve durumlarda kullanım tarzını 

belirleyen kurallardan oluşur. Bu bileşen sıra ile konuşma, konuşmayı başlatma, konuşmayı 

aynı konuda devam ettirme ve bitirme, zaman, durum ve konuya uygun konuşma ve anlatım 

becerilerini içerir. Çocuklar konuştukları kişiye bağlı olarak, farklı sözcükleri kullanmayı ve 

sorulara farklı tepki vermeyi erken yaşlardan itibaren öğrenmeye başlar (Ege, 2006; Kandır, 

2007; San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

DİL GELİŞİMİ DÖNEMLERİ 

 

 Konuşmayı ve diğer insanları anlamayı öğrenmek çocukların geliştirdiği en karmaşık 

yeteneklerden biridir. Tüm çocuklar konuşma öncesi sesler çıkarırlar. Çocuklar ihtiyaçlarını, 

ilgilerini ve düşüncelerini iletişim yoluyla ifade edebilir. Anlamlı ve anlaşılır iletişim 

kurabilme becerisi, insanlararası etkileşimi düzenler ve sürekli hale getirir.  

 

 Yaşamın ilk birkaç ayında bebekler gerçek konuşmanın temeli olan ağlama ve 

anlamsız sesler çıkarma yoluyla iletişim kurarlar. Çocuklar dili öğrendikçe daha etkili 

iletişim kurmak için sözcüklerle işaretleri birleştirirler. Çocukların işaretleri anlama ve 

kullanma becerisi, sözlü dilden bağımsız bir şekilde gelişebilir. Daha sonraları, çocuklar 

söylenenleri anlamaya, tek kelimelerle kendini ifade etmeye ve cümleler kurarak konuşmaya 

başlarlar. Dil bilimciler altı aya kadar tüm bebeklerin aynı dili konuştuğunu, ikinci altı ayda 

ise çevresinde duyduğu seslere özel bir duyarlılık geliştirdiklerini ortaya koymuştur 

(Küçükkaragöz, 2002).  

 

 



 

 

Dil gelişim sürecinde; iç dil (8-9 ay), alıcı dil (9-13 ay) ve ifade edici dil (18-24 ay) olmak 

üzere başlıca üç dil dönemi bulunmaktadır.  

 

 İç dil; evrensel olup tüm dünya çocuklarında görülür. 

  

Alıcı dil, konuşma öncesi sözcükleri anlama becerisi olarak tanımlanır. Diğer bir 

deyişle alıcı dil, işitsel olarak sesleri algılama, soyut ve somut kelimeleri anlama, cümlelerin 

gramatik yapısını kavrama, söylenenleri yapma ve dinleme, yargılama becerisi olarak ifade 

edilebilir. 

  

İfade edici dil ise, iletişim kurarken kullanılan dildir. Çeşitli sesleri üretebilme, 

kelime ve cümleleri oluşturabilme, doğru ve gramatik dil örüntülerini kullanabilme 

yeteneğidir (Aral ve Gürsoy, 2007; Kandır, 2007; San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

 Dil gelişimi dönemleri; konuşma öncesi ve konuşma dönemi olmak üzere iki dö-

nemde incelenir. Her dönemde kendi içinde alt dönemlere ayrılır. Dönemler ve alt dönemler 

aşağıdaki şemada gösterilmiştir; 

 

   Dil Gelişimi Dönemleri 

 

 

    Konuşma Öncesi Dönem           Konuşma Dönemi 

· Yeni doğan dönemi (ağlama)        · Ses, sözcük dönemi 

· Gığıldama dönemi         · Tek sözcük dönemi 

· Mırıldanma dönemi         · İki sözcüklü ifadeler dönemi 

· Mırıldanmanın tekrarı dönemi       · Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi 

· Başkalarının seslerini taklit dönemi       · Gramer kurallarına uygun konuşma 

dönemi 

 

Konuşma Öncesi Dönem 

 

 Bu dönem, yeni doğan dönemi (ağlama), gığıldama, mırıldanma, mırıldanmanın 

tekrarı ve başkalarının seslerini taklit dönemlerinden oluşur. 

 



 

 

Yeni Doğan Dönemi (Ağlama) (0-2 ay): Çocuğun ilk çıkardığı sesler onun ihtiyaç 

ve isteklerinin göstergesidir. Çocukların çıkardığı bütün sesler konuşma için gerekli değildir. 

Bütün yeni doğan bebekler ağlar. Bu dönemde farklılaşmamış ve farklılaşmış ağlamalar 

görülür. Farklılaşmış ağlamalar refleksiftir. Ağlama, bebeğin gereksinimini belirten tek 

iletişim yoludur. İkinci haftanın sonunda ağlama miktarında bireysel farklılıklar görülür. 

Üçüncü haftanın başlarında normal olarak daha az ağlama olur. İlk üç hafta çıkarılan sesler, 

henüz farklılaşmamış seslerdir. Bu sesler amaçsız, anlamsız ve rastgele çıkarılır. Çocuğun 

soğuk, sıcak, açlık ve acıya karşı farklılaşmış bir tepkisi yoktur. Dördüncü haftadan itibaren 

farklılaşmış ağlamalar ortaya çıkar. Açlık, ağlamanın en önemli nedenlerinden biridir. İkinci 

aydan sonra bebeğin ağlamasının şiddeti, tonu, niteliği ve ritmi değişir. Birinci ayın sonunda, 

ağlamalar farklılaşmaya başlar. Anne, sesin farklılığına göre ağlamanın nedenini 

belirleyebilir (Baykoç-Dönmez, 1986; Cole ve Morgan, 2001; Decker, 1990; Eisenson, 1986; 

Karacan, 2000; San Bayhan ve Artan, 2004; Thies ve Travers, 2001). 

 

Gığıldama Dönemi (2-4 ay): Ağlamayla birlikte bebekler birçok basit sesleri de 

çıkarırlar. Buna bebeğin ses mekanizmasındaki değişiklikler neden olur. Bebeğin çıkardığı 

sesler evrenseldir. Bebeğin bu sesleri üretmesinde bilinç bulunmaz. Bu seslerden bir kısmı 

rahatsızlık durumunu, bir kısmı da mutluluk ve memnuniyet durumunu ifade eder. Bu 

dönemde bebek ses oyunları oynamaya başlar. İki aylık bebeğin ağız kasları kontrolü daha 

gelişmiştir. Ağız hareketlerini başlatıp durdurabilir. İkinci aydan sonra bebek, konuşma ve 

iletişim düzeyinde önemli olan gığıldama ve gülümseme davranışlarını gösterir. Bebekler, bu 

dönemde s, k, g gibi yumuşak damak ve gırtlak sesleri çıkarırlar. Ünlü sesleri (a, u, o) 

uzatırlar. Başkalarının konuşmalarını dinlemek için susabilirler (Aral, 1997; Baykoç-

Dönmez, 1986; Decker, 1990; Hurlock, 1978; Karacan, 2000; Thies ve Travers, 2001).  

 

Mırıldanma Dönemi (4-6 Ay): Mırıldanma döneminde bebeğin ses mekanizması 

üzerindeki kontrolü artar. Dili yuvarlama ve ileri uzatma becerisi görülür. Çıkardığı sesler, 

çoğu kez anadilinde bulunmaz. Başlangıçta refleksi olan sesler, bu dönemde tamamen amaçlı 



 

 

hale gelir. Bebek b, m, p gibi dudak seslerini çıkarır. Uzun oyun sesleri, çığlıkları ve 

seslenmeler geliştirir. Çocuğun çıkardığı seslerin sayı ve türünde artmalar görülür. Kendi 

kendilerine konuşmaya başlar (Baykoç-Dönmez vd., 2000; Spencer, 1996; Wortham, 1998). 

Dil kontrolünün artmasıyla birlikte bebek ünlü ünsüz sesler üretir. Bir sesi uzun zaman 

tekrarlar, yeni bir ses öğrenince onu da aynı şekilde tekrarlamaya devam eder. Buna vokal 

jimnastik denir. Bebek “ma-ma-ma”, “ba-ba-ba” gibi sesleri tekrar etmekten hoşlanır. 

Mırıldanma, çocuğa bütün ses mekanizmasını serbestçe hareket ettirme fırsatı verir. 

Mırıldanmalar çocuğun erken konuşmaya başlamasında etkili olur (Aral ve Gürsoy, 2007; 

San Bayhan ve Artan, 2004; Spencer,1996; Wortham, 1998). 

 

 

Mırıldanmanın Tekrarı Dönemi (7-9 Ay): Bebeğin ağız hareketlerinde çeşitlilik 

gözlenir. Bebeğin çıkardığı sesler, hece tekrarına dönüşür ve daha çok çevredeki dilin 

niteliklerini kazanır. Başlanıçta p, b, t, d gibi dudaksı ve dişeti patlamalı sesler çoğunluktadır. 

Hece tekrarları “ba-ba-ba”, “de-de-de” şeklinde görülür. Mırıldanmanın tekrarı döneminde, 

çocuk değişik sesler çıkarır. Çocuğun bütün ses mekanizmasını serbestçe hareket 

ettirmesinde mırıldanmanın tekrarı önemli bir yer tutar. Çocuk altıncı aydan itibaren ses 

üretimi ile işitmeyi birleştirir. İşittiği seslerin bazılarını taklit eder. Her çocuk ağlama 

döneminden, mırıldanma dönemine geçebilir ancak, bazı çocuklar mırıldanma döneminden 

mırıldanmanın tekrarı dönemine geçemezler. Mırıldanmanın tekrarı döneminin görülmemesi 

dil problemleri, işitme kaybı, zihinsel gerilik, afazi ya da duygusal yoksunluğun bir belirtisi 

olabilir ( Baykoç-Dönmez vd., 2000; Karacan, 2000). 

 

Başkalarının Seslerini Taklit Dönemi (9-11 Ay): Bebekler, insan sesini bilinçli bir 

şekilde taklit ederler. Taklit etme davranışı bebeğin dil gelişimi ve sosyal becerileri 

kazanması için önemli bir belirleyicidir. Yaklaşık on birinci ayda kelimelerin taklit edilmesi 

başlar. Bebekler ilk anlamlı sözcük çıkarmayı öğrenmeden önce, sesi taklit ederler. Bu 



 

 

döneme kadar bebekler, kendi temel ses repertuarını kazanmışlardır. Sözel uyaranla verilen 

ses ya da heceleri ve konuşmanın tonlamasını taklit ederler. Bu aşamadan sonra bebekler 

anlamları araştırmaya ve kendi dillerini öğrenmeye hazırdırlar (Karacan, 2000; San Bayhan 

ve Artan, 2004; Thies ve Travers, 2001; Wortham, 1998). 

 

Konuşma Dönemi 

 

 Konuşma dönemi, ses-sözcük, tek sözcük, iki sözcüklü ifadeler, üç ve daha fazla 

sözcüklü ifadeler ve gramer kurallarına uygun konuşma dönemlerinden oluşur. 

 

Ses Sözcük Dönemi (11-13 Ay): Çocukların bu dönemde çıkardıkları sesler, artık 

ana dile ait seslerdir. Çocuk ana dilinin ses örüntülerinin farkına varır ve ses çıkarma 

sırasında bu sesler üzerinde daha çok durur. Bunlar anlamdan yoksun seslerdir. Jargon olarak 

adlandırılan bu sesler anlaşılmaz, düz cümle ya da soruya benzer acele mırıltılardır. Bunlar, 

çocuk için sözcük yerini tutar. Çocuklar ses sözcüklerini tekrarlayarak amaçlarını ve 

isteklerini bildirirler. Çocuk sık sık mırıldanarak yetişkin konuşmasına benzeyen uzun diziler 

oluşturur. Basit soruları bakarak ya da göstererek yanıtlar. “Cee” oyununu başlatır. Yeni 

duyduğu kelimeleri tekrarlar. Sözel isteklere jestlerle yanıt verir. İşaretle ve beden hareketleri 

ile birlikte ses ve bazı kelimeleri kullanarak istenen nesneleri elde etmeye çalışır. Dil 

bilimciler, ilk sözcüğün söylendiği bir yaş civarını genellikle dilin başlama noktası olarak 

kabul ederler (Aral ve Gürsoy, 2007; Decker, 1990;  Karacan, 2000; Thies ve Travers, 2001). 

 

Tek Sözcük Dönemi (14-18 Ay): Bu dönemde çocuklar gerçek olarak konuşmaya 

geçerler. Mırıldanma ile gerçek konuşma arasında bir suskunluk dönemi geçtikten sonra 

sözcük, sesle oynamanın raslantısal bir sonucu olarak ortaya çıkar ve tekrarlamalar yoluyla 

güçlenir. Çocuğun kullandığı tek sözcük, belli bir durum ya da nesneyi anlatmak için 

kullanılır, sözcüklerin yapısı yetişkin sözcüklerine benzer (Baykoç-Dönmez vd., 2000; 

Easterbrooks, 2004; Hallahan ve Kauffman, 1988; Wortham, 1998).  Kelimeler genellikle bir 

ve iki yaşlarında oluşmaya başlar. Bu dönemde çocuklar tek sözcüğü bir cümle yerine 

kullanır ve bu sözcükler çevrelerindeki yeni ve değişen nesnelerden oluşur (Akhtar vd, 1996; 

Eisenson, 1986). Örneğin “atdaa” kelimesi sokağa gitmeyi ifade eder. Bu dönemde 

çocukların alıcı dilleri, ifade edici dillerine göre daha iyi gelişmiştir. Bunun nedeni 

kavramsal gelişimin, dil gelişiminden ileride olmasıdır. Bu dönemin sonuna doğru kelime 

dağarcığı hızla gelişir. Çocukların ilk kullandıkları sözcükler nesne isimleri ya da fonksiyon-



 

 

ları ile ilgilidir. Çocuk hangi toplumda yaşarsa yaşasın ilk sözcükler benzerlik gösterir. 

Bebeklerin ilk sözcüklerini geliştirmeleri uzun sürer. Ancak on ya da daha fazla sözcük 

kazandıktan sonra sözcük dağarcıkları hızla gelişir (Aral, 1997; Gander ve Gandiner, 2004).  

 

İki Sözcüklü ifadeler Dönemi (18-24 Ay): İkinci yılın sonuna doğru, çocuklar 

sözcüklerin birbirleriyle olan ilişkilerini kavrar. Onları yan yana getirerek farklı anlamları 

ifade etmeye başlar. İlk cümleler çoğunlukla isim ve fiillerin birleşmesinden oluşur. Edat, 

zarf ve sıfat gibi bileşikler henüz daha yoktur. Fiillerde zaman ekleri, isimlerde çoğul ekleri 

ve bağlaçlar eksiktir. Bu nedenle sadece anlam taşıyan kelimelerden oluşan bu cümlelere 

“telgraf konuşması” denir. Bu cümleler kısa, basit ve sıklıkla isim ve eylemleri içerir. 

Cümlelerde anne oku ya da öykü oku gibi sadece özne ve eylem vardır. Çocuk hızla 

kelimeleri yan yana getirerek kendi anadilinin gramer yapısını öğrenmeye başlar. En az 10-

22 kelimeden oluşan kelime dağarcığı vardır. Çocuğun bu yaş dönemi içinde dile getirdiği 

anlam ilişkileri, bilişsel düzeyde oluşturduğu kavramların bir yansımasıdır (Aral ve Gürsoy, 

2007; Arı ve Gönen, 1988; Karacan, 2000; San Bayhan ve Artan, 2004; Thies ve Travers, 

2001; Wortham, 1998). Bu dönemdeki çocuk sorular sorar, bu sorular cümle yerine 

kullanılan, karmaşık bir ifadeyi dile getiren tek sözcüklerden oluşur. “Nereye gitti?”, 

“Orada” gibi. Artık sözcük kombinasyonlarını yapabilir. “Benim” gibi zamirleri ve “Olmaz” 

gibi olumsuzlukları kullanabilir (Eisenson, 1986; Yavuzer, 1999). 

 

Üç ve Daha Fazla Sözcüklü İfadeler Dönemi (2-3 Yaş): İki sözcük dönemini 

izleyen bu dönem, çocuğun üç-dört kelimeyi bir araya getirerek tek bir düşünceyi bütün 

olarak ifade ettiği dönemdir. Çocuğun küçük emirleri yerine getirebilmesi, basit soruları 

cevaplayabilmesi, onun günlük konuşmaları kavradığına işaret eder. Bu dönemde çocuk 

mantıklı, anlamlı ve yerinde cümleler kurabilir. Çocuk için dil önemli bir iletişim aracı haline 

gelir ve amaçlı olarak kullanılır. Bu dönemde çocuk yaratıcı bir şekilde konuşmaya başlar 

(Aral ve Gürsoy, 2007; Thies ve Travers, 2001). 

 

 



 

 

 

 Çocukların çoğu üç yaşına geldiğinde dilin temel yapılarını öğrenir. Bu yaşta sözel 

etkileşim fazlalaşır. Çocukların sözcük dağarcığı hızla gelişir. Çocuk yeni sözcükler öğrenir. 

Öğrendiği sözcükleri daha esnek ve doğru olarak kullanmaya başlar. Bu dönemde kavramsal 

gelişimle ilgili olan neden-sonuç, yer, zaman, sınıflandırma ve kıyaslama kavramlarının 

arttığı görülür. Üç sözcüklü ifadelerin kullanma oranı arttıkça, ifadeden çok cümle yapısı 

belirgin olarak ortaya çıkar. Genellikle iki-üç yaş çocuklarının cümleleri çok açık, fakat 

gramer yönünden eksik olabilir. Çocuk söz dilimi kurallarını iki-üç yaşından itibaren 

kazanmaya başlar. Üç sözcüklü ifadelerde zaman ekleri, sıfatlar, zamirler, edatlar ve çekim 

ekleri bulunmaz. Bu dönemdeki üç sözcüklü ifadeler ya yeniden birleştirme (baba at+top 

at=baba top at) ya da genişletme (büyük kapı=çok büyük kapı) şeklinde olur. Çocuk bir 

yandan çok sözcüklü cümleler yaparken, bir yandan da dilin temel yapılarını öğrenir. İşaret 

sıfatlarını, işaret zamirlerini, zarfları, olumsuz yapıları, soru yapılarını, çekim eklerini basit 

düzeyde kullanmaya başlar (Aral, 1997; Baykoç-Dönmez, 1986; Karacan, 2000; Thies ve 

Travers, 2001). 

 

Gramer Kurallarına Uygun Konuşma Dönemi (3-6 Yaş): Üç-dört yaşında çocuk, 

yeni sözcük öğrenirken bildiği sözcükleri de daha esnek kullanmaya başlar. Çocukların çoğu 

bu dönemde, anadilinin temel yapılarını öğrenir. Kendisini iyi bir şekilde ifade edebilir. Üç-

dört yaşlarında dil kullanımı çok yönlüdür. Duygularını, düşüncelerini ve ilişkilerini anlatır. 

Neden-sonuç ilişkilerini anlar. Benzerlikler kurabilir. Bu yaşta kendine yönelik konuşma 

yapar, yani benmerkezci konuşma görülür. Kelime dağarcıkları 1000 civarındadır. 

Cümlelerin yarıya yakını dilbilgisi kurallarına uygundur. Konuşmasının % 90’ı anlaşılır. Söz 

diziminde özne, nesne ve yüklem arasındaki fonksiyonel ilişkileri anlar ve ifade eder. Çekim 

kuralları görülmeye başlar. Geçmiş, şimdiki ve geniş zaman kullanımı görülür. Üç yaşından 

sonra olumsuz edilgin cümleler kullanılabilir. Dört yaşlarında yetişkinlerin kullandığı formda 

soru cümleleri üretirler. Daha ayrıntılı cevap gerektiren sorular sorarlar. “Neden?” ve 

“Nasıl?” soruları, çocukların yeni şeyler öğrenmelerini çabuklaştırır (Baykoç-Dönmez vd., 

2000; Kandır, 2007; Karacan, 2000; San Bayhan ve Artan, 2004; Thies ve Travers, 2001). 

 

 Dört - beş yaşında dil kolay ve doğru kullanılan bir araç haline gelir. Ses üretiminde 

doğruluk oranı artar. Çocuk anne babasının ses perdesini taklit eder. Sözcük sayısı artmaya 

devam eder. Çoğul kullanımı doğru yapılır. Kendi yanlışlarını kendi düzeltir. Ben-merkezci 

konuşmanın devam ettiği gözlenir. Dört yaş çocuğu gramerin temel kurallarına iyice 



 

 

egemendir. Beş yaş çocuğu uzun, doğru ve karmaşık cümleler kurar, iki ya da daha fazla 

düşünceyi bir cümlede doğru ve sıralı olarak ifade eder (Aral ve Gürsoy, 2007; Karacan, 

2000; Thies ve Travers, 2001). 

 

 Beş-altı yaşındaki çocuğun dil kullanımı bir yetişkinin diline benzer. Sosyal 

etkileşimde konuşma artar ve çocuk anlaşılır bir şekilde konuşur. Çocuk yetişkinleri daha az 

taklit eder. Olayları, oluş sırasına göre anlatır. Bu dönemdeki çocukların % 98’i ünlü ses 

üretimini, % 88’i de ünsüz ses üretimini doğru olarak yapar. Çekim kuralları ve kişi 

zamirlerinin çekimi de doğru olarak kullanılır. Üretilen sözcük sayısı ortalama 2000 kadardır. 

Bu dönemde beş sözcük içeren cümleler kurulabilir. Daha uzun cümlelerin de kullanıldığı 

görülür. Çocuğun dili artık çocuksu seslerden kurtulmuştur. Çocuk yeni şeyler öğrenmek 

istediğinde sorular sorar. Cümleleri daha uzun olup, sözcük dağarcığı gelişmiştir (Baykoç-

Dönmez vd., 2000; San Bayhan ve Artan, 2004; Thies ve Travers, 2001; Yavuzer, 1999). 

 

 

DİLİN KAZANILMASI İLE İLGİLİ KURAMLAR 

 

 Bebeklerin çıkardığı sesler, zamanla karmaşık ve zengin dilbilgisi kuralları içeren bir 

yetişkin konuşmasına dönüşür. Bu sürecin nasıl gerçekleştiği konusunda çeşitli kuramlar 

geliştirilmiştir. Dilin kazanılması ile ilgili kuramlar aşağıda açıklanmıştır. 

 

Davranışçı Kuram 

 

 Davranışçı kuramın savunucularından Skinner, konuşmanın diğer davranışlarda 

olduğu gibi şartlanma yoluyla kazanıldığı görüşünü ortaya atmıştır. Bebeklerin sesleri tekrar 

ederken, gündelik dildeki kelimelere benzer sesler çıkardıklarında ebeveynleri tarafından 

pekiştirildiğini vurgular. Böylece, bebeklerin ebeveynleri tarafından pekiştirilen sesleri daha 

sık kullanmaya başladığını, pekiştirilmeyen seslerin kullanım sıklığının ise azaldığını belirtir. 

Bu doğrultuda konuşmanın biçimlendiğini ifade eder. Pekiştirilmenin yanı sıra, bebeklerin 



 

 

sık sık duydukları sesleri taklit etmeleri de dilin kazanılmasında önemli bir yer tutar. Bazı dil 

bilimciler, dilin kazanılmasını yalnız taklit ve pekiştirme ile açıklamanın yeterli olmadığını 

vurgular. Aynı evde yetişen çocukların farklı zamanlarda konuşmaya başlaması, bunun 

yanında farklı kültürlerde yetişen çocukların ilk sözcüklerin benzer olması gibi nedenler, dil 

gelişimine yönelik farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Erden ve Akman, 

2002; San Bayhan ve Artan, 2004; Selçuk, 2007). 

 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

 

 Bu kuram, dil kazanımını doğrudan taklit ve model alma ile ilişkilendirir ve gözlemin 

önemini vurgular. Sosyal öğrenme kuramcılarına göre dil, anne babanın model olması, 

çocuğun taklit etmesi, anne babanın pekiştirmesi ve düzelterek geribildirim vermesi ile 

kazanılır. Bu görüşe göre çocuk, sözcük ve cümleleri seçerken doğrudan duyduğunu taklit 

eder. Daha sonra çocuk, destek ve genelleştirme ile öğrendiğini yeni durumlara uygular. Bazı 

sözcük ve söz öbeklerini ne zaman, nerede kullanacağını anlar (Kandır, 2007; Küçükkaragöz, 

2000; Selçuk, 2007). 

 

Etkileşimci Kuram 

 

 Piaget dilin kalıtım ve çevre etkileşimi ile gerçekleştiğini vurgular. Dilin 

kazanılmasından önce çocukta zihinsel faaliyetlerin var olduğunu ileri sürer. Piaget’e göre, 

ilk iki yıl çocuklar kendilerini duyusal devinim yoluyla ifade ederler. Duyu motor dönemde 

ses uyarıcısının, bebekte ses üretmeyi doğurması, sesle yapılan taklidin başlangıcıdır. Piaget, 

çocukların “kendileri için konuştuklarını” belirtmiştir. Bunu da benmerkezci konuşma olarak 

tanımlar. Çocuk, diğer çocuklar ile konuştukça, onların farklı bakış açılarına sahip 

olduklarını fark eder. Bu durum çocuktaki benmerkezci konuşmanın yavaş yavaş azalmasına 

neden olur.  

 

 Vygotsky, Piaget’nin benmerkezci konuşma görüşüne karşı çıkar ve çocukların 

kendilerini yönlendirme için konuştuklarını ifade eder. Çocuklar büyüdükçe kendilerini 

yönlendiren konuşmaları azalır ve içselleşir. Vygotsky çocuğun çevresiyle etkileşime 

girmesinde ifade edici dilin önemli olduğunu vurgular. Çocuklar dili, kendilerini 

uzmanlaştırmak, düşünce ve hareket özgürlüğü kazanmak için kullanırlar. Çocuklar 

genellikle oyunlarında kendi kendilerine konuşurlar ya da oyun sırasında neler olacağını 



 

 

anlatırlar. Vygotsky’ye göre, çocuklar kendi kendine konuşmayı kendilerine rehberlik etmek 

ve kendilerini yönlendirmek için kullanırlar (San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

Psikolinguistik Kuram 

 

Noam Chomsky ve Lenneberg gibi dilbilimciler, dil gelişiminin biyolojik temellere 

dayandığını ve çevresel koşulların da dil gelişimi üzerinde etkili olduğunu vurgular. Chomsky 

ve Lenneberg’e göre insanlar doğuştan, dil öğrenebilmek için özel bir mekanizmaya sahiptir. 

Bu mekanizma, çocuğun yakınında konuşulan dili içselleştirmesini, kurallarını anlayıp 

öğrenmesini, sonra da uygun kurallar ile konuşmasını sağlar. Bu mekanizma sayesinde tüm 

çocuklar aynı aşamalardan geçerek, biyolojik olarak belli bir olgunluk düzeyine geldiklerinde, 

tıpkı yürümeyi öğrenir gibi konuşmayı öğrenirler.  

 

 Chomsky, her ifadeyi dilbilimsel sistemde temel ve yüzeysel olmak üzere iki yapıya 

ayırır. Temel yapı, yazılı ve sözlü biçimdeki bir cümlenin soyut anlamıyla ilgilidir. Konuşanın 

söylemek istediği anlamı, niyeti içerir. Yüzeysel yapı ise cümlelerin gramatik özellikleri ile 

ilgili olup konuşulan sözcükleri içerir. Çocuklar dili öğrenirken önce düşünsel olarak seslerin 

anlamlarını kavrarlar, daha sonra onları yüzeysel yapıya dönüştürürler.  

 

 Psikolinguistik kuramcılara göre konuşmayı öğrenmede, sözcüklerin anlamlarını 

kavrama ile anlamlı sesler çıkarma ya da konuşma olmak üzere iki farklı süreç etkili olur. Bu 

süreçler birbirleri ile iç içedir ve bilişsel gelişime paralel olarak gelişme gösterirler (Erden ve 

Akman, 2002; Kızıltepe, 2004; Selçuk, 2007) 

 

BEYİNDE KONUŞMA ALANLARI  

 

Beyinde dil yeteneklerini destekleyen özel gelişmiş alanlar vardır. Beyin iki 

yarımküreye ayrılmıştır. Konuşma beynin sol yarımküresi tarafından kontrol edilir. Beynin 

sol yarımküresinin birinci temporalinin arka kısmında bulunan Wernicke alanı, dilin 

yorumlanmasından sorumludur. Çocuklar dil öğrendikçe beyin, dili işlemede uzman hâle 

gelir. Araştırmacılar 20 aylık çocukların bildikleri sözcükleri dinledikleri zaman EEG'lerini 

(elektro ensefalo grafi) kaydetmiştir. Dil gelişim düzeyi akranlarına göre iyi olan çocukların 

beylerinin sol yarımküresinin belirli bölgelerinde yoğun elektriksel akım gözlemişlerdir. Dil 



 

 

yeteneği ile beyin arasındaki bu ilişki, dil kazanımının beyinin özel bir bölümü tarafından 

kontrol edildiği düşüncesini desteklemektedir (Gündoğan, 2005; San Bayhan ve Artan, 2004). 

DİL VE DÜŞÜNCE  

 

Çeşitli disiplinler ile çalışan insanlar düşünme ile dil arasındaki ilişkiye her zaman 

dikkati çekmişler ve dil ile düşünme arasında bir özdeşlik belirlemişlerdir. Bireyin kendi 

kendine yaptığı içsel, sessiz bir konuşma olarak algılanan düşünme ile dil arasındaki ilişki 

yıllar boyu hep tartışma konusu olmuş ve bu konuda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.  

 

 

 

Düşünme ve dil arasındaki ilişki vurgulayan bir görüş çocuğun zihinsel gelişiminin 

toplum tarafından dil aracılığı ile kurulduğu, dili kullanma yeteneğini geliştiren her etkinliğin 

zihinsel gelişimi de artıracağını vurgular. Bu görüş dilin düşünceyle paralel veya ondan daha 

önce geliştiğini ve dilin düşünceyi şekillendirdiğini savunur. Bazı sosyologlar tarafından 

geliştirilen ve bazı antropologlardan destek alan bu görüşe, Vygotsky de destek vermiştir. 

Vygotsky de dil kazanımında bilişsel gelişimin son derece önemli olduğunu vurgulamış ve 

dilin birçok beceriyi kapsadığını ileri sürmüştür. Çocuğun içinde bulunduğu çevre ne olursa 

olsun, biyolojik olarak bir eksikliği yoksa çocuğun ana dilini bir şekilde öğrendiğini 

belirtmiştir.  

 

Düşünme ve dil arasındaki ilişkiye dikkat çeken diğer bir görüş ise, düşüncenin dilden 

bağımsız olarak gerçekleştiğini, ancak, dil aracı ile dışa vurulduğunu, başkalarına iletildiğini 

vurgular. Bu görüş, dili düşünceyi taşıyan bir araç olarak görür. Bir dilin öğrenilmesi ve bir 

iletişim aracı olarak kullanılmasında düşüncenin işlem yapabilme, soyutlama ve semboller 

kurabilme gibi yeteneklerinin etkili olduğunu vurgular. Piaget de, zihinsel gelişimin dilden 

önce oluştuğunu belirterek, zihinsel gelişimde dilin son derece sınırlı bir rolü olduğunu ileri 

sürer. Çocuklar doğduktan sonra ve konuşmaya başlamadan önce, “mama, su, balon” gibi 



 

 

birçok nesneyi veya “içme, emme, tutma” gibi birçok hareketi zihinlerinde canlandırabilirler. 

Bunların sözsel olarak hiçbir karşılığı yoktur. Böylece dilin, zihinde var olan kavramları 

şekillendirmek için kullanıldığını savunur.  

 

Piaget'in bu görüşünü destekleyenler de cümle kurmak için zihinsel gelişim 

kapasitesinin uygun olması gerektiğini vurgularlar. Bu görüşe karşı olan bazı psikologlar da, 

çocukların birtakım kavramsal kategorileri doğuştan getirdiklerini ya da çok küçükken 

öğrendiklerini ileri sürerler. Piaget’e göre düşünce ile dili birbirinden soyutlamak mümkün 

değildir. Her ikisi de birbirini tamamlayan ve birbirine paralel giden gelişmeler olup doğuştan 

var olan ve zamanla geliştirilen ve artırılan birer olgudur (Erden ve Akman, 2002; Gander ve 

Gardiner, 2004; Kızıltepe, 2004; Küçükkaragöz, 2002; Woolfolk, 1993 ).  

 

DİL GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 

 

Olgunlaşma ve öğrenme ile ilgili öğeler, genellikle çocuğun dil gelişiminde önemli 

rol oynar. Çocuğun akıcı bir şekilde dili kullanabilmesi için bir öğrenme sürecinden geçmesi 

gerekir. Çocuğun dil öğreniminin büyük bir kısmı kendi girişimiyle gerçekleşir. Çocuk örnek 

aldığı modeli taklit ederek dilini geliştirmeye çalışır. Dil gelişimindeki değişiklikler, sözcük 

dağarcığının sınırı, dilin doğru kullanılışı ve ifade etme becerisi çocuğun yaşı ilerledikçe 

gelişir. 

 

Dil yeteneği ile zeka arasında doğru orantı bulunur. İki yaşına kadar çocuğun 

çıkardığı seslerle zeka arasında bir ilişki olmamasına rağmen, iki yaşından sonra dil gelişimi 

ile zeka arasında sıkı bir ilişki olduğu görüşü önem kazanır. Erken konuşan çocukların, 

genellikle zeka açısından normal ya da normalin üstünde olduğu ileri sürülür. Zeka düzeyi 

yüksek olan çocuklar, düşük olan çocuklara oranla daha kısa sürede konuşmayı öğrenerek 

belirgin dil üstünlüğü gösterirler.  

 

 Çocuğun dil potansiyeli, sosyal çevre tarafından beslenir. Çevre uyarılarından yoksun 

ortamlarda yetişen çocukların dil düzeylerinin düşüklüğü, çevrenin dil gelişimi üzerindeki 

önemini ortaya koyar. Dil gelişiminde, çocuğun okuduğu kitap sayısı, anne babanın onunla 

meşgul olma derecesi ve oynadığı oyunlarda etkili olur. Anne babasıyla uzun süre birlikte 

olan çocuk, daha düzgün konuşur. Bakımevlerinde büyüyen çocuklar, daha geç konuşmayı 

öğrenirler. Ailede tek olan çocuk, iyi ve düzgün konuşma olanağına sahiptir. Çünkü tek 



 

 

çocuk, anne babanın ilgi merkezi durumundadır. 

 Ailedeki birey sayısının fazla olması iki ayrı dilin konuşulması da dil gelişimini 

etkileyebilir. Kalabalık ailede yetişkinlerin bebekle konuşmaya daha az zaman ayırmaları dil 

kazanımını olumsuz yönde etkileyebilir. İkiz bebeklerde de dil gelişiminin yavaş olduğu ileri 

sürülür. İkizlerin birbirleriyle iletişim kurmalarının, yetişkinlerle daha az iletişime 

girmelerinin dil kazanımının gecikmesinde etkili olabilir.  

  

Dil kazanımında ailenin içinde bulunduğu sosyoekonomik koşullar etkili olur. 

Sosyoekonomik koşulları yüksek olan aileler, çocuklarının dili doğru kullanmalarını daha 

çok önemser ve çocuklarına zengin uyarıcılar sunabilirler.  

 

Şiddetli ve uzun süreli hastalıklar çocuğun dili kullanmasını bir ya da iki yıl 

geciktirebilir. Hastalık nedeniyle başkaları ile iletişimin azalması da dil kullanımının 

gecikmesine neden olabilir. Zihinsel gerilik, işitme engeli, görme engeli, gelişimsel gerilikler 

dil gelişimini ve konuşmayı etkileyebilir.  

 

Erkeklerin, kızlara oranla konuşmayı daha geç öğrendikleri ileri sürülür. En yaygın 

biyolojik açıklama, beyindeki dil ile ilgili bölgenin fiziksel olgunlaşmasının kızlarda daha 

hızlı olduğudur. Aynı zamanda annelerin kız çocukları ile daha çok konuşarak, erkek 

çocukları ile dokunarak iletişim kurmalarının etkili olduğu vurgulanır. Annelerin 

konuşmalarına kız bebeklerin daha fazla yanıt vermeleri, kızların sözel uyaranlara, erkeklerin 

ise görsel uyaranlara daha fazla tepki vermelerinin de etkili olabileceği ileri sürülür. Yaşamın 

ilk yıllarında erkek çocukların cümlelerinin daha kısa, gramer yapılarının ve telaffuzlarının 

kızlara oranla daha bozuk olduğu da dikkati çekmektedir.  

 

 

 Çocuğun konuşmaya teşvik edilmesi ve cevap vermeye cesaretlendirilmesi dil 



 

 

gelişimini olumlu yönde etkiler. Çocukla konuşmak, oyun oynamak, dil gelişimini destekler. 

Dilin yapısal, sistemindeki gelişmeler önemli ölçüde çocuğun yetişkinlerle yaptığı 

konuşmalar sürecinde olur. Anne baba ya da başka bir yetişkinle sürdürülen soru cevap 

alışverişleri, çocuğun bilmediği dil yapılarını öğrenmesini sağlar. Dil becerilerinin 

gelişmesinde oyunun önemli bir rolü vardır. Özellikle iki yaş civarında çocuk, oyunlarında 

dili kullanarak dil becerisini geliştirir (Bee ve Collins, 1992; Köksal Akyol, 2007; 

Küçükkaragöz, 2002; San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI 

 

 Dil ve konuşma bozuklukları sözel iletişimin herhangi bir nedenle olmaması ve 

herhangi bir boyutta ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler şeklinde tanımlanır. Bunlarla 

birlikte dil ve konuşma bozukluğunda; konuşmanın ritmi ve akıcılığının dinleyenlerin 

dikkatini çekecek kadar farklı olması, konuşanın cinsiyeti, yaşı, fizik yapısına uygun bir 

şekilde konuşmaması, konuşmasındaki farklılıkları kişinin hissetmesi ve bütün bu 

farklılıkların süreklilik göstermesi gerekir. Dil ve konuşma ve dil bozukluğunun genellikle 

üç-sekiz yaşlar arasında görüldüğü,  ergenlikte sona erdiği, genetik ya da çevresel kökenli 

olduğu vurgulanır (Anonim, 1991; Aral ve Gürsoy, 2007;Baykoç-Dönmez, 1986; Konrat, 

2003; Stackhouse, 1989).  

 

Dil ve Konuşma Bozukluklarının Nedenleri 

 

Dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri organik (yapısal), fonksiyonel, sosyal ve 

duygusal bozukluklar olmak üzere üç grupta incelenebilir: 

 

Organik (Yapısal) Bozukluklar 

 

Konuşma engelinin bazıları konuşma organlarındaki bozukluklar, bazıları merkezi 

sinir sistemindeki bozukluklar, bazıları da duyusal, zihinsel ve motor bozukluklar sonucu 

oluşur. Dudakların yarık ya da normalden fazla gergin olması, dilin normalden büyük veya 

küçük olması, damağın yarık olması, alt ve üst çenelerin birbirlerine normal şekilde 

basmaması, çene kaslarının hareketsiz olması, damağın yüksek olması, burunda et olması, 

çene, kas ve sinirlerin de bozukluk olması, öğrenme güçlüğü, işitme ve görme bozuklukları, 



 

 

zihinsel engel konuşmayı olumsuz yönde etkiler. Bu bozuklukların derecesi, oluş zamanı ve 

biçimi de konuşma engelinin oluşmasında önemli yer tutar (Özsoy 2002). 

Fonksiyonel Bozukluklar 

 

Konuşma organları tam ve sağlıklı olduğu halde, konuşma organları görevini istenilen 

şekilde yerine getiremez ya da görevini yanlış yapabilir. Aile de yabancı dil konuşulması, 

konuşulan dilin niteliğinin farklı ve bozuk olması, çocuğun konuşmasını olumsuz yönde 

etkiler. Dilin kazanılmasında taklit ve model önemli olduğu için evde uygun modelin 

bulunmaması ve ebeveynlerin çocuklarla ilgilenmemesi veya dil gelişimini destekleyecek 

etkinliklere çocuğu yönlendirmemesi çocuğun konuşmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı 

zamanda anne babanın da birbirleriyle çok fazla konuşmaması, dolayısıyla dili iletişim aracı 

olarak kullanmamaları da çocuğun konuşma ve dil bozukluğu yaşamasına neden olabilir (Low 

vd., 2002). 

 

Duygusal ve Sosyal Bozukluklar 

 

Konuşma engeli bazı durumlarda duygusal ve sosyal bozukluklar sonucu oluşabilir. 

Çocukların yaşadıkları korkular, saplantılı düşünceler, uyku bozuklukları, tikler gibi duygusal 

sorunlar çocukların gergin, güvensiz ve çekingen olmalarına neden olabilir. Bu tür duygusal 

bozukluklar ve çatışmalar çocuğun konuşmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Çocuğun kendi 

duygusal problemlerinin yanı sıra aile içinde yaşanan çatışmalar, çocuğun ihmal ve istismara 

uğraması da konuşmanın kazanılmasını engelleyebilir. Ayrıca anne babanın ciddi duygusal 

sorunlarının bulunması, çocuğuyla yeterince ilgilenmemesi, çocuğun üvey veya istenmeyen 

çocuk olması gibi nedenlerde çocuğun konuşmasında etkili olbilir (Low vd., 2002; Özsoy, 

2002; Windsor vd., 1994).   

 

Dil Bozuklukları 

 

Dil bozuklukları dilin bileşenlerine göre sınıflandırılarak aşağıda açıklanmıştır: 

Sesbilgisi (fonolojik) bozuklukları: Dildeki sesleri oluşturma, algılama ve 

kullanmada zorlukları olan çocuklar bu grupta yer alır. Sesbilgisi bozukluğu olan çocuklar 

yaşıtlarına göre dildeki sesleri geç öğrenirler ve ses dağarcıkları kısıtlıdır. Bazı sesleri ya hiç 

kullanmazlar ya da hatalı olarak kullanırlar. Bu nedenle dillerinin anlaşılabilirliği düşüktür. 

 



 

 

Biçimbilgisi (morfolojik) ve sözdizimi (sentaktik) bozuklukları: Bu tür sorunu olan 

çocuklar dildeki özellikle takıları öğrenmekte, kullanmakta ve anlamakta zorluk çekerler. 

Cümleleri genellikle kısa ve takılar açısından eksik ve hatalıdır. Çoğu zaman da işittikleri 

uzun cümleleri anlamakta zorlanırlar. 

 

Anlam bilgisi (semantik) bozuklukları: Bu bozukluğu gösteren çocukların sözcük 

dağarcıkları kısıtlıdır. Konuşurken sözcük hataları yaparlar veya sözcük bulma ve hatırlama 

zorlukları yaşarlar. Konuşmalarında belirgin sözcükler yerine, “şey”, “o” gibi belirgin 

olmayan ifadeleri sık kullanırlar. 

 

Kullanım bilgisi (pragmatik) bozuklukları: Bu bozukluklar, dili sosyal gereklere ve 

amaca uygun olarak kullanamama, cümlenin temel kurallarına uyamama olarak ortaya çıkar. 

Bu tip bozukluğu olan çocuklarda sosyal beceriler ve anlatım becerileri de zayıf olabilir. Dilin 

diğer bileşenlerindeki yetersizlikler kullanım bozukluklarına yol açabilir (Ege, 2006). 

 

Konuşma Bozuklukları 

 

 Konuşma bozuklukları eklemleme bozukluğu, ses bozuklukları, akış bozuklukları ve 

diğer konuşma bozuklukları olmak üzere dört grupta incelenmektedir.  

 

Eklemleme Bozukluğu 

 

  Çocuğun anadilindeki sesleri doğru ve anlaşılır şekilde çıkaramaması, birbirine gereği 

gibi ulayamaması ya da sesleri çıkarma ve birleştirmede akranlarından beklenenden çok fazla 

farklılık göstermesi durumudur. 

 

 Eklemleme bozukluğu dört grupta incelenir. Bunlar şu şekilde açıklanabilir: 

  

Sesin düşürülmesi: Konuşma sırasında bir sözcüğü oluşturan seslerden birinin ya da 

bir kaçının atlanmasıdır. Örneğin, “kapı” yerine “apı”, “tavşan” yerine “taşan” gibi. 

 

 Sesin değiştirilmesi: Sözcüğün başında, ortasında ya da sonundaki sesin yerine bir 

başka sesin kullanılması. Örneğin, “arı” yerine “ayı”, “kabak” yerine “tabak” gibi. 

 



 

 

 Sesin eklenmesi: Sözcükte olmayan bir sesin eklenmesidir. Belirli bir kural söz 

konusu değildir. Bazen ünlü, bazen ünsüz bir ses eklenebilir. Örneğin; “saat” yerine “sahat”, 

“eşek” yerine “eşşek” gibi. 

 

 Sesin bozulması: Sesler tam doğru olmamakla birlikte gerçeğine yakındır. Ses, 

konuşma dilinde olmayan yeni bir ses olarak çıkarılır. Örneğin; “yaz” yerine “yax” gibi. 

 

 İşitme ve konuşma organlarındaki yapısal bozukluklar, dudak ve damak yarıkları, 

işitme engeli, öğrenme güçlüğü, duygusal ve kişilik bozuklukları, beyin hasarı, evdeki 

bireylerin çocuğa iyi model olmaması eklemleme bozukluğunun nedenleri arasında 

sayılabilir. Eklemleme bozukluğunun düzeltilmesinde ilk adım, nedenlerin ortadan 

kaldırılması ya da en aza indirilmesidir. Bu aşamadan sonra çocuk konuşma eğitimine 

alınmalıdır (Alen, 2003; Anonim, 2006; Aral ve Gürsoy, 2007; Özsoy, 2002; Topbaş vd., 

2002). 

 

Ses Bozuklukları 

 

Konuşma sesinin şiddet, perde, ton ve esneklik yönünden cinsiyet, yaş ve duruma 

göre sürekli olarak beklenenden farklılık göstermesi durumudur. 

 

Ses bozuklukları dört grupta incelenir. Bunlar şu şekilde açıklanabilir: 

 Sesin şiddetindeki bozukluklar: Bazı kişilerin sesleri çok zayıf, bazı kişilerin sesleri 

ise gereğinden fazla gürdür. Sesi zayıf olan kişilerin konuşmasını işitmek çok zordur. Sesi 

gür olanların konuşmaları, dinleyenleri rahatsız eder. 

 

 Ses perdesindeki bozukluklar: Bir kişinin sesi yaşına ve cinsiyetine göre 

beklenenden çok yüksek (tiz) ya da çok alçak (pes) ise ses perdesindeki bozukluktan 

sözedilebilir. Normal konuşma sırasında, yüksek ve alçak tonlar arasında yumuşak geçişler 

vardır. Bu geçişler vurgulama sağlar. Konuşmanın dinlenmesini ilginç hale getirir. Ses 

perdesini değiştirmeyen monoton konuşan bir kimseyi dinlemek de rahatsız edicidir. Ses 

perdesi kırılmaları ergenlik döneminde yaygındır. Sonraki yaşlarda devam etmesi sorun 

olabilir. 

 



 

 

Sesin kalitesindeki bozukluklar: Sesin kalitesiyle ilgili bozukluklar seslenim 

bozuklukları ve rezonans bozuklukları olmak üzere iki grupta toplanır. Seslenim bozuklukları; 

tiz seslilik, boğuk seslilik ve nefes almadan konuşmadır. Rezonans bozuklukları ise ağız ve 

burun boşluklarının şekil ve büyüklüklerini değiştirmek suretiyle larinkste oluşan sesin 

şiddetinin etkilenmesidir. Bu bozuklukta genizden konuşma görülür, konuşmaya horultu eşlik 

eder. 

 

Sesin esnekliğindeki bozukluklar: Konuşmanın, dinleyenin izleyebilme gücünden 

hızlı olması ya da normalden yavaş olmasıdır. Konuşmadaki olağan dışı duraklamaların 

yapılması, sesin monoton olması gibi problemler esnekliğe ilişkin bozukluklardır. 

 

 Ses bozukluğunun nedenleri arasında konuşma organlarındaki yapısal bozukluk ve 

rahatsızlıklar, gırtlaktaki sorunlar, sinir sistemindeki bozukluklar, çevresel etmenler ve aile 

içi çatışmalar sayılabilir. Çocuğun ses bozukluğunun nedenleri ve türü belirlenerek çocuk 

konuşma eğitimine alınmalıdır (Culatta ve Tompkins, 1999; Easterbrooks, 2004; Özsoy, 

2002; Roy vd., 2003). 

 

Akış Bozuklukları 

 

Konuşma esnasında konuşmada dinleyicileri rahatsız edecek duraklama, patlama 

görülme durumudur. En yaygın olarak görülen akış bozukluğu kekemeliktir. Kekemelik, 

konuşma için gerekli olan sesler, heceler veya sözcüklerde uzatma, tekrarlama, irkilme, 

duraklama gibi belirtilerle konuşmanın ritim ve akıcılığında oluşan bozukluktur. Aynı 

zamanda el, kol ve vücut hareketleri de bu duruma eşlik edebilir. 

 

 Kekemelik genellikle istemsiz bir şekilde seslerin uzatılması, seslerin üretilmesinde 

zorluk çekilmesi, bir hece ya da sözcüğün tekrarlanması şeklinde görülür. Kekemelik 

çoğunlukla iki buçuk beş yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkabilir. Kızlara göre erkek 

çocuklarda kekemeliğe daha sık rastlanır (Anonim, 2006; Onslow vd., 2001; Topbaş vd., 

2002). 

 

 Kekemelik birincil devre ve ikincil devre olmak üzere iki grupta incelenir. 

 

 Birincil devre kekemelikte görülen sorun, sadece konuşmanın kendisindedir. Konu-



 

 

şana geçmemiştir. Konuşma sırasında kararsızlık, tutulma, tekrarlama veya uzatma şeklinde, 

akıcılıkta bir bozukluk görülür. Çocukların çoğunluğu konuşmasının sorunlu olduğunun ya 

da başkalarının konuşmasından farklı olduğunun farkında değildir. Konuşmaktan 

çekinmezler.  

 

 İkincil devre kekemelikte konuşmanın kendisiyle beraber, konuşmaya eşlik eden 

jest, mimik ve vücut hareketlerinde de bir takım görüntüler ortaya çıkar. Konuşan kişi, 

konuşmaya başlayamama, duraklama, tekrarlama, patlama ve uzatma gibi belirtiler gösterir. 

Bu belirtilere jest, mimik, el, kol ve vücut hareketleri de eşlik eder. Birey konuşmasının 

bozuk olduğunun farkındadır. Konuşurken kişide kekelerim kaygısı vardır. Bu kaygı onun 

tekrar kekelemesine neden olur. 

 

 Kekemelerin çoğunda bazı sözcük ve durumlar için belli güçlükler vardır. Yalnızken 

ya da yakın1arıyla çok normal konuşurlar, ancak yabancılarla konuşurken akıcılıklarını 

yitirirler. Bazıları ise, konuşurken kekeledikleri halde okurken ya da şarkı söylerken hiç 

kekelemezler. 

 

 Kekemeliğe ilişkin değişik görüşler vardır. Kekemeliğin kişinin fizyolojisine ya da 

nörolojik durumuna bağlı olarak oluştuğu ileri sürülür. Kekemeliğin bir kişilik bozukluğu 

olduğu da vurgulanır. Bütün bunların ışığı altında kekemeliği tek bir nedene bağlamak hatalı 

olabilir. Kekemelik çocuktan çocuğa farklılık gösteren bir olgudur. Kekemelikte konuşmanın 

akıcılığını bozan engelleri ortadan kaldırmak gerekir. Çocuk problemin farkına 

vardırılmalıdır. Çocuk problemi çözmek için istekli hale getirilmelidir (Aral ve Gürsoy, 

2007; Chollar, 1992; Onslow vd., 2001; Swan, 1995; Topbaş vd., 2002). 

 

Diğer Konuşma Bozuklukları 

 

 Gecikmiş konuşma ve afazi (söz yitimi) en yaygın görülen diğer konuşma 

bozuklukları arasında yer almaktadır.  

 

 Gecikmiş konuşma: Çocuğun konuşması yaşına ve cinsiyetine göre beklenenden çok 

geri ya da yavaş bir gelişme gösterir. Gecikmiş konuşmaya sahip olan çocukların kelime 

dağarcıklarında eksiklikler vardır. Akranlarına oranla kelime sayıları oldukça azdır. Gecikmiş 

konuşma derece ve çeşit olarak farklılık göstermekle birlikte, tanılanması oldukça zordur. 



 

 

Tanılama daha çok çocuğun çevresindeki bireylerin gözlemleri sonucu alınan bilgilere dayalı 

olarak yapılır. 

 

 Gecikmiş konuşma gösteren çocuklarda görülen özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

 Bu çocukların konuşmaları kısıtlıdır, akranlarına göre daha az konuşurlar. 

 Bu çocuklar, genellikle zihinsel yetersizlik gösterirler. 

 Sözcük dağarcıkları yetersiz olduğu için cümle kurmada güçlük çekerler. 

 İhtiyaç ve isteklerini eşyalara vurma, çarpma, itme gibi beden gücüyle gösterirler. 

 Yaşıtlarına göre daha çabuk ağlama, bağırma, hırçınlık gibi davranışlar gösterirler.      

  

Gecikmiş konuşmanın nedenlerinin de çok farklı olduğu bilinmektedir. Çocuklardaki 

zihinsel engel, çocuğun konuşma döneminde uzun süre hasta olması, işitme kaybı, konuşma 

organlarındaki herhangi bir bozukluk, kardeş kıskançlığı, korku, sevgi eksikliği, şok gibi 

duygusal çatışmalar, aile içerisinde yaşanan çatışmalar, dil gelişiminin hızlı olduğu dönemde 

ailede sağlıklı modellerin olmaması, çocukla yererince ilgilenmeme veya yanlış yöntemlerin 

kullanılması gecikmiş konuşmaya neden olabilir. 

 

 Gecikmiş konuşmaya sahip olan çocukların ailelerine ve eğitimcilerine şunlar 

önerilebilir: 

 Çocuklar için olumlu bir model oluşturulmalıdır. 

 Çocukla konuşurken ve dinlerken göz kontağı kurulmalıdır.  

 Çocuğun kendini ifade etmesine fırsatlar sağlanmalıdır. 

 Çocuğun sorularına doğru ve tam cümlelerle yanıt verilmelidir. 

 Çocukla konuşurken basit cümleler kurulmalıdır. 

 Çocukla çevredeki nesneler hakkında konuşulmalıdır. 

  

Afazi (Söz Yitimi): Beynin hasar görmesi sonucu oluşan iletişim bozukluğu olarak 

tanımlanır. Afazide dili anlama, kullanma yeteneği ve becerisi tam ya da kısmi hasar 

görmüştür. Afazi beyin yapısında meydana gelen bir iletişim problemi olduğu için nörolojik 

kökenlidir. 

 

 Afazi Broca ve Wernicke tipi afazi olmak üzere iki şekilde görülür.  

 



 

 

 Broca tipi afazi: Dil ve konuşma ile ilgili yapıların önemli bir kısmı beynin sol yarım 

küresinde meydana gelir. Broca tipi afazi, beyin hasarı broca bölgesi adı verilen sol yarım 

kürenin üçüncü frontal kıvrımında meydana gelir. Bu tip afaziden ifade edici dilin etkilendiği, 

ses dizilerinin başlatılmasında güçlüklerin oluştuğu, iletişim yetersizliklerinin ortaya çıktığı 

görülür. 

 

 Wernicke tipi afazi: Bu tip afazi, beynin sol yarım küresinin birinci temporalinin arka 

kıvrımında meydana gelen beyin hasarı sonucu oluşur. Bu tip afazi de konuşma akıcı 

olmasına rağmen, işitsel algılama ve alıcı dilde problemler görülür. Sözcük bulma sorunları 

yaşanır. Bazı durumlarda konuşma anlamsızdır.  

 

 Afazili bireylerin tanılanması ve sağlık durumlarının iyileştirilmesi tıp doktorları, 

bireyin dil özelliklerinin değerlendirilmesi, terapi programının belirlenmesi ve uygulanması 

konuşma ve dil uzmanları tarafından yapılır. Terapi esnasında ifade edici dile ve ağız 

egzersizlerine yönelik çalışmalar yapılır. 

 

 Bireyin gelişim özelliklerine ve sağlanan imkanlara göre değişmekle birlikte afazide 

tam bir iyileşmenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bazı durumlarda destekleyici iletişim 

sistemleri kullanılarak bireyin çevre ile olan etkileşimi ve günlük yaşama yönelik iletişim 

ihtiyacı giderilebilir (Anonim, 2006; Konrat, 2003; Özsoy, 2002; Topbaş vd 2002). 

 

DİL GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ 

 

Dili kullanmayı öğrenmek göreceli bir süreçtir. Bebekler doğdukları andan itibaren 

anne baba ile iletişim kurmak için çaba gösterirler. Bunun için ilk çaba ağlamaktır. Ağlayarak 

isteklerini ifade etmeye çalışırlar. Dokunmak, uzanmak, göstermek gibi bir takım sözel 

olmayan ifadeler kullanarak çevresi ile iletişim kurarlar. Önce kendisine söylenen şeyleri 

anlamaya, daha sonra da sözcükleri tek tek kullanmaya başlarlar. Bu sözcüklerle basit 

cümleler kurarlar ve en sonunda da daha uzun ve anlaşılır cümleler kurarak, hangi sesleri nasıl 

kullanacağını doğru olarak öğrenirler.  

 

Çocukların konuşmayı öğrenmesi çok karmaşık bir süreçtir. Konuşma taklit edilerek 

öğrenilir. Bu nedenle bebekle doğduğu andan itibaren onunla zengin ve sıcak bir iletişim 



 

 

kurulmalıdır. Kullanılan kelimeler ne kadar çok olursa ve ne kadar çok kişi ile iletişime 

girilirse konuşma o kadar erken başlar.  

 

Konuşmanın başlayabilmesi için çocuğun işitme duyusunun da sağlıklı olması gerekir. 

Bununla birlikte bebek dinleme ve karşılık verme becerisine sahip olmalıdır. Göz kontağı 

kuran ve yetişkin konuşmalarına gülücüklerle karşılık veren bebeklerde dinleme becerisinin 

geliştiği söylenebilir. Daha ileriki yaşlarda bebeğin yetişkin konuşmalarına dikkat etmesi ve 

söylenenleri yapması bebeğin iletişim kurabildiğini gösterir. Çocuğun söylenenleri taklit 

edebilmesi için dinlemesi gerekir. Gün içinde bebekle yapılan işler hakkında konuşmak, 

kendisini ifade ederken yetişkine bakmasını sağlamak, sürekli olarak ona ismi ile hitap etmek, 

konuşurken bebeğe gülümsemek ve ona dokunmak, konuşurken bebeği kendine yakın tutmak, 

gördüğünü daha iyi öğrenmesi için dokunmasını sağlamak onun dil gelişimini destekler. 

Bunların dışında her evde en az bir tane bulunan televizyondan çocuğun uzak tutulması dil 

gelişimi açısından da çok önemlidir. Dil gelişimi henüz tamamlanmamış olan çocukların 

televizyon seyretmeleri dil gelişimini olumsuz yönde etkiler. 

 

Bebeklerin dikkat süresi kısa olduğu için, hemen tepki vermeyebilir, hemen organize 

olamayabilir. Bu nedenle bebeğin yetişkinle iletişime girmesi için sabırlı olmak ve acele 

hareket etmemek gerekir. Bebeğin dikkatini çekmek için kuklalar, bebekler, ses çıkaran 

nesneler kullanılabilir. Bebek sesler çıkarmaya başladığında bazı sesleri yanlış yere koyabilir 

ya da bir kelimeyi yanlış telaffuz edebilir Bu durumda bebek eleştirilmemeli ve onun 

konuştuğu gibi konuşulmamalıdır. 

 

 

Bebekle birlikte aile resimlerine ya da basit resimlerin olduğu resimli kitaplara 

bakmak ve resimler hakkında onunla konuşmak, her akşam aynı saatlerde yaşına uygun 

resimli hikaye kitapları okumak çocukların dil gelişimini destekler. Çocuğun diğer insanlarla 

iletişim kurmasını sağlamak, onun dil gelişiminin desteklenmesinde önemli bir yer tutar. 



 

 

Bunların yanı sıra her çocuğun iletişim becerilerinin ve gelişim hızının birbirinden farklı 

olduğu unutulmamalı ve çocuklar birbirleri ile karşılaştırılmamalıdır. Çocuk hazır olduğunda 

konuşmaya başlayacaktır. Aynı ailedeki çocukların konuşmayı öğrenme süreleri farklı 

olabilir. Burada önemli olan, çocuğun dil gelişiminde tutarlı bir süreç göstermesidir. Gelişim 

düzeyine göre uzun süre dil gelişiminde bir ilerleme olmaz ise bir uzmana başvurulmalıdır.  

 

Çocukların dil gelişimlerini desteklemek ve iletişim becerilerine katkı sağlamak 

amacıyla yaşlara göre yapılabilecekler aşağıda sıralanmıştır: 

 

0-1 Yaş  

 Şarkı ya da ninni söylerken, bebeğin yüz hareketleri taklit edilmelidir.  

 Beslenme, altını değiştirme ve banyo saatleri konuşma saatlerine dönüştürülmelidir. 

 İsmi söylendiğinde bebeğin bakması teşvik edilmelidir.  

 İletişim çabasıyla çıkardığı bütün sesler pekiştirilmelidir.  

 Sessiz ve sesli harflerden oluşan  "ma", "ba" gibi heceleri çıkarması için 

desteklenmelidir. 

 Göz kontağı kurması sağlanmalı, onunla konuşurken değişik ses tonları 

kullanılmalıdır.  

 Seslerin farkına vardıkça, (örneğin telefon çaldığında) ne olduğu ona açıklanmalıdır. 

 Söyleneni anlaması için ona zaman tanınmalıdır.  

 Günlük aktiviteleri tanımlamak için aynı ifadeler kullanılmalıdır.  

 Parmak oyunları, "ce" oyunları oynanmalıdır.  

 Kitaplarla tanıştırılmalı, kitapta bulunan, basit ve günlük yaşantısında çok karşılaştığı 

nesneler isimlendirilmelidir.  

 

1-2 Yaş  

 Çocukla konuşurken basit ve kısa cümleler kullanılmalı, doğal bir formda, ancak 

yavaş, anlaşılır ve açık konuşulmalıdır. 

 Çocuğun kelime dağarcığını geliştirmek için, seçim gerektiren sorular sorulmalıdır. 

Örneğin; “Elma ya da muz ister misin?” gibi.  

 Çocuğun iletişime geçme çabaları dikkatli izlenmeli ve desteklenmelidir.  

 Çocukların kullandıkları tek kelimeden yola çıkarak cümleler kurulmalıdır. Örneğin; 

"Bebek nerede? Bebek burada" gibi. 



 

 

 Yapılan işler ve bu işlerin ne olduğu hakkında konuşulmalıdır.  

 Çocukların gerçek nesnelerle oynaması teşvik edilmelidir.  

 Resimli olay ya da nesne kartlarıyla grup oyunları oynanmalıdır. 

 Geçmişten, günümüzden ve gelecekten söz edilmelidir. Örneğin; “Bugün ne 

yaptınız?”, “Yarın babaannen gelecek mi?” gibi. 

 

 2-3 Yaş  

 Çocuğun model alması için basit ve anlaşılır cümleler kullanılmalıdır.  

 Çocuğun yaptığı resim hakkında konuşulmalıdır. 

 Çocuğun diğer çocuklarla oyun oynaması için fırsatlar yaratılmalıdır. 

 Kitap içindeki eylemler tanımlanmalı, onlar kısa cümlelerle anlatılmalıdır.  

 Çocuğun sorulara verdiği cevaplar dinlenmeli ve sorunun cevabı yetişkin tarafından da 

tekrarlanarak çocuğa olumlu model olunmalıdır. Örneğin; “Evet çocuk ayakkabısını 

giyiyormuş” gibi.  

 Çocuklarla altında, üstünde, içinde, dışında kavramlarının vurgulandığı oyunlar 

oynanmalıdır. 

 Çocuğun söylediklerinin anlaşıldığını göstermek için, söylediği cümleler 

tekrarlanmalıdır.  

 Resimli kitaplar hazırlanmalı ve resimler hakkında konuşulmalıdır. 

 

4-5 Yaş  

 Çocuklarla kelime oyunları, sayı sayma oyunları oynanmalıdır.  

 Konuşmalarda zamana ilişkin kavramlar (bugün, yarın, önce, sonra, gelecek hafta 

gibi) kullanılmalıdır.  

 Çocuğa olaylara ilişkin duygu ve düşünceleri hakkında konuşma fırsatı verilmelidir.  

 Çocuklarla tekerlemeler söylenmeli ve hikayeler yaratılmalıdır.  

 Büyük-küçük, sert-yumuşak gibi zıtlıkları içeren oyunlar oynanmalıdır.  

 Çocuğun soru sorması ve soruları anlaması için fırsat verilmelidir. 

 Resimlerde yanlışlıkları bulma oyunu oynanmalıdır. 

 

5- 6 Yaş 

 Çocuğun iletişime geçme çabaları iyi değerlendirilmeli ve desteklenmelidir. 

 Kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmelidir.  



 

 

 Çocukla zıtlıklar, eşanlamlılar  hakkında konuşulmalıdır. 

 Sınıflandırmalar üzerinde konuşulmalıdır. Örneğin; “Papatya ve uçak aynı sınıfta 

olmaz, çünkü biri çiçek diğeri taşıttır” gibi. 

 Oyun oynarken yönergeler vermesi için çocuk cesaretlendirilmelidir.  

 Alışveriş yaparken çocukla konuşulmalı, çocuk, ne alınacağı, ne kadar alacağı 

hakkında bilgilendirilmelidir.  

 Nesnelerin boyutlarından (büyük küçük), şekillerinden (yuvarlak-uzun-kısa), 

ağırlıklarından (hafif-ağır) söz edilmelidir.  

 Bir kelimenin hangi sesle başladığı ya da herhangi bir sesle başlayan kelimenin 

bulunması gibi seslerin farkında olunmasını sağlayan oyunlar oynanmalıdır (Anonim, 

2006; Başal, 2003; Grotberg,1994; Kandır,2003; San Bayhan ve Artan,2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN? 

  

Sevgili öğrenciler, 

 

Buraya kadar çocuklarda dil gelişimini okudunuz. Dil gelişimi hakkında bilgiler 

edindiniz. Aşağıda verilen olaya sen tanık olsaydın neler yapardın? Bu konudaki 

düşüncelerini merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı 

değerlendirmeni ve yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda 

büyük harflere yazılan olaya gerçekten tanık olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme 

öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. Senin 

düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma 

 

“SENİN 18 AYLIK BİR KARDEŞİN VAR. KARDEŞİN YEMEĞİNİ SADECE 

TELEVİZYON KARŞISINDA YİYOR. ANNENDE KARDEŞİNİN YEMEK YEMESİ İÇİN 

TELEVİZYONU AÇIYOR, KARDEŞİNİ TELEVİZYON KARŞISINA OTURTUYOR VE 

ORADA YEMEK YEDİRİYOR. ANNEN KARDEŞİNLE HİÇ KONUŞMADAN 

KARDEŞİNE YEMEK YEDİRİYOR” 

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 

 ......................................................... 

 .......................................................... 

 .......................................................... 

 .......................................................... 

 .......................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. İletişim, dil ve konuşma kavramlarına birer tane örnek vererek açıklayınız. 

2. Arkadaşlarınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Hiç konuşmadan bir arkadaşınızla 

iletişim kuran. İletişim kurarken neler yaptığınızı yazınız.  

3. Dilin bileşenlerinden biçim bilgisini açıklayınız. 

4. Konuşma öncesi dönemde olan bir çocuğu gözleyiniz ya da annenize konuşmadan 

önce kendinizi nasıl ifade ettiğinizi sorunuz. Gözlem sonuçlarınızı ya da annenizin 

sizin hakkınızda söylediklerini arkadaşlarınızla paylaşınız. 

5. Kendinizi bir uzman olarak düşünün ve ailelere çocukların dil gelişimini desteklemek 

için neler önerirsiniz? Söyleyiniz. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

6. Kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun 

olarak kullanılmasına...................denir. 

7. Bir dilde anlam  değişikliği yaratan en küçük ses birimine..............................denir. 

8. Bebekler gığıldama döneminde (6 hafta - 3 ay) ........................ gibi yumuşak damak ve 

gırtlak seslerini çıkarırlar. 

9. İki sözcüklü ifadeler döneminde çocukların cümleleri genellikle ................ ve............... 

birleşmesinden oluşur. 

10. ........................................kekelemelikte; konuşmanın kendisiyle beraber, konuşmaya 

eşlik eden jest, mimik ve vücut hareketlerinde de birtakım aksaklıklar ortaya çıkar. 

 

Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz. 

11. Dilde, cümlenin yapısını oluşturan öğelerin anlamlı bir biçimde birleştirilmesi ile ilgili 

kuralları içeren bileşen, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Söz dizimi  

B) Anlam bilgisi 

C) Biçim bilgisi 

D) Kullanım bilgisi 



 

 

E) Ses bilgisi 

 

 

12. Dil gelişimi açsından "ba- ba- ba" şeklindeki hece tekrarları hangi dönemde görülür? 

A) Yeni doğan dönemi 

B) Mırıldanma dönemi 

C) Gığıldama dönemi 

D) Mırıldanmanın tekrarı dönemi 

E) Ses-sözcük dönemi 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler döneminin özelliklerinden 

biri değildir? 

A) Basit soruları cevaplandırırlar 

B) Küçük emirleri yerine getirirler 

C) Kelime dağarcıkları 1000 civarındadır 

D) Öğrendikleri sözcükleri daha esnek ve doğru olarak kullanmağa başlar 

E) Sözel etkileşim daha fazladır 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşmanın fonksiyonel bozukluk nedenleri arasında 

yer almaz? 

A) Ciddi duygusal ve sosyal bozukluklar 

B) Bilişsel bozukluklar 

C) Aile içi problemler 

D) Çocuğun yaşadığı çevre 

E) Ailede birden fazla dilin konuşulması 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi eklemleme bozuklukları arasında yer almaz? 

A) Sözcükte olmayan bir sesin eklenmesi 

B) Sözcükteki bir sesin yerine başka sesin kullanılması 

C) Sesin, yaşa ve cinsiyete göre beklenenden yüksek ya da alçak çıkması 

D) Konuşma sırasında sözcüğü oluşturan seslerden birinin ya da birkaçının 

atlanması 

E) Konuşma dilinde olmayan bir sesin çıkarılması 
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SOSYAL GELİŞİM 

 

  Bir sistem olarak toplumun amacı, yaşamasını sürekli kılmaktır. Toplumun 

sürekliliğini sağlayacak olan en önemli öğe, etkin görevler üstlenecek olan üyeleridir. 

Toplumu oluşturan bireylerin toplumun etkin birer üyesi olabilmeleri için, yaşına göre sosyal 

gelişimini gerçekleştirmeleri gerekir. 

 

Çocuklarda sosyal gelişimle ilgili bilgilerin verildiği bu bölümde; sosyal gelişimin 

tanımı ve önemi, sosyal gelişimle ilgili kavramlar ve çocuklarda sosyalleşme özellikleri ile 

Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı ve Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi üzerinde 

durulmuş, sosyal gelişimi etkileyen etmenler vurgulanmıştır. 

 

TANIMI VE ÖNEMİ 

 

İnsan toplumsal bir varlıktır ve çevresiyle sürekli etkileşim halindedir. Sosyal gelişim, 

bireyin içinde yaşadığı topluma uyum sağlama süreci olarak tanımlanabilir. Çocuğun sosyal 

gelişimi, onun ailesiyle, arkadaşlarıyla ve çevresindeki diğer bireylerle olan ilişkilerini, 

sorumluluk alma, liderlik, paylaşma vb. becerilerin kazanımını içeren bir süreçtir (Kandır, 

2003; Ulutaş, 2007a).  

 

İnsanlar tek başlarına değil, bir grubun ve daha geniş bir toplumun üyesi olarak ve 

diğer üyelerle etkileşerek yaşamlarını sürdürürler. Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren 

ailesinin ve ailesinin içinde bulunduğu toplumun bir üyesidir. İçinde bulunduğu toplumda 

etkili, hem kendisine, hem de topluma yararlı bir biçimde yaşayabilmek için düşünme, yapma 

ve hissetme yeteneklerini kullanarak, içinde bulunduğu kültürün davranış örüntülerini, ahlak 

değerlerini ve kendi rollerini benimsemek zorundadır.  

 

Bireyin doğar doğmaz hem fiziksel, hem de sosyal bir çevre içine girmesi çevreye 

uyum davranışını gerektirir. Bireyin uyumunu sosyal gelişimi sağlar. Çocukluğun ilk 

yıllarındaki sosyal gelişim, onun daha sonraki sosyal davranışlarının temelini oluşturur 

(Çağdaş, 2000; Gizir, 2002). 

 

Sosyal becerileri gelişmiş bir insan, çevresindeki diğer insanlarla sorun yaratmadan, 

olumlu ilişkiler kurar. Sorun yaşasa bile, bunları toplumca onaylanan yollarla çözümleyebilir. 



 

 

Bu özellikleri sosyal statüsüne yansıyabilir, bulunduğu toplulukta liderlik rolü üstlenebilir. 

Kendi ihtiyaçları ve istekleri ile toplumun istekleri arasında denge sağlayabilir. Birlikte 

yaşadığı insanlarla yardımlaşmayı, paylaşmayı, işbirliği içinde çalışmayı başarır ve 

duygularını içinde yaşadığı kültüre uygun biçimde ifade edebilir (Başaran, 2000; Maccoby, 

1984). 

 

Sosyal becerilerden yoksun çocuklar ise arkadaşları tarafından reddedilmekte, 

akademik açıdan da başarısız olabilmektedirler. Bu çocuklar ileriki yıllarda yaşıtlarına göre 

sosyal ve duygusal sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalabilirler (Knight ve Hugses, 1995). 

 

Bir insanın sosyalleşmesi için; 

 Gereksinimlerini doyurmayı, 

 Davranışlarını toplumun değer yargılarına göre düzenlemeyi, 

 Olumsuz davranışlarını en aza indirmeyi, 

 Toplumca onaylanan davranışları alışkanlık haline getirmeyi, 

 Gelenek ve göreneklere uygun davranmayı, 

 Başkaları ile iyi ilişkiler içinde olmayı, 

  Kendine karşı saygılı olmayı öğrenmesi gerekir. 

 

Çocuğun sosyal bir kişi olması kalıtımdan çok, çevrenin etkisine yani öğrenmeye 

dayanır (Acun ve Erten, 1992; Çağdaş, 1997). 

 

SOSYAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

Çocuklarda sosyal gelişimle ilgili olarak benlik, sosyalleşme ve sosyalleştirme, sosyal 

olgunluk, kültür, kişilik gibi kavramlardan söz etmek mümkündür. Bu bölümde sırasıyla bu 

kavramlar üzerinde durulmuştur. 

 

Benlik 

 

Benlik kavramı; bireyin çeşitli kişilik özelliklerinin kendinde bulunuş derecesi 

hakkındaki değerlendirmelerinin bütünü ya da kişinin kendini algılaması şeklinde 

tanımlanabilir. Kişinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal özellikleri, istekleri ve 



 

 

başarıları hakkında kendi düşüncelerinin bir bileşimidir. Kendisi hakkındaki duygu, düşünce 

ve tutumlarının bütünüdür. Benlik kavramının bireyi öğrenmeye, keşfetmeye, problem 

çözmeye, başarıya ve çalışmaya yönlendirmede çok etkili olduğu ve benlik kavramındaki 

olumsuzluğun bireyin yaşamla mücadelesinde çaresizlik duyguları ve isteksizlikle 

sonuçlandığı vurgulanmaktadır (Fox, 1990; Hjelle ve Ziegler, 1988; West vd., 1980; 

Woolfolk, 1993). 

 

Benlik kavramı doğada hiyerarşik bir sıra izler. Öncelikle ilkel benlik kavramı 

kazanılır. Çocuğun ev içindeki yaşantısı benlik kavramı için temel oluşturur. Fiziksel ve 

psikolojik alandaki gelişmeler öz imajı oluşturur. İlk psikolojik öz imajlar çocuğun 

kardeşleriyle olan ilişkileri ve kardeşlerin birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Çocuk ev 

dışındaki ilişkileri arttıkça kendi kendine diğer kavramları da kazanır. Böylece ikincil benlik 

kavramı da oluşur (Baran, 1999). 

 

Bebek, benlik kavramına sahip olarak dünyaya gelmez. Benliğin gelişimi, çocuğun 

kendisiyle başkaları arasındaki farkı anladığı zaman başlar. Benlik oluşumu, çocuğun 

yaşantısı sonucu başından geçen olaylar ve çevredeki kişilerin etkileriyle meydana gelir. 

Girişim duygusu benliğin olumlu yönde gelişmesinde önemli rol oynar. Bu dönemde çocuğun 

davranışlarından ve ilgilendiği konulardan dolayı eleştirilmesi, korkutulması girişim gücünü 

kaybetmesine neden olabilir. Çocuksu emelleri ve atılımlarından dolayı sık sık korkutulan, 

ceza verilen çocuk, kendini ve yaptığı işleri değersiz görmeye, güvensiz bir benlik yapısı ge-

liştirmeye başlar. Bebeklik döneminde anne-babalarından çok ilgi gören çocuklar daha olum-

lu bir benlik yapısına sahip olurlar. Yapılan araştırmalar, benlik saygısı yüksek olan kişilerin 

kendilerine olan güven duygularının, başarma isteklerinin daha fazla olduğunu, zorluklardan 

kaçmadıklarını ve daha iyimser olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca bu kişilerin kendilerini, 

saygı duyulan ve kabul edilmeye değer, önemli kişiler olarak algılama eğiliminde oldukları da 

elde edilen sonuçlar arasındadır. Benlik kavramı gelişmiş çocuklar, kendi önemlerine 

inanmaları ile karakterize edilirler. Bunun yanında sağlığın bozuk oluşu, fiziksel kusurlar, 

yaşıtlarına göre farklı bir vücut yapısına sahip olma çocuğun akranlarına uyum 

sağlayamamasına, aşağılık duygusu ve olumsuz benlik kavramının oluşmasına neden 

olmaktadır. Okuldaki başarısızlık da çocukta yetersizlik duygusu yaratarak, olumsuz benlik 

kavramının gelişimi ile sonuçlanmaktadır  (Baran, 1999;  Yiğit, 1999). 

 

 



 

 

Sosyalleşme-Sosyalleştirme 

 

Sosyalleşme, bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü ve toplumdaki rolünü 

öğrenerek, toplumla bütünleşmesi anlamına gelen temel bir sosyal süreçtir. Sosyalleşme, 

çocuğun toplum içinde yer almasını sağlar. Bu süreç doğumdan sonra başlar ve yaşam boyu 

devam eder. Ancak yaşamın ilk yıllarında kazanılan davranışlar sosyalleşme açısından 

oldukça önemlidir (Çağdaş, 1997). 

 

 Sosyalleşme öğrenme yoluyla gerçekleşir. Çocukların yaşantılarındaki fırsatlar 

sosyalleşme için temeldir. Eğer çocuklar zamanlarının çoğunu yalnız geçiriyorlarsa, başkaları 

ile sosyal yaşamayı öğrenemezler. Çocukların yalnızca yaşıtlarıyla değil, farklı yaşta ve 

geçmişte olan çocuklarla da beraber olma fırsatına sahip olmaları gerekir. Çocuklar sosyal 

olmayı, ancak buna motive edilirlerse öğrenebilirler. Motivasyon çocuğun ev dışı 

aktivitelerden ne kadar tatmin olduğuna bağlı olarak değişir. Eğer çocuk diğer insanlarla 

birlikte olmaktan hoşlanırsa, bunu tekrarlamak ister. Bu durum da sosyalleşmeyi artırır (Gizir, 

2002).  

 

 Başarılı bir sosyalleşme sonucunda çocukta iç denetim gelişir. İç denetim, kişinin 

davranışlarını yönlendirmesi ve gerektiği zaman onları bastırma yeteneğidir. Bu nedenle 

kişide iç denetim gelişmiş ise yasalar ve toplum zorlamasa da, kişi yasaların ve toplumun 

kurallarına uygun davranışlarda bulunur. Sosyalleştirme bu anlamda, bireye özellikle de 

çocuğa, üyesi olduğu topluluğun ya da toplumun töre, gelenek ve kültürel değerleri ile 

ölçülerini öğretme, benimsetme işidir. Çocuk doğduğu zaman içinde yaşadığı toplumun 

kurallarını ve kültürel değerlerini bilmez. Bir çocuğun toplumsal kuralları ve ilkeleri 

öğrenmesi ve benimsemesi sosyalleştirme sonucu gerçekleşir. 

 

Çocuğun sosyalleşmesinin sağlıklı olabilmesi için anne-babanın, çocuğu ile sağlıklı 

bir iletişim ve etkileşim içinde olması gerekir. Çocuğa sosyal deneyimler kazanması için 

ortamlar oluşturulmalı ve çocuğun arkadaş gruplarına girmesine, grup etkinliklerine 

katılmasına, duygularını, düşüncelerini ifade etmesine, sorumluluk almasına, bağımsız 

hareket etmesine imkân sağlanmalıdır. Hayatın ilk yıllarında, çocukların sosyal davranış ve 

tavırları üzerindeki en önemli etki,  ebeveynlerinin kullandığı çocuk eğitim yöntemleridir. 

Demokratik evlerde büyüyen çocuklar en iyi sosyal düzenlemeleri yaparlar. Sosyal açıdan 

aktif ve dışa dönüktürler. Üzerlerine çok fazla düşülen çocuklar ise içe dönük ve geri planda 



 

 

kalma eğilimindedirler. Çocuklar aile üyeleri ile tatminkâr sosyal ilişkilere sahip oldukları 

zaman, diğer insanlarla ilişkilerinden tam olarak zevk alabilirler (Çağdaş, 1997; Dworetzky, 

1981; Hurlock, 1978). 

 

Sosyal Olgunluk 

 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarına uymada yaş düzeyine göre gösterdiği 

olgunluğa sosyal olgunluk denir. Başka bir deyişle sosyal olgunluk; bir kimsenin anlayış, 

duygu ve beceri gibi özellikler bakımından içinde yaşadığı toplumun yetişkin üyelerinin 

genellikle erişmiş oldukları düzeye gelmesi durumudur. 

 

Çocuğun sosyal olgunluk düzeyine ulaşması, öncelikle anne-babasıyla sağlıklı iletişim 

ve etkileşimi sonucu, toplumun kültürel değerlerini öğrenmesi ile gerçekleşir. Çocuğun 

çevresindeki kişilerle etkileşiminin artması ve kültürel yönden öğrenmesi gerekenleri 

öğrenmesi için fiziksel, duygusal, zihin ve dil yönünden de büyümesi, gelişmesi ve 

olgunlaşması gerekir. Çocuk sağlıklı bir sosyalleşme sürecinde sosyal yönden olgunlaşır 

(Çağdaş, 1997). 

 

Kültür 

 

İnsanların içinde yaşadığı toplumun gelenek, görenek, örf ve adetlerinin tümüne 

“kültür” denir. Çocuğun kültürü ergenlik çağına kadar eğitim ile gerçekleşir, yani bir toplum 

içinde yaşayarak öğrendikleri, edindikleri kültürün ona katkılarının tamamıdır. Bu sürece, 

eğitimciler eğitim adını verir. İnsan dünyaya er veya dişi olarak gelir. Kültürlenme ile kadın 

veya erkek olur. Bu süreç, yani toplumca verilen cinsel rollerin, kimliklerin benimsenmesi işi, 

ergenlik çağına kadar tamamlanmış olmaktadır. Davranışların büyük bir kısmının oluşmasını 

sağlayan temel kişilik örgütlenmesi “birinci çocukluk”, geri kalanı “ikinci çocukluk” 

evresinde kazanılmış olur. Geçmişten günümüze gelişmiş, az gelişmiş veya gelişmekte olan 

bütün toplumlar, eğitimin çocukluk döneminde daha etkili, verimli ve başarılı olduğunu 

görmüş ve çağların birikimine dayalı bu gözlemlerini, “Ağaç yaşken eğilir” gibi deyişlerle 

dile getirmişlerdir (Acun ve Erten, 1992;  Güvenç, 1997). 

 

 

 



 

 

Kişilik 

 

 Kişilik, bireyi diğer bireylerden ayıran, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü özellikler 

bütünüdür. Bir bireyi, kişiliğini oluşturan bütün özellikleriyle tanıyabilmek kolay olmasa da, 

sürekli olarak göstermekte olduğu belirgin özellikleriyle, onun hakkında iyimser-karamsar, 

güvenli-güvensiz, girişken-çekingen gibi çeşitli yapılar geliştirebiliriz. Bireylerin bilişsel, 

duyuşsal, sosyal ve fiziksel yönlerden farklı özellikler göstermeleri, onların mizaçları, 

tutumları, değerleri, belirgin davranış kalıpları ve daha birçok özellikleri bakımından 

birbirlerinden farklı olmaları demektir (Can, 2002). 

 

ÇOCUKLARDA SOSYALLEŞME ÖZELLİKLERİ (0-12 YAŞ) 

 

Sosyalleşme çocuk gelişiminde en önemli süreçlerden biridir. Yalın bir anlatımla, 

bireylerin özellikle de çocukların belirli bir grubun işlevsel üyeleri haline geldikleri ve grubun 

öteki üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve inançlarını kazandıkları süreçtir (Çimen, 2000). 

 

Çocuğun sosyal gelişiminde aile ortamı ile arkadaş edinme ve grup ilişkilerinin ve bu 

ilişkilerde yaşanan işbirliği, rekabet gibi duyguların önemi büyüktür. 

 

Aile İlişkileri 

 

 İnsan toplumsal bir varlıktır ve çevresiyle sürekli bir etkileşim içindedir. Çocuk 

doğumundan itibaren ailesiyle birlikte yaşamaya başlar, aile onun ilk sosyal çevresidir. 

İnsanlarla nasıl ilişki kuracağının ilk deneyimlerini ailesiyle yaşar (Kandır, 2003). 

 

 Okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumu ailedir. 

Anne-babanın ve ailedeki diğer kişilerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini 

belirler. Aile, çocuğun ilk sosyal yaşantılarını edindiği yerdir. Dolayısıyla çocuğa yöneltilen 

davranışlar ve ona karşı gösterilen tutumlar hem kişiliğini, hem de sosyal gelişimini 

şekillendirmektedir. Ayrıca, çocuğun yetiştiği ailenin genişliği, sosyo-ekonomik ve kültürel 

düzeyi ilk sosyal deneyimlerini çeşitlendirmektedir. Aile çocuğun alacağı kavramları seçerek 

çocuğa vermekte ve sonucu değerlendirmektedir. Bu seçici ve değerlendirici süreç, çocuğun 

kişisel ve sosyal davranışlarıyla ilgili değer duygusunun gelişmesine neden olmaktadır (Başal, 

2003).   



 

 

 Evlerinde yakın bir ilgiyle demokrasinin birleştiğini gören çocuklar etkin, özgür ve 

arkadaşlarıyla ilişkilerinde başarılı olmaktadır. Anne-babalar çocuklarının bağımsızlık 

çabalarını destekledikleri, zor durumlarında onlara yardımcı oldukları taktirde bağımsız bir 

kişilik kazanmalarını sağlarlar. Hoşgören, cezalandıran ya da hem sevip, hem soğuk davranan 

ebeveynlerin çocukları bağımlı bir kişilik yapısına sahip olur. Anne-babalarına güvenle bağlı 

çocuklar daha sosyaldir ve daha iyi işbirliği yaparlar. Ayrıca karmaşık ve kritik durumlarda 

daha sabırlı ve isteklidirler. Aile sistemindeki yeni bir kardeşin doğumu, ölüm, boşanma, aile 

üyelerinden birinin evden ayrılması, çocuğa bakan kişinin sıklıkla değişmesi gibi değişiklikler 

de çocuk üzerinde etkilidir. 

 

 Aile üyeleriyle ilişkileri, çocuğun diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı 

aldığı tavırların, benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur. Aynı zamanda çocuğa 

aile ve toplumun bir üyesi olduğu bilincini aşılar. Böylece uyum sağlama sürecine temel 

oluşturur (Çimen, 2000; Gimpel ve Holland, 2003). 

 

Arkadaş Edinme 

 

Arkadaşlık, çocuğun ailesinin karşılayamadığı en önemli ihtiyaçlarından birisidir. 

Arkadaşlığa duyulan ihtiyaç, sadece sosyal açıdan doyum sağlamak amacıyla değil, aynı 

zamanda bilgi ve deneyim kazanmak içindir. Çocuklar arkadaşlarıyla birlikte oldukça, istenen 

ve kabul edilen pek çok davranışı öğrenirler. Arkadaşlık, çocuğun toplumsal yaşamda uyumlu 

ilişkiler kurması yanında, yeteneklerinin ortaya çıkmasına, sorumluluk duygusunun 

gelişmesine katkıda bulunur. Arkadaşlığın en önemli üç özelliği; karşılıklı olması, tarafların 

birbirlerine sevgi hissetmeleri ve gönüllülük esasına dayanmasıdır (Lieber ve Umansky, 

2004; Nazik, 2003). 

 

Çocuk sosyal yönden gelişebilmek için arkadaş grubuna girmelidir. Çünkü çocuk grup 

oyunları içinde, arkadaşları ile etkileşimi sonucunda sosyalleşir. Grup oyunları çocuğun 



 

 

yaşantısında en doğal ve en zengin ortamdır. Çocuk paylaşmayı, işbirliği kurmayı, 

sorumluluk almayı, kendi haklarını korumayı, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı 

göstermeyi, lider ya da üye olmayı, kazanıp kaybetmeyi, görgü kurallarını, yarışmayı ve 

dayanışmayı grup oyunları aracılığı ile kazanır. Böylece çocuk toplumsal yaşamın yöntem ve 

kurallarını benimser ( Çağdaş, 1997). 

 

Arkadaş edinmek ve ilişkiyi sürdürmek, belli bir olgunluğa ulaşmış olmayı gerektirir. 

Yaşıtları ile ilişki kuramayan, arkadaşlık edemeyen çocuklarda, içe kapanma ya da ilgi 

çekebilmek için saldırgan davranışlara yönelme görülebilir. Arkadaş kazanma çabası sosyal 

yaşam için iyi bir deneyimdir. Bir grup içinde hiç özel arkadaşı olmayan çocuk, arkadaş 

edinmek için yetişkin yardımına ihtiyaç duyabilir. Eğer kendi başına bırakılırsa çocuk içe 

kapanık olur, çocuğun çekingen ve içe kapanık olması arkadaş edinmesini engelleyerek, 

annesine olan bağlılığını artırabilir (Çağdaş, 1997; Rogers ve Ross, 1986). 

 

İlk yıllarda çocuklar, dille iletişim becerileri gelişmediğinden ve benmerkezci 

tutumları nedeniyle birlikte oynayamazlar. Bu çağda çocuklar arkadaşlarıyla yanyana ya da 

ayrı ayrı oynarlar. Birbirleri ile sosyal etkileşimleri oldukça azdır. İki çocuk arasındaki 

kuvvetli bağlılık üç-dört yaşında meydana gelebilir. Üç-dört yaşlarında yaşıtlarla kurulan 

arkadaşlıkların sayısında artış olur. Okul öncesi eğitim kurumları, yaşıtlarla birlikte olma ve 

onlarla faaliyette bulunma konusunda fırsatlar sağlar. Çocuğun yaşı ilerledikçe aile içindeki 

başka çocuklarla ve komşu çocuklarla ilişkilerinin gelişmesinde de ilerleme görülür (Çimen, 

2000). 

   

Okul yıllarında arkadaşlarla olan ilişkiler daha da yakınlaşır ve “en iyi arkadaş” 

belirlenir. Okulun ilk yıllarında başkaları tarafından beğenilen ve ilginç oyuncağı olan 

çocuklar arkadaş olarak seçilirken, sekiz-on yaşlarında arkadaş ilişkilerinde güvene önem 

verilir, daha sonrasında ise duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı sırdaş kişiler arkadaş olarak 

seçilir. Okul çocukları, arkadaş gruplarında kimin lider, kimin grup üyesi olacağını 

kararlaştırabilirler. Gruba kabul edilen çocuk, bir grup üyesi kimliği geliştirir ve farklı sosyal 

ortamlara katılma deneyimleri yaşar (Frost vd., 2001; Ulutaş, 2007a). 

 

Çocuklar ilişkilerini yetişkinler gibi şekillendirirler. Yaş ve büyüklük statüsü 

çocuklarda yetişkinlerden daha önemlidir. Eğer çocukların oyun arkadaşları onlardan daha 

büyük ise çocuklar onlardan geri kalmamaya gayret gösterebilir. Sonuç olarak yaşıtlarından 



 

 

daha olgun davranışlar geliştirirler. Oyun arkadaşları ve kardeşlerinin hepsi kendi 

cinsiyetinden olan çocuklar ise genellikle karşı cinsteki oyun arkadaşlarıyla iletişim kurmakta 

güçlük çekerler (Dworetzky, 1981). 

 

Çocuklar ancak ergenliğe yaklaşırken ya da ergenlik dönemine girdiklerinde, 

arkadaşlığın değişik kişiliği ve düşünceleri olan bireylerin işbirliği yapmayı öğrendikleri, 

sürekli bir ilişki olduğunu anlamaya başlarlar. İçten ve karşılıklı paylaşmaya dayanan 

arkadaşlık aşamasına erişen dokuz ile onbeş yaş arasındaki çocuklar, arkadaşlarını üçüncü bir 

kişinin gözüyle görebilirler. Arkadaşlar duygularını paylaşır ve birbirlerinin sorunlarını 

çözmede yardım ederler. On iki yaşındaki bir çocuk “Arkadaş, iyi ve kötü anlarınızda sizin ile 

birlikte olan kimsedir. Bir arkadaşa güvenip sırlarınızı açabilirsiniz” diyebilmektedir. 

Ergenlik döneminde çocuk düşüncelerini, yeteneklerini ve yaşadığı fiziksel değişiklikleri 

akranlarıyla karşılaştırma ihtiyacı içindedir. Arkadaşlık ortamı bu açıdan ergene büyük 

fırsatlar sunar (Dworetzky, 1981; Feldman 2004).  

 

Gruba Katılma 

 

Gruba katılma en temel sosyal gereksinimlerden birisidir. Her çocuk arkadaş edinme 

ve gruba katılma ihtiyacı duyar. Okul yıllarında oluşturulan akran grupları, oyun oynamak 

amacıyla biraraya gelen topluluktan öte, birbirini etkileme ve ait olma duygusunun yaşandığı, 

açık veya dolaylı olarak nasıl davranılması gerektiğine ilişkin kuralları olan ve ortak amaçlar 

doğrultusunda çalışma biçiminin belirlendiği gruplardır.  

 

Ergenlerin arkadaşlık ilişkilerinde iki tür gruplaşmadan söz edilebilir. Bunlardan ilki, 

sık sık birbirleriyle sosyal etkileşimde bulunan “küçük arkadaş grupları”dır, ergen istediği 

zaman gruptan ayrılabilir. Ergenlerin arkadaş ilişkisinin diğer bir çeşidi ise bazı özellikleri 

ortak olan, fakat birbiriyle sosyal etkileşimde bulunmayan “topluluklar”dır. Ergenler farklı 

yer ve zamanlarda birçok grubun üyesi olabilir. Örneğin; okulda fen kolunun, evde komşu 

grubunun bir üyesi olabilirler (Ulutaş, 2007a; Ulutaş, 2007b). 

 

Arkadaş grubu içindeki değişik yaşantılar, çocukların yeni davranış kalıpları 

geliştirmelerine yardımcı olur. Arkadaş grubu içindeki etkileşim, çocuğun ailesinde 

görmediği bazı sosyal davranışları öğrenmesini sağlar. Çocuk grup normlarına uymayı, 

gruptaki rolüne uygun davranışlarda bulunmayı öğrenir. Akran grubu ile etkileşimin artması, 



 

 

çocuğun değişik rolleri denemesine fırsat sağlayarak sosyal deneyimlerini arttırır. Akran 

grupları, çocukların kendilerine olan güven duygularının gelişmesi için de oldukça önemlidir. 

Ayrıca akran gruplarındaki etkileşim, çocukta çekingenliği azaltır ve sosyal uyumu 

kolaylaştırır (Çağdaş, 1997). 

 

Çocuk Kavga ve Tartışmaları 

 

Çocuklar karşılaştıkları hayal kırıklığının sonucunu kavgayla noktalayabilirler. Bu 

durum özellikle bir büyüğün dikkatini kendi üzerine çekme veya ilgi merkezi olma 

duygularının başka yollarla doyurulmaması halinde görülebilir. Bir çocuk diğerinde gördüğü 

şeye sahip olmak veya onun olduğu yerde olmak isteyebilir. Bu nedenle diğer bir çocuğa 

vurabilir veya kavga edebilir. Bir çocuğun diğerine karşı saldırgan tutumu normaldir ve 

değişik amaçlara hizmet edebilir. Darılma veya mücadele eğer iki iyi arkadaş arasında oyun 

davranışı şeklinde ise arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir. Bu tür bir saldırgan tutum köklerini 

kıskançlıktan alabilir. Darılma veya kavga, saldırgan görülen çocuğun antisosyal 

davranışlarından kaynaklanabilir. Erkek çocuklar kavgayı duygusal bir çıkış yolu olarak 

görürler. Kızlar birbirlerinin saçını çekse de, sözle darılırlar. Çocuklar daha çok oyun 

oynarken kavga ederler. Fakat bu tür kavga ve dargınlıkların süresi çok uzun değildir 

(Çağdaş, 1997). 

 

Arkadaşları arasında popüler olan çocukların diğerleri ile yakın ilişkiler kurmada daha 

başarılı olmalarına rağmen, yakın ilişki kuramayan çocuklar ya daha saldırgan ya da çekingen 

olabilirler. Bazı çocukların başka çocukları sevimli yapan toplumsal becerilerden yoksun 

oldukları konusunda yapılan bazı araştırma sonuçları, özellikle okul öncesi dönemde 

kendilerine kötü davranılmış olan küçük çocukların, yaşıtlarınca dışlanma olasılığının yüksek 

olduğunu göstermektedir. Bu çocuklar genelde etkin ilişkiler kuramazlar, daha az sevilen, az 

popüler ve çekingendir. Bu çocukların yaşıtları tarafından dışlanmaları yaş büyüdükçe 

artmaktadır. Dışlanmanın ilk ortaya çıktığı okul öncesi dönemde bu çocuklara yardımcı 

olunması gerekir. Yetişkinler bu durumdaki çocuklara model olarak ve yönlendirerek 

toplumsal beceriler kazandırabilirler. Yaşıtları ile başarılı deneyimler yaşayabilecekleri 

fırsatlar yaratabilir, grup etkinliklerine dahil olmalarını sağlayabilirler (Aytar Güngör, 2007).  

 

 

 



 

 

Oyun 

 

 Genel olarak oyun, “belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız 

olarak gerçekleştirilen, her şekilde çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, 

bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için 

en etkin öğrenme süreci” olarak ifade edilmektedir. Yaratıcı oyun aktiviteleri çocuğun 

fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden tüm gelişiminde etkilidir. Aynı zamanda 

çocuğun bedenini kontrol edebilmesini, kendisini ve çevresini tanımasını sağlar (Doğanay, 

1998; Mayesky, 2002).  

 

 Oyun tipleriyle ilgili pek çok yaklaşım vardır. Ancak, Piaget’nin oyunla bilişsel 

gelişim arasında önemli bir ilişki olduğunu savunduğu yaklaşımı genellikle ana çatı olarak 

kabul edilmektedir. Piaget’nin yaklaşımına göre üç tip oyun vardır:  

 

 Alıştırma Oyunları: Altı aydan iki yaşa kadar olan süreyi kapsar. Bu dönemde fiziksel 

aktiviteye dayalı duyu-motor ve keşfedici oyunlar görülür. Çocuk bu dönemde dokunabildiği 

her şeyi alır, yakalar, sallar, ileri-geri hareket ettirir, atar ve sonra geri almayı öğrenir. Bunları 

öğrendiğinde oyuna dönüştürür. Öğrenilmiş hareketleri tekrarlar ve bundan zevk alır. Bu tür 

oyunlar zihinsel fonksiyonların geliştirilmesi için önemlidir.  

 

 Sembolik Oyunlar: İki-on iki yaş arasında görülür. Çocuk gerçek yaşamda karşılaştığı 

olayları oyunlarına taşır. Oyunlarında anne-baba, doktor vb. olur. Oyunlarına dili de katar. Bu 

dönemde gerçek nesneye ulaşamadığı zaman onu zihninde canlandırır, onun yerine başka bir 

nesneyi koyabilir. Örneğin; bir kalemi iğne olarak kullanabilir.  

 

 Kurallı Oyun: On bir-on iki yaşından sonra görülür. Belli bir kuralı olan oyunlardır ve 

çocuklar bu kurallara uymak zorundadır (San Bayhan ve Artan, 2004). 

 

 Oyun çocuğun motor, bilişsel, dil gelişimlerine olduğu gibi sosyal gelişimine de 

büyük katkı sağlar. Arkadaşlar arasında etkileşimi arttırarak, değişik toplumsal rolleri deneme 

fırsatı verir. Oyundaki etkin deneme fırsatları, çocuğun yeni durumları ve yaşantıları 

özümsemesine olanak sağlar. Erikson oyunu duygusal bir laboratuar olarak görür, çocuk 

burada çevreyle baş etmeyi öğrenir. Çocuğun oyunda toplumsal yaşamı biçimlenir. 

Arkadaşlık kurma, paylaşma, yardımlaşma, başkalarının haklarına saygılı olma, kendi hakkını 



 

 

koruma, kurallara uyma, birlikte çalışma, üretme gibi toplumsal gelişimle ilgili pek çok 

yetenek kazanır. Dilini kullanmayı, kendini ifade etmeyi öğrenir. Oyun yaratıcı düşünmeyi 

geliştirir. Oyun yoluyla çocuklar yeni fikirler üretebilirler. Ayrıca oyun vasıtasıyla hata 

yapabileceklerini ve hatalarıyla başetmeyi öğrenirler. Oyunda aldığı roller cinsel kimlik 

gelişimine katkı sağlar, onu gelecekteki yetişkin rolüne hazırlar. Günlük yaşamla ilgili 

nezaket kuralları ve ahlaki kavramları öğrenir. 

 

 İki yaşındaki çocuklar genellikle izleyici ve paralel oyunda yer alırken, dört-beş yaşta 

giderek artan ölçüde ortaklaşa ve işbirliği içinde oyun özellikleri görülür. Beş-yedi yaş 

çocukları ise oyuncakları paylaşmada, kuralları koymada, çatışmaları çözmede ve 

yardımlaşmada daha beceriklidirler (Aytar Güngör, 2007; Decker 1990).  

 

İşbirliği 

 

 Toplumda bireyler arasında işbirliği ve işbölümü esastır. İşbirliği; bir işi yapanların 

güçlerini birleştirmesidir. Çocuk aile çemberinin içinden akranlarının bulunduğu dünyaya 

doğru kaydıkça, bu kişilerle birlikte olmaktan daha çok doyum sağlamayı öğrenmek 

zorundadır. Arkadaşın çocuk için çok önemli olmasından dolayı, aileler çocuğun arkadaşları 

konusunda çok duyarlı olmalıdırlar. Okul dönemi boyunca sürdürülen sağlıklı ve olumlu 

arkadaşlıklar çocuğun yaşamını zenginleştirebilir. Başka ilişkilerde bulamadığı güveni ve 

işbirliğini arkadaşlık ortamında sağlayabilir (Gazeloğlu, 2000). 

 

“Olumlu kişilerarası ilişkiler” olarak da adlandırılan prososyal davranışlar; işbirliği, 

paylaşma gibi diğer insanların mutluluğu ile ilgili, onların yararına olan duygular olarak 

nitelendirilmektedir. Çocuklar on sekiz- yirmi dört ay arasında işbirliği yapmaya, 

yardımlaşmaya başlamaktadır. Ancak küçük çocukların paylaşma ve işbirliği yapma 

kapasiteleri sınırlıdır. Bu nedenle prososyal davranışların gelişimi ergenlik ve sonrasına kadar 

sürer. Bu durum toplumsal özelliklerden etkilenebilir. Örneğin; Amerika’da yapılan bir 



 

 

çalışmada, işbirliğini gerektiren bir oyunda dört-beş yaş çocuklarının işbirliği yaptıkları, daha 

büyük çocukların ise birbirleriyle yarışma eğiliminde oldukları görülmüştür. Araştırmacılar 

bazı toplumlarda grup amaçlarının daha ön planda olduğunu, bu nedenle bu toplumlarda 

işbirliğinin daha fazla görüldüğünü, bazı toplumlarda ise çocukların rekabete daha eğilimli 

olarak yetiştirildiğini, bu nedenle daha az işbirliği yaptıklarını ifade etmektedirler (San 

Bayhan ve Artan, 2004).  

 

İşbirlikçi çaba çocuklarda yetişkinlerden daha kolay uyarılabilir. Temel olarak çocuk 

onaylanmak ister. Sadece ilgiyi haketmek çocuk için yeterli değildir. Aynı zamanda 

diğerlerinin birbirlerine yardım etmesiyle onların sosyal onayını aldığını görmesi çocukta 

yardımseverliği ortaya çıkartır. Bir çocuk işbirlikçi davranmadığı zaman, bunun gerçek bir 

sebebi vardır. Belki verilen görev çok zordur ya da kedinden bir şey yapmasının beklendiğini 

bilir, ama neyi nasıl yapacağını tam olarak bilemez. Buradaki sorun isteklerin ve yönergelerin 

çocuklardan çok, yetişkinlerin anlama düzeyine göre verilmesidir. Çocuğun işbirlikçi 

olmamasının diğer bir nedeni de, çocuğun başka bir oyunda kuvvetli olan ilgisini 

değiştirmeye tahammül edememesidir. Çocuk büyük bir taklitçi olduğundan, işbirlikçi 

olmayan davranış örnekleri, işbirlikçi davranış isteğini etkiler. Ancak bir yetişkin bu çocuğu 

inatçı ve kötü huylu olarak tanımlayabilir. Böyle bir davranış çocuğun işbirlikçi olmayan 

davranışını keskinleştirir. Bu durum, çocuğun kendisini kötü hissetmesine neden olur 

(Dworetzky, 1981). 

 

Rekabet 

 

Rekabet olgusu arkadaşlık kavramı ve yaşıtlar arası iletişim önem kazanınca ortaya 

çıkar ve çocuklar üç-dört yaşlarında iken giderek artar. Örneğin; dört-altı yaş arasındaki 

çocuklar kendi oyuncaklarını başkasıyla paylaşma konusunda isteksizdirler. Eve gelen 

arkadaşlarına oyuncaklarını gösterip, arkadaşının beğendiği oyuncağı tekrar onun elinden 

almak isteyen bir çocuğa sıklıkla rastlanır (Fişek ve Yıldırım, 1983).  

 

Üç yaşından önce rekabet çocuğun davranışını çok fazla etkilemez. Çocuk genelde 

diğerinin bloklarıyla ne yaptığına bakmadan, kendininkilerle oynar. Ebeveyni tarafından 

sevgi gösterildikçe, başarı için rekabet ve işbirliği sergiler. Rekabet rolleri itici bir güç gibi 

çocukları en iyiyi yapmaya yöneltir ve sosyalleşmeye katkıda bulunur. Bununla beraber eğer 

rekabet durumu kavga ve övünme şeklinde ortaya çıkarsa pasif sosyalleşmeye neden olur 



 

 

(Dworetzky, 1981). 

 

Rekabet konusunda temel etken ev atmosferi olup, çocuk ailede gördüğünü her yerde 

uygular. Evde gerek nesneler, gerek söz hakkı ve gerekse ilgi için rekabet ve yarışma varsa, 

çocuk edindiği beklentileri ve öğrendiği davranışları dışarıda uygular. Bunun sonucu olarak 

yetişkinin görevi çocuğa rekabet gerektirmeyen bir ortam sunmaktır. Çocuklar bu konuda çok 

esnek olup, ortam rekabet yerine paylaşma ve dayanışmayı vurguluyorsa o yönde davranırlar. 

Rekabet, çocuklar arasında birbirini geçme, birbirinden aşağı kalmama biçiminde kendini 

gösterir. Özellikle çocukların bilgi ve yeteneklerini göstermek için verdikleri uğraştır. 

Rekabet başarıyı kamçılar, ancak aşırı rekabet hırsı çocuğun kişilik gelişimini bozar. 

 

Grup oyunlarında rekabet çocukları zihinsel ve fiziksel yönden geliştirir. Çocuklarda 

fazla rekabeti önlemek için onlara kişisel yeteneklerinin üzerinde iş ve sorumluluk vermemek 

gerekir. Çocukta yarışma duygusunun oluşumu bilinçli taklit hareketlerinin başlamasına 

bağlıdır. İki-üç yaşındaki çocuklarda bile, arkadaşlarından aşağı kalmamak ve geçmek isteği 

görülür. Oyunlarda ve derslerde yarışmanın etkili bir çabaya sebep olduğu, hatta çocukların 

iki gruba ayrıldığı oyunlarda bu etkinin daha fazla görüldüğü gözlenebilir. 

 

İlk gençlik yıllarındaki çocuklarda yarışma duygusu kuvvetlidir. Spor faaliyetlerinde 

başarmak için harcanan emeğin arkadaşlar arasında yükselmek isteğinden doğduğu 

bilinmektedir. 

 

Son çocukluk dönemi (çete çağı) boyunca rekabet üç biçimde görülür:  

 Grubun kendisini tanımak üzere, grup üyelerinin süregelen rekabeti, 

 Kendi grubuyla rakip gruplar arasındaki çatışmalar, 

 Grupla toplumu düzenleyen diğer sosyal kurumlar arasındaki çatışmalar. 

 

Bunların her biri, çocuğun sosyalleşmesini farklı biçimde etkiler. Son çocukluk 

dönemindeki rekabet çoğunlukla kavgaya neden olur (Acun ve Erten, 1992; Yapıcı ve Yapıcı, 

2005; Yavuzer, 1999). 

 

 

 

 



 

 

Kız-Erkek Çocuk İlişkileri 

 

Çocuk toplumsal ilişkilere girmeye başladığında cinsiyet farkı onun için çok fazla 

belirgin değildir. Erkek ve kız çocuklar birlikte oynar, aynı oyunlardan zevk alırlar. Okul 

öncesi dönemde ise bazı ayırımlar ortaya çıkmaya başlar. Üç- dört yaşlarındaki erkek 

çocuklar, kız çocuklardan daha fazla kavga eder. Karşısındakine kızdıkları zaman yumruğa ya 

da tokata başvurdukları görülür. Erkeklerin erkeklerle, kızların kızlarla kavgaları, kız-erkek 

kavgalarından daha fazla olur. 

 

Okul öncesi dönemde, her iki cinsiyetteki yaşıtlarıyla oyun oynayan çocuklar, okul 

yıllarında kendi cinsiyetinden olan çocuklara yönelir ve onlarla oyun oynamayı tercih ederler. 

Kızlar kız çocuklarının oluşturduğu kendi grupları içinde, erkekler ise erkeklerden oluşan 

gruplar içinde oyun oynarlar. Freud, bu davranışı latent, yani örtük cinsiyet dürtüsüyle 

açıklamaya çalışmıştır. Yedi-on iki yaş döneminde kız ve erkekler ya birbirlerine zıt giderler 

ya da büsbütün kayıtsız kalırlar. Araştırmalar, erkek çocukların yaşları büyüdükçe kızlar 

hakkındaki fikirlerinin daha da kötüleştiğini, kızların ise erkek çocuklar hakkındaki 

fikirlerinin gittikçe iyileştiğini ortaya koymuştur. Her cins kendisinin diğer cinsten daha iyi 

olduğunu düşündüğü halde, on dört yaşındaki kızlar erkek çocukların da hemen hemen ken-

dileri kadar iyi olduğunu düşünmektedirler. 

 

Her iki cinsiyetteki çocukların birbirleri hakkındaki düşünceleri karşılaştırıldığı 

zaman, kızların bazı konularda farklı düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Bu düşünceler; kızlar 

okulda çalışkandır, canları yandığı zaman ağlarlar, acıya tahammül edemezler, hayvanlara ve 

küçük çocuklara karşı merhametlidirler vb. gibidir. Kızlar ve erkekler ergenlik çağında 

kaynaşmaya başlarlar. Birlikte gezmeye çıkıp, dost olurlar. Bu yaşlarda karşı cinse ilgi 

duymaya başlarlar, artık romantik duygular başlamıştır (Acun ve Erten, 1992; Başal, 2003).  

 

ERİKSON’UN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM KURAMI 

 

 Erik Erikson, Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramına sosyal boyutun da katılması 

gerekliliğine inanmıştır. Çünkü o farklı kültürlerde çalışma olanağı bulmuştur. Kişilik 

gelişiminin herkesin yaşadığı düzenli bir aşamalar sıralaması içinde ortaya çıktığı konusunda 

Freud tarafından benimsenen görüşe Erikson da katılmaktadır. Erikson psiko-sosyal gelişimin 

yetişkinliğe kadar yaşandığı görüşündedir. Erikson’a göre; kişilik doğumla birlikte başlayıp, 



 

 

olgunluğa ve ölüme kadar giden yaş aralığı içinde gelişimini sürdürür. Yaşamın yalnız bir 

bölümü, diğer bölümlerinden daha önemli ve kritik değildir. Erikson, yaşam boyu gelişim 

ilkesini ortaya atan ilk psikologlardan biridir (Aytar Güngör, 2007; Kaya, 2006). 

 

Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Evreleri 

 

 Erikson yaşamı sekiz dönemine ayırır. Kişilik bu sekiz dönemin tümünde gelişimini 

sürdürür ve bir dönemde olumsuz yaşanan denge, sonraki bir dönemde olumlu yöne 

çevrilebilir. Örneğin; çevresine güvenemeyen bir bebeğe bir sonraki dönemde ilgi ve bakım 

sağlanırsa, çocuk insanlara karşı güven geliştirebilir. Erikson’un kuramını Freud’un 

kuramından ayıran en önemli özellik de budur. 

 

Güvene karşı güvensizlik (0-1 yaş) 

 

 Bu dönemde ortaya çıkan sosyal etkileşim boyutu bir uçta güven, diğer uçta ise 

güvensizliktir. Çocuğun dünyaya, diğer insanlara ve kendine güven derecesi büyük ölçüde 

gördüğü bakımın niteliğine bağlıdır. Bebekler doğumlarından itibaren, çevrelerindeki 

dünyaya karşı güvenip güvenmeyecekleri konusunda bir izlenim edinirler. Bu dönemde anne-

bebek ilişkisi güven duygusunun temelini oluşturur. Bu duygu, annenin bebeğinin 

gereksinimlerine gösterdiği duyarlı özen ile mümkündür. Çocuktaki güçlü güven duygusu, 

aynı zamanda umudun da gelişmesine neden olur. Umut, bir kimsenin gereksinim ve 

isteklerinin karşılanabileceğine olan sürekli bir inanç duygusudur. Bebek, anne-babasına 

güven duymakla haklı olduğunu öğrendikçe, umudun da gerçekleştirilebilecek bir amaç 

olduğunu öğrenmeye başlar (Aytar Güngör, 2007; Başal, 2003). 

 

Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik (2-3 yaş) 

 

 Bu dönemde çocuklar bağımsızlık (özerklik) ve kendine yetebilme duygusu ya da 

utanç ve kuşku ile sonuçlanan bir bunalımla karşılaşırlar. Bu evre içinde çocuklar yürür, 

konuşur ve etkin biçimde çevrelerini araştırırlar. Ne yiyeceklerine, ne giyeceklerine kendileri 

karar vermek isterler. Bu şekilde, birçok işi kendi başlarına yapmaya çalışarak bağımsız 

olmak istediklerini belirtirler. Çocuğa kendi eylemlerini kontrol etme fırsatı vermek, 

bağımsızlık duygusunun gelişmesini sağlayacaktır. Anne-babanın aşırı kontrollü, engelleyici 

tutumu ise, çocuğun kendi kapasitesine yönelik kuşku yaşamasına ve utanç duymasına yol 



 

 

açacaktır. Çocuğun davranışını çok sıkı biçimde denetleyen, hoşgörüsüz, mükemmel 

davranışı elde etmek için sık sık cezaya başvuran ebeveyn tutumu, çocukta “tek başına hiçbir 

şeyi beceremem” duygusunu oluşturarak, kuşku ve utanç duygularını ortaya çıkaracaktır. Öte 

yandan, “çok küçük, zarar görür” kaygısıyla, çocuğun özgürce davranmasına olanak 

tanımayan aşırı koruyucu bir tutum da bağımsızlık duygusunun gelişimini engeller (Erden ve 

Akman, 2006; Gizir, 2002).  

 

Girişkenliğe karşı suçluluk duyma (4-6 yaş) 

 

 Üç yaşını tamamlayan çocuğun altıncı yaşın sonuna kadar başarması gereken temel 

görev; girişimciliğe karşı suçluluk karmaşasını çözümleyerek, suçluluk duygusu yerine 

girişimcilik duygusu geliştirebilmektir. Okul öncesi döneme denk düşen bu dönemde, 

çocuğun bağımsız hareket edebilme imkanı daha da artmıştır. Çocuğun giderek kendini daha 

geniş bir sosyal ilişkiler ağı içinde bulması, bu dönemde başa çıkması gereken güçlüklerin de 

artmış olması anlamına gelmektedir. Ancak, anne-baba ve öğretmenlerin çocuğun bağımsız 

davranabilmesi konusundaki yetersiz desteği, girişkenlik duygusunun gelişimini 

engelleyebilir. Çocuğun kendini keşfedebilmesi için gerekli yaşantıları kazanmasına olanak 

sağlanmalıdır. Doğal merakından dolayı çok sık azarlanan ve engellenen çocukta suçluluk 

duygusu gelişmektedir. Girişkenliği ebeveynleri, öğretmenleri tarafından cezalandırılan 

çocuk, gerek bu dönemde, gerekse yaşamının gelecek dönemlerinde yaptıklarının yanlış 

olduğunu düşünüp suçluluk duyabilir. Ancak, çocuğun her yaptığı şeyin onaylanması da 

ahlak gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu durumda, çocuğun yapması ve yapmaması 

gerekenler konusunda bir denge kurularak girişkenlikleri desteklenmelidir (Can, 2002; 

Senemoğlu, 2007). 

 

Başarıya karşı aşağılık duygusu (7-11 yaş) 

 

 Okul yıllarını içeren bu dönemde, çocuğun enerjisinin ve zamanının büyük bir bölümü 

yeni bilgi ve beceriler edinerek geçmektedir. Çocuklar enerjilerini öğrenmeye, problem 

çözmeye ve başarılı olmaya kanalize ederler. Okulda, sporda başarılı olmak, yeni arkadaşlar 

edinmek isterler. Okulda başarılı olduklarında, benlik imajlarına başarı duygusunu eklerler. 

Çok çalıştıklarında istedikleri sonuca ulaştıklarını görürler ve bu alanda uzmanlaşmaya 

devam ederler. Bu da yetişkin sorumlulukları almaya hazır, “iyi çalışan kişi” olarak olumlu 

bir benlik kavramının gelişimini kolaylaştırır. Akademik alanda başarılı olamayan çocuklar 



 

 

ise yaşıtlarıyla karşılaştırıldıklarında aşağılık duygusu yaşarlar. Bu aşağılık duygusu hayat 

boyu kişiliklerinin bir parçası olabilir. Sonuç olarak, çocukların çabaları desteklendiğinde 

çalışma ve başarılı olma davranışları gelişir. Aksi takdirde sürekli olarak yaptıkları eleştirilen, 

desteklenmeyen, beğenilmeyen çocuklar, yaptıklarının değersizliğine inanarak aşağılık 

duygusu geliştirebilirler (Senemoğlu, 2007; Thies ve Travers 2001; Ulutaş, 2007a). 

 

Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası (12-18 yaş) 

 

 Erikson ergenlik dönemini insan hayatının en önemli dönemi olarak görmüş ve 

kuramında oldukça büyük bir yer vermiştir. Ergenlik dönemi kişinin kendisine “ben kimim?” 

sorusunu sorduğu ve cevap aradığı bir dönemdir. Bu soru, kısmen onun fiziksel ve bilişsel 

gelişiminden, kısmen de etrafındaki kişilerin ona artık çocuk gibi davranma(ma)larından ileri 

gelir. Bedenindeki gelişmeleri fark eden ergen, “bana ne oluyor?” “ben kimim, kim 

oluyorum?” sorularını sormaya başlar. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışırken, birey 

kendini çeşitli roller içinde deneyerek karar vermeye çalışır. Bu da özdeşleşme ve taklit 

mekanizmalarına yol açar. Bu dönemi başarıyla atlatan kişiler kimlik duygusu edinirken, 

başarıyla atlatamayanlar rol karmaşasına düşerler. Kendi ilgi ve yetenekleriyle uyumlu bir 

kimlik duygusu geliştirebilmiş olan bir birey, gelecek yaşamıyla ilgili kararlarını vermeye 

başlamış, kendine özgü bir değerler sistemi oluşturarak kişisel ve mesleki planlar 

oluşturabilmiş demektir. Kimlik krizi ise, gencin bu türden kararlar alamamış olmasını, 

gelecekle ilgili herhangi bir plan yapamamış olmasını ifade eder (Bacanlı, 2001; Can, 2002). 

    

Dostluk kazanmaya karşı yalnız kalma (19-26 yaş) 

 



 

 

 Genç yetişkinlik olarak da adlandırılabilen bu dönemde başarılı olabilmek, daha 

önceki dönemlerde anne-babaların neler verdiğine ve genç yetişkinin çevresiyle nasıl 

etkileşimde bulunduğuna bağlıdır. Kimlik sorununu başarılı bir şekilde çözümlemiş olan genç 

yetişkin kendi kimliğini yitirmekten korkmaksızın, insanlarla yakınlık kurabilir. Buna karşılık 

rol karmaşası yaşayan kişi, yakın dostluklardan, karşı cinsle ilişkilerden ve herhangi bir yere 

bağlanmaktan ürker. Uzun süreli ve yoğun yakınlıklar kuramayan genç yetişkin giderek 

kendine döner ve soyutlanmış olma duygusu tehlikeli bir boyuta ulaşır (Kaya, 2006).  

 

Üretkenliğe karşı duraklama 

 

 Yaşamın orta yaşlarına denk gelen dönemdir. Kişi önceki dönemleri başarılı bir 

şekilde atlatmışsa, bu dönemde üretken, verimli ve yaratıcıdır. Erikson “üreticilik” kavramı 

ile özellikle yeni kuşakların gelişimi ile ilgilenme ve onlara rehberlik etmeyi kastetmektedir. 

Bu dönemde kişi evinde çocuk yetiştirerek, işinde atılımlar yaparak verimli olmaya çalışır. 

Kişinin hayatında en verimli olması beklenen dönem yetişkinlik dönemidir. Verimlilik 

duygusunu yaşayamayan bireyler bir işe yaramama duygusuna kapılır ve verimsizlik 

dönemine girerler. Bireyin bu dönemdeki krizi olumlu bir şekilde atlatmasında evini, işini 

paylaştığı kişilere önemli roller düşmektedir. Bireye işe yaradığı ve toplum için, başkaları için 

gerekli olduğu duygusu yaşatılmalıdır (Erden ve Akman, 2006; Gizir, 2002).  

 

Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 

 

 Yaşlılık dönemini kapsayan bu dönemde birey, yaşamını gözden geçirme gereği 

duyar. Giderek fiziksel gücün azalması, sağlığın bozulması, emeklilik, çocukların evlenip 

yuvadan ayrılması ve yakın birinin kaybı gibi etmenler bireyin umutsuzluğunu ve 

çaresizliğini artırabilir. Kişi bu hayatın bitmekte olduğunu görerek, “şimdiye kadar yaşadığım 

hayatı iyi yaşayabildim mi? Bir daha dünyaya gelsem yine aynı hayatı yaşamak ister miyim? 

Yaşamım yaşanmaya değer miydi?” gibi yaşamını değerlendiren sorulara cevap aramaya 

başlar. Eğer kişi yaşamının yaşanmaya değer olduğuna karar verirse, iyi ve kötü yönleri ile 

yaşamı ile barışabilirse benlik bütünlüğüne ulaşır. Eğer pişmanlıklar ve esef dolu bir hayat 

geçirdiğini düşünüyorsa, umutsuzluk yaşar. Çünkü artık geri dönüp düzeltme olanağı yoktur. 

Bireyler bu dönemde daha dindarlaşır, dini etkinliklere daha sık katılmaya başlarlar (Bacanlı, 

2001;  Başal, 2003).  

  



 

 

DUYGUSAL BAĞLANMA KURAMLARI 

 

 Sosyal ilişkilerin tartışılmasında kullanılan temel kavram “bağ”dır. Bebek ile anne-

baba arasındaki etkileşim için kullanılan bağ kavramı, iki kişi arasındaki duygusal zincir 

olarak açıklanmaktadır. Bağlanma ise bebeklerle anne-babalar arasında, duygusal olarak 

olumlu ve karşılıklı yardım edici bir ilişkinin kurulmasını ifade eder.  

 

 Toplumsal ilişki ve toplumsal bir etkileşim akışını sağlamak ve biçimlendirmek 

işlevini görecek olan bağlılık davranışları, yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkmaya başlar. 

Bebek bu dönemde kendisine bakacak olan yetişkine tam anlamıyla bağımlıdır. Bu kişi ile 

kurulacak teke tek ilişki bebeğin sağlıklı gelişmesi için çok önemlidir. Bu ilişki süresince 

bebekte kendisine bakım veren kişiye karşı derin bir bağlanma duygusu oluşur. Çocuğun bu 

bağlanma duygusu, kendisinin biyolojik olarak henüz yetersiz ve çaresiz olmasının 

kaçınılmaz bir sonucudur. 

 

 Geleneksel psikoloji kuramları, duyguları yaşamın ilk yıllarında yaşananlarla ilişki 

kurarak anlamaya çalışmıştır. Ancak hiçbir yaklaşım, yaşamın başlangıç yıllarında 

yaşananların yıllar süren kalıcı etkisini ve yetişkinlik dönemini etkilemesini Bowlby ve 

Ainswort’un Bağlanma Kuramı kadar doyurucu bir şekilde açıklayamamıştır. İngiliz psikolog 

Bowlby, psikoanalitik kuramcıların yerleşmiş anne-çocuk bağlanma kuramlarından ayrılarak, 

bugünkü gelişimci araştırmalara önderlik etmiştir (Aytar Güngör, 2007; Çimen, 2000). 

 

Etholojik Kuram 

 

 Günümüzde bağlılığın açıklanmasında en fazla kabul gören görüş budur. Bowlby 

çocuk davranışlarının çeşitli türlerini araştırıp belirleyerek çocukta uzun bir bağımlılık 

dönemi olduğunu öne sürmüştür. Ağlama, gülümseme, ses çıkarma gibi davranışları 

bağlanma olarak nitelendirmiş, amacının da annenin ilgisini çekmek olduğunu belirtmiştir. 

Başlangıçta hayatta kalmaya ve temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik koruyucu bir sistem 

olan bağlanma, daha sonra belirli bir kişi ile çoğunlukla da anne ile duygusal yakınlığın 

kurulması ile birlikte, çocuğu stres ve tehlikeden koruyan ve ona rahat keşifte bulunma ve 

gelişme fırsatı veren, geliştirici ya da olgunlaştırıcı bir sisteme dönüşmektedir ( Aytar 

Güngör, 2007; Çimen, 2000).  

 



 

 

 Etholojik kuram, beslenme ilişkisinin bağlılığın temelini oluşturduğunu, ancak 

bebeklerin ebeveynleri ile sabit bir ilişkiden çok, zaman içinde değişen bir ilişki kurduklarını 

savunmaktadır. Ancak, beslenmeye sadece bebeğin karnını doyurmak olarak bakılamaz. İlk 

duygusal motiflerin temeli beslenme sırasında atılır. Anne ya da bebeğin bakımını üstlenen 

kişinin, sadece beslenme görevini yerine getirmesi değil, aynı zamanda sevgi ve mutluluk 

verici, bebeği ve anneyi rahatlatıcı nitelik taşıması ve bunun bilincinde olması gerekir. Bu 

bağlılık ilişkisi dört evrede gerçekleşmektedir.  

 

 • Bağlılık öncesi evre (ilk 6 hafta): Bebek, annesinin kokusunu tanısa da bağlılık 

ilişkisi kuramaz. Değişik kişilerle ayırt etmeden iletişimde bulunur. Bu iletişim biçimleri 

kavrama, gülümseme, ağlama, yetişkinin gözünün içine bakma gibi şeylerdir. Bu iletişim 

biçimlerine yetişkinin tepki vermesi, bebeği kucağına alıp okşaması, rahatlatıcı bir tonda 

konuşması beklenir.  

 

 • Bağlanma evresi (6 haftadan 6-8 aya kadar): Bu evrede bebek tanıdığı kişilerle 

tanımadığı kişilere farklı tepkiler verir. Örneğin; dördüncü ayda annesi kucağına aldığında 

ona gülümser, güler, sesler çıkarır. Anne-babayla yüzyüze olmaktan hoşlanır ve bu şekilde 

yaptığı şeylerle çevresindekilerin davranışlarını yönlendirebildiğini düşünür. Bu şekilde bir 

sinyal verdiği zaman istekleri karşılandığında güven duygusu gelişir. Ancak hala anne-

babadan ayrılmaya karşı protesto tepkisi vermez, henüz anne-babayı yabancılardan ayırt 

edebilme aşamasındadır (San Bayhan ve Artan, 2004;  Yapıcı ve Yapıcı, 2005). 

 

 • Kesinleşmiş bağlanma evresi (6-8 aydan 18 ay 2 yıla kadar): Bu dönemde kendisine 

bakan tanıdığı kişiye bağlanma kesinleşmiştir. Bu kişi genellikle annedir. Bebek bağlandığı 

kişiyi dünyayı keşfetmesine yardımcı olan, güvenli bir dayanak olarak görür. Bu dönemde 

bebek ayrılık kaygısı yaşar. Bu, bebeğin önünde olmasa da, annesinin veya bir başka 

yetişkinin yok olmadığını anladığını gösterir. Anne-babasının veya yetişkinin yanından 

ayrılmasını protesto ederler. Daha büyük yaştakiler, protesto etmenin yanında, varlığında 

sanki bunun daha uzun sürmesini ister. Daha büyük yaştakiler, protesto etme yanında 

varlığında sanki bunun daha uzun sürmesini ister gibi kucağına tırmanırlar, yanından 

ayrılmak istemezler. Durgunlaşma, anneyi isteme, çekingenlik kaygının anlatıldığı 

mesajlardır (Gottscholl, 1989; San Bayhan ve Artan, 2004).       



 

 

 

 

• Karşılıklı ilişkinin kurulması (18 ay-2 yıl ve üzeri): Bu dönemde çocuk dil ve motor 

becerilerdeki artışla birlikte ebeveynin gidince geri döneceğini anlar. Bu nedenle protestoları 

azalır. Uzak mesafeden de gereksinimlerini iletebilir ve temasını sürdürebilir.  

 

Annelerin çocuklarının bağımsız oyunlarına daha fazla destek olmaları ve şefkat 

duygularını açıkça ifade etmeleri anne ile çocuk arasında güvenli bir bağ oluşumunu 

desteklemektedir. Önceden bilinen ve tekrarlanan ayrılıklar çocuğun annesine olan bağını 

zayıflatmadığı gibi, kalitesini de düşürmemektedir. Önemli olan anne-çocuk ilişkisinin 

niteliğidir. Çocukluk sürecinde yaşanan bağlanma ilişkisinin boyutları, bireyin ileriki hayatı 

için de ipuçları verir. Erken yaşlarda kurulan güvenli bağlanma ile kendisine ve başkalarına 

güvenmeyi öğrenen insanlar, diğer insanlararası ilişkilerinde de güvenli olurlar (Çimen, 

2000). 

 

Baba-Bebek Bağlanması 

 

 Çocuğun gelişiminde babanın rolü otuz-otuz beş yıl öncesine kadar pek 

önemsenmemiştir. Tarihsel olarak birçok kültürde, erkekler çocuk bakımında aktif rol 

almamışlardır. Ancak, bu durumun değişmeye başladığı görülmektedir. Babaların değişen 

rolleriyle birlikte toplumsal algı babalığa olan ilgiyi artırmıştır. Geçmişteki, erkeklerin 

çocuğun eğitimine direkt katılımını engelleyen sosyal standart ve beklentiler değişmektedir. 

Babanın varlığı ve tepkileri hep dolaylı olarak incelenmiş, dikkat daha çok anne-çocuk 

ilişkisinde yoğunlaşmıştır. Babanın geleneksel rolüyle ilgili eski düşünceler artık değişime 

uğramıştır. Bebekler babalarıyla da anneleriyle olduğu kadar yakın ilişki kurabilirler. Babanın 

bebeğe gösterdiği yakınlık, bebeğin de babasına yaklaşmasını sağlar. Bebeklerin yaşamlarının 

ilk yılının ortalarında, anne-babadan her ikisi ile de bağlılık kurdukları görülmektedir. 



 

 

Bebeğin yaşamındaki ilk günlerde, babalar da çocuklarına yaklaşır, konuşur, okşarlar (Aytar 

Güngör, 2007; Decker, 1990; Poyraz, 2006). 

 

Giderek artan sayıdaki annenin ev dışında çalışması gibi sosyal yapıdaki bazı 

değişiklikler, ailede babanın çocukların bakım ve eğitimine daha aktif katılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Günümüzde babaların çocuk bakımı ve ev işleri konularında sorumluluk 

almaları, çocuk bakımıyla ilgilenmeleri beklenmektedir. Bu durumda baba çocuğun 

yaşamında anneye benzer şekilde rol aldığında, anne de uzun süredir söz sahibi olduğu ve 

tekelinde tuttuğu rolünü bir başkası ile paylaşmış olmaktadır, bu da sosyal eşitliği 

sağlamaktadır.  

 

Bebeğin dış dünyaya uyum sağlamasında annenin rolünün büyük olduğunu savunan 

Bowlby anne ile bebek arasında kurulan bağın biyolojik yapının bir sonucu olduğunu ifade 

etmiştir. Babaların ise ikincil, daha çok anneyi destekleyici rolü üzerinde durmuştur. 

Annelerin ve babaların bebekle kurdukları ilişkilerin nitelik açısından birbirinden farklı 

olduğu ortaya konmuştur. Anneler daha çok bebeğin bakımıyla ilgilenirken, babalar bebeği 

tutma, kollarında sallama, onunla fiziksel oyunlar oynamayı tercih etmektedirler. Babalar 

bilişsel ve başarı ile ilgili süreçlere daha fazla katılmaktadırlar. Sıcaklık ve sevecenlik 

göstermek, baba-bebek ilişkisini güçlendirmektedir. Babanın olumlu ilgisi ve sevgisi 

çocukların yaşıtlarıyla iyi ilişkiler kurabilmesini kolaylaştırmakta, liderlik ve uyum yeteneğini 

artırarak, cinsel kimlik gelişimini desteklemektedir (Aytar Güngör, 2007; Poyraz, 2006).  

 

Babanın çocuk bakımına katılması durumunda, çocuk model alacağı ve 

bağlanabileceği iki yetişkine sahip olur. Sadece anne ya da baba yerine, hem anne hem 

babaya bağlılık çocukta terk edilme korkusunu azaltmakta, çocuk hem kendisine, hem de 

çevresine daha çok güven duymaktadır. Çocuk anneyle daha çok zaman geçirmekle birlikte, 

babanın etkisi de çocukla iletişim kurduğu konularda daha belirgindir. Örneğin; baba 

genellikle çocuğun disipline edilmesi ile çok ilgilidir, bu yüzden disiplinde daha etkilidir. 

Çocuğa etkisi ana rahmindeyken başlayan babanın çocuğun analitik beceri ve akademik 

başarı gibi zihinsel gelişimine, psiko-sosyal uyum ve bağımsızlık gibi sosyo-duygusal 

gelişimine etkisi açıkça gözlenebilmektedir (Poyraz, 2006). 

 

 

 



 

 

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ 

 

 Maslow insancı görüşün önemli temsilcilerinden biridir. Kendini gerçekleştirme 

kavramını ilk kez kullanan Maslow her insanın değerli, kendine özgü, duyarlı ve iyiye 

yönelik bir özbene sahip olduğu görüşündedir. Maslow’un inancına göre; olanak 

sağlandığında her insan eninde sonunda kendini gerçekleştirerek, gizil güçlerinin farkına 

varacaktır. Maslow’un çalışmaları sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğu üzerinde odaklanmıştır. 

Sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan ihtiyaçların oluşturduğu piramit biçiminde 

bir hiyerarşiden söz etmektedir (Bilge, 2002; Erden ve Akman, 2006; Ulusoy, 2007).  
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                                                                                                    gerçekleştirme 
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Bilme ve anlama 

      

                     

          Kendine saygı duyma 
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Şekil 8. Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi                 

              İhtiyaçlar bir piramit gibi birbiri üstüne merdiven basamağı şeklinde çıkan hiyerarşik 

bir düzen içinde sıralanmıştır. Temeldeki bir ihtiyaç karşılanmadan, birey daha üstte yer alan 

ihtiyaçlardan etkilenmez. Alt düzeydekiler belirli bir doyuma ulaşınca, üst düzeye hazır hale 

gelinir. Alt düzeydeki ihtiyaçlar yaşamımızda daha çok yer kaplar. Başka bir deyişle, kendini 

gerçekleştirme (özgerçeklik)’nin en üst seviyesine ulaşabilmek için, bütün fizyolojik 

ihtiyaçlar ile sosyal ve duygusal ihtiyaçların öncelikle karşılanması gerekir (Bilge, 2002; San 

Bayhan ve Artan, 2004).  



 

 

 

 Maslow’a göre; bireyin temel ihtiyaçları içinde birinci sırada fizyolojik ihtiyaçlar, 

ikinci sırada güvenlikte olma, üçüncü sırada ait olma ve sevgi, dördüncü sırada kendine saygı 

duyma, üst düzey ihtiyaçları içinde ise beşinci sırada bilme ve anlama, altıncı sırada estetik 

ihtiyaçlar ve yedinci sırada kendi gerçekleştirme ihtiyacı yer almaktadır.  

 

Temel İhtiyaçlar 

 

Fizyolojik ihtiyaçlar 

  

 İnsanlar yaşamı sürdürmek için gerekli olan yiyecek, içecek, giyinme, barınma ve 

uyku gibi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için güdülenirler. Bu ihtiyaçlar karşılanmaz 

ise organizma üzerinde baskı yaparak, diğer girdilerin harekete geçmesini engeller. Bu 

nedenle öğrencilerin de, yorgun ya da uykusuz olduklarında ya da sınıf ortamı soğuk ise 

dersle ilgilenmeleri pek mümkün olmayabilir.  

 

Güvenlikte olma 

 

 Bireyin kendini güvende hissetme ihtiyacıdır. Fizyolojik ihtiyaçları karşılanan bireyler 

kendilerini güvende hissetmek isterler. Korku ve kaygı öğrencilerin güvensizlik duymalarına 

neden olur. Bu nedenle sınıfta öğrenciler için güvenli bir ortam sağlanmalıdır. Öğrenciler 

güven içinde olduklarını hissederlerse dikkatlerini derse verebilirler. 

 

Ait olma ve sevgi 

 

 Çocukların fizyolojik ve güvenlikle ilgili ihtiyaçları giderildikten sonra, üyesi 

bulundukları topluma ait olduklarını hissetmek isterler. Okul ortamında çocuk arkadaşları 

tarafından kabul edilmek, sınıfın bir parçası olduğunu hissetmek ister. Öğretmenler sınıfta 



 

 

öğrencilere birey olarak ayrı ayrı değer vermeli ve onların birbirlerini sevmelerini 

sağlamalıdır (Ulusoy, 2007).  

 

Kendine saygı duyma 

 

 Fizyolojik, güvenlik ve ait olma ile ilgili ihtiyaçları karşılanan bireyler bir sonraki 

aşamada kendine saygı duyma ve arkadaşlarından saygı görme, başkaları tarafından tanınma 

ve onaylanmaya ihtiyaç duyarlar. Saygınlık ve statü ihtiyacı içinde; güç, başarı, yeterlilik, 

ustalık, bağımsızlık isteklerinin yanı sıra, prestij, statü, ün, saygı görmek yer almaktadır. 

Bunların karşılanmaması aşağılık, zayıflık ve çaresizlik duygularını ortaya çıkarmaktadır. Bu 

nedenle çocukların yetenek ve yeterliliklerini tanımak ve bu yönlerinden dolayı onları 

ödüllendirmek önemlidir. Başarısızlığı eleştirmek yerine, başarılı olabilecekleri ortamlar 

yaratmak çocukları motive edecektir (Bilge, 2002; Ulusoy, 2007). 

 

 Güdüleme, daha üst düzeylere hareket etmek için önceki düzeylerde temel ihtiyaçlar 

karşılandıktan sonra oluşur. Örneğin; çok acıkan bir bireyin, pencerenin dışındaki güzel 

görüntü üzerinde düşünmesi zordur, çünkü açlığa odaklanmıştır. Veya bir anaokulu 

ortamında, okula yeni başlayan bir çocuk diğer çocukları ve öğretmenine yabancıdır. Bu 

durum muhtemelen kendini güvende hissetmesini zorlaştırır. İhtiyaç duyduğu güveni 

sağlamak için bir süre okulda anne-babasının, kardeşinin veya bakıcısının kalmasını 

isteyebilir. Çocuk zamanla kendisini rahat ve güvende hissetmeye başlarsa, öğrenmeye ve 

keşfetmeye hazır hale gelir. Bu alışıldık olmayan durumun içine girmeden önce onun temel 

ihtiyaçlarının (güven ve güvenlik) karşılanması gerekir (San Bayhan ve Artan, 2004).  

 

Üst Düzey İhtiyaçlar 

 

Bilme ve anlama 

 

 Bu süreçte birey, kendine ve dış dünyaya ilişkin bilgi edinme ve çevresindeki olayları 

anlayabilme ihtiyacı duymaktadır. Sürekli olarak bilinmeyeni bulma ve bunları açıklama 

çabasında olan insanlar için bu ihtiyacın karşılanmaması rahatsız edici olabilir. Başarılı olma 

ihtiyacı yüksek olanlar daha fazla risk alabilir ve daha fazla çaba gösterirler. Bu gruba giren 

öğrenciler zor iş ve problemlerden hoşlanırlar. Başarısızlıktan kaçınma ihtiyacı yüksek 

olanlar ise, başarılı olacaklarına emin oldukları işler için çaba harcarken, başarısız 



 

 

olacaklarını düşündükleri işlerden kaçınırlar. Bu nedenle bu öğrenciler için orta güçlükteki 

problemler ve işler daha uygundur (Bilge, 2002; Erden ve Akman, 2006). 

 

Estetik 

 

 Estetik ihtiyaçlar bazı insanların çirkinlikten, düzensizlikten rahatsız olmaları, 

düzenden, dengeden ve güzellikten, güzel ortamlarda bulunmaktan hoşlanmaları şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Kendini gerçekleştirme 

 

 Kendini gerçekleştirme; “bireyin kendi yeteneklerini en üst düzeyde kullanarak 

istediği yere gelebilme hedeflerine ulaşabilme isteği ve çabası” olarak tanımlanabilir. Kendi 

gerçekleştirme en üst düzeydeki ihtiyaçtır. 

 

 Üst düzey gereksinimlerini karşılayan bireyler kendisini ve başkalarını kabul eden, 

köklü ve demokratik ilişkiler kurabilen, bağımsız olarak kararlar verebilen, psikolojik açıdan 

sağlıklı bireylerdir. Üst düzey ihtiyaçlar hiçbir zaman tam olarak karşılanmaz. Birey her 

zaman daha iyisini elde etmek ister (Bilge, 2002; Ulusoy, 2007). 

 

 Maslow’a göre; kendini gerçekleştiren insanların özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 

 Kendilerini, başkalarını ve doğayı olduğu gibi kabul ederler.   

 Gerçeği olduğu gibi kabul edip, içinde bulundukları ortama kolay uyum sağlarlar. 

 Daha derin kişilerarası ilişkiler kurabilirler. Herkese karşı sevgi ve sempati 

duyabilirler. 

 Yaşamdan gerçekten doyum sağlarlar, yaşamdan zevk alırlar. 

 Özerk bir yapıları vardır, çevrelerinden bağımsızdırlar. 

 Yaratıcıdırlar, problemlere kendilerine özgü, alışılmamış çözüm yolları önerebilirler. 



 

 

 Bilgilerinin sınırlı olduğuna, her zaman herkesden bir şeyler öğrenebileceklerine 

inanırlar. 

 Zaman zaman tek başına kalmaktan hoşlanırlar. Kendi kendilerine yetebilen 

insanlardır. 

 İnsanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar, ancak kendi davranışlarının toplumsal etkiler 

tarafından biçimlendirilmesinden rahatsızlık duyarlar. 

 Düşmanca olmayan bir mizah duygusuna sahiptirler. En sıkıntılı anlarda bile 

gülünebilecek bir şeyler bulabilirler (Erden ve Akman, 2006). 

 

SOSYAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ 

  

 Bebekler, doğumu izleyen ilk haftalardan itibaren sosyal bir varlık olma yolunda hızla 

ilerlemekte, her geçen gün toplumla ilişkilerinde daha yeterli hale gelmektedir. Doğumla 

başlayıp, insanın tüm yaşamı boyunca devam eden sosyalleşme süreci, bebeklik ve erken 

çocukluk yıllarında, daha sonraki yıllara temel oluşturan beceriler kazanıldığı için kritik bir 

öneme sahiptir (Avcı, 2003). 

 

 Çocuğun sosyal gelişiminde öncelikle aile, daha sonra aile dışındaki okul, arkadaşlar, 

komşu ve akrabalar gibi daha geniş bir sosyal çevre etkili olmaktadır. Çocuk kendisine en 

yakın olarak ailesiyle iletişim içindedir. Aileler çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşılamanın 

yanısıra, sevgi gereksinimini de karşılamalıdırlar. Çocuklarını çok iyi tanımalı, neyi yapıp 

neyi yapamadığını çok iyi bilmeli, gerektiğinde ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar.  

 

 Anne-babaların çocuklarına karşı aşırı koruyucu bir tutumla yaklaşmaları, başarılı 

olmaları konusunda baskı yapmaları, hatalı davranışları sonucunda duygusal ve fiziksel 

cezalar vermeleri çocuğun kendisine olan güven duygusunu zedeleyerek çekingen, içe 

kapanık bir kişilik yapısı geliştirmesine ya da saldırgan davranışlarda bulunmasına neden 

olabilir. Bunun sonucu olarak da çocuğun başkalarıyla işbirliği içinde çalışmasını ve olumlu 

sosyal ilişkiler kurmasını engelleyebilir. Bu nedenle anne-babaların genel olarak çocuklarıyla 

sağlıklı iletişim kurabilmeleri için gereken becerileri kazanabilmeleri amacıyla eğitilmeleri 

gerekir. Öncelikle anne-çocuk ilişkisinin, çocukların işbirliği ve sosyal ilişkilerle ilgili 

davranışlarını geliştirmede ne kadar etkili olduğu düşünülürse, anne eğitiminin önemi daha da 

anlaşılır (Çimen, 2000). 



 

 

 İlk çocukluk döneminde, çocuğun diğer insanlarla olan çok sayıdaki ilişkisi, onun 

sosyal gelişimini hızlandırmaktadır. Bu nedenle anaokuluna giden çocuklar, akranlarıyla çok 

sayıda ilişki kuracaklarından, sosyal ilişkileri aile ve komşu düzeyinde sınırlı olan çocuklara 

göre daha iyi bir toplumsal uyum gösterirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında ikili, üçlü ve 

grup içinde girilen ilişkiler yoluyla çocuk toplumsal bir birey olmaya başlar. Kurallara uyan, 

paylaşabilen, işbirliği yapan ve sorumluluk alabilen bir küçük vatandaş olmayı öğrenir. 

Böylece kendi bencilliğinden sıyrılır.  

 

 Yakın arkadaşlıkların önem kazandığı okul ve ergenlik döneminde de yaşıt gruplarının 

baskısı, ailenin etkisine denk, hatta daha da üstün olmaya başlar (Başal, 2003). Bu dönemde 

akranlar, çocuğun çeşitli sosyal beceriler kazanmasında etkilidir. 

 

 Anne-babalar ve eğitimcilere, çocuğun sosyal gelişimini desteklemeye yönelik bazı 

öneriler getirebilir:  

 Bebeğin güvenli bir bağlanma geliştirebilmesi için, doğumu izleyen ilk saatlerden 

itibaren gereksinimleri zamanında ve yeterince karşılanmalıdır. 

 Ebeveynler çocukla olan ilişkilerinde sıcak, olumlu, sevecen, kabul edici ve yanıt 

verici olmalıdır. Bebeğin gönderdiği sinyallere ve ipuçlarına duyarlı olunmalıdır. Onu 

dikkatle izlemek, onunla nasıl işbirliği yapılabileceği, nasıl bir tutum içine girmek, 

nasıl bir yanıt vermek gerektiği konusunda önemli ipuçları verecektir. 

 Çocukla karşılıklı iletişime dayanan oyunlar oynanmalıdır.  

 Çocuğu sorumluluk almaya özendirmeli, bunun için olumlu pekiştireçler 

kullanılmalıdır.  

 Çocuk için, etkileşime girebileceği sosyal ortamlar sağlanmalıdır. Her yaştan çocuk ve 

yetişkinle iletişim kurması için uygun ortam ve motivasyon oluşturulmalıdır. Evden 

hiç çıkarılmayan bir çocuk sosyal davranışlar gösteremeyebilir. Çocuğun arkadaş 

gruplarına girmesine, etkinliklere katılmasına fırsat verilmelidir. 

 Aşırı koruyucu, her şeye izin verici, aşırı otoriter ya da tutarsız ebeveyn tutumları 

çocuğun sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilir. Örneğin; aşırı koruyucu bir anne-

babanın çocuğu aşırı bağımlı olabilir, kendi başına hareket edemeyebilir, yaşıtlarıyla 

iletişim kurmada zorlanabilir ve antisosyal davranışlar sergileyebilir. Bu nedenle 

ebeveynler çocuklarına karşı tutarlı, kabul ve teşvik edici, uzlaşmaya ve iletişime açık, 

destekleyici davranmalıdır.    



 

 

 Bazı sosyal beceriler önce öğretilmeli, sonra günlük yaşamda kullanımı teşvik 

edilmelidir. Örneğin; eve birisi geldiğinde “hoş geldiniz” demeyi öğretmek için, 

çocukla misafircilik oyunu oynanabilir. 

 Çocuğa kazandırılması istenen olumlu sosyal becerilerle ilgili olarak model 

olunmalıdır. 

 Çocukla olan iletişimde “sen dili” yerine “ben dili” kullanılmalıdır. Örneğin; “sen 

kötü bir çocuksun” yerine, “böyle davranman beni çok rahatsız ediyor” gibi. Ailesi ile 

olumlu ilişkiler içinde olan çocuğun, başkaları ile de kolay ve iyi ilişkiler kurabileceği 

unutulmamalıdır. 

 Çocukların artan arkadaş ilişkilerini desteklemek için grup çalışmalarına, projelere 

daha sık yer verilebilir.  

 Çocuk arkadaş edinirken seçici davranmak isteyebilir. Her bireyin farklı özellikleri 

olduğu, bu nedenle arkadaşları arasında din, dil, ırk, cinsiyet, statü vb. ayırım, 

etiketleme veya sınıflama yapmadan arkadaşlıklar kurması sağlanmalıdır.  

 Okulun ilk yıllarında sosyal uyumla ilgili problemleri olabilir. Okul-aile işbirliği 

içinde çocuğa duygusal destek verilerek okula uyumu kolaylaştırılabilir (Başal, 2003; 

Çimen, 2000; Kandır, 2003; Ulutaş, 2007b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN?  

 

Sevgili öğrenciler, 

 

Kitabın bu bölümünde bireyin sosyal gelişimine ait genel bazı bilgiler edindiniz. Bu 

bilgiler ışığında aşağıda verilen olayla ilgili olarak sen  olsaydın neler yapardın? Bu konudaki 

düşüncelerini merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı 

değerlendirmeni ve yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda 

büyük harflerle yazılan olaya gerçekten tanık olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme 

öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. 

Düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma. 

 

IRMAK ÜÇ YAŞINDA BİR ÇOCUKTUR. ANNE- BABASIYLA VE ABLASIYLA 

BİRLİKTE MASADA OTURUP YEMEK YEMEYİ, ÇATAL KAŞIK KULLANMAYI 

ÇOK SEVİYOR. O GÜN DE IRMAK AİLESİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMEK ÜZERE 

SOFRAYA OTURDU. ÖNCE ÇORBASINI KAŞIKLAMAYA BAŞLADI. IRMAĞIN 

ÜZERİNDE EN GÜZEL ELBİSELERİNDEN BİRİ VARDI. YEMEĞİNİ YEMEYE 

BAŞLADIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA ELBİSESİ LEKELER İÇİNDE KALMIŞTI. 

ANNESİ BU DURUMDAN PEK HOŞLANMADI, IRMAĞIN KENDİ BAŞINA YEMEK 

YEME KONUSUNDA ISRAR ETMESİNE KIZDI. ÜSTELİK ÇOK YAVAŞ YEDİĞİNİ, 

ZATEN YARISINI DA ÜZERİNE DÖKTÜĞÜNÜ, AÇ KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU. 

BU YÜZDEN KAŞIĞI HEMEN IRMAĞIN ELİNDEN ALDI VE KENDİ YEDİRMEK 

İSTEDİ. IRMAK AĞLAMAYA BAŞLADI VE ANNESİNİN KENDİSİNE YEMEK 

YEDİRMESİNİ REDDETTİ. 

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 

 



 

 

ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Sosyal becerileri gelişmiş bir bireyin özellikleri nelerdir? 

2. Arkadaşların sosyalleşme açısından önemi nedir? 

3. Erikson’a göre 4-6 yaş çocuklarının psiko-sosyal özellikleri nelerdir? 

4. Maslow’a göre bir insanın temel ve üst düzey ihtiyaçları nelerdir? 

5. Etholojik kurama göre bağlanma hangi evrelerde gerçekleşir? 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

6. …………………….., bireyin çeşitli özelliklerin kendinde bulunuş derecesi 

hakkındaki değerlendirmelerinin bütünü ya da kişinin kendini algılaması olarak 

tanımlanabilir. 

7. …………………….., bireyi diğer bireylerden ayıran, tutarlı olarak sergilenen bireye 

özgü özellikler bütünüdür. 

8. ………………………, çocuğun ailesinin karşılayamadığı en önemli ihtiyaçlarından 

birisidir. 

9. Ergen gireceği sosyal gruba veya topluluğa ………………………… göre karar verir. 

10. Üç yaşını tamamlayan çocuğun altıncı yaşın sonuna kadar başarması gereken temel 

görevi ……………………………… karmaşasını çözümleyerek, ………………… 

yerine, ………………..nu geliştirebilmektedir 

 

Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

 

11. Etholojik kurama göre 6-8 aydan 18 ay 2 yıla kadar bebek bağlılığı hangi 

aşamasındadır? 

A) Karşılıklı ilişkinin kurulması 

B) İşbirliği 

C) Bağlılık öncesi 

D) Bağlanma 

E) Kesinleşmiş bağlanma 

 

 

 



 

 

12. Bir insanın sosyalleşmesi için aşağıdakilerden hangisini öğrenmesi gereklidir? 

A) Gereksinimleri doyurmak 

B) Olumsuz davranışlarını en aza indirmek 

C) Kendine karşı saygılı olmak 

D) Çevreden etkilenmek ve çevreyi etkilemek 

E) Hepsi 

 

13. Bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarına uymada yaş düzeyine göre gösterdiği 

davranışa ne ad verilir? 

A) Sosyal olgunluk  

B) Beceri 

C) Bağımsız düşünme  

D) Sorumluluk 

E) Olgunluk düzeyi 

 

14. Erikson'un psiko-sosyal gelişim dönemlerinin ortak özelliği nedir? 

A) Güven duygusu vardır 

B) Her dönemde atlatılması gereken bir kriz, çatışma vardır  

C) Her dönemde birey güdülenir 

D) Dönemler yetişkinlikte geçilir 

E) Her dönemde birey üretken olmaya çabalar 

 

15. Kimlik kazanma krizini çözemeyen ergenler hangi duyguyu yaşarlar? 

A) Suçluluk 

B) Aşağılık duygusu 

C) Durgunluk 

D) Yalnızlık 

E) Rol karmaşası 
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DUYGUSAL GELİŞİM 

 

Sağlıklı bir kişilik gelişiminde çocuğun birçok alandaki gelişimi yanında duygusal 

gelişim de önemli bir rol oynar. Bu bölümde duygusal gelişimin tanımı ve önemi ile duygusal 

gelişimle ilgili kavramlar üzerinde durulmuş, çocuklarda ve ergenlerdeki duygusal tepkiler ve 

özellikler,  duygusal gelişim dönemleri ve duygusal zeka incelenmiştir.  

 

TANIMI VE ÖNEMİ 

 

Duygu sözcüğü bireyin yaşamında bir canlanma, hareketlenme anlamına gelmektedir. 

Çocuklar devamlı bir arayış ve herşeyi deneme çabası içerisindedirler ve çevrenin isteklerine 

yüzlerini buruşturarak, gülerek, ağlayarak tepki gösterirler. Bu tepkiler duygunun 

göstergesidir. Çocukların iç ve dış dünyalarından gelen etkiler ve herhangi bir olayın ona hoş 

gelip gelmeme hali, duygusal gelişimdir. Uyarıcılara karşı içsel ve öznel tepkilerin gelişimi 

ve davranışların bu tepkilere koşullanmasıdır (Acun ve Erten, 1992; Alpaslan ve Karun, 

1994; İnanç vd., 2007; Yavuzer, 1993; Tür, 1997). 

 

Büyümekte olan çocuk duygularını ifade eden duygusal davranış biçimlerini zamanla 

öğrenir. Çünkü çocuğun duygusal gelişimi sosyal, hareket ve bilişsel gelişimine paralel olarak 

gelişir. Zekası geliştikçe çocuk çevresinden gelen uyarıları daha olgun biçimde algılar. Bu da  

duygusal yaşamın derinleşmesine ve çeşitlenmesine yol açar. Çocukların heyecanları 

konusunda yapılan çalışmalar,  duygusal gelişimin olgunlaşma ve öğrenme sonucu oluştuğunu, 

bunlardan hiçbirinin tek başına etkili olmadığını ortaya koymaktadır (Cüceloğlu,1993; 

Eripek vd., 1987; Yavuzer, 1993). 

 

Çevreden gelen etkiler duyu sistemleri yoluyla birer dış güç olarak çocuğa gelir. 

Çocuk bunları algılayarak kendi duygusal gücüne göre değişik türde duygulara dönüştürür. 

Bu duygular tepki olarak çevreye verilir. Duyguların çevredeki etkisini gören çocuk 



 

 

duygularını irdeler. Böylece duygusal yönden gelişim sağlanır. Çocuğun duygularının farkında 

olması, kendini tanıması, yeterlilik ve yetersizliklerini bilmesi, hangi durumda nasıl davranacağını 

bilerek duygularını denetlemenin artması böylece iç dünyası ile çevrenin beklentileri arasında 

denge kurabilmesi duygusal gelişimi ifade eder (Başaran, 1996; Kandır, 2003).   

 

İnsan sürekli çevresiyle etkileşim halindedir. Bu etkileşim bireyin haz ve elem 

içerisinde olmasına neden olur. Bebeğin doğduğu andan itibaren bu duygularının karşılanması 

çeşitli duyguların doğması ile sonuçlanır.  Gereksinmelerinin karşılanması çocuğu mutlu eder. 

Dolayısıyla duygu gelişimi temel ihtiyaçların doyurulmasıyla ilgilidir. Uyuma, beslenme gibi 

fizyolojik ihtiyaçlar ve sevme, güvenme gibi psikolojik ihtiyaçlar çocuğun gerginlik ya da haz 

duymasına ve duygusal değişimine etki eder (Acun ve Erten, 1992; Başaran, 1996; Ülgen ve 

Fidan, 1991).  

 

Duygusal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkili olması nedeniyle diğer alanlardaki 

gelişim de olumlu yönde etkilenir. Bedensel yapı duygusal gelişimin genel sınırlarını sağlar. 

Zihinsel gelişime paralel olarak biçimlenen duygusal yapı, zaman içinde çevresel etkilerin 

duygusal gelişimi uyarması ile duygusal dengeyi gerçekleştirecek biçimde olgunlaşır (İnanç 

vd, 2007; Seyrek ve Sun, 1985). 

 

Çocuğun duygusal denge durumunda olması benlik kavramını da önemli bir şekilde 

etkiler. Başkaları tarafından kabul gören, yeterli, emin, güvenli, sevilen, değer verilen, ahlaklı, 

bağımsız ve kendini anlayan birisi kendisi hakkında iyi duygulara sahiptir. Çocuğun kendi 

hakkındaki duyguları onun ileriki kişilik gelişimine yön vermektedir. Dolayısıyla sağlıklı 

duygusal gelişim, ruh sağlığı yerinde kişilik gelişiminin ön koşuludur. Ayrıca toplumsal yaşam 

ve öğrenme davranışları da bu durumdan etkilenmektedir (Binbaşıoğlu, 1996; Bilir vd., 1998). 

 

 Çocuğun duygusal gelişimi düz bir çizgide gitmez, iniş çıkışlar gösterebilir. Her 

çocuğun duygusal gelişim süreci aynı değildir. Ancak belli yaş gruplarının ortak eğilim ve 

davranış kalıpları vardır  (Öztürk, 2007). 

 

Çocuğun duygusal gelişiminin incelenmesi, çocuğu tanıma ve değerlendirme açısından 

çok önemlidir. Çünkü tüm gelişmelerde olduğu gibi duygusal gelişimde de bireysel farklılıklar 

vardır. Duygusal gelişimdeki bireysel farklılıkları tanıma çocuğun olumlu gelişimine yardımcı 

olur (Gitmez, 1989)  



 

 

Duyguların yaşamımızdaki işlevleri; uyumsallık, iletişim aracı olması, toplumsal 

ilişkilerdeki önemi, güçlü güdüleyiciliği, ahlaki gelişimdeki rolü, acı veya haz kaynağı olması 

duygusal gelişimin önemini göstermektedir (İnanç vd., 2007). 

 

Çocuklara ilgi, sevgi ve güven içinde sunulan bir ortam onların duygusal alanda 

olumlu bir gelişim izlemelerini sağlar. 

 

 

 

DUYGUSAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

Çocuklarda duygusal gelişimle ilgili duygu, heyecan, refleks, haz, elem gibi çeşitli 

kavramlardan söz etmek mümkündür. Bu bölümde bu kavramlarla ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

Duygu 

 

Duygu genel olarak, canlılarda sevinç-mutluluk ve üzüntü-korku gibi davranımların 

tümü için kullanılır. Duygu, bir ucunda aşırı sevinç ya da mutluluk, öbür ucunda aşırı korku 

ya da kaygı olan bir ölçek üzerinde gösterilen davranışlara neden olmaktadır. İnsanın en 

önemli ve ayrılmaz parçası olan duygularının temeli olan iki temel duygu; korku ve sevgidir. 

Diğer duygular bunlardan hareketle türemiştir. Heyecana göre yoğunluğu daha az olan, 

ancak süreklilik ve kalıcılığı daha fazla olan durumlardır. Duygular bireyler arası ve sosyal 

olarak ayrılabilir. Bireyler arası duygular bireylerin birbirlerine duydukları sevgi, kıskançlık 

gibi duygulardır. Sosyal duygular ise gruba bağlı olarak oluşan inanç, estetik gibi değer 

sistemine yönelik duygulardır (Başal, 2003; Gitmez, 1989). 

 

Duygusal sistemin çıktıları olan duygular insana haz ya da elem verirler. Bireyde iç ve 

dış dünyadan etkilenme sonucunda hoşlanma ya da acı duyma biçiminde beliren bu tepkiler 

duygudur. Bireyin temel ihtiyaçları ve onun sonucundaki davranışlarla ilgilidir. Kişinin 



 

 

güdüleri, iç dünyası duyguların tecrübe edinerek gelişmesine neden olur (Başal, 2003; 

Başaran 1996; Binbaşıoğlu, 1996; Yiğit 1999) . 

 

Bireyin fizyolojik ihtiyaç ve rahatlığı,  başarılı ve üstün olma, sevilme ve başkaları 

tarafından kabul edilme, ruhsal güvenlik ve yeni yaşantılar kazanma ve değişikliklerden 

hoşlanma gibi maddi ve manevi ihtiyaçlarının doyurulması doygunluk, doyurulmaması acı 

duygusu yaşanmasına neden olurken, her kişinin bu durumlardan etkilenme düzeyleri farklı 

olmaktadır. Bunda duyu organlarının da önemi vardır. Çünkü duygular bütün duyu 

organlarıyla ilgili olabilir, aynı zamanda özel bir organ olmadan bedenin içinden de gelebilir. 

Bu nedenle de kişiden kişiye değişebilir. Ancak tüm duyguların uyarıcı, duygular, fizyolojik 

uyarım ve davranışsal tepkiler olmak üzere dört temel boyutu vardır. Örneğin; Çocuk, havlayan 

bir köpekle karşılaşır( uyarıcı), korkar (tepki), böbrek üstü bezlerinden salgılanan epinefrin etkisi 

ile kan basıncı, kalp atış hızı, kan şekeri ve solunum hızı artar(fizyolojik uyarım), çocuk titreyip 

kaçar (davranışsal tepki) (Binbaşıoğlu, 1996; İnanç vd., 2007). 

 

Duygular kişinin beden ve zihin gücünü arttırır. Özellikle çocukluk döneminde 

düşünme sisteminin gelişmesi ile birlikte duygularda da farklılaşma görülür. Duygulardaki 

farklılaşma biçim ve şiddetini değiştirerek yaşam boyu sürer (Binbaşıoğlu, 1996; Acun ve 

Erten, 1992). 

 

Duygular yaşamsal öneme sahip, yararlı bilgiler verirler. Bilginin en değerli 

kaynağıdırlar. Karar almada yardımcı olurlar. Bireyin seçimi hakkında neler hissettiği,  

hangi yoldan gideceğini bilmesini sağlar. Duyguların yoğunluğu ve kalıcılık süresi bireyin 

duygusal durumunu etkileyerek, bireyin sağlığını ve fiziksel olarak ne durumda olduğuna 

ilişkin algısını etkiler. Duyguların diğerleri tarafından anlaşılması ise insanlardan yardım 

almayı ve ihtiyaca uygun tutumların gösterilmesini sağlar. Ancak bireyin sadece kendi 

duygularını hissetmesi yetmez,  karşısındaki insanların duygularını da hissetmesi ve 

duygularını yönetmeyi öğrenmesi gerekir Çalışmalar, doğru bir biçimde tepki gösterip, 

karşılaşılan tepkileri doğru yorumlama yeteneğinin çocukluk yıllarında geliştiğini 

göstermektedir (İnanç vd., 2007; Kocayörük, 2004). 

 

 

 

 



 

 

Heyecan 

 

Heyecan, organizmanın bütünüyle uyarılması, bedenin tümüyle yaptığı yaygın 

faaliyetler ya da belirli bir uyarıcıya karşı bedenin top yekûn tepkisi olarak tanımlanabilir 

(Yavuzer, 1993). 

 

Heyecanlar olumlu ya da olumsuz, çok yoğun ve kısa süreli duygulardır.  Sevgi, sevinç, 

öfke, kıskançlık gibi kavramların hepsi birer heyecan ifadesidir. Heyecanlar da duygular gibi 

uyaranlara bağlıdır. Heyecanı ortaya çıkaran uyaranın dıştan olması gerekli değildir. İnsan 

bazen bir nesneyi düşündüğü veya hayal ettiği zaman da heyecan duyar. Yoğun bir heyecan 

hali çeşitli unsurları kapsar. Kuşkusuz bunlardan biri bedensel tepkidir (Acun ve Erten, 1992; 

Binbaşıoğlu, 1996; Yavuzer, 1993). 

 

Heyecanın meydana getirdiği bedensel değişiklikler; 

 Kalp basıncı ve kalp atışında artma, 

 Nefes alış ve verişte artma, 

 Gözbebeklerinde büyüme, 

 Terleme, tükrük salgısında azalma, 

 Kandaki şeker miktarında artma, 

 Sindirim organlarında rahatsızlıklar ve 

 Deri üzerindeki tepkilerdir (Acun ve Erten, 1992; Cüceloğlu, 1993; Ülgen ve Fidan, 

1991). 

 

Heyecana eşlik eden düşünce ve inançların yanısıra, gözle görülür bir diğer heyecan 

unsuru da yüz ifadeleridir. Heyecana eşlik eden yüz ifadeleri heyecanın diğer kişilere 

iletilmesine hizmet etmektedir. Neşeli olduğumuz zaman gülümseriz, tiksindiğimiz zaman 

yüzümüzü buruştururuz. Bu örnekler yaşanan heyecana özgü sonuçlardır. Ama bazı heyecan 

halleri bu derece özelleşmiş değildir. Ayrıca belirli bir heyecan doğrudan yaşanır ve özneldir 

(Arkonaç, 1993; Cüceloğlu, 1993). 

 

Heyecanlanmada insanlar arasındaki farklılıklar, kişinin nesne, olay ya da diğer 

insanlardan farklı şekilde etkilenmesinden kaynaklanır. Ayrıca heyecanın anlatımında 

öğrenmenin baskın olması, her insanın duygusunu, heyecanını ailesinin, toplumun ve 



 

 

eğitiminin kısacası kültürel ortamın kendisine öğrettiği şekilde anlatmasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle belirli yaş çocuklarından aynı heyecan biçimlerini beklemek olanaksızdır. Çocuk 

heyecanları yaygınlığı, sık sık görülmesi, ancak sürekli olmamasıyla, kontrol edilememesiyle, 

değişik heyecan güçleriyle, tepkilerin bireye özgü olması ve bireyin özelliklerini 

yansıtmasıyla yetişkin heyecanından ayrılır (Acun ve Erten, 1992; Başaran, 1996; Yavuzer, 

1993;Yavuzer vd., 2006). 

 

Refleks 

 

Yeni doğan bebeğin davranışları çok sınırlıdır. Bu sınırlılıklarla birlikte çocuğun 

dünyayla tanışmasına yardımcı olan etmen reflekstir. Bu ilk davranış ilkel olmasına rağmen, 

duygusal gelişimin de temelini oluşturmaktadır. Çünkü çocuklar doğumdan itibaren refleksler 

üzerinde egzersiz yaparak kendi hareketlerini düzenlerler. Örneğin; çocuğun emmesi emme 

refleksi ile olurken, çocuğun karnının doyduğunu öğrenmesiyle birlikte, acıktığında ağlaması, 

karnı doyduğunda duygusal yönden mutlu olması refleksin duygusal yaşamı nasıl 

düzenlediğinin göstergesidir (Acun ve Erten, 1992; Yavuzer, 1997). 

 

İlk dönemdeki refleksif tepkilerin yoğunluğu çocuğun doğduğu andan itibaren yüksek 

bir öğrenme potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, çevrenin algılanmaya başlamasıyla 

birlikte duygusal tepkilerin çeşitlendiği görülmektedi (Yavuzer, 1997). 

 

Haz 

 

Haz, bir güdünün doyumu sağlandığında ya da bir amaca varıldığında yaşanan 

duygudur. Haz bireye mutluluk ve rahatlık verir. Gereksinmelerin doyumundan kaynaklanan 

haz duygusu insanı sevindiren duygular olarak tanımlanır. Sevinç, mutluluk, hoşlanma 

kelimeleriyle de ifade edilir  (Acun ve Erten, 1992; Gitmez, 1989; Yavuzer, 1993). 



 

 

İki insan arasında sevgi ve saygıya dayanan doyurucu ilişkinin olması onları mutlu 

kılar, birbirine bağlar. Bedensel ve ruhsal bir tehlikenin olmadığı bir ortam, insanın güven 

duygusu içinde olmasını sağlar. Büyüklerin küçüklere sevecen davranması onları 

neşelendirir. İnsanın merak ettiği bir konuyu araştırması merakını doyurur. Bebeğin meme 

emerken, salıncakta sallanırken bedeninin gevşemesi onun cıvıldama türünde sesler 

çıkarmasını sağlar. Çevreden gelen tüm bu etkiler insanı sevindirir, ona haz verir. Sevgi, 

sevecenlik, mutluluk, güven, umut, neşelenme, merak, hayret, hoşlanma, bağlanma gibi 

duygular bunlardandır. İnsana haz veren bu duygular olumlu duygulardır. Haz duyguları 

insanın yaşamını renklendirir, gelişmesine ortam hazırlar, duygusal sistemi güçlendirir, 

düşünmeyi çabuklaştırır ve onu yaşama bağlar (Başaran, 1996; Yavuzer, 1993). 

 

Çocuklar yeni ve korkutucu olmayan, merak uyandıran ve başarı hissi duyulan 

durumlardan, okul çocukları çevreyi araştırmaktan, oyun oynamaktan, ergenlik döneminde 

ise yaşıtlarıyla birlikte olmaktan, sosyal onay görmekten haz duyarlar ( Başal, 2003). 

 

Elem 

 

İnsanlar tatminsiz kaldıklarında elem duyarlar, bu da bireyde gerginlik ve mutsuzluk 

yaratır. Elem; üzüntü, korku ikilemiyle ve acı duyma kelimeleriyle ifade edilir (Acun ve 

Erten, 1992; Binbaşıoğlu, 1996; Gitmez, 1989). 

 

Elem insanda gerilim yarattığı, insanın kendisini ve karşısındakini üzdüğü ya da zarara 

uğrattığı için olumsuz bir duygudur. İnsanın gereksinmelerinin doyurulmaması, amacına 

ulaşmasının engellenmesi, hoşlanmadığı, iğrenç bulduğu bir nesne, olay ya da kişiyle 

karşılaşması, başarısızlığa uğraması, baskı altında kalması, sevdiği bir nesne ya da kişiyi 

yitirmesi, kendisine saldırılması, görünen ya da görünmeyen tehlikeler, sonun kötü olacağının 

sanılması elem duygularını yaratır. Bu duygulara bir başkası neden oluyorsa öfke, kıskançlık, 

nefret, iğrenme, kızgınlık, düşmanlık gibi duygulara neden olur. İnsanın karşısındakinden çok 



 

 

kendinden kaynaklanan elem duyguları ise korku, utanma, üzüntü, sıkıntı, bıkkınlık, eziklik 

gibi duygulardır (Başaran, 1996). 

 

Elem duyguları insana yerleştiğinde insanı ruhsal bozukluklara götürebilir ve duygusal 

güç yitimine neden olurken, düşünmeyi de yavaşlatır. Ancak bu olumsuzluğuna karşın, elem  

haz gibi duygusal yaşamın vazgeçilmez iki unsurundan biridir (Acun ve Erten, 1992; Başaran, 

1996). 

Bebeğin duygusal yaşamında ilk haftalarda elem ve haz özelliklerine rahatsız edici 

korku ve şiddet, haz verici duygulara sevgi ve sevinç gibi yeni duygular eklenerek duygusal 

reaksiyonlar zenginleşir  (Ülgen ve Fidan, 1991). 

 

ÇOCUKLARDA DUYGUSAL TEPKİLER (0-12 YAŞ) 

 

Çocukta yer alan bazı duygular, bilişsel etkinlik sürecinde farklılaşarak duygu 

sistemini oluşturmaktadır. Böylece çocuğun düşünme sistemindeki gelişme çocuğun 

duygularını da farklılaştırmaktadır. Örneğin; herhangi bir nedenle kedinin saldırısına uğrayan 

bir çocuk, kedi gördüğü zaman ağlar. Ancak çocuk zorunlu deneyimleri ile kedinin canı 

yandığında saldırgan olduğunu, başka zaman insanlarla oynamayı ve okşanmayı seven bir 

canlı olduğunu algılar. Bunlar çocuğun yeni öğrenmeleriyle, dolayısıyla bilişsel ve duygusal 

gelişimiyle ilgilidir (Ülgen ve Fidan, 1991). 

 

Çocuğun sadece duygularını açığa vurması yeterli değildir. Duygularının kar-

şısındakiler tarafından anlaşılması da gereklidir. Bunun için çocuğun hangi dönemde hangi 

duygusal tepkileri verebileceğini bilmek onun gelişimini desteklemeyi sağlar. Çünkü çocuklar 

her zaman hoş özellikler gösteren duygulara değil, aynı zamanda hoş olmayan özellikler 

gösteren duygulara da sahiptirler. Önemli olan duyguların ortaya çıkış nedenini ve ortaya 

biçimini fark etmek ve zengin yaşantı ve öğrenmeler sağlamaktır (Eripek vd., 1987; Dodson, 

1997). 

 

Gülme: İlk duygusal tepkilerden biri gülmedir. İlk günlerde bebeğin gülmesi yüz kas-

larıyla ilgili bir durumdur. Doğumdan hemen sonra da bebek gülümseyebilir. Bu gülümseme 

bir reflekstir. Sinir sisteminin kendiliğinden boşalma işlevi ile ortaya çıkar. On iki haftalık bir 

bebeğe uyurken bile dokunulduğunda gülümser. Daha sonraki aşamalarda ise bebek belli 

uyarıcıları algıladığı zaman gülerek tepkide bulunur. Başka bir ifade ile gülümseme tepkisi 



 

 

bebeğin algısal kapasite gelişimine paralel olarak değişimler gösterir ve bebeğin görsel 

uyarıcılara karşı duyarlılığındaki artış olarak ortaya çıkar (Acun ve Erten, 1992; Alpaslan ve 

Karun, 1994; Ülgen ve Fidan, 1991; Sardoğan ve Karahan, 2007; Yavuzer, 1993). 

 

İlk aylarda bebek başkalarının sesine ve ışığa güler. Başkasının yüzünün görülmesiyle 

oluşan "sosyal gülme"  ise doğumdan sonraki üç haftadan önce görülemez. Bebek genellikle 

insan yüzüne gülümser. Bu gülümseme belli bir kişiye olmaktan çok, bebeğin aşina olduğu 

insan yüzüne karşıdır. İki aylık bebeğin annesini gördüğü zaman gülmesi sevinmesinin 

ifadesidir. Bilinçli tepki vererek gülümser. Bebek annesinden bedeninin sıcaklığından dolayı 

ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan kişi olduğu için gülmeye hazırdır. Beş aya kadar kendisine 

bakan herkese gülümseyen bebeğin, bundan sonra kendisine bakan annesiyle arasında özel bir 

bağ kurulmaya başlar (Cüceloğlu, 1993; Ülgen ve Fidan, 1991; Yavuzer vd, 2006,Yiğit, 

1999). 

 

 Anne bebeğin bakımını yürütüp, onunla oynadıkça, konuştukça bu bağ gelişir. Anne- 

babayla kurulan bağ bebeğin güven duygusunun gelişmesinde önemli bir yer tutar. Bebeklerini 

kucaklarına alıp okşayan, bakan babalarla çocuklar arasında da bu bağ oluşabilir. Burada anne 

- baba - çocuk arasındaki etkileşim, bağ gelişiminin temelini oluşturur. İhtiyaçları karşılanan 

çocuk önce bakımı veren kişiye, sonra da çevresine güvenir. Güvenli bağlanmada bebek 

annesinden ayrılırken huzursuzlanabileceği, kızabileceği gibi tam tersine huzur içinde de 

olabilir. Geri döndüğünde ona duygusal anlamda sarılır. Annenin yokluğu, beslenme ve bakım 

konusundaki doğal isteğin hayal kırıklığı ile sonuçlanması, sevgi ve şevkat yetersizliği tüm 

gelişim alanlarını olumsuz etkiler. Temel güven duygusunu geliştirememiş bu çocuklar da 

ileride ruhsal bozukluklar gösterebilirler  (Cüceloğlu, 1993; Davaslıgil, 1993; Fişek ve Sükan, 

1983; Oğuzkan ve Oral, 1992; Öztürk Ertem, 2006). 

 

Temel güven duygusunun gelişmeye başladığı beş-on ay civarında bebek bu bağ 

sayesinde anneye daha çok gülümser. Tanımadığı yüzlere tepki gösterir. Bu durum 

gülümsemenin duygusal görünümü ile bilme arasındaki bağ gerginliğinin çözümlenmesinin 

güvenilir bir işaretidir. İlk aylarda haz duygusuyla ilgili olan gülümseme altıncı ayda yüz 

figürüyle ilgilidir. Çocuk değerli bulduğu şeye bu tepkiyi verir. Tanıdık bir objeye gülen 

çocukta düşünme, yapma ve hissetme bir bütün olarak çalışır (Cüceloğlu, 1993; Ülgen ve 

Fidan, 1991). 

 



 

 

Çocuk büyüdükçe, tepkilerinin giderek daha az yaygın, ama daha çok farklılaşmış 

olmaya başladığı görülür. Okul öncesi dönem çocuğunun gülmesi bilinçli bir hal alır. Bu 

dönemde genelde şaşkınlık, kırılmış umutlar, bir başkasının gülümsemesi, bir sıkıntıdan 

birdenbire kurtulma, ani bir üstünlük ve aşağılık duygusu çocukta gülmeye yol açar. Bu 

dönemde çocuğun bir beceriyi kazanmasında arkadaş ve yetişkinlerin olumlu tepkileri 

yeterlilik ve güven duygusunu geliştirirken, becerinin kazanılmamış olması aşağılık 

duygusuna neden olabilir.  Ancak çocuk bu duyguyla alay ederek gülebilir ( Acun ve Erten, 

1992; Kılıçcı, 1992; Yavuzer, 1993). 

 

Okul öncesi çocukların arkadaş gruplarıyla oynarken sık sık güldükleri, kahkaha 

attıkları görülür. Ancak bu gülme kasıtlı değildir. Yetişkinlerde görülen alay etme, hor görme, 

intikam alma, aşağılama gibi olumsuz duygulardan kaynaklanmaz. Daha çok mizah 

duygularının gelişmiş olması ve mutlu olmalarından kaynaklanır. Çünkü çocuklar çok küçük 

şeylerle mutlu olabilirler (Acun ve Erten, 1992). 

 

Çocuk büyüdükçe gülme ve şakalar, içten gelen saldırganlık duygusunun bir ifadesi 

olarak belirir. Ergenlik öncesinde ise gülme ve mizah çoğu kez cinsellik ya da yasaklar 

üzerinde yoğunlaşır. Dengeli davranışların azalmasıyla duygusal dünyadaki fırtınalar ani 

kahkahalara, ardından da sessizliğe döner (Acun ve Erten, 1992;  Demiral, 1997). 

 

Ağlama: Bebek doğumdan sonra ilk tepkisini ağlayarak gösterir. Altı ıslandığında, 

üşüdüğünde, sancılandığında ve acıktığında ağlayarak elemini belli etmeye çalışır. Görüldüğü 

gibi, ağlama başlangıçta fiziksel gereksinmelerin ifadesidir. Bebek ihtiyaç ve isteklerini 

ağlayarak belli eder  (Acun ve Erten, 1992; Alpaslan ve Karun, 1994; Başaran, 1996).  

 

Doğumdan birkaç ay sonra yüksek seslere karşı ağlama, elem veren bir etkiye karşı 

yapılan tepkidir. Ağlama zamanla çeşitli sesler çıkarıp anlam kazanmaya başladığında, duygu-

sal tepkiler olarak kullanılmaya başlar. Öyle ki, çocuk annesinden ayrı kaldığı ve onu özlediği 

zaman da ağlar. Bu durum beşinci aydan itibaren anneye duyduğu bağlılıkla ilişkili olduğu 

kadar, on-yirmi dördüncü ayda diğer kişilerle kurduğu kuvvetli bağla da ilgilidir. Burada 

çocuğun sevgi, şevkat ve yakınlık duygularını görmek istemesi ağlamanın bir nedeni olabilir 

(Acun ve Erten, 1992; Başaran, 1996; Cüceloğlu, 1993). 

 



 

 

Anne ya da çocuğa bakan kişi ağlama nedenleri üzerinde durursa çocuğun dilinden 

anlamış olur. Çocuklar acıktığı için ağlıyorsa, beslendiğinde ihtiyacı karşılanmış olur ve 

ağlamaz. Ancak ihtiyaç karşılandığı halde ağlıyorsa, çocuk kendisiyle ilgilenilmesini 

istiyordur. Çünkü çocuk hiçbir neden olmadan ağlamaz (Alpaslan ve Karun, 1994). 

 

  Ağlama davranışının belirtileri öfkeye benzer. Bu yüzden ikinci yaşın sonuna doğru 

elem durumlarına karşı çocuğun öfkesi, kızgınlığı belirginleşir. Bir - iki yaşındaki çocuk artık 

genellikle olumsuz duygularını, kızgınlığını, elemini ifade etmek için ağlar. Elinden oyuncağı 

alındığında ya da istediğini yapması engellendiğinde ağlar, tepinir (Acun ve Erten, 1992; 

Başaran, 1996). 

 

Okul öncesinde çocuklar üç yaşından itibaren duygusal reaksiyonlarının daha da 

gelişmesiyle birlikte, tüm duygu türlerini yaşarlar. Kıskançlık, inatçılık, nefret, sevinç ilkel 

biçimleriyle görülür. Özellikle oyun sırasında darılma ve itişmeler ağlama sebebidir ( Tür, 

1997). 

 

Dört yaşından altı yaşına kadar merak, yarışmacılık duyguları başarısızlıkla 

sonuçlandığında ağlama görülürken, bu süre içinde korkunun gelişimi, çocuğun kendisini 

tehdit altında hissettiği durumlarda ortaya çıkar. Daha sonra okula başlayan çocuğun yeni ve 

karmaşık bir sosyal çevreye uyumunda uyumsuzluk belirtisi olarak görülür. Yaş ilerledikçe 

çabuk ağlamalar azalmaya başlar. On iki yaşına doğru ergenliğe yaklaşan çocuğun sert 

tartışmalara girmesi, alaya alınması, gülünç duruma düşmesi, utanma sonucunda ağlama 

görülür. Ancak artık ağlamanın niteliği fiziksel ihtiyaçlardan tamamen arınmıştır. Ayrıca tüm 

bunlara ilaveten yaş ilerledikçe ağlama heyecansal tepkilerin bir ürünü olarak sevincin de bir 

işareti olur (Acun ve Erten, 1992; Aydın ve Aydın, 1999; Başaran, 1996; Korkmazlar, 1993). 

 

Korku: Korku, tehlikeler karşısında gösterilen bir tepki türüdür. İnsanın kendi varlığını 

koruma güdüsüne dayanır. Doğuştan getirilen korkuda; beklenmedik anda bir etkinin 



 

 

birdenbire yapılması ile yabancılık ve değişik görünüşlülük olmak üzere iki özellik 

sözkonusudur. Ancak bunların dışında çevredeki nesne, yabancı insan, yadırganan ses ve 

hayvan gibi yakın nesneler de korku sebebi olabilir. Korkularda bireysel farklılıklar çok 

fazladır. Bir çocuğu güldüren bir şey,  başka bir çocuğu korkutabilir  ( Başal, 2003; 

Binbaşıoğlu, 1996; Yiğit, 1999). 

 

Bebekler çocuklara oranla daha fazla uyarandan korkarlar. Bebek yüksek ses, parlak 

ışık, çok sıcak ve çok soğuk uyarıcı, yabancı nesne ve kişilerle karşılaşma, acı duyma ve 

düşme tehlikesine tepki gösterir. Birinci yılın sonuna doğru korku belli kişilere, objelere ve 

olaylara olan tepkilerden oluşur. Sekiz ay ile iki yaş arası çocuklar anne baba yada alışık 

oldukları kişi yanlarından ayrıldıklarında korku tepkisi gösterirler. Ayrılık endişesi denen bu 

korku zamanla azalır (Ülgen ve Fidan, 1991, Yavuzer vd, 2006). 

 

İki-beş yaşları arasında çocukların korkularında farklılaşma ve artmalar görülür. En sık 

rastlanan korkular;  hırsız, hayali yaratıklar, karanlık, motor gürültüsü, şimşek, ani ses ve yalnız 

kalma olarak sayılabilir. Görüldüğü gibi, somut nesne ve olayların yanısıra, düşler, hayal edilen 

şeyler de korku kaynağıdır.  Anaokulunda yeni ve yabancı yaşantılar çocukların mantık dışı 

korkular geliştirmelerine yol açabilir.  Ayrıca renkli hayal gücü de çocuğu bu düşüncelere 

itmekte ve üç-dört yaşta korku en yüksek düzeye ulaşmaktadır (Alpaslan ve Karun, 1994; 

Kılıçcı,1992; Yavuzer vd, 2006). 

 

Beş-altı yaşlarında çocuklar masalların da etkisiyle, imgelere dayanan nesnelerden 

korkarlar. Altı yaşına kadar yaşla paralel olarak artan korkular, altı-on iki yaşından itibaren 

azalmaya başlar. Okul çağında imgelemsel nitelikteki korkuların yerini bıçak, yılan, köpek, 

yangın, hastalık, doktor, kaza gibi nesneler alır. Bedensel yaralanma, okula ilişkin olaylar ve 

sosyal ilişkiler içeren korku türleri görülür. Farklı olma, alay edilme, başkalarının takılması, 

üstlenilen işte başarısızlıkta da korku görülür. Bu korkuların bir bölümü ergenlik ve erişkinlik 

dönemlerinde de sürüp gidebilir. Ayrıca cinsiyete ilişkin korkularla, gebe kalma, sakat çocuk 



 

 

sahibi olma gibi korkular bazı tipik ergenlik korkuları arasında sayılırlar. Başka insanlar 

üzerindeki etkilerine, kendileri hakkındaki düşüncelere, sevilip sevilmemek veya kabul görmek 

gibi konulara önem verirler (Binbaşıoğlu, 1996;  Eripek vd., 1987; İnanç vd, 2007; Yavuzer, 

1993). 

Çocukta gelişen korkuların temelinde güvensizlik duygusu yatar. Bu nedenle çocuklar 

korktuklarında siner, kaçar ya da annelerine sarılırlar. Güveni çocuğa sağlayacak kişiler 

öncelikle anne-baba, sonra çevredeki diğer yetişkinlerdir. Bu nedenle anne-babanın çok sert 

olması ya da dayak atması çocukta korku yaratır. Anne-babadan ayrı düşme, ortalıkta kalma 

korkusu da güveni sarsar, çocuğu tedirgin eder (Başaran, 1996; Yiğit, 1999; Yörükoğlu, 1992). 

 

Bugün korkuların büyük çoğunluğunun öğrenme sonucu ortaya çıktığı kabul 

edilmektedir. Öğrenme yaşantı ve yanlış yönlendirmeler sonucu olabilir. Örneğin; yetişkinin 

çocuğun yanında korku ve kaygılarını belirtmesi çocuğun onu hissetmesine neden olabilir. 

Ayrıca korkunun oluşumu çevredeki koşullara, uyarıcının veriliş biçimine, geçmiş yaşantılara, 

o andaki fizyolojik ve psikolojik duruma bağlıdır. Zeka, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, 

sosyal ilişkiler, fizyolojik koşullar, kişilik yapısı korkunun çocukta oluşmasını etkileyen 

faktörlerdir. Ayrıca kişinin beden yapısındaki anormalliklerden kaynaklanan kendine has 

korkuları da olabilir. Çocuktaki korkuyu doğuran gerçek nedenleri bulup ortaya çıkarmak, 

çocukta korkunun yerleşmesini engeller. Aksi taktirde, çocuk belli durumlara karşı aynı 

tepkiyi göstermeye devam ederse, korku yerleşir. Çocukların korkuları yok sayılır ya da 

abartılırsa bu duygunun yoğunlaşmasına neden olur (Acun ve Erten, 1992; Bilir vd., 1998; 

İnanç vd, 2007; Yavuzer, 1993). 

 

Ne şekilde olursa olsun çocukta korku duygusunu yaratmamak için; 

 Çocuk korkutulmamalı, 

 Korkuyu yaratacak nesne ve fikirler ortadan kaldırılmalı (korkunç masallar, asılsız 

hikayeler gibi), 

 Korku için mantıklı çözümler getiren konuşmalar yapılmalı, 

 Çocuğa sevildiği ve gerektiğinde yanında olunacağı mesajı verilmeli, 

 Korkunun nedeni açıklanmalı, özellikle kendi yaşıtlarından örnekler vererek telkin 

edilmeli, 

 Çocuğun cesareti ödüllendirilmeli, 

 Çocuğun korktuğu şeyler hakkında doğru bilgi verilmeli, 



 

 

 Çocuğun zihni ve ilgisi başka yöne çekilmeli, 

 Çocuğun hazır olduğuna inanmadan onu korktuğu konuyla başbaşa bırakmamalı, 

 Çocuğun gece korkuları varsa, sindirim güçlüğünden kaynaklanabilen bu 

korkunun giderilmesinde beslenmeye özen gösterilmeli, 

 Çocuğun korktuğu şeye yavaş yavaş alıştırmalı, çocuğa karşı sabırlı olmalı, 

 Çocuğun korkusuna saygı göstermeli, alay etmek, küçümsemek yerine 

çocuğa destek olunduğu ve sevildiği gösterilmelidir. (Acun ve Erten, 1992; 

Alpaslan ve Karun, 1994; Binbaşıoğlu, 1996;  Kandır, 2003). 

 

Öfke: Öfke; bir isteğin engele uğramasından doğan olumsuz bir davranıştır. Öfkelenen 

çocukta kaslar gerilir, eller yumruk gibi sıkılır, çenesi kenetlenir, ayakları tepinir, ağlar, bazen de 

çevreye saldırır. Bazen de öfkenin belirtisi küskünlüktür. Daha bebekken en küçük 

kaprislerinde bile çocuk, isteğinin yerine getirilmesi için çaba göstermektedir. Sürekli ilgi 

isteyen çocuk değişik tutumlar karşısında tepkisini öfkeli davranışlara yöneltir. Öfke 

gösterisiyle isteklerini elde etmeyi öğrenince, öfke çocukta yerleşmektedir. İstenilmeyen 

davranışının yinelenmesine izin verilen çocuk isteklerini elde etmeye koşullanır ve isteklerini 

öfkelenme yoluyla sağlamaya çalışır. İstekleri yerine getirilmediğinde de öfke saldırganlığa 

dönüşür (Alpaslan ve Karun, 1994;  Başaran, 1996; Tür, 1997; Yiğit, 1999). 

 

Çocuk öfke tepkisini bir savunucu gibi kullanmasını kısa süre içinde öğrenir. 

Öfkelendiği an dikkat çekeceğini ve isteğinin yerine geleceğini bilir. Ayrıca çocuk öfke 

tepkisini gösterme eğiliminde olup, bu tepki yaşla birlikte artmaktadır (Yavuzer, 1993). 

 

İlk çocuklukta en sık görülen, belki de tek öfke belirtisi ağlamaktır. Bu evrede öfke 

kısa sürer. Üç yaşından sonraki dönemde ise öfke küsme biçiminde ifade edilir. Daha sonraki 

yıllarda nefret etme, inatçılık davranışlarının bir sonucu olarak görülür. Tavır alma ve 

saldırganlık şeklinde kendini gösterir. Bağırma, yerde yuvarlanma, tepinme, zıplama, 

tekmeleme, bir şeyleri yere fırlatma, gibi davranışlar gözlenir. Öfke konusunda çocuk engelle 

karşılaşırsa korku biçimine dönüşür (Başaran, 1996; Kandır, 2003; Yavuzer, 1993; Yiğit, 

1999). 

 

Çocukta öfkenin temelinde kişiliğinin tepkisi yatar. Tepkisiz çocuk, her söylenene 

boyun eğen çocuk gibi görünse de, aslında baskı altına alınmış ve ne zaman ne şekilde 



 

 

patlayacağı belli olmayan çocuktur. Direnci kırmak için yetişkinin kullandığı tehdit ve ceza ise 

çocuğun direnci oranında öfkeye dönüşür.  Böylece anne - baba olarak sürekli yasaklamalar 

koymak, açıklamada bulunmadan azarlamak çocuğu daha da öfkeli yapmaktan başka işe 

yaramaz. Görüldüğü gibi öfkeyi doğuran nedenler arasında ebeveynlerin tutumu yer 

almaktadır ( Ereren,       ; Tür, 1997). 

 

Öfkeyi etkileyen diğer etmenler ise;  çocuğun yeteneksizliği, faaliyetin durdurulması, 

ayrıcalıklı davranılma, cezanın zamansız verilişi, yetişkinin öfkeli davranış sergilemesi, anne - 

babanın olay ve durumlar karşısında tutarsız davranması ve bedensel sakatlıkların olumsuz 

etkileri, günlük yaşamda meydana gelen değişiklikler şeklinde sıralanabilir (Acun ve Erten, 

1992; Kandır, 2003; Yavuzer, 1993). 

 

Altı yaşına kadar öfke kısa sürerken, sekiz yaşında beş dakikaya kadar sürebilir. 

Öfkenin ardından neşeli bir hava görülür. Okul çağında çocuk sürdürmekte olduğu etkinlik 

kesildiği, sürekli olarak eleştirildiği, kendinden büyük çocuklarla kıyaslandığı, sürekli 

tembihlerde bulunulduğu, yapmadığı birşeyden dolayı suçlandığı, hile ya da doğru olmayan 

birşey yaparken görüldüğü zaman öfkelenir. Öfkesini surat asarak, olumsuz tavır alarak, 

konuşmayı reddederek, sorun çıkararak belirten çocuk, öfke ifadesinde küçük çocuklara 

nazaran daha kontrollüdür. On yaş öfkenin en az görüldüğü dönemdir (Eripek vd., 1987; 

Yavuzer vd, 2006). 

 

Ergenin öfkelenmesi çoğu zaman sosyal nedenlerdendir. İlk ergenlikteki bağımsızlık 

çabası ile öfke vurup kırarak gösterilirken, son ergenlikte karşı cinsle ilgili problemler, 

yasaklamalar, gurur incitici davranışlar ve arkadaşlık ilişkilerinin bozulması nedeniyle 

çevrenin koyduğu kurallar ve ergenin kendi yeteneklerine ilişkin bilgisizliğinden dolayıdır ve 

daha çok odayı terk etme, dışarıda dolaşma gibi daha yumuşak tepkilerdir (Yavuzer vd, 2006).  

 

Öfkenin nedenini bulabilmek, çocuğa rehberlik etmek ve öfkeyi önlemek açısından 

önem taşır. Çocuğun öfkesini önlemek için; 

 Çocuğun isteklerinin neden engellendiği onun anlayabileceği bir dille anlatılmalı, 

 Çocuk öfkelendiğinde ilgisi başka yöne çekilmeli, 

 Çocuğun temel ihtiyaçları düzgün ve zamanında karşılanmalı, 

 Yetişkin olarak çocuğa öfkelenerek örnek olmamalı, 



 

 

 Sakin, sabırlı olmalı, çocuğa şevkatle yaklaşmalı, 

 Çocuk öfkelendiğinde asla alay etmemeli, 

 Çocuğun her istediği yapılmamalı, çocuk şımartılmamalı, 

 Çocuğa karşı her zaman anne baba ortak bir tutum sergilemeli, 

 Çocuğa anlayışlı davranıp gerçekleştirilmesi mümkün olan istekleri değerlendirilmeli, 

 Çocuğa haksız ve yersiz cezalar verilmemeli, 

 Özgür ve rahat bir ortam hazırlanmalıdır ( Acun ve Erten, 

1992; Kandır, 2003; Yiğit, 1999). 

  

Öfkenin kontrol edilebilmesi demek hiç öfkelenmemek değildir. Bu duygu da yaşamın 

bir parçası olduğundan yaşanılması doğaldır. Unutmamalıdır ki öfke insana yanlış işler 

yaptırabilir ve yanlış kararlar aldırabilir. Öfkeyi kontrol edebilmek veya başka bir alana 

yöneltebilmek duygusal gelişim açısından önemlidir.  

 

İnatçılık: Çocukta inatçılık,  belli ve makul bir neden olmaksızın bir harekette ısrar 

etmesi, davranışını, düşüncesini, durumunu değiştirmemesi şeklinde tanımlanabilir.  İnatçılık 

çocuğun duygusal gelişiminin bir sonucudur. Çocuklarda inatçılığın en sık rastlandığı dönem 

üç-altı yaşlar arasıdır. Bu yaşlarda inatçılık normaldir. Çocuk ben duygusunun ve özgür olma 

bilincinin gelişiminden kaynaklanan inatçılık gösterir. Çocuk herşeyi kendisi yapmak ister. 

Yaptığı şeyler hoşuna gider, çevresinden gelen direnmeyi yenmeye çalışır. Kendi varlığını 

hissettirmeye, kabul ettirmeye çalışır,  hep haklı olduğunu düşünür (Acun ve Erten, 1992; 

Pekçağlayan, 1991; Yiğit, 1999). 

 

 İnatçı çocuk isteğini yaptırmaya, dikkat çekmeye yönelik olarak bu davranışı 

sergileyebildiği gibi, tepinip ağlayarak, soluğunu tutarak, katılma nöbetleri ile de tepkisini 

gösterir. Gerçekte inatçı çocuk saldırganlığını pasif direniş yolu olarak inatçılıkla belli eder. 

Anne, baba ve diğer yetişkinlere karşı olumsuz bir tutum içindedir. Arkadaşlarıyla 

geçinemez ve uyumsuz davranır (Ereren,      ; Yörükoğlu, 1992). 

 

          İnatçı bir çocuğun dudakları sarkmıştır, normal olmayan bir bakışı vardır. 

Kaşları çatık ve burun kanatları açılıp kapanır durumdadır (Yiğit, 1999). 

 



 

 

İnatçılık genelde gergin anne-çocuk ilişkisinin bir sonucudur.  Annenin çocukla 

kurduğu ilişkinin yanısıra, diğer bazı etmenler de çocukta inatçılığa neden olur. Bu etmenler; 

 Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının zamanında karşılanmaması, 

 Çocuklara şiddet ve zor kullanarak yetişkinlerin isteklerini yaptırması, 

 Çocuğun öfkeli ve sinirli anında tartışmaya girilmesi, 

 Çocuğa şiddetli cezalar verilmesi, 

 Yeni bir kardeşin olması veya mevcut kardeşin kıskanılması, 

 Çocuğun tüm isteklerinin önüne geçilmesi, 

 Yetişkinin kendi istekleriyle çocuğun istekleri arasında çelişkili davranışlar 

sergilemesi, 

 Çocuğa bağımsızlık duygusunun verilmemesi olarak sıralanabilir (Acun ve Erten, 

1992; Pekçağlayan, 1991;  Yiğit, 1999).  

 

İnatçılık duygusunun yetişkinler tarafından yetersiz engellenmesi, çocukta bağımsızlık 

ve benlik duygusunun zedelenmesine neden olduğundan gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun 

için; 

 Çocukların inatçı davranışları karşısında yetişkinler de inatçı bir tutum 

göstermemeli, 

 Çocuklara sert ve şiddetli cezalar verilmemeli, 

 İnatçılığı yüzünden çocuğa baskı yapılmamalı, 

 Çocuğun inadının geçmesi beklenmeli, yetişkin öfkeli olduğunu çocuğa 

hissettirmemeli, 

 Çocuk bir konuda inatçı olduğunda çocuğun dikkati başka yöne çekilmeli, inat ettiği 

taktirde isteğini elde edemeyeceği çocuğa açıklanmalı, 

 Çocuğun hareketlerine gereksiz yere engel olmamalı, 

 Çocuğa normal anlayış ve şevkat göstermeli, sevildiği hissettirilmeli, 

 Çocuk yetişkinlerin yaptığı davanışları yapmaya zorlanmamalı, 

 Çocuk bağırıp, çağırdığında istekleri yerine getirilmemeli, 

 Çocuktan çelişkili isteklerde bulunulmamalı, 

 Çocuk konuşmak istemediği bir konuda zorlanmamalı, kişiliğine saygı gösterilmeli, 

 Çocuğa olumlu alışkanlıklar kazandırarak, yaptığı olumlu davranışlar zamanında 

övülerek güven duygusu verilmeli, 

 Çocuğu inatçılığa iten nedenler ortadan kaldırılmalıdır (Acun ve Erten, 1992;  



 

 

Pekçağlayan, 1991; Yiğit, 1999).  

 

Kıskançlık: Kıskançlık her yaşta görülebilen ve temel nedeni üstün olmak olan bir 

duygu halidir. Kıskanç insanlar sahip oldukları ya da olmak istedikleri şeyleri paylaşma 

durumunda kaldıklarında, sevilen kişinin gözünde statüsünü kaybetme endişesinden bu hissi 

duyarlar. Ancak kıskançlık hissi bireye göre olumlu ya da olumsuz etki yapabilir. Örneğin; 

arkadaşının başarısını kıskanıp daha çok çalışan çocuktaki kıskançlık olumludur. Öte yandan, 

arkadaşının oyuncağına sahip olamadığı için zarar vermek kıskançlığın olumsuz sonucudur 

(Acun ve Erten, 1992; Kandır, 2003; Yiğit, 1999). 

 

İlk çocukluk döneminde anne-babanın ya da yakınların ilgisinin, kendisinden 

başkalarına çevrilmiş olması çocukta kıskançlığın doğmasına yol açar. Dolayısıyla ilk yaşanan 

kıskançlık ilgi, sevgi ve şefkatin eksikliğine karşı verilen doğal bir yanıttır (Başaran, 1996; 

Yavuzer vd., 2006). 

 

Okul öncesi yıllarda çocuğun henüz paylaşma ve işbirliği duygularını 

kazanmamasından kaynaklanan kıskançlık davranışı görülebilir. Çocuk sahip olduklarını 

paylaşmak istemediğinden kıskançlık gösterir. Özellikle üç - dört yaş çocuklarında kıskançlık 

doğal bir duygudur. Beş yaşından küçük çocukların yeni bir kardeşin gelmesinden daha çok 

etkilendikleri ve kıskançlığın ortaya çıktığı görülmüştür. Bunun nedeni çoğunlukla anne - 

babaların bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklar arasında ayrıcalıklı davranmalarıdır. Küçük 

kardeşinin dünyaya gelmesiyle ailede herkesin ilgisinin ona kaydığını gören çocuk, yeniden 

eski ilgiyi görebilmek için kıskançlık gösterilerine başvurur. Çocuğun kıskançlık duygusunu 

doğal olarak yaşamasında anne ve babanın çocuğa karşı tutum ve davranışları önemlidir (Cüceloğlu, 

1993;  Kandır, 2003; Yavuzer vd, 2006; Yiğit, 1999). 

 

Altı yaşından sonra ise kıskançlık duyguları azalmaya başlar. İlkokula başlayan 

çocuğun çevresinin genişlemesiyle birlikte, kıskançlık duygusunda da değişmeler olur. Okul 

öncesi dönemde kıskançlıkla ilgili yaşantıları olan çocuk, bu kez kıskançlığını çalışkan, 

sporcu, popüler çocuk olan sınıf arkadaşlarına çevirir (Eripek vd., 1987; Demiral, 1997). 

 

Bu dönemde çocuk kıskançlık duygularını doğrudan kavga ederek, masallar anlatarak, 

alay ederek, takılarak, zorbalıkla, küçültücü ifadelerle, karşısındakini kışkırtarak gösterir. 



 

 

Bazen de alaylı ifadeler kullanarak, yalan söyleyerek, hile yaparak da kıskançlığını belirtir 

(Eripek, 1982). 

 

Çocuklar kıskançlıklarını bazen doğrudan, bazen de dolaylı olarak gösterirler. Yaş 

ilerledikçe kıskançlık gösterileri doğrudan dolaylıya doğru gelişir. Ancak, bu gelişim 

içerisinde, çocuğun kıskançlığını gizli ya da açıkça ifade etmesi, çocuğun kendisine ve 

çevreye zarar verebilir. Çünkü bu duygu ruh sağlığını etkiler. Gerekli önlem alınmadığı 

taktirde, kıskanç çocuklarda alt ıslatma, uykusuzluk, tırnak yeme, parmak emme, saldırganlık 

gibi davranış bozuklukları görülür (Acun ve Erten, 1992; Başaran, 1996; Yavuzer,1993). 

 

Çocukların bu duyguyu en az zarar görecek şekilde yaşamaları için bazı tedbirler 

alınmalıdır: 

 Çocuğa şefkat ve sevgi gösterilmelidir. 

 Anne-babalar kardeşler arasında ayırım yapmamalıdır. 

 Kardeş ve arkadaşlarla kıyaslama yapılmamalıdır. 

 Kardeş kıskançlığını önlemek için, yeni kardeş dünyaya gelmeden önce çocuk kardeş 

geleceği fikrine alıştırılmalıdır. 

  Bebek dünyaya geldikten sonra,  kardeşin yanında bebekle gerektiğinden fazla 

ilgilenilmemesine özen gösterilmelidir. 

 Çocuğun eşyaları izinsiz olarak bir başkasına verilmemelidir. 

 Yetişkinler, çocuğun gösterdiği kıskançlığı doğal karşılayıp, anlayış göstermelidir. 

 Okul döneminde öğretmenler özellikle bir çocuğu sınıfın gözdesi haline getirmemeye 

özen göstermelidir. 

 Kıskançlık hangi yaş döneminde olursa olsun, nedenleri araştırılmalı ve giderilme 

çareleri nedenler doğrultusunda aranmalıdır (Acun ve Erten, 1992;  Kılıçcı, 1992;  

Yiğit, 1999). 

 

Saldırganlık: Saldırganlık bir başka insana fiziksel ya da sözel olarak zarar verme 

niyetiyle yapılan davranış olarak tanımlanır.  Saldırgan davranış, engellenme duygusuyla 

yapılan tipik bir davranıştır. Salgırgan davranışlardan bazıları engellenme duygusunu ortaya 

çıkaran durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur, bazısı da durumu daha da kötüleştirir 

(Arkonaç, 1993; Cüceloğlu, 1993). 

 



 

 

Saldırganlığın kaynağına ilişkin çeşitli varsayımlar vardır. Bu varsayımlara göre; 

saldırganlık insanın doğal bir içgüdüsüdür. Saldırganlık öğrenilmiştir,  hayal kırıklığı sonucu 

ortaya çıkan bir reaksiyondur. Bir gruptaki grup baskısının ya da gevşek bırakılmış birtakım 

yaptırımların sonucudur (Baldwin, 1967; Berns, 1993; Clarizio ve McCoy, 1970; Köknel, 

1982). 

 

Saldırganlık davranışı aileden, okuldan ve çocuktan kaynaklanabildiği gibi, toplumun 

özelliklerine göre de şekillenir. Saldırgan davranışta anne-babanın hatalı tutumu ilk sırada yer 

alır. Çocuğun davranışlarını gereksiz yere engellemek, çocuğun davranışlarını eleştirmek, 

alay etmek, çocuğu sık sık cezalandırmak, çocuğu korkutmak, ilgi ve ihtiyaçlarını 

karşılamamak, ebeveynin kendi eğitiminden endişe duyması, kendine saygı duymaması, 

ebeveynlerin çocuk eğitiminde görüş birliğinde olmaması, ebeveynin çocuğu şımartması 

saldırgan davranışa neden olmaktadır. Ayrıca saldırganlık geçmiş yaşantılardan, gözlem ve 

taklit yoluyla öğrenilerek de ortaya çıkabilir (Arkonaç, 1993; Aydoğmuş, 1993; Hildebrand, 

1994; Öz, 1997; Ülgen ve Fidan, 1991; Webb, 1984). 

 

Saldırganlığın öğrenilmesinde modeli örnek almanın etkili bir yol olduğu görülür. 

Bunda televizyon ve ebeveyn örnekleri yanında, saldırgan diğer çocuklar da etkin rol 

oynamaktadır (Köknel, 1982; Morgan 1980). 

 

Saldırganlık nasıl ortaya çıkarsa çıksın, mutlaka altında yatan bazı doyumsuzluklar 

vardır. Saldırgan davranışın çocuk için hangi amaca hizmet ettiği, ne zaman, kime karşı 

ortaya çıktığı önemlidir. Genellikle erkek çocuklar daha saldırgandır. Bunda yapısal olarak 

erkeklerin daha güçlü olmaları yanında, kız çocukların engellenmesi de söz konusudur. 

Genelde erkeklerin kızlardan daha fazla fiziksel tepki verdikleri, kızların ise daha çok sözel 

tepkiyi kullandıkları bulunmuştur. Erkek çocuklar saldırganlıklarını açık bir şekilde 

gösterirken, kız çocuklar amaçlı yönlendirmelerle arkadaşlık ilişkilerini bozarak zarar 

vermeye çalışır  (İnanç vd., 2007; Yörükoğlu, 1992). 

 

Çocuklar saldırganlığı başlangıçta bütün çıplaklığı ile dışa vururlar. Ancak bebeklikte 

ağlayıp tepinme, altını ıslatma, soluğunu tutma ile gösterilen saldırganlık, çocuk ayaklanmaya 

başladığında atarak vurarak, yere yatıp ağlayarak görülür. Yaş ilerledikçe saldırganlık kendine 

yönelik saldırganlığa veya çevreye zararsız sözel saldırganlığa dönüşür (Aydoğmuş, 1993; 

Yörükoğlu, 1992). 



 

 

Çocukta güven duygusu geliştikçe, beklemeyi ve tepkisini dizginlemeyi öğrenir. 

Kendisine sevgiyle yaklaşılan çocuk, sevgiyi sürdürmek amacıyla kendini kısıtlamaya başlar. 

Daha sonra da beğenilmek amacıyla kendisini denetler. Güven duygusu saldırganlığı önler. 

Güvensiz olan çocuk da çevreden iyi bir davranış beklemediği için saldırır. Bu nedenle 

öncelikle saldırganlığı önlemek için güvenli bir ortam hazırlanmalıdır. Bunun gerçekleşmesi 

için çocuğun uyumlu ve sevgi dolu bir yuvada büyümesi önemlidir (Acun ve Erten, 1992; 

Yörükoğlu, 1992). 

 

Çocuğun doğumundan itibaren ihtiyaçları yerinde ve zamanında karşılanmalı,  

kesinlikle fiziksel ceza uygulanmamalı, gerektiğinde ödüllendirilmeli,  asla korkutulmamalı, 

çocuğa oyun ortamı sağlanmalı, çocuğun içsel enerjisi başka bir alana kanalize edilmelidir. 

Çocuğun bir ölçüde enerji boşalımı sağlandıktan sonra,  yeniden yapılandırılmış bir iletişim 

şekli kurulmalıdır (Acun ve Erten, 1992; Öz, 1997).  

 

Çocuklar çevrelerindeki saldırganlıkları taklit ederler. Arkadaş grubu içinde saldırgan 

çocuklarla arkadaş olan çocuklar saldırgan davranış gösterme eğilimindedirler. Bazen de anne 

babanın saldırgan davranışı şiddet, yalnızlaştırma, ödülden yoksun bırakma gibi yollara baş 

vurarak engellemeye çalışması çocuğu saldırganlığa yönlendirir. Sürekli yaramazlıklarından 

söz etmek, cezalandırmak, aşırı hoşgörü saldırganlığa zemin hazırlar. Kendini kabul ettirme 

ve saldırganlık arasındaki dengeyi kurmak zordur. Ancak dengeyi kurmaya istekli hale 

getirerek ortak hedefler belirleyerek zaman içerisinde dengeleme sağlanmalıdır (İnanç vd, 

2007; San Bayhan ve Artan, 2007). 

 

ÇOCUKLARDA DUYGUSAL GELİŞİM DÖNEMLERİ (0-12 YAŞ) 

 

Bebeklik Dönemi  (0-2 yaş) 

 

Bebekler duygularını ve ihtiyaçlarını belirtmek için duygularını kullanırlar. 

Gülümseyen bebek memnuniyetini belirtirken,  aynı zamanda başkalarıyla arasındaki 

mesafeyi arttırmak veya yakınlaştırmak için de duygularını kullanır. Bir yaşına gelmeden 

önce bebekte sevinç, öfke, şaşırma, üzüntü, korku, utanma duyguları,  iki yaşından itibaren ise 

küçümseme ve suçluluk duyguları oluşmaya başlar. 

 



 

 

İlk yıllarda bebeğin duygusal gelişimi ile bilişsel gelişimi yakın ilişkilidir. Bebeğin 

bilişsel gelişimi etkin duygusal ilişkiler geliştirmesini sağlar. Bu dönemde daha çok mutluluk, 

kızgınlık ve korku duyguları üzerinde durulur. Ayrıca bebekler bakma yoluyla, değişik sesler 

çıkararak da çevrelerindekilerle iletişim kurarlar (Güngör, 2007; San Bayhan ve Artan 2007).  

 

Bir aylık bebek göz teması kurar, yardım istemek amacıyla ağlar. Anne-babasının 

gülümsemesine ve seslerine tepki verir. İki aylıkken, nesnelerden ziyade insanlara bakmayı 

tercih eder. İnsan yüzlerini inceler. Etrafındaki seslere tepki olarak agu sesleri çıkarır. 

Öfkesini belli etmeye başlar. Renkleri baskın olan şeylere daha dikkatli bakar. Üç aylıkken, 

gülümseyerek ya da ses çıkararak ilgi çekmeye, iletişim kurmaya çalışır. Gülümsemesine tüm 

vücudu eşlik eder, ellerini iyice açar, kollarını kaldırır ve bacaklarını hareket ettirir. Bazı 

hareketleri ve yüz mimiklerini taklit edebilir. Dört aylıkken, çocuklar ilgisini çeker, çocuk sesi 

duyduğunda sesi çıkaranı görmek için döner. Gıdıklandığında ve başkaları ile etkileşim 

halindeyken kahkahayla gülebilir. Oyun oynamak ister ve oyunu kesintiye uğradığı zaman 

tepki verir. Yaklaşık dört aylık bebekler yüksek sesle gülmeye başlar. Dördüncü-yedinci 

aylarda seslere ve dokunmaya, yedinci-dokuzuncu aylarda komik yüz ifadelerine, ce-e 

oyunlarına gülerler (Avcı, 2003 San Bayhan ve Artan, 2007). 

 

Bebeğin çevresini keşfetmesinde ve başkalarıyla ilişkilerinde anne babası ile bağlılığı 

önemli bir belirleyicidir. Bağlılık, insanların kendileri için özel olan kişilerle aralarındaki 

güçlü, etkili ilişki ve bir ihtiyaçtır. Bütün çocuklar, bir insana güvenli duygusal bağlılık 

geliştirme gereksinimi duyarlar. Çocuğun duygusal olarak kendini güvende hissedebilmesi 

için sıcak, sevecen, tutarlı ilişkilere ihtiyacı vardır. Bağlılık yoluyla güvende olduğunu 

duyumsayan çocuğun benlik duygusu gelişir. Davranış kuramcıları, bebeklerin bağlılık 

davranışlarının öğrenilmiş olduğunu savunmaktadır. Bağlılık gelişiminde bebekle bedensel 

temas kurmaya, karnını doyurmaya ana tema olarak yer verilmektedir. Freud ve Erikson gibi 

psikoanalitik teorisyenler ise bağlılığın beslenme sırasında oral bölgenin ilk bir yıl boyunca 

tatmin edilmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. (Balkaya ve Tuğrul, 1998; Ceyhan, 

2000; Gottschall, 1989; İnanç vd 2007).  

 

Altıncı aydan itibaren çocuk genellikle kendi isteklerine cevap veren tek kişiye 

bağlanmaktadır. Çocuğun bağlılık için kimi tercih edeceğine ilişkin çalışmalar, sıkıntısız 

durumlarda çocukların anne babasıyla olumlu ilişkiler kurduğu ve aileden birini tercih 

etmediği, ancak sıkıntılı durumda aileden seçilen kişinin genellikle anne olduğunu 



 

 

göstermektedir. Bowlby’nin etolojik teorisi beslenme ilişkisinin bağlılığın temelini 

oluşturduğunu, ancak bebeklerin ebeveynleri ile sabit bir ilişkiden çok, zaman içinde değişen 

bir ilişki kurduklarını savunmaktadır. Bu bağlılık ilişkisi dört evrede gerçekleşmektedir 

(Bloom-Feshbach, 1980; Davaslıgil, 1993; Morgan, 1980). 

Bağlılık öncesi evre (ilk 6 hafta): Bebek, annenin kokusunu tanısa da bağlılık 

ilişkisi kuramamaktadır. 

 

Bağlanma evresi (6-8 ay): Bebek kendine bakan kişiye farklı davranmaktadır.  

 

Kesinleşmiş bağlanma evresi (6-8 aydan - 18 ay-2 yıl): Kendisine bakan tanıdığı 

kişiye bağlanma kesinleşmiştir. Annenin odadan ayrılmasına verilen tepki, yabancılardan 

korkma davranışı tek kişiye olan bağlılığın kanıtıdır. Oniki, onüçüncü aydan sonra tek 

kişiye geliştirilen bu bağ dede, abla gibi başka kişilere de yayılır. 

 

Karşılıklı ilişkinin kurulması (18 ay-2 yıl ve üzeri): Dildeki hızlı gelişme, yürümeye 

başlama ile çocuk ebeveynin geliş gidişini anlamaktadır (Avcı, 2003; Balkaya ve Tuğrul, 

1998). 

 

İki-üç yaşından itibaren çocuk, yetişkinin muhakkak yakınında olmak istemektedir. 

İki yaşında bakıma verilen çocukların anneden ayrılmak istemediği, üç yaşta bakıma verilen 

çocuklarda ise kaygı davranışları olduğu gözlenmiştir. Çocuk dört-beş yaşına geldiğinde 

tanıdık bir kimse yanında anne ayrılığına bir iki ay süre ile katlanabilmekte, ancak tepkileri 

farklılık göstermektedir. Anneden ayrıldıklarında çocuklarda genellikle ağlama, hırçınlaşma 

gibi tepkiler görülürken, kendi kendilerini kontrol edebilir duruma geldiklerinde bağımsızlığa 

karşı bir ilerleme görülmektedir. Annelerin çocuklarının bağımsız oyunlarına daha fazla 

destek olmaları ve şevkat duygularını açıkça ifade etmeleri, diğer kişilerden annelerin yardım 

almaları, geçirilen zevkli zamanların anlatılması, anne bebek etkileşimlerinin güçlü yönlerinin 

vurgulanması, anne ve çocuk arasında güvenli bir bağ oluşumunu destekler (Davaslıgil, 1993; 

Levin vd., 1983; Öztürk Ertem, 2006; Yörükoğlu, 1992). 

 

Bakımın tutarlı olması, anne baba ve çocuk arasında genel etkileşimin niteliği bağlılık 

gelişiminde önemlidir. Anne babaların çocukların gereksinimlerine karşılık verebilmeleri için 

duyarlı, sosyal desteği olan, güvenli kişiler olmaları gerekir. Bunun için anne babanın 

psikolojik sağlığını koruması önemlidir. Ancak anne babanın davranış özellikleri yanı sıra 



 

 

kalıtsal faktörler ve mizaçtaki farklar bağlılık davranışlarında önemli rol oynamaktadır (Avcı, 

2003; İnanç vd., 2007) 

 

İlk Çocukluk Dönemi (2-8 yaş) 

 

Çocuk en yakın çevresi olan aile ortamında ve okulda deneyimler kazanır. Bu 

dönemde annenin duygusal desteğine ihtiyacı vardır. İlgi, sevgi, şevkat eksikliğine karşı 

duygusal tepki çeşitlenir. Duygusal denetim biçimlenmeye başlar. Ancak güçlü 

duygularını dışa vurur. Dil becerileri arttıkça çocuğun duygularını dışa vurmanın 

toplumsal kabul gören yolunu bulma yeteneği gelişmeye başlar. Duygusal gelişimi 

destekleyen faktörler benlik kavramı, dil, kendini ifade ve benlik saygısıdır. Çocuğun 

bağımsızlık isteğinin ortaya çıktığı, kendini denetlemeye başladığı ve tuvalet eğitiminin 

önem kazandığı bu dönemde utanç, kuşku gibi özelliklerin gelişmemesi için baskıcı ya da 

aşırı koruyucu davranmamak çok önemlidir (Güngör, 2007; Sardoğan ve Karahan, 2007). 

 

Bu dönemde çocuklar öfkelerini kontrol altına almadıklarında arkadaşları 

tarafından dışlanırlar. Aynı şekilde saldırganlık da bu dönemde yaşıtlarına ve 

kardeşlerine yöneliktir. Daha çok kızgınlık sonucu saldırgan davranırlar. Bu dönemde 

çocukların korkuları farklılaşır. Soyulmak, bıçaklanmak, savaş, doğal afetler, anne 

babanın sağlığı ve okulda başarısızlıktan, red edilip beğenilmemekten korkarlar. Sekiz 

yaş civarında ölüm korkusuyla karşılaşılabilir. Okul fobisi görülebilir (San Bayhan ve 

Artan, 2007). 

 

Çocuklar iki yaşından itibaren herhangi bir duygunun arkasından nasıl bir davranış 

geleceğini tahmin edebilirler. Çocuk öfkeli bir çocuğun vurabileceğini, mutlu bir 

çocuğun paylaşabileceğini tahmin edebilir. Duygusal bir yetkinlik olarak bu dönemde 

empatiden bahsedilebilir. Özellikle yardım davranışı için empati önemli bir motivasyon 

aracıdır. Okul öncesi eğitim kurumuna devam çocuğun başka çocuklarla iletişimi, oyun 

gibi gelişimi destekleyici etmenler çocuğun benlik saygısını yükselterek duygusal 

gelişime etki etmektedir (Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; Sardoğan ve Karahan, 2007) . 

 

 

 

 



 

 

Okul Dönemi (8-12 yaş) 

 

Bu dönem çocuğun öz kimliğini aradığı dönemdir. Çocuk ilişkilerinde başkalarına 

yardımda bağımlıdır. Toplumsal olarak kabul edilen bir birey olmak için duygularını 

daha geniş olarak denetim altında tutarak dışa vurur. Dünyaya daha geniş anlamda 

bağlanması çocuğun duygusal destek kaynaklarının değişmesini sağlar. Korkuları, 

ağlaması, öfkesi, saldırganlık ifadeleri daha kontrollüdür. Duygularını kontrol etmede 

olaylar kendi kontrolleri altında ise problem çözme stratejisi, kendi kontrolleri dışında ise 

durumu kabul edecekleri yeni yollar bulmaya çalışırlar. Çocuğun öğrenmeye istekli 

olduğu bu dönemde girişimci davranışları desteklenmelidir. Böylece çocuk güven 

duygusu geliştirir. Aksi durumda aşağılık duygusu gelişir. Çocuğun sorduğu sorular 

desteklenerek, çalışkanlık duygusunu geliştirecek pekiştireçler ve fırsatlar yaratılması bir 

işi başarmanın önem kazandığı bu dönemde gelişir. (Güngör, 2007; Ömeroğlu ve Ulutaş, 

2007; San Bayhan ve Artan, 2007). 

 

Okul çocuklarının duygusal tepkileri birbirini gözlemleyerek ve birbirinden 

etkilenerek gelişir. Bir olaya başkaları gülüyorsa gülerler. Aynı şekilde korkuları da 

başkalarını gözleyerek azalır ya da artar. Çevrelerini gözlerken taklit eder ve bazen 

taklitleri espiri konusu yaparlar. Kendi özelliklerini ve başkalarının farklı özelliklerini 

tanımaya başlar, kendilerinin ve başkalarının haklarına saygılı davranmaya çalışırlar, 

nezaket sözcüklerini kullanırlar. Arkadaşlarıyla olan ilişkileri sosyal çekingenliklerini ve 

utangaçlıklarını yenmelerine yardım eder. Ayrıca duygusal tepkilerin kişinin gerçek 

hissettiğini yansıtması gerekmediğini, bazen duyguların maskelenmesi  gerektiğinin 

farkına varırlar. Duygularını sosyal kurallar gereği başkalarını kırmamak için gizlerler 

(Kandır, 2003; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007). 

 

ERGENLERDE DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

 

Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik dönemi, bireyde gözlenebilen sürekli ve 

süratli bir gelişimi kapsamaktadır. Erişkin adayı olan ergen ne çocuktur, ne de erişkin. Vücut 

fizyolojisinde ve anatomisinde büyüme ve gelişmenin yarattığı değişmenin yanısıra, ruhsal ve 

duygusal dünyasında da önemli değişmeler meydana gelir (Bilgel, 1997; Yavuzer, 1993). 

 



 

 

Ergenlik çağında genç duygusallığını en yoğun şekilde yaşar. Çağın temel özellikleri 

duygusal coşku ve taşkınlık, çabuk kurulan ve bozulan ilişkiler, kolay etkilenme, kişiliğinin 

sınırlarını aşma, toplum içinde sivrilme, ilgi çekme, rol sahibi olma çabası biçiminde 

özetlenebilir. Bu duygular gencin tüm yaşamını etkiler. Ergen kendini okul, atletik yetenek, iş, 

görünüş, sosyal kabul görme, yakın arkadaşlık, romantik ilişkiler, vb boyutlarında tanıtır. Kendilerini 

psikolojik ve soyut kavramlarla anlatabilir (Acun ve Erten, 1992; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; 

Yavuzer, 1993). 

 

Duygular hızlı iniş ve çıkışlar gösterir. Çabuk sevinir, çabuk üzülür, çabuk sinirlenir. 

Tepkiler önceden kestirilemez. Duygu ve davranışları arasında zıtlıklar vardır.  Kızıp 

öfkelendiklerini yüceltebilir, çekinip korktuğuna yaklaşabilir. Kendisine tanınan haklar 

yetersiz bulunur. Evdeki kurallardan yakınır. Dağınık ve savruktur. İlgiler artmış, gelip geçen 

hevesleri çoğalmıştır. Gizliliğe önem verir. Cinselliğindeki değişmeler başkalarıyla ve 

çevresiyle etkileşimini etkiler. Kendisini güzel veya çirkin olarak değerlendirir. Bir yandan 

içine kapanırken, bir yandan da bunu gösterme çabasındadır. Genç toplumsal olaylara ve 

politikaya ilgi duymakta, kendi yerini bulmak için çalışmaktadır. Ben kimim? Neyim? Ne 

olacağım? sorularına yanıt ararken büyümek için sabırsızlanmaktadır. Aynı zamanda çocuksu 

davranışlarından sıyrılamayan genç, yetişkini hor görmektedir. Çünkü gençlik çağı bağımsızlık 

çağıdır, yetişkin ise kısıtlayıcıdır. Aynı zamanda hayranlık ve tutkunlukların bol olduğu bu 

dönemde gençler anne- babanın etkisinden sıyrılıp, kendine yeni örnekler seçmektedir. 

Ailesiyle olan bağlarını zayıflatan gencin arkadaş grubu bu dönemde çok önemlidir. 

Arkadaşlarının çok önemli olmasının nedeni ergenin sosyal karşılaştırma ihtiyacı gereği, 

düşüncelerini, yeteneklerini, fiziksel değişimlerini yaşıtlarıyla karşılaştırma ve değerlendirme 

yapma olanağındandır. Arkadaşları tarafından kabul edilmek, sevilmek gereksinimindedir. İstek 

ve gereksinimleri karşılandığı zaman mutlu olur. Aksi halde endişelenir, öfkelenir, kıskanır. 

Arkadaş ilişkilerinin birçok olumlu yönü olmasına rağmen, doğru kişilerle ilşkiler kurulmadığı 

zaman zararlı olabilir. Gencin kontrol altında tuttuğu duygular sosyal grup tarafından hoş 

karşılanmayan duygulardır. Karamsar olan genç, güvensizlik duygusu ve çevrenin takdirini 

kazanma arzusu içinde, başarısızlıklarında kendini yetersiz bulup içine kapanabileceği gibi, 

atılgan, gösterişçi olmasına da neden olabilir. Başkalarının kendisi hakkında verecekleri 

hükümlere aşırı derecede duyarlıdırlar (Adler, 1996;  Köknel, 1993; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; 

Yiğit, 1999; Yörükoğlu, 1992). 

 



 

 

Duyguların şiddet kazandığı bu evrede gerginliğin doğurduğu belli alışkanlıklar 

görülür. Bu alışkanlıkların en yaygın tırnak yeme alışkanlığıdır. Diğer alışkanlıklar yüzü 

ellerin arasına alıp oturma, saçlarla oynama, burnu kaşıma olarak sıralanabilir (Acun ve Erten, 

1992; Yavuzer, 1993). 

 

Tüm bu etmenler gencin duygusal dünyasını karmakarışık eder. Bu karmaşıklık 

ergenin sağlık durumu, zeka düzeyi, cinsiyeti, okul başarısı ve sosyal kabul düzeyine göre 

farklılaşır. Ancak önemli uyumsuzluk belirtileri de gözlenebilir. Okul başarısızlığı, okuldan 

kaçma, kendini uygunsuz arkadaşlara kaptırma ortaya çıkar. Uyumsuzluk okulda ve evde 

sürekli bir sürtüşme, söz dinlememe,  kuralları çiğneme, bağırıp çağırma, vurup kırma, 

kavgacılık, evden kaçma biçiminde dışa vurulabilir. Bazen yasaları çiğneme, arkadaşlarla 

girişilen yağmacılık, hızlı yaşama, eğlence, uyuşturucu ilaçlara yönelme, her şeye boş vererek 

gününü gün etme, sorumsuzluk, motorsiklet ya da araba sevdası, gürültülü müzik dinleme, 

aykırı giyinme, intihar girişimleri uyumsuz davranışlar olarak ortaya çıkabilir (Yavuzer, 1993). 

 

Gencin bu dönemi olumlu şekilde atlatabilmesinde anne - babanın daha çok hoşgörü, 

anlayış ve sabır göstermesi gerekir. Çünkü ergenin anne - babaya karşı tutum ve davranışı da 

değişir. Anne-babayla sert bir iletişim, gencin içindeki karmaşık duygularla birleşince ruhsal 

çatışmalara neden olabilir (Yavuzer, 1993). 

 

Ergenlik döneminde; duygusal kırıklık, korku, endişe, aşağılık duygusu, suçluluk 

duygusu gibi olumsuz tepkiler ve sevgi, aşk gibi olumlu duygusal tepkiler sıklıkla görülür 

(Acun ve Erten, 1992). 

 

Bir arzu ya da amacın önüne çıkan dış veya iç engeller, ergende kırıklığa yol açabilir. 

Ergen, kırıklığını sosyal çevrenin kabul edebileceği iyi davranış biçiminde belli eder. 

Kırıklığı oluşturan nedenler incelendiğinde; sağlık, fizyolojik yapı, maddi ve zihinsel 

yetersizlikler önde gelir. Ayrıca ailenin disiplin anlayışı, bir isteğin, amacın önüne geçilmesi 

duygusal kırıklıklara neden olur  (Yavuzer, 1993). 

 

Çocuklukta başlayan korkular, ergenlikte de devam eder. Ergenin ilgilendiği 

faaliyetlerin sonucunu kestirememesi korkuya neden olabilir. Ergen objeye, sosyal ilişkilerine 

ve kendisine yönelik korkular oluşturabilir. Yılan, köpek, uçak, ateş gibi objeler, diğer 

insanlarla tanışmak, konuşmak, yoksulluk, ölüm, ciddi bir hastalık korkusu görülür. Ergen bu 



 

 

korkulardan utanç duyabilir. En çok duyulan korku iftiraya uğrama korkusudur. Bu da çağın 

korkularının toplumsal ağırlıklı olduğunun belirtisidir (Acun ve Erten, 1992; Ömeroğlu ve 

Ulutaş, 2007; Yavuzer, 1993; Yiğit, 1999). 

 

Gencin duyduğu endişe gerçek nedenden çok, hayali nedenlerden oluşur. Endişenin asıl 

kaynağı başaramama, mahcup olma korkusudur. Cinsel olgunlukla birlikte endişeler de 

farklılaşır. Okul sorunları, dış görünüş, arkadaşlar arasında popüler olamama endişe yaratan 

konular arasındadır. Bazı kaygılar belli bir kişi, durum yada nesne olurken, bazen 

gerçekleşeceği düşlenen ortaya çıkmamış bir durum olabilir (Acun ve Erten, 1992; İnanç vd., 

2007; Yavuzer, 1993). 

 

Duygusal kırıklık, korku ve endişenin artması aşağılık duygusuna zemin hazırlar. 

Başaramama, kendini ifade edememe, utangaçlık ve başkalarının iyi işler yapıp, kendisinin 

yapamayacağı korkusu birleşip ergenin aşağılık duygusuna kapılmasına neden olur (Acun ve 

Erten, 1992). 

 

Ergen, huzursuzluğundan ve yaptığı hatalardan dolayı kendini sürekli yargılaması 

sonucu olumsuz davranışlar sergiler. Bu nedenle de kendisini suçlar. Aynı zamanda bağımsız 

olma gereksiniminde olan ergen kendi başına kurallar koymaya, yetişkinler tarafından konan 

kurallara karşı çıkmaya çalışır. Bu da onda inatçılık duygusunu geliştirir. Yine gülünç duruma 

düşürülmesi, haksızlığa uğraması, eleştirilmesi, yalan söylemesi ergende öfkeye yol açar. 

Ayrıca, ergende kızgınlık, nefret, arzu gibi tercihlerle dolu ruhsal durum egemendir. 

Ancak huzurlu bir aile ortamında duygusal bakımdan sağlam bir yapı içinde bu duygular rahat 

bir şekilde karşılanıp, çevreye uyum sağlanabilir (Acun ve Erten, 1992; Pekçağlayan, 1991; 

Yavuzer, 1993; Yiğit, 1999). 

 

 



 

 

DUYGUSAL ZEKA 

 

Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ’nun hayattaki başarıya katkısının % 10’dan fazla 

olmadığını göstermektedir. Günlük hayatımızda büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal 

becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir. Howard Gardner 1980’lerin başlarında IQ 

yaklaşımını sorgulamaya başlamıştır. "Frames of Mind" adlı kitabında yaşamdaki başarı 

açısından hayati derecede önem taşıyan yalnızca tek bir zeka türü olmadığını,  zeka türlerinin 

daha geniş bir yelpazede ele alınabileceğini öne sürmüştür. Robert Sternberg, yüksek IQ’nun 

akademik başarı getirebileceğine, fakat hayatın diğer alanlarında hedefe yönelik eylemlere yol 

açmayacağını söylemektedir (Avanoğlu Kızıltepe 2007; Özkan, 2007). 

 

        Başarı için önemli görülen "empati, duyguları ifade etme ve anlama, mizacı kontrol 

etme, bağımsızlık, uyum sağlayabilme, beğenilme, kişilerarası sorunları çözme, sebat, 

sevecenlik, nezaket, saygı..." gibi duygusal nitelikleri betimlemek için kullanılan bu kavramın 

gündeme gelmesi 1995’de Daniel Goleman’ın "Duygusal Zekâ" kitabını yayınlaması ile 

gerçekleşmiştir. Goleman, "Duygusal zekayı kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının 

duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde 

düzenleyebilmesi yetisi" olarak tanımlamakta ve duygusal zekanın yirmi beş yeti, yetenek ve 

ustalıktan oluştuğunu söylemektedir (Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; Özkan 2007). Duygusal 

zeka için özellikle aşağıdaki yetkinlikler belirleyicidir: 

 

Duyguları -Kendini tanımak: Kişinin kendi duygularını, ihtiyaçlarını, hedeflerini 

tanıması, tercihlerini yapabilmesi ve sahip olduğu şahsi gücünün ve kaynaklarının farkında 

olması anlamına gelir. 

 

Duyguları-Kendini yönetmek: Kişinin sahip olduğu duygu ve düşüncelerini kontrol 

ederek yönlendirmesidir.  

 

Motivasyon: İnsanın kendini motive edebilmesi, daima başarma isteğine ve heyecanına 

sahip olması demektir.  

 

Empati: Kişinin başka insanların duygularını, ihtiyaçlarını, kaygılarını anlayabilmesi, 

kendini onların yerine koyabilmesi demektir.  

 



 

 

Sosyal Yetkinlik: Sosyal yetkinlik  insanların başkalarıyla ilişki kurabilmesi ve bu 

ilişkilerin uzun süre geçerliliğini koruyabilmesi becerilerini kapsar.  

 

Duyguları anlama-İletişim becerisi: İnsanın kendisini açık ve net olarak ifade 

edebilme becerisi ve başkalarını dikkatli dinleme ve ne söylediklerini tam ve doğru olarak 

anlayabilme becerisidir. Görüldüğü gibi, duygusal zeka ile insanların ortak duyguları, iletişim 

becerileri, insanlık anlayışları, incelik, zerafet, kibarlık, nezaket vb. yetenekleri 

tanımlanmaktadır (Beceren, 2004; Erdoğdu, 2008; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; Tuğrul, 1999). 

 

 Duygusal zeka; duyguların farkında olunması, ifade edilmesi ve başkalarının 

duygularının farkında olunması olarak üç duygusal yetkinlik alanı ile de ifade edilmektedir. 

Duyguların farkında olunması, bireyin kendini doğru bir şekilde değerlendirerek, kendi iç 

dünyasını, kaynaklarını, sezgilerini, tercihlerini, potansiyelini, güçlü yönlerini ve sınırlarını 

bilmesine imkan sağlayarak özgüvenini geliştiren bir sonuç yaratmaktır. Duyguların ifade 

edilmesi başkaları üzerinde etkili olmak, ikna konusunda etkili taktikler kullanmaya bağlıdır. 

Başkalarıyla olan ilişkileri yönetmede bireyin grup halinde çalışma becerisi, başkaları ile 

çalışma konusundaki rahatlığı, sağlıklı ilişkiler kurabilme ve geliştirebilme yeteneğine bağlı 

olarak kendini gösterir. Duygularını yönetme, bireyin kendini kontrol ederek zarar verici 

duygularını ve güdülerini denetim altında tutabilmesidir. Başkalarının güvenini kazanmak, 

sürdürmek ve performansının sorumluluğunu üstlenmek olarak tanımlanan dürüstlük 

standartlarını korumayı gerektirir. Başkalarının duygularının farkında olma, başkalarını 

geliştirmenin en iyi yolu olmakla birlikte, onların duygularını ve bakış açılarını hissetmek ve 

gelişmeleri için nelere gereksinim duyduklarını anlamaktır. Bireyin toplumsallaşma yeteneği, 

başkalarının arzu edilir tepkiler vermelerini sağlama yeteneğinde ortaya çıkmaktadır (Ural, 

2001). 

 

Goleman’a gore, beynin düşünen parçası, beynin duygusal parçasından üremektedir. 

Beynin düşünen ve duygusal parçaları genelde yaptığımız her şeyde birlikte çalışmakta ve 

gerek iş yaşamında, gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak insanların duygusal zeka 

becerilerine bağlıdır. Duygusal zeka, kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi doğrudan 

etkiler. Yani duygusal zeka bir taraftan kendi gelişimimizi ve olgunlaşmamızı diğer taraftan 

da yeteneklerimiz ile diğer insanlarla aramızda olan ilişkileri tanımlar (Beceren, 2002a; 

Beceren, 2004; Özkan, 2007). 

 



 

 

Çocuğun içinde yaşadığı ortamdaki zihinsel, fiziksel ve duygusal uyarılar ve tepkilerle 

fiziksel ve duygusal ihtiyaçların karşılanması, yaşanılan pozitif deneyimler çocuğun beyninin 

sağlıklı gelişmesini sağlar. Duygusal açıdan sağlıklı gelişen çocuklar gerek ergenlikte, 

gerekse yetişkinliklerinde stresle baş edebilir, sosyal becerilere daha yatkın bireyler olarak 

yetişirler. Çocukların kimlikleri ilk yıllardan başlayarak, beynin gelişmesinin sürdüğü 

ergenlik yıllarına kadar, hayatlarındaki insanların etkisiyle şekillenir. Çocukların kendilerini 

anlamaları ve tanımaları çevrelerinden gelen tepkilerle beslenir ve gelişir. Anne ve babanın 

çocuklarıyla arasında kurulan sıcak, güvene dayalı yakın ilişki ile çocuk, kendisini nasıl 

göreceğini, başkalarının kendi hislerine nasıl tepki vereceğini, hisleri hakkında nasıl 

düşünmesi gerektiğini ve başkalarının duygularını nasıl okuyup ifade edeceğini öğrenir 

(Tuyan ve Beceren, 2005; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007). 

 

Duygusal zeka, IQ'nun aksine geliştirilebilmekte ve yükseltilebilmektedir. Zeka; 

konuşma, yazma, problem çözme, hesap yapma gibi durumlarda kullanılır. 19-20 yaşlarında 

en yüksek seviyesine ulasıp, eğitimle geliştirilemez. Duygusal zeka ise, hayatın her anında, 

yaşamsal bir beceri olarak kullanılır. Çünkü tavırlarımızı; düşüncelerimiz, duygularımız ve 

davranışlarımız oluşturur. Çocuklar belirli duygusal eğilimlerle doğsalar da, araştırmalar 

beyin devrelerinin yeni sosyal ve duygusal becerileri öğrenebilmek konusunda esnekliğini 

koruyabildiğini ve bu sayede yeni sinir yollarının ve daha uyumlu biyokimyasal dokuların 

yaratılabileceğini göstermektedir. Bu anlamda duygular sadece soyut düşünceler değil, beynin 

ürettiği ve sonra vücudun tepki gösterdiği belirli biyokimyasallardır. Beyine dışardan gelen 

bütün veriler ve bilgiler, beynin düşünce ile ilgili olan kısmında işlemden geçmeden önce 

beynin duygusal kısmına gider ve orada değerlendirilirler. Bilgiler duygusal beyinde 

değerlendirildikten sonra duygusal bir görev alır ve düşünen beyne gelirler. Duygularımız 

mantık ve düşünmeyi umursamayacak derecede kuvvetlidirler. Beynimizin duygusal kısmı, 

rasyonel düşünen beynimizden daha hızlı çalışır ve sonucun ne olacağına önem vermeden 

derhal harekete geçer. Saldırganlık, öfke, korku gibi negatif duygular beynin düşünmesini ve 

bir konu üzerine odaklanmasını engeller. Bu da öğrenmeyi zorlaştırır, hatta bazı durumlarda 

imkansız hale getirir. Çocukların daha uyumlu, daha kontrollü,  kısacası daha mutlu 

olmalarına yardımcı olarak, onlara kendi duygularının biyokimyasını değiştirmenin yolları 

öğretilebilir. Duygusal zekamız tıpkı kötü alışkanlıklar ve hastalıklar gibi zehirli duyguların 

bizi hasta etmesinde, ruh sağlığımızı korumamızda ve baş etmemizde etkili olan tek ilaçtır 

(İsmen, 2004; Öztürk, 2007; Tuğrul, 1999; Tuyan ve Beceren, 2005; Yılmaz, 2007). 

 



 

 

Duygusal zekânın öğelerini oluşturmak okul yılları boyunca devam etse de ilk fırsat, 

en erken yıllarda ortaya çıkar. Bilişsel gelişime paralel olarak bireyin çevresi ile ilişki 

kurmaya başladığı andan itibaren gelişmeye başlar. Başka bir ifadeyle aile çocuğun duygusal 

zekayı ilk öğrendiği yerdir. Bireyin ögrenme ortamında, kisilik özelliklerinin gelisiminde 

basarı ve zeka gibi çevresel faktörlerle gelisen temel niteliklerinde, aile ortamı önemli bir yer 

tutmaktadır. Aile içinde özellikle anne-babanın çocuga yönelik tutumları onların saglıklı 

gelisimlerinde en önemli faktörlerdir. Ögrencinin gelisiminin hızlı oldugu ve kisilik 

özelliklerini yerlestirdigi ilk çocukluk evresinde aile ortamı, egitim açısından çok önemlidir. 

Ailenin egitsel ortamı anne-babanın çocuga yönelik tutumları ögrencinin gelisimini 

pekistirebilir ya da köreltebilir. Sürekli ödüllendirme ve destekleme yoluyla bir çocuğun öz 

saygısını geliştirmek, aslında yarardan çok zarar verebilir. Birçok anne-baba çocuklarını 

üzüntüden korumanın başlıca görevleri olduğunu zanneder. Oysa gerek duymadıkları anda 

çocukları korumak, yarardan çok zarara neden olabilir. Çocukların hayatın zorlukları ile başa 

çıkmayı öğrenmeleri daha uyumlu ve daha becerikli olmalarını sağlayan yeni sinir yollarını 

geliştirmelerine neden olabilir (Erdoğdu ve Kenarlı, 2008; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; Tuyan 

ve Beceren 2005). 

 

Çocukların gündelik etkileşimlerinin hayatlarına olan yansıması inkar edilmemeli, 

çocuğa ayrılan zamanlarda daha nitelikli beraberlikler (birlikte oyun oynamak, sevdiği bir 

aktiviteyi paylaşmak, yargılamadan dinlemek gibi) ve bu çeşit manevi yatırımların kalitesini 

ve etkisini artırmak onların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı 

olmaktadır (Beceren, 2002b). 

 

Çocukluklarında duygusal zekaları için yatırım yapılmadan büyüyen çocuklar 

yetişkinliklerinde mutlu ve başarılı olamadıkları için hem kendileri, hem de toplum için sorun 

olmaktadırlar. Duygusal açıdan sağlıklı yetişmeyen çocuklar ilerleyen yaşlarda, ergenlik 

çağında ve yetişkinlikte önüne geçilmesi zor, değiştirilmesi kolay olmayan alışkanlık ve 

problemlere sahip olmaktadırlar (uyuşturucu kullanımı, sağlıksız ilişkiler, şiddete eğilim, 

stresle başedememe, depresyon, intihar vb.)(Kansu, 2002).  

 

Duygusal zekayı geliştirmek için iki önemli neden vardır; yaşamda daha mutlu olmak 

ve çevrenizdeki insanların daha mutlu olmasını sağlamak. Duygusal zeka öğrenilebiliyorsa, 

aileler bunu çocuklarına öğretmeyi kendilerine görev bilmelidir. Çocuklarını geliştirme 

bakımından iki tür aile vardır: Duyguyu ikinci plana atan ve duyguyu yönlendiren. Birinci tür 



 

 

aile, çocuklarının duygularıyla, duygular yoğunlaşıncaya kadar ilgilenir ve sonra da çocuklara 

duygularının üstesinden gelmesini söyler. Bu durumun sonucu olarak, çocuklar duyguları 

yararsız ve anlamsız bulurlar. Hem kendilerinin, hem de diğerlerinin duygularını 

anlayamazlar. İkinci tür aile, çocuklarının kendi duyguları hakkında daha fazla şey 

öğrenmesini ve kendi duygularıyla büyümesini sağlar. Bu tür aileden gelen çocuklar ise, eğer 

duygularını kontrol altında tutabilir ve diğerleriyle sınırlarını kurabilirlerse duyguları tam 

olarak öğrenirler (İsmen, 2004).  

 

Çocukların duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesi ve günlük yaşamda duyguların 

farkında olunması için, çocukla sağlıklı iletişim kurmaya çaba harcanmalıdır. Ebeveynlerin 

çocuklarına özel zaman ayırmaları, onları sevdiklerini, onları önemsediklerini belirtmeleri, 

onlarla iyi ilişkiler içinde olmaları çocukların özgüven geliştirmelerini ve başkaları ile daha 

verimli ilişkiler kurmalarını sağlar. Aile içinde duygusal gelişimlerine karşılık verilen, duygu 

ve hisleri kritik edilmeden dinlenilen, sevgi gören çocuklar,  kendi anne-babalarına güven 

duyacak ve bir sıkıntıları olduğunda bunu onlarla çekinmeden paylaşacaklardır. Aynı 

zamanda, ailelerin çocuklarının neyi sevip sevmediklerini anlamaları, çocukların duygularının 

farkına varmaları, kendi özelliklerini tanımlamalarında onlara yardımcı olmak için, almak ya 

da yapmak istedikleri şeylerle ilgili onlara seçme hakkı vermek, fikirlerini sormak çocukların 

kendilerini tanımalarına, etraflarında olan biten şeylerle ilgili ne hissettiklerini anlamalarına 

yardımcı olacaktır. Bu çocuklar kendilerini ve duygularını daha iyi anlayacak ve kontrol 

edebilecekleridir. Kendilerini tanıyan çocuklar insanlarla olan ilişkilerinde kendilerini pozitif 

bir şekilde ifade edebilirler, başkaları tarafından anlaşılır ve kabul edilirler. Bu noktada 

duygusal zekanın en önemli öğelerinden biri olan empatiye değinilmelidir. Başkalarının ne 

hissettiğini kaydedememek duygusal zeka bakımından çok büyük eksikliktir. Bu açıdan 

çocuklarla kurulacak iletişimde empati gelişimine de yer verilmelidir. Ayrıca spontan olmak, 

yani duyguların açığa çıkması, yaşanması, test edilmesi, eğitilmesi duygusal zeka gelişiminde 

öncelikli şarttır. Spontanlığın (doğallığın) geliştirilmesi kendine ve başkalarına güvenmeyi, 

sosyalleşmeyi, girişimci ve atak olmayı içerir. Bunun için spontanlığı da geliştirilmelidir 

(Beceren, 2004; İsmen, 2004; Kocayörük, 2004) 

 

Anne ve baba çocuklarına mümkün olduğunca mutlu ve eğlenceli bir aile ortamı 

yaratmaya çalışmalıdırlar. Anne baba çocuklarına sadece söyleyip yaptıklarıyla değil, kendi 

hislerini ifade edişleriyle de model olurlar. Ayrıca negatif duyguları fırsat bilip onlara yakınlık 

göstererek bu duygular öğretilmelidir. Çocukla birlikte resimli bir kitap okurken, resimdeki 



 

 

kahramana dikkat çekilerek çocuğa, resimdeki kahramanın ne hissediyor olabileceği 

sorulabilir. Çocuklar sözler kadar davranışlardan da öğrenir. Bunun için iyi bir model 

olunmalıdır. Çocuğu empati ile dinlemelidir. Bu çocuğun duygularını ifade edebilmesine 

yardımcı olacaktır. Yaşanılan olaylar karşısında nasıl kararlar alındığı, önceliklerin nasıl 

belirlendiği,  kendi tepkilerini nasıl kontrol edebilecekleri, olası durumlardaki olası tepkilerin 

nasıl tahmin edilebileceği çocuğa öğretilmelidir. Özetle aile çocukla konuşmalıdır (Beceren, 

2004; İsmen, 2004). 

 

Duygusal zekaya sahip olmak bireylerin,  toplumun mutlu, üretken ve başarılı üyeleri 

olmalarını sağlar. Çocuğun bugünkü yaşantısı onun gelecekteki hayatına yansıyan geçmişini 

oluşturacaktır. Çocukların öz-bilinçleri de gelişecektir ve bu yeteneğe sahip olan çocuklar 

kendi duygu ve düşüncelerini daha iyi anlayacak ve kontrol edebileceklerdir. Kendi 

farkındalıkları gelişmiş olan çocuklar, çevrelerindeki insanlarla olan ilişkilerinde de başarıya 

erişecekler ve başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurabileceklerdir. Duyguların kontrol 

edebildiklerinden kendilerini doğru ifade edebileceklerdir. Farklı bakış açısına açık 

olduklarından empati gösterebilecek, iyimser, mizah anlayışına sahip olarak hedefleri 

doğrultusunda ilerleyebileceklerdir. Problemlerine çatışmalara, şiddete başvurmadan çözüm 

getirebilecek, yeni şeyler öğrenmeye ve kendisini yenilemeye hevesli olacaklardır. Böylece 

çocukların günümüzün mutlu, üretken, bağımsız ve başarılı bireylere dönüşmeleri 

sağlanacaktır. Duygusal zekanın gelişmesi, zihinsel beceri ve yetenekleri olumlu yönde 

etkileyerek çocukların akademik açıdan da başarılı olmasını sağlayacaktır (Beceren, 2002b; 

Erdoğdu ve Kenarlı, 2008, Kansu, 2002; Kocayörük, 2004) 

 

Duygusal zeka öğretilebilir. Ancak duygular bilgi gibi aktarılamadığından, öğretmen 

de duyguların öğretilmesini sağlayacak durumları iyi değerlendirmelidir. Öğretmen çocuklara 

mümkün olduğu kadar hoş yaşantılar geçirtmeye çalışmalı, çocuklara başarılı olma fırsatı 

vermeli, kendi iyi bir örnek olmalı, istendik duyuşsal tepkileri pekiştirerek okulda da duygusal 

zekayı geliştirmelidir ( Erden ve Akman 2004). 

 

DUYGUSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ 

 

Çocuklar iyi bir duygusal gelişim gösteremezlerse çevreye uyumda güçlük çeker ve 

iletişim problemi yaşarlar. Çocukların duygularını ifade etmede ifade şeklini doğru 



 

 

kullanmaları çevreden olumlu destek almalarına yardımcı olur (Anonim, 2007). Önemli olan 

duyguları sağlıklı şekilde yaşamaktır. Bu doğrultuda çocuklara destek vermek amacıyla;  

 Duygusal tepkilerin gerçek ve önemli olduğuna inanmalı (Başal, 2003; Başaran, 1996; 

Saygılı 2009), 

 Öncelikle en temel duygu olan sevgi çocuğa verilmeli ve hissettirilmeli (Kocayörük, 

2004), 

 Sevgi duygusunun oluşmasında fiziksel temasa yer verilmeli (Başal, 2003), 

 Çocuğa ilgi ve şevkat gösterilmeli (San Bayhan ve Artan, 2007; Saygılı, 2009), 

 Çocuklara özel zaman ayrılmalı, çocukların kendine güvenlerini geliştirecek ve 

olumlu ilişkiler kurulacak bir duygusal ortam yaratılmalı (Anonim, 2007; Başaran, 

1996), 

 Neşe ve mutluluğu yoğun olarak yaşamaları sağlanmalı (Anonim, 2007), 

 Duygusal anlarında çocukla yakınlaşmalı (Anonim, 2007; Saygılı, 2009), 

 Çocuklara hislerinin yanlış, uygunsuz ya da geçersiz olduğu hissettirilmemeli 

(Anonim, 2007; Başal, 2003), 

 İhtiyaçları zamanında karşılanmalı (Anonim, 2007; San Bayhan ve Artan, 2007), 

 Kızgın ve sinirli olduğu durumlarda tartışmaya girmemeli (Anonim, 2007; Saygılı, 

2009), 

 Çocuğun duyguları ile alay edilmemeli (San Bayhan ve Artan, 2007), 

 Kendine güven duyması için bağımsızlık duygusu kazandırılmalı (Anonim, 2007; 

Başal, 2003; San Bayhan ve Artan, 2007; Selçuk, 2008), 

 Çocukları birbirleriyle kıyaslamamalı (Anonim, 2007; Başaran, 1996),  

 Olumsuz duygular bir kerede giderilemez, yavaş yavaş ve alıştıra alıştıra giderileceği 

unutulmamalı (Başal, 2003), 

 Çocukların bazı duygularının geçiçi olduğuna inanılarak, sabırlı olmalı (Başal, 2003; 

Başaran, 1996; San Bayhan ve Artan, 2007), 

 Çocuklara yalnız kalıp duygularını değerlendirebilecekleri zaman tanınmalı, 

 Çocuklar duygularını ifade edebilecekleri oyun, resim çizme gibi etkinliklere 

yöneltilmeli (Başaran, 1996; San Bayhan ve Artan, 2007), 

 Yarışmalı etkinliklerden çok, paylaşmalı etkinlikler içine sokulmalı (San Bayhan ve 

Artan, 2007), 

 Kitap okuma alışkanlığı bebeklikten başlayarak geliştirilmeli ve kitaptaki 

kahramanların duygu durumları tartışılmalı (İsmen, 2004), 



 

 

 Televizyon izlemekten çok, spor,  müzik gibi grup etkinlikleri ve duygu boşalımını 

sağlayan etkinlikler yapılmalı (Saygılı, 2009), 

 Kendi başına yapmak istedikeri işlerde fırsat verilmeli,  yaptıkları etkinlikler yarım 

kesilmemeli (Selçuk, 2008), 

 Çocuğa ailenin, sınıfın ya da arkadaş grubunun bir üyesi olduğu hissettirilmeli, 

 Çocuklar ne dünyanın merkezi, ne de her yaptığı kurallara bağlı olarak 

yetiştirilmemeli (Saygılı, 2009; Türküm, 2000), 

 Empati duygularını geliştirecek drama, öykü okuma gibi etkinliklere yönlendirilerek, 

başkalarının duygularını da dikkate almayı öğrenmeleri sağlanmalı (Kocayörük, 

2004), 

 Çocukların yaşadığı başarı ve başarısızlıkların doğal olduğu ve tatması gerektiği 

unutulmamalı (San Bayhan ve Artan, 2007), 

 Çocukların bireysel özelliklerini kendilerini arkadaşlarıyla kıyaslamalarına fırsat 

vererek,  kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olunmalı (Saygılı, 2009), 

 Çocukların duygularıyla baş etme yöntemleri geliştirme ve duyguları yaşamalarında 

yetişkinlerinde benzer durumlar yaşadığını ifade etmeleri çocukların duygusal olarak 

rahatlatır. Bu açıdan anne baba ve yetişkinler kendilerinden örnek vermeli (San 

Bayhan ve Artan, 2007), 

 Duyguların kontrol edilemeyip istenmeyen bir davranışın ortaya çıkmaması için, 

kuralların işlevleri ve uyulmadığı durumlarda neleri tehlikeye atacağı tartışılarak 

içselleştirilmesi sağlanmalı (Başal, 2003; Güngör, 2007), 

 Duyguların yanlış ya da doğru olmadığı unutulmamalı, ancak duygunun yol açtığı 

davranışın yanlışlığı ya da doğruluğu çocuğa gösterilmelidir ( Başal, 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN? 

 

Sevgili öğrenciler, 

 

Kitabın bu bölümünde bireyin duygusal gelişimine ait genel bazı bilgiler edindiniz. Bu 

bilgiler ışığında aşağıda verilen olayla ilgili olarak sen olsaydın neler yapardın? Bu konudaki 

düşüncelerini merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı 

değerlendirmeni ve yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda 

büyük harflerle yazılan olaya gerçekten tanık olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme 

öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. 

Düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma. 

 

BARANSEL’İN BABASI DOĞUMUNDAN BERİ İŞİ DOLAYISIYLA BAŞKA BİR 

ŞEHİRDE YAŞIYOR. BARANSEL BABASINI SADECE HAFTA SONLARI GÖRÜYOR. 

BARANSEL BEŞ YAŞINA GELDİĞİNDE BİR HAFTA SONUNU GEÇİRMEK ÜZERE 

BABASININ YANINA GİTTİ. DÖNÜŞTE BABASI BARANSEL’ İ UĞURLAMADAN 

ÖNCE ONU NE KADAR ÇOK SEVDİĞİNİ, HAFTA İÇİNDE ONU ÇOK ÖZLEDİĞİNİ 

VE YALNIZ KALDIĞINI SÖYLEDİ. BARANSEL OTOBÜSE BİNİNCE YARIM SAAT 

BABASININ YALNIZ KALMASINA AĞLADI. BARANSEL ERTESİ SABAH 

OKULUNA GİTMEK İSTEMEDİ, ANCAK ANNESİ ÇALIŞTIĞI İÇİN OKULA GİTMEK 

ZORUNDA KALDI. AKŞAM ANNESİ BARANSEL’İ ALMAK İÇİN OKULA 

GELDİĞİNDE ÖĞRETMENİ “BARANSEL BUGÜN ÇOK SALDIRGAN DAVRANDI. 

OYUNCAKLARI ATTI VE BİZLERE OKULDAN VE BURADAKİ HERKESTEN 

NEFRET ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.”DEDİ. ANNESİ ÇOK ÜZÜLDÜ, ÇÜNKÜ BARANSEL 

ÖĞRETMENLERİNİ VE OKULUNU ÇOK SEVER VE ONLARI HİÇ ÜZMEK 

İSTEMEZDİ.  

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 



 

 

ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Heyecan ve duygu arasındaki fark nedir? Açıklayınız. 

2. Duygular duyu organlarıyla ilgili midir? Açıklayınız. 

3. Duygusal zekanın gelişiminin desteklenmesi için neler yapılabilir? Yazınız. 

4. Duygusal gelişim ile sosyal gelişim arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

5. Korkunun temelinde yatan duygu ……………duygusudur. 

6. Ağlamanın başlangıçtaki ve yaş ilerledikçeki hali arasındaki fark, …………. ……… 

………. heyecansal tepki ürünü olarak ……….. işaretine dönmesidir. 

7. Ebeveyn tutumları, yeteneksizlik, bedensel sakatlık, ayrıcalıklı davranılması, tutarsız 

davranışlar gibi nedenler, …….………doğurur. 

 

Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

 

8. Duygusal gelişim aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 

 I. Olgunlaşma II. Öğrenme III. Toplum IV. Algı V. Konuşma 

A) I-II                     

B) I-III              

C) III-V 

D) II-IV 

E) I-V 

 

9. Heyecana eşlik eden gözle görünür unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Düşünce                    

B) Gülme                        

C) Yüz ifadeleri 

D) Ağlama 

E) Refleks 

 

 

 



 

 

10. Duygular hangi dönemde şiddet kazanır? 

A) Bebeklik dönemi              

B) İlk çocukluk dönemi              

C) Ergenlik dönemi 

D) Yetişkinlik dönemi 

E) Yaşlılık dönemi 

 

11. Ergenin kendisini suçlaması ergende hangi duygunun gelişimine neden olur? 

A) İnatçılık                         

B) Utanç                             

C) Öfke 

D) Kızgınlık 

E) Korku 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın gelişimine ilişkin görüşlerdendir? 

A) Modeli örnek alma                      

B) Anne- baba tutumları                  

C) Toplumun özelliği 

D) Kişilik özelliği 

E) a,b,c seçenekleri 
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AHLAK GELİŞİMİ 

 

Bu bölümde ahlak gelişiminin tanımı ve önemine değinilerek, ahlak gelişimiyle ilgili 

ahlak, törel davranış, törel olgunluk, bencillik, öykünme, vicdan, özgecilik kavramları 

hakkında bilgi verilecek, Piaget'e, Kohlberg'e, Gilligan’a ve toplumsal öğrenme kuramına göre 

ahlak gelişimi açıklanacaktır. 

 

TANIMI VE ÖNEMİ 

 

Her insanda "doğru ya da yanlış", "iyi ya da kötü", "yapılması hoş karşılanabilen ya da 

hiçbir şekilde kabul edilmeyen" davranışların neler olduğuna ilişkin yargılar bulunmaktadır. 

Bu yargılar, bireyin kendi davranış ve eylemlerini de belirleyen, neleri yapıp, neleri 

yapmaması gerektiği konusundaki bireye özgü inançlar ve değerler sisteminden 

kaynaklanmaktadır (Erden ve Akman, 2008; Gander ve Gardiner, 1998). 

 

 Toplumdaki insanların mutluluğu ile toplumdaki eşitlik ve adaletin varlığı birtakım 

ahlak standartlarının herkesçe kabul edilmesine bağlıdır. Ahlak gelişimi; çocuğun belirli 

davranışlarının "doğru” ya da "yanlış" olarak değerlendirilmesine ve kendi eylemlerini bu 

doğrultuda gerçekleştirmesine rehberlik eden ilkeleri benimseme sürecidir. Çocukların ahlak 

gelişimi konusunda tarihte üç büyük felsefe öğretisi vardır. Birincisi St. Augustine gibi 

teologların savunduğu "ilk günah" öğretisidir. Buna göre; çocuklar doğal olarak günahkar 

yaratıklardır. Dolayısıyla yetişkinlerin müdahalesine ihtiyaçları vardır. John Locke'un 

başlattığı ikinci görüş, çocuğun ahlak açısından yansız (nötr) olduğunu, eğitim ve yaşantının 

çocuğu doğru ya da günahkar bir kişi yapacağını ileri sürmektedir. Jean Jaques 

Rousseau'nun temsil ettiği üçüncü öğretiye göre; çocuklar "doğuştan saf ve temiz" 

yaratıklardır. Akıl dışı davranışlar yetişkinlerin bozucu davranışlarından kaynaklanmaktadır  

(Gander ve Gardiner, 1998). 

 

Çocuğun karşılaştığı insanlar ve durumlar karşısında nasıl davranacağını büyük ölçüde 

çocuğa sağlanan sosyal öğrenme yaşantıları ve örnek olarak gördüğü modeller etkiler. Ahlak 

kuralları toplum içinde karşılıklı yarar ve çıkara dayalı olarak yaşamayı sağlayan ortak 

ilkelerdir. Erdemler denilen en yüce ahlak kuralları ise evrenseldir. Yani ırk, din ve ülke sınırı 

tanımazlar. Doğruluk, halk severlik, acıma, sevgi, yardımlaşma, emeğe saygı gibi erdemler bu 

türdendir. Ancak her toplumda ve çağda ortak sayılabilecek bu iyi-kötü eylemler arasında 



 

 

daha göreceli sayılan ve değişkenlik gösteren töreler ve ahlak kuralları bulunabilir. Her aile 

çocuklarını bu evrensel değerlere ve içinde yaşadıkları toplumun kültürüne özgü törelere göre 

yetiştirmek ister (Haktanır, 1987). 

 

Çocuk belirli bilinç ve değerler ile doğmadığından ahlaklı davranışları gösterebilmesi 

için önce toplumun neyi yanlış, neyi doğru saydığını mutlaka öğrenmelidir. Çocuk bunu 

başlangıçta anne-baba-çocuk ilişkilerinden öğrenir. Büyüdükçe diğer insanların duygularını 

anlama yeteneği (empati) gelişir. Çevresi ile olan etkileşimi sonucu diğer insanlara benzer 

davranışlar geliştirir. Çevresel etkenlerin yanısıra, kalıtım yoluyla geçen pek çok özelliğin de 

kişiliği belirleyici ve başkalarından ayırıcı önemi vardır. Ahlak gelişiminin en üst evresi 

kişinin otonomi kazanmasıdır. Yani, bireyin toplum içerisinde bağımsız olarak doğru karar 

verebilmesidir (Özeri, 1994). 

 

Sosyalleşme ve kişilik gelişiminde ahlaki yargıların nasıl geliştiğini bilmek, sadece 

eğitimciler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkileri destekleyecek etkin yöntemlere ağırlık 

vermek için gerekliymiş gibi görünse de, toplum mutluluğu, toplumda adalet ve eşitliğin 

sağlanması açısından toplumun her kesiminde ahlak kuralları ve ahlak eğitimi 

standartlaştırılmış şekilde kazandırılmalı ve seçilmiş yöneticiler otonom seviyeye erişmiş 

olmalıdır (Özeri, 1994). 

 

AHLAK GELİŞİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

Ahlak gelişimini daha iyi anlayabilmek için, konuyla ilgili kavramları gözden geçirmek 

gerekir. Bu bölümde törel davranış, bencillik, öykünmecilik, vicdan, özgecilik kavramlarına 

yer verilecektir. 

 

Ahlak 

       

Herkes için uygun görülen bir ahlak tanımı olmamakla birlikte, çeşitli görüşlerin 

üzerinde durdukları noktaları birleştirerek şöyle bir tanım yapılabilir: Ahlak; kişinin doğuştan 

getirdiği gizilgüçler (potansiyel) ile toplumda var olan iyi-kötü ya da doğru-yanlış gibi 

kavramların, kişinin kendisi tarafından oluşturulan ”huy “,”inanç “,”tutum “ve “ adet “ gibi, 

özellikle manevi varlığını belirleyen davranışların tümüdür. Ahlak belirli bir davranışa değil, 

insanlarla olan ilişkilere bağlıdır. Ahlak bireyin kendi akranları ve yetişkinlerle olan 



 

 

yaşantılarının sonucudur. Ahlaklılık, birlikte yaşadığımız insanların görenek, yöntem, kural 

ve alışkanlıklarına uyarak, bunlara karşı nazik ve saygılı davranmak gibi bir anlam taşır. Her 

insan kümesi, hoş görüyle yaşayabilmek için bir takım görenek, yöntem yada kural ve 

alışkanlıkları, başka bir deyişle “bir tür toplumsal trafik kurallarını” oluşturmak zorundadır. 

“Ahlaklılık”;  bu kurallara uyma , “ahlaksızlık” da bu kurallara uymama  demektir. Kişi, bu 

kurallara uygun davrandığı zaman, hem kendini, hem de başkalarını mutlu eder. Bu kurallar, 

zamanla, bireyin kişiliğinin bir parçası haline gelir. Bu kurallara uymamak, kişiyi rahatsız 

eden bir hal alır. Bu durum fiziksel gerçeklik ve toplumsal gerçeklik yanında, ahlakın manevi 

gerçeklik boyutunun da söz konusu olduğunu gösterir. Kişi, yaşama uyum sağlayabilmek için 

bu gerçekler dünyasının hepsinin bilincine varmış olmalıdır. Ahlak toplum üyelerinin hangi 

davranışının iyi, hangilerinin kötü olduğunu gösterir (Anonim, 2006; Binbaşıoğlu, 1982; 

Çiftçi, 2007; Eripek vd., 1987; Karakavak Çırak, 2006). 

 

Törel Davranış 

 

Töre; toplumun yerleşik ahlak, inanç, gelenek ve göreneklerinin tümüdür. Törel 

davranış ise toplumun töresine uygun davranıştır. Daha açık bir anlamda toplumun ahlak, 

inanç, gelenek ve göreneklerine uygun davranıştır. Örneğin; evlenme töreni toplumsal ilkelere 

ve kurallara uygun olarak yapılırken, bunun aynı zamanda töreye uygun, başka bir deyişle 

ahlaka, inançlara, geleneklere ve göreneklere de uygun olması istenir. 

 

Karakter gelişimi, kişinin isteğine bağlıdır. Kişi kendisini ne kadar çok geliştirmişse, 

karakter de o oranda bir sağlamlılık kazanır. Çünkü kişinin güdülerine "dur" deyip, onu belirli 

doğrultulara yöneltecek olan kişinin kendini geliştirme isteğidir. Kişiyi şu ya da bu şekilde 

davranışa yönelten fizyolojik ve toplumsal güdüler kişinin gelişmesiyle birlikte belli bir 

düzene girer. Böylece karakter, törel davranışların kişide yerleşik hale gelmesi olarak kabul 

edilir. Törel gelişim, kişilik gelişimiyle de ilgilidir Bu açıdan türel davranış psikoloji bilimi 

açısından ahlakın tanımlanmasıdır (Başaran, 1996; Binbaşıoğlu, 1982; Çiftçi, 2007). 



 

 

Törel davranışla ilgili olarak, iyi - kötü, doğru - yanlış gibi değer yargıları toplumdan 

topluma değişebilir. Bunlar genellikle kişiler üzerinde zorlayıcı etkiler yapar. Kişiler de buna 

göre davranışlarını düzenlerler. Davranışların toplumun uygun göreceği bir biçimde 

düzenlenmesi, ahlakın düşünme ve bilinç süreçlerini de içeren bir grubun ahlakı olan 

toplumsal ahlak olarak,  törel gelişim değerlendirilmelidir (Binbaşıoğlu, 1982; Çiftçi, 2007). 

 

Törel davranışlar, doğuştan sahip olduklarımızla değil, daha çok öğrendiklerimizle 

ilgilidir. Çocuk doğuşta ne iyi, ne de kötüdür. Onun nasıl bir insan olacağı, doğuştan sonraki 

yaşantılarına bağlıdır. Çocuğun içten gelen istekleri incelendiği zaman, bunun "sevgi" ve 

"işbirliği yapmak" yönünde olduğu görülür. Birey ve toplumun karşılıklı etkileşim süreci içinde 

olması yaşamı etkileyerek çocuğun törel davranışını da etkiler (Binbaşıoğlu, 1982; Çiftçi, 

2007). 

 

Törel Olgunluk 

 

Bireyin dışsal bir zorlama olmaksızın gereklilikleri yerine getirmesi, toplumun 

kurallarına uymada adalet bilincine duyarlılığa ulaşması, karşılıklı sorumluluk altında kendi 

ihtiyaç ve çıkarlarından vaz geçmesi, empati ve suçluluk duygularını hissetmesi, bir başkasına 

yardım edildiğinde manevi haz alması ahlaki olgunluğa ulaşmasıdır. Toplumsal gelişimin bir 

uzantısı olan törel olgunluk, toplum yaşamının insana yaraşır olması için, bir ölçüde çevreye 

ait olan ve çevreden etkilenen bireylerde var olması gereken bir özelliktir. İlgili davranışı 

öğrenebilmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmişlik düzeyine ulaşılmış olması, 

başka bir deyişle olgunlaşmanın olması gereklidir. Olgunlaşma sürecinin en önemli özelliği 

öğrenmeden bağımsız olmasıdır. Öğrenme ancak organizma o davranış için gerekli olan 

olgunluğa eriştiği zaman mümkündür. Bunun için törel olgunluk zaman gerektirir. Gerçekten 

sorumluluk üstlenebilen, eleştirel düşünen, özgür karar verebilen ve kararların arkasında 

durabilen otonom bireyleri demokratik bireyler olarak tanımlarsak, törel olgunluk bireyin 

kişiliğinin niteliğini arttıran, aynı zamanda toplum içerisinde yüksek toplumsal konum 

sağlayan bir kavramdır. Üyelerin demokratik olduğu, törel olgunluğa eriştiği bir toplum 

uygardır (Bozdoğan, 2003; Çiftçi, 2007; Karakavak Çakır, 2006) 

 

Değerler bir grup tarafından demokratik olarak verilmiş kararlardır ve ortak akılla 

kararlaştırılmış ve uygulanmaktadır. Değer yargılarının oluşmasında önemli bir yeri olan 

inançların törel olgunluğun gelişiminde etkisi büyüktür. İnanç bir görüşü, öneriyi, varsayımı 



 

 

doğru sayıp buna bağlanmadır. Ancak inanç toplum üyelerince benimsendiğinde yayılır ve 

törel değerlere dönüşür. İnancın törel olgunluğu bu anlamda geliştirdiği düşünülebilir (Çiftçi, 

2007; Uçar, 2004) 

 

Törel olgunluk toplumun ahlak ilke ve kurallarına, inançlarına, gelenek ve 

göreneklerine uygun davranmak, bencillikten ve öykünmecilikten uzak bir biçimde 

davranışların iyilik ya da kötülüğünü, haklılık ya da haksızlığını, doğruluk ya da yanlışlığını 

içsel olarak yargılamak, kendisinden önce başkalarının yararını, iyiliğini düşünmek, mantıklı 

davranmaktır. Törel olgunluğa ulaşmak için savaşım verilir.  Bazıları bu savaşımı kazanır, 

bazıları ise savaşımını sürdürür. Başkalarının düşüncelerine, duygularına, inançlarına saygılı 

olma, başkalarının acılarını, hazlarını anlayabilme, kusurlarını hoşgörü ile karşılayabilme, 

başkalarını değerlendirirken empatik yaklaşıma başvurma törel olgunluğa ulaşmış bireylerde 

gözlenen özelliklerdir (Başaran,1996). 

 

Törel olgunluk kapsamında değerlendirilebilecek noktalar sıralanabilir; Akıl 

sahibi, düşünen ve yargıda bulunan, akıl sağlığı yerinde bir kişi tarafından 

gerçekleştirilmesi, Özgür bir iradeyle gerçekleştirilmesi, doğruya salt doğru olduğu için 

ulaşılmaya çalışılması, İnsan olay içinde bir amaç olarak görülmeli, kişinin benimsediği 

herkes için bir ilke niteliğinde olmalıdır (Çiftçi, 2007). 

 

Bencillik 

 

Bencillik (egoism) başkalarına aldırmadan, insanın bütün eylem ve işlerinin kendi 

yararına, çıkarına yönelik olması, bu tutumunun temel güdüsü haline dönüşmesidir. Temel 

gelişimde bencil davranışlar aşamasında olan insan, yalnızca kendi çıkarlarını düşünür. Bencil 

davranışların en çok görüldüğü dönem üç - altı yaşlar arasıdır. Daha önceki yaşlar töre dışı 

davranışlar dönemidir ve bu dönem ilk üç yılı kapsar. Çocuk bu çağda iyilik ve kötülük fikrine 



 

 

sahip değildir. Örneğin;  hırsızlığın ve yalancılığın kötü bir şey olduğunu bilmez (Başaran, 

1996; Binbaşıoğlu, 1982; Yiğit, 1999). 

 

Bencil davranışlar basamağındaki çocuk kendini evrenin merkezi gibi görür. Her şeyin 

kendi isteklerine göre olmasını ister. Bu nedenle, bu dönem "benmerkezcilik" dönemi olarak 

bilinir. Çocuk kendisine çikolata veren kimseyi, vermeyen kişiden daha çok sever. Zeka ya da 

zihinsel yapı tam olarak gelişmediği için, çocuk bu basamakta daha çok duygularının etkisi 

altındadır. Bencil davranışlar basamağında çocuk, zaman zaman başkalarını düşünür gibi olur. 

Bu zamanda da yine dolaylı olarak kendisini düşünür. Bencillik, törel duyguların ve vicdanın 

oluşmasını güçleştirir. Çocuk bu tür davranışları, ancak çevresindekilerin davranışlarını 

gözleyerek, onları örnek alarak öğrenir. Bencillik davranışının sonunda,  çocuk ne gibi 

tehlikelerin ya da cezaların gelebileceğini görür. Eğer bunlar, bencil davranışı yapan kişi için 

pek umursanacak türden değilse ya da bunlardan kaçınmanın yollarını biliyorsa, bencil 

eylemlerini sürdürür. Okula başlamış bir çocuğun bu aşamadan geçmiş olması beklenir. 

 

Bu dönemde çocuk kuralların farkındadır, ama doğasını kavrayamaz. Bu evrede çocuk 

arkadaş arar. Ancak, her çocuk arkadaşıyla birlikte kendi oyununu oynar. Kazanmak fikri 

henüz gelişmemiştir. Zihinsel olarak da düşüncesi ben merkezlidir. Kendisini henüz dış 

dünyadan bağımsız olarak algılayamaz (Binbaşıoğlu, 1982; Çileli, 1986). 

 

Öykünme 

 

Öykünme, insanın başka birinin davranışlarını kendine örnek alarak benimseyip, 

yinelemesidir. Bağımlılık, itaat etme ya da boyun eğmek için, başkasının davranışını olduğu 

gibi yapmaya uyma denir. Öykünme çoğu kez beğenilen davranışları yapanlara benzemek için 

yapılırken, uyma etki yapanlarla iyi geçinmek için yapılır (Başaran, 1996). 

 

Törel gelişimde, öykünme aşamasında olan insan, ne yapması gerektiğini kendi içinde 

tartmadan, kendisine kolay geldiği ya da kınanmaktan korktuğu için başkalarının yaptığını 

yaparak rahatlar.  Öykünme toplumsal bir öğrenme yoludur. İnsan öykünmeyle topluma uygun 

pek çok davranışı öğrenir.  Öykünmenin olumsuz yönü ise kişinin bu yolu tek öğrenme yolu 

olarak görmesinin sonucu olarak, kendisine özgü davranma özgürlüğünü yitirmesidir (Onur, 

1997). 

 



 

 

Vicdan 

 

Vicdan, insanın davranışlarının iyiliğini-kötülüğünü, doğruluğunu-yanlışlığını, 

haklılığını-haksızlığını içsel olarak yargılama gücüdür. Bu yargılama gücüyle insan, 

davranışları hakkında bir karara varır. Kişi bu karara göre, kendisini ödüllendirir veya 

kendisine kızarak cezalandırır. Vicdanlılık; duygusal vicdan ve ussal (akıl) vicdan ölmak 

üzere iki aşamalıdır. 

 

Duygusal vicdanlılık aşamasında, insan davranışlarını duygusal inançlarıyla yargılar. 

Bu aşama on yaşından erginliğe kadar sürer. Zihinsel yetenekler henüz tam anlamıyla 

gelişmediği için çocuk duygularının etkisi altındadır. Başka bir deyişle, hoşlanma ilkesi çocuk 

üzerinde henüz varlığını sürdürmektedir.  Bu dönemde çocuk kendisine telkin edilen davranış 

kurallarını öğrenir ve bunlara sıkıca bağlanır. Bağlanılan bu davranış kurallarının kimisi çocuk 

tarafından benimsenir. Örneğin; sevilen bir kimsenin bir hareketini yapmak, zamanla bu 

hareketin bağımsız olarak yapılması ile sonuçlanır. Aradan uzun süre geçince, o davranışın 

yapılmasında rol oynayan "önemli kişi" unutulur, ortada yalnızca bu davranış kalır. Çocuk 

henüz davranışların nedenlerine inecek gücü gösteremez. Bu nedenle yargıları duygusaldır. 

Bilimsel tutuma sahip olmayan birçok yetişkin bu basamakta kalır. Böyle yetişkinler nabza 

göre şerbet vermekten hoşlanırlar. Her davranışlarında duygularının etkisinde kalırlar. 

Kendileri de başkalarına böyle davranırlar. İlkokulda fen bilgisi deneylerinden başlayarak 

tartışma yöntemleriyle çocuğa yavaş yavaş bilimsel düşünebilme gücü kazandırıldıkça, çocuk 

bu basamaktan kurtulur (Binbaşıoğlu, 1982). 

 

Ussal vicdanlılık aşamasına geçen insan, davranışlarını ussal inançlarıyla yargılar. 

Duygusal vicdanlılıktan ussal vicdanlılığa ulaştığında, birey törel ilke ve kuralları usunun 

süzgecinden geçirerek ve sorgulayarak uygular. Bu aşamada insan, törel ilke ve kuralların, 

yerine, zamanına, duruma ve uygulanan kişiye göre değiştirilip, geliştirilerek 

uygulanabileceğinin bilincine varır (Başaran, 1996; Binbaşıoğlu, 1982). 

 

Özgecilik 

 

Özgecilik; insanın kendisinden önce başkalarının iyiliğini, yararını düşünmesi, 

yardımına koşmasıdır. Özgecilik, karşılık beklemeden başkalarına iyilik yapmak ve herhangi 



 

 

bir davranışı yaparken, bunun başkalarına zarar verip vermeyeceğini, onları üzüp 

üzmeyeceğini düşünmektir. Törel gelişimin son aşamasıdır. 

 

Bu çağdaki çocuklar, duruma göre esnek hareket edebilme yeteneğini kazanırlar. 

Herşeyi aklın süzgecinden geçirme eğilimindedirler. Özgeci insan olaylar, kişiler karşısında 

ussal vicdanına dayanarak davranır. Özgeci insan, başkaları ile sürekli empati içindedir. Bu 

duygu, sevginin bir parçası olarak incelenebilir. Özgecilik duygusu, kişinin başkalarının iyiliği 

için çalıştığının belirtisidir. Kişilerin bencillikten kurtulması, törel duyguların geliştiğini 

gösterir. Çocuk bencillikten kurtuldukça "özgeci" olmaya başlar. Çocuklarda özgecilik duygusu 

beş yaşından itibaren başlar. Bu yaştan itibaren çocuk dünyada başkalarının varlığını, onların da 

kendisi gibi bir kimse olduğunu anlar. Yine de bu dönemde çocuk kendini bencillikten 

kurtaramaz. Ancak dokuz-on yaşlarına ulaştıktan sonra, kendi kendini eleştirebilecek bir 

olgunluk düzeyine erişir. Bundan sonra özgecilik duygusu daha da gelişmeye başlar. 

Özgecilik duygusuna sahip bir kimsede incelik, anlayış, sempati ve yardım duygusu birlikte 

bulunur  (Başaran, 1996; Binbaşıoğlu, 1982). 

 

Özgeci insan, törel davranışlarını katı kurallardan kurtararak, kendisinin ve 

başkalarının yararına olan amaçlara yöneltir. Böylece, insan yaşamındaki engelleri özgeci bir 

tutumla ortadan kaldırmaya çalışır (Başaran, 1996). 

 

PİAGET'E GÖRE AHLAK GELİŞİMİ 

 

Çocukların düşünce biçimlerini her yönü ile inceleyen Piaget, çocukların doğru ve 

yanlışa ilişkin yargılarının yaşlarına bağlı olarak değiştiğini gözlemlemiştir. Aynı şekilde, 

kuralların yorumlanış biçimleri de yaşlara göre değişiklik göstermektedir (Çiftçi, 2007;  

Kağıtçıbaşı, 1982). 

 

Piaget çocukların ahlak gelişimlerini incelerken; oyunun kurallarını nasıl oluşturup, 

nasıl uyguladıklarını mermer bilyelerle oynadıklarında gözlemlemiş ve kuralların değişebile-

ceği ya da görmezden gelineceği şartları incelenmiştir (Avanoğlu Kızıltepe, 2007; Vasta vd., 

1992). 

 

 

 



 

 

Piaget çocukların oyunlarındaki kurallara uyma davranışının gelişiminde şu aşamaları 

saptamıştır: 

 Duygusal devinim dönemi ( 0 - 2  yaş) 

 Ben - merkezcil dönem ( 2 - 7  yaş) 

 Başlangıç halinde işbirliği dönemi (7-11 yaş) 

 Gerçek işbirliği dönemi (11 yaşın üzeri) 

 

 Duygusal Devinim Dönemi 

 

Bu dönemde motor ve bireysel özellikler ön plandadır. Piaget titizlikle incelediği 

yaşamın bu ilk iki yılında, zekanın kökenlerinin ortaya çıktığını, doğumda sadece basit refleks 

hareketlerini başaran bebeğin, ikinci yılın başında konuşmaya başladığını, sembolik 

tasarımlama gibi zihinsel işlevler geliştirdiğini belirtmiştir. Çocuk belli aşamalara ulaşabilmek 

için araçlar, yeni davranışlar geliştirebilmektedir. Bu dönem çocuğun çevre uyarıcılarını etkin 

bir biçimde özümlemesi ve uyum sağlaması yolu ile çocuğun zihinsel gelişiminde değişmelere 

yol açmaktadır. Çocuklar neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verirken bilişsel yetenekleri 

gelişir. 

 

Sosyal deneyimlerin çocuğun bu aşamaları geçirmesinde büyük bir rolü vardır. 

Çocuklar ilk yaşlarda ebeveynlerin emir verdiklerini ve davranış kurallarını öğretme 

konusunda ısrarcı olduklarını öğrenirler ve kurallara uydukları sürece mutlu olacaklarını 

anlarlar. Ancak bu kurallar sisteminin bu yönü, çocukları kendi bakış açılarını açıklamaktan 

ve ahlaki konularda farklı fikirleri benimsemekten alıkoyar (Binbaşıoğlu, 1982; Thies and 

Travers, 2001). 

 

Benmerkezci Dönem 

 

Çocuk bu dönemde sistemleşmiş kuralları anlamaya başlar. Fakat yine de daha çok 

kendi koyduğu kurallara uyar. Kazanmak için uğraşmaz. Ona göre kurallar yetişkinler ve 

Tanrı tarafından konulmuştur. Doğru yol kutsal, değişmez ve dokunulmazdır. En küçük 

değişiklik kuralları çiğneme olarak algılanır. Bu evreye Piaget "bağımlılık evresi" de 

demektedir. Benmerkezci oyun, kişinin bireylerle ne yapması gerektiğinin bilincinde ol-



 

 

madığı, tamamen bireysel motor aktivite oyunu ile sosyal işbirliği oyunu arasındaki geçiş 

aşamasıdır. 

 

İki ile yedi yaş arasındaki bu dönemde çocuk oyun oynayan daha büyük çocukları 

gözler ve gözlediği tekrarları taklit eder. Bu oyunu yöneten bazı kurallar olduğunun 

farkındadır ve bu konuda tam bir bilgisi olmasa da kuralları çiğnemez. Ancak oyunu sosyal 

bir aktivite olarak algılamaz. Bu aşamada çocuklar birbirleriyle ortak gibi görünse de, her biri 

kendi oyununu oynar. Eğer çocuğun oyun arkadaşı bir yetişkinse, oyunun sonunda çocuk 

oyunun nasıl olduğundan ya da kazanmanın ne demek olduğundan habersiz "kim kazandı?" 

diye sorabilir. Sonuç olarak, bu evre kısıtlayıcı ahlak kurallarının anlamı kavranmadan, yü-

zeysel olarak algılandıkları, ahlaki gerçeklik özellikleri ile belirlenen bir evredir. Oyun 

oynamada olduğu gibi deney, gözlem, taklit, rol oynama ahlaki değer yargılarının 

öğrenilmesine katkıda bulunur (Haktanır, 1987; Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007; Schaefer and 

Digeronımo, 2009). 

 

Çocuğun ahlaki gerçekliğine katkıda bulunan, kendi yaşantı ve algılamalarını 

başkalarınınkinden ayıramama anlamına gelen ben merkezcilik ve çocukların dışsal gerçekler 

ile kendi düşünce süreci ve öznel yaşantılarının karıştırılmasına neden olan gerçeklik 

algılayışlarıdır (İnanç vd.,2007) 

 

Başlangıç Halinde İşbirliği Dönemi 

 

Bu evrede çocuklar oyunun salt devinim zevklerinden, üzerinde anlaşılmış kuralara 

göre yarışma zevkine geçerler. Kurallar ve karşılıklı ilişkiler içinde sürekli rekabet ortamı 

oluştururlar. Bu dönemde aynı zamanda, ben-merkezli aşamanın aksine, kurallar sosyal bir 

aktivite olarak oyunu düzenlemede önemlidir. Bu aşamadaki çocuklar uzlaşılan konularda 

oynamayı sevdikleri için, her bir oyuncuyu dikkatlice izlerler. Çünkü kazanma sadece verilen 

kuralların çerçevesinde anlam taşır. Bu dönemde de çocuklar kuralları tam anlamıyla 

anlamazlar. Çocuklar arasında kurallar konusunda uyuşmazlık olabilir. Ancak yaşıtları ile 

birarada olma isteği o kadar fazladır ki, bu farklılıklar ortadan kalkar. Oyun, artık çocuk için 

sosyal bir aktivite olarak algılanmaya başlar. Piaget'e göre; çocukların bir konuyla ilgisi farklı 

bakış açılarının olduğunu ve kuralların anlaşma, uzlaşma ve başkalarının bakış açılarına saygı 

gösterme sonucu ortaya çıktığını öğrenmeleri, yaşıtları ile etkileşim sonucunda oluşmaktadır. 

Empati duygusuna dayalı olarak yardım, aylaşma, koruma gibi toplumsal onay gören 



 

 

davranışlar sergiler ve egosantrik bakış açısından uzaklaşır (Schaefer and Digeronimo, 2009; 

Selçuk, 2008) 

 

Ahlak gelişiminde on yaşına kadar olan dönem dışa bağlı dönem olarak kabul 

edilmektedir. Bu dönemde çocuklar ahlaki yargıları açısından başkalarının otoritesine 

bağlıdırlar. Yetişkinler tarafından konulan kuralları sorgulamadan kabul ederler. Ahlak basit 

bir söz dinleme olarak görülür. İşlenen suçun önem derecesini suça bağlı olarak ortaya çıkan 

fiziksel sonuçlar belirler (Selçuk, 2008; Yapıcı ve Yapıcı, 2005).  

 

Gerçek İşbirliği Dönemi 

 

On bir yaşından sonra başlayan bu dönemde kurallar kanunlaştırılır ve kuralların bütün 

toplum için anlamı önem kazınır. Yaşıtları ile ilişkide, tek yanlı saygının yerini eşit koşullarda 

bir araya gelme almıştır. Artık kurallar karşılıklı anlaşma ile eşitlik içinde 

yorumlanabilmektedir. Bu dönemde çocuğun zihinsel kapasitesi de bir başkasının görüş açısını 

algılayabilecek ve benmerkezci düşünceden sıyrılabilecek güce erişmiştir. Bu doğrultuda 

çocuk, bağımlı ahlaktan kurtularak, işbirliği ahlakı ile kurallara ilişkin bağımsızlığa ulaşır 

(Haktanır, 1987). 

 

On bir yaş ve üzerine doğru çıkıldıkça, çocukların yaptıkları değerlendirmeler 

"görelilik" kazanmaya başlar. İçinde bulunulan koşulları dikkate alarak değerlendirmeler 

yapan çocukların, ahlaki yargıları ve kuralları uygulayışları esneklik gösterebilir. Bir 

davranışın iyi ya da kötü olmasına karar verilirken niyet de dikkate alınır. Bu kesin doğru ve 

kesin yanlış olmadığını gösterir. Bu dönemde çocuklar, başkalarının değerlendirmelerinden 

çok, kendi yaptıkları değerlendirmeye uygun davranmaya başlarlar. Çocuk kuralları 

otoritelerce ele alınmış kanunlar bütünü olarak değil, karşılıklı hoşgörü ürünü olarak kabul 

eder. On bir ile on iki yaşta işbirliği arzusu vardır. Piaget bu özellikleri özerk dönem olarak 

nitelendirir (Başaran, 1996; Selçuk, 2008; Yapıcı ve Yapıcı, 2005). 

 

Kurallara saygının nasıl geliştiğine dair Piaget'nin bulgularına bakıldığında; yedi - 

sekiz yaşına kadar çocukların kurallara sıkıcı bir saygı duydukları görülür. Çocuğa göre 

kuralların mistik bir kaynağı vardır. Onları kutsal ve dokunulmaz olarak algılar. Çünkü 

kuralları formüle edici herhangi bir yeterli deneyim yaşamamıştır (Başaran, 1996; Ömeroğlu 

ve Ulutaş, 2007). 



 

 

Yetişkine karşı duyulan tek yanlı saygının yerini karşılıklı saygı aldığında 

"bağımsızlık ahlakı" oluşmuştur. Çocuk on bir-on iki yaşta ahlak kurallarının içeriğini 

anlamaya başlar. Artık kural kendi vicdanının verdiği karardır. Kurala cezadan kaçınmak için 

değil, kendisine güvenilmesini istediği için uyar. Piaget, çocuğun ahlak ve adalet 

konusundaki düşüncelerinin hem olgunlaşma, hem de çevrenin etkisiyle değiştiğini, ancak 

çocuğun ahlak ilkelerini kavramlaştırabilmesi için kavram gelişiminin de ilerlemesi 

gerektiğini öne sürmüştür. Ancak akranlarıyla eşit ilişkilerin ahlak gelişimini ilerletmesinde 

etkileşimin kalitesinin eşitlik ve eşit haktan daha önemli olduğu vurgulanmıştır. Yapılan 

araştırmalar ahlaki gelişim düzeyi ile bilişsel gelişim düzeyi arasındaki paralelliği destekler 

niteliktedir. Bireyin takvim yaşının ilerlemesi, bilişsel gelişim basamaklarında ilerlemesi için 

yeterli değildir. Aynı durum ahlaki gelişim için de geçerlidir. Kişinin içinde bulunduğu 

koşullar, deneyim, öğrenme yaşantıları vb. gelişimin her boyutunda önemlidir (Çiftçi, 2007; 

Erden ve Akman, 2008; Özkaynak, 1982). 

 

Piaget'e göre; çocuğun ahlak gelişimiyle birlikte, adalet ve ceza konusundaki 

görüşlerinde de değişiklikler olur. Başlangıçta, kötü bir iş yapan insanın bu kötülüğü 

karşısında acı çekmesi gerektiği düşünülür (Kefaret adaleti). Bir de misilleme adaleti (ceza 

çekici ceza) vardır. (O senin oyuncağını kırmışsa, sen de onunkini kırarsın ya da bir başkası 

gelip senin yapacağmı yapar). Daha sonraki bir aşamada yerine koyma, tazmin etme adaleti 

oluşmaya başlar. (Kırdığın oyuncağı ödemeli veya kendi oyuncağını vermelisin ya da 

kırdığını onarmalısın) (Haktanır, 1987). 

 

KOHLBERG'E GÖRE AHLAK GELİŞİMİ DÖNEMLERİ 

 

Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı, Piaget' nin kuramının yeniden incelenmesi ve 

anlamlandırılmasıdır. Kohlberg de Piaget gibi çocuk ve yetişkinlerin, belirli durumlarda 

davranışları nasıl yorumladıklarını incelemiştir. Piaget ahlaki gelişimi bir inşa süreci, Kohlberg 

ise evrensel ahlaki ilkelerin keşif süreci olarak görmektedir. Ayrıca, Piaget anlattığı hikayelerde 

eylem ve düşünce arasında bir ayırım gözetmezken, Kohlberg deneğin zihnindeki çatışmaları 

anlamaya yönelik hipotetik hikayeler anlatmıştır. Bu amaçla, çocukların ve yetişkinlerin 

ahlaki yapılarını ortaya koyacak ahlaki ikilemlerden (ethical dilemmas) yararlanmıştır 

(Avanoğlu Kızıltepe, 2007; Selçuk, 2008;  Senemoğlu, 2001). 

 



 

 

Kohlberg değişik yaş grupları ve sosyo-ekonomik düzeylerdeki bireylere çeşitli öyküler 

verdikten sonra, öyküde anlatılan durum ile ilgili bir karar vermelerini istemiştir. Kararın 

doğru ya da yanlış olması önemli değildir. Önemli olan, bireyin öyküde anlatılan soruna çözüm 

bulurken kullandığı dayanak noktaları ve yaptığı değerlendirmelerdir (Senemoğlu, 2001) 

 

Aşağıda Kohlberg'in kullandığı problem durumlardan iki örnek verilmiştir. 

 

Örnek Durum 1: Joe'nun babası, Joe 50 dolar kazandığı taktirde onu kampa 

götüreceğine söz vermiştir. Ancak daha sonra fikrini değiştirmiş, Joe'dan kazandığı parayı 

kendisine vermesini istemiştir. Joe da yalan söyleyerek 10 dolar kazandığını söylemiş; 40 

doları kampta kullanmak üzere kendisine ayırmıştır. Joe kampa gitmeden önce, küçük kardeşi 

Alex'e babasına yalan söylediğini ve kazandığı para miktarını söylemiştir. Alex bu durumu 

babasına söylemeli midir? 

 

Örnek Durum 2: Avrupa'da bir kadın, hasta ve ölmek üzeredir. Son zamanlarında 

hayatını kurtarabilecek ilaç, aynı kasabada oturan bir eczacı tarafından bulunmuştur. Eczacı, 

ilaç için 2000 dolar istemektedir. Bu fiyat, ilacın maliyetinin on katıdır. Hasta kadının kocası 

Heinz borç para alabileceği herkese gider. Fakat topladığı paralar, ilaç parasının yarısı kadardır. 

Heinz, eczacıya karısının ölmek üzere olduğunu söyleyerek ya ilacı biraz ucuza satmasını ya da 

daha sonra ödemesine izin vermesini ister. Ancak eczacı kabul etmez. Heinz çaresiz bir 

durumdadır. Eczanenin camını kırarak karısı için ilacı çalar. Bu durumda hasta kadının kocası 

ne yapmalıdır? Niçin? 

 

Kohlberg, yukarıdaki durumlar ve benzerleri için aldığı cevapları sınıflayarak, 

insanların altı yargı aşaması geçirdiklerini belirtmiştir.  Bu altı aşama, üç dönem içinde yer 

almaktadır. Bu düzeyler; 

 Gelenek öncesi dönem, 

 Geleneksel dönem ve 

 Gelenek sonrası dönemdir. 

 

Bu üç düzey, çocuk ya da yetişkinin "doğru" ya da "ahlaki davranış" olarak neyi 

algıladığına ve bunu nasıl belirlediğine göre sıralanmıştır. Diğer dönem kuramlarında olduğu 

gibi, her bir düzey, kendinden öncekine dayanmakta, kendinden sonraki döneme temel 

oluşturmaktadır (Senemoğlu, 2001). 



 

 

Gelenek Öncesi Dönem 

 

Bu düzey Piaget'nin "dışsal kurallara bağlılık" döneminin özelliklerini kapsar. 

Kurallar başkaları tarafından konur. Bu düzeydeki çocuk, kültür içinde kabul edilen iyi ve 

kötü ölçülerine göre davranır. 

 

Aşama 1: Ceza ve itaat eğilimi(6-9 yaş) 

 

Bu düzeydeki çocuklar sadece otoriteye uyar ve cezalandırılmaktan kaçınırlar. Genel 

olarak olayların dış görünüşüne ve meydana gelen zararın büyüklüğüne bakarak karar verirler. 

Yetişkinlerin koyduğu kurallara harfiyen uyan çocuklar, konulan kuralların içeriği ile 

ilgilenmezler. Olayın gerisindeki neden önemli değildir. Etkinliğin fiziksel sonuçlan, etkinliğin 

kötü ya da iyi olduğunu belirler. Örneğin; bir çocuk annesine yardım ederken, on tane tabağı 

kazara düşürüp kırmıştır. Diğeri ise, annesi görmeden şeker alırken bir tek şekerliği düşürüp 

kırmıştır. Bu dönemdeki çocuklara, hangi çocuğun daha suçlu olduğu sorulduğunda, on tane 

tabak kıran çocuğun daha suçlu olduğunu belirtmişlerdir (Senemoğlu, 2001; Tuzcuoğlu, 2005, 

İnanç vd., 2007, Thies and Travers, 2001). 

 

Aşama 2: Çıkara dayalı alışveriş(10yaş) 

 

Bu aşamada çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması önemlidir. Bu 

dönemdeki bir çocuk için doğru, kendisinin ve çevresindekilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve 

somut değişime dayanan adil alışverişler yapmaktır. Göze göz, dişe diş anlayışı hakimdir. 

Kurallara, ihtiyacı karşıladığı sürece uyulur. Bu dönemdeki birey kendi ihtiyaç ve çıkarları 

doğrultusunda davranır ve diğer insanların da çıkarları olduğunu gözönünde tutabilir. "Her şey 

karşılıklıdır" inancına sahiptir. Maddi eşitlik ilkesi bu dönemde adalet anlayışının temel 

göstergesidir. "Benim için bir şey yap, ben de senin için bir şey yapayım" anlayışı vardır ve 

temel güdü kişisel ihtiyaçların doyurulmasıdır. Çocuk yapmaması gerekenleri bilir, fakat 

başkalarının görmediği yerde kuralları çiğner (San Bayhan ve Artan, 2007; Senemoğlu, 2001, 

Tuzcuoğlu, 2005). 

 

 

 

 



 

 

Geleneksel Dönem 

 

Bu düzey ahlak gelişiminde üçüncü ve dördüncü aşamaları kapsar. Birey için aile, grup 

ve ulusun beklentileri, her şeyden önemlidir. Bu beklentiler yakın ve açık sonuçları 

düşünmeksizin kabul edilir ve değerlendirilir. Sosyal düzeni destekleme ve sadakat önemlidir. 

Kişinin kendi ihtiyaçları bazen grubunkilere göre ikinci planda kalır. 

 

Aşama 3: Kişilerarası uyum (11 yaş) 

 

Geleneksel düzey içinde yer alan üçüncü aşamada, akran gruplarıyla işbirliği gözlenir. 

İyi davranış, başkalarına yardım etmek ya da onları mutlu etmektir. Başkaları tarafından onay 

görmek, iyi çocuk olmak önemlidir. Ben merkezciliğin azalması ve somut işlemler dönemine 

girilmesiyle çocuk olaylara başkaları açısından bakabilme özelliğini kazanır. Başkalarının 

hissettiklerini de dikkate alır. Davranışın iyiliği yada kötülüğünü kurallara uymayan kişinin niyetine 

göre değerlendirir (İnanç vd., 2007; Thies and Traver, 2001) 

 

Aşama 4: Kanun ve Düzen Eğilimi (12 yaş) 

 

Bu dönemde doğru davranış, otoriteye ve sosyal düzene uygun olarak kişinin görevini 

yerine getirmesidir. Artık, akran gruplarının kurallarının yerini, toplumun kuralları ve kanunları 

almıştır. Kanunlar soru sorulmaksızın izlenir. Toplumca onaylanmamak durumundan kaçınmak 

için toplumsal kurallara uymak gerektiğine inanır. Kanunlara uymayanlar asla onaylanmazlar. 

Birçok yetişkin, muhtemelen bu dönemde kalır. Otoriteye saygı gösterilmeli ve sosyal emir 

korunmalıdır (San Bayhan ve Artan, 2007;  Senemoğlu, 2001, İnanç vd, 2007). 

 

Gelenek Sonrası Dönem  

 

Bireyin, başkalarından ve otoriteden bağımsız olarak izlemek istediği ahlak ilkelerini 

seçtiği ve kendine özgü değer sistemini örgütlediği düzeydir. Ahlak gelişiminin beşinci ve 

altıncı aşaması bu düzeyin kapsamındadır. 

 

 

 

 



 

 

Aşama 5: Sosyal Sözleşme Eğilimi 

 

Bu aşama, gelenek sonrası düzey içindedir. Kanunların kullanımı ve bireysel haklar 

eleştirici bir şekilde incelenir. Toplumun kanunları ve değerlerinin göreli ve topluma özgü 

olduğu kabul edilmektedir. Kanunların demokratik olarak değiştirilebileceği ilkesine 

sahiptirler. Kanunlar, sosyal düzeni korumak, temel yaşama ve özgürlük haklarını güvence 

altına almak için gerekli görülmektedir. Toplumsal kuralların çok daha üstünde hayat 

felsefesi vardır. İleriye dönük düşünürken toplumsal yarara önem verir. Eğer insan 

ihtiyaçları ve kanunlar arasında zıtlık varsa, bireyler kanunları değiştirmeye çalışmalıdır 

(Senemoğlu, 2001; Thies and Travers, 2001; Tuzcuoğlu, 2005) 

 

Aşama 6: Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi 

 

Bu aşama ahlak gelişiminin sonuncu aşamasıdır. Doğru ve yanlışların içsel standartları 

belirlenir. Kültür ahlaki standartların belirlenmesinde etkilidir. Kişi ahlak ilkelerini kendisi 

seçip oluşturur. Kişinin ilkeleri; adalet, eşitlik, insan hakları gibi bazı soyut kavramlara 

dayalıdır. Bu ilkeleri ihlal eden kanunlara uyulmamalıdır. Çünkü adalet yasanın üstündedir. 

Başkalarının haklarına saygı duymaya dayalı bir ahlak anlayışı vardır. Bu evredeki insanların 

ahlaki inançları çoğu zaman toplumdaki çoğunluk tarafından kabul edilen sosyal düzenle 

çatışma halindedir  ( İnanç vd, 2007, Senemoğlu, 2001; Thies and Travers, 2001). 

 

Kohlberg modelinin önemli bir yönü de her bir evrenin iki unsurunun nasıl 

etkileştiğidir. Her bir evrede ahlaki kararın nasıl alındığına dair bir bakış açısı söz konusudur. 

Örneğin; ilk evredeki çocuk benmerkezcidir ve bütün durumlara kişisel bakış açısından bakar. 

Geliştikçe, çocuk diğerlerinin bakış açısından dolayı ya da toplum için bir bütün olarak neyin 

en iyi olduğu ikilemini yaşar. Bu alandaki ilerlemelerin bireyin bilişsel gelişimine bağlı 

olduğu ve güçlü bir biyolojik temele sahip olduğu düşünülür. Bu, çocuğun ahlaki durumlarla 

ilgili deneyimlerinden oldukça etkilenen ahlaki unsur ile desteklenir.  Böylece Kohlberg teorisi 

ahlaki gelişimin, bilişsel yetenekler ile ahlaki konularla ilgili tekrarlı olayların birleşiminden 

ortaya çıkması konusunda Piaget'nin teorisiyle benzerlik  gösterir. Kohlberg modeli, çocuklar 

başkaları ile birlikte karar alma işlemlerine katıldıklarında ve fikir alışverişinde 

bulunduklarında gerçekleşen rol oynama fırsatlarına önem vermektedir ( Vasta vd., 1992). 

 

 



 

 

Kolhberg'in ahlaki düşünce evre modeli 

 

Kohlberg’in modelindeki evreler kişinin düşünce yapılarındaki niteliksel değişiklikleri 

kapsar. Aynı gelişim evresindeki iki insan aynı değerlere bağlı olabilir, ancak o değere ilişkin 

düşünce şekilleri farklı olabilir. Bu farklı düşünce aşamaları bireyin gelişiminde değişmez bir 

sıra oluştururlar. Bir önceki aşamaya dönüş söz konusu değildir. Ancak evrelerin gerçekleşme 

yaşlarının her insanda aynı olmadığına inanmaktadır. Her evrede bir önceki evrede erişilen 

ahlak gelişiminin bir sentezi yapılarak, onun daha da ilerisine erişildiği görülür (Vasta vd., 

1992, İnanç vd, 2007). 

 

Bu aşamaların ilerlemesi bütün kültürlerdeki kişiler için evreseldir. Kohlberg, 

ikilemlerini çocukların hangi hikaye kahramanının daha haklı ya da suçlu olduğuna nasıl karar 

verdiklerini belirlemek amacıyla geliştirmiştir. 

 

Kohlberg'e göre; ahlaki bir problemle karşılaşan bir bireyin getirdiği çözümler dört 

grupta toplanabilir; 

  Konulan kurallara göre savunma yapmak (haklı çıkarmak). Örneğin;  ilacı  

 Çalmamalısın. Çünkü hırsızlık yapmak iyi bir şey değildir. 

 Kararın maddi sonuçlarına göre savunma yapmak. 

 Uyum sağlamak açısından savunma yapmak. 

 Adalet, eşitlik ve yaşamın değeri açısından haklı çıkarmak. 

 

Birinci ve ikinci gruptaki savunmalar durum bağlantılıdır. Olaylar ve normlarla 

yakından ilgilidir. Genel ve sabit normları olan geleneksel toplumlarda kişilerin genellikle 

birinci ve ikinci gruptaki çözümleri kullanmaları, normların değiştiği ve geçerliliğin şüpheli 

olduğu modern toplumlardaki kişilerin ise genellikle üçüncü ve dördüncü gruptaki çözümleri 

kullanmaları beklenir.  

 

Kohlberg'in ahlak gelişimi aşamaları içinde son düzey olan gelenek sonrası düzeye 

ulaşma yaşı on dört yaş olarak gösterilmesine karşın, yapılan araştırmalar yetişkinlerin 

tümünün gelenek sonrası düzeye ulaşmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Kohlberg 

ve arkadaşlarının görüşleri, Piaget' nin görüşleriyle birleşmekte, her ikisi de çocukların ahlak 

gelişim aşamalarından sırayla geçtiklerini ve aşamalardan herhangi birinin atlanmasının 



 

 

mümkün olmadığını düşünmektedirler. Piaget’nin ahlak gelişimine yönelik sınıflandırması ile 

Kohlberg’in sınıflandırması karşılaştırıldığında; Piaget’ nin dışa bağlı dönemi, Kohlberg’in 

gelenek öncesi ve geleneksel ahlak gelişim düzeyine, Piaget’nin özerk dönem için belirttiği 

özellikler de Kohlberg’in gelenek sonrası düzeyine uygunluk göstermekte ve olgunlaşmanın 

yanısıra, geçirilen çevresel yaşantıların da ahlak gelişimi üzerinde etkili olduğu ortaya 

çıkmaktadır (Erden ve Akman, 2008; Vasta vd., 1992; Yapıcı ve Yapıcı,  2005). 

 

TOPLUMSAL ÖĞRENME KURAMINA GÖRE AHLAK GELİŞİMİ 

 

Ahlakın; bilişsel, davranışsal ve duygusal olmak üzere üç temel yönü vardır. Çünkü 

ahlaki davranışlar biliş, duygu ve davranışların karışımıdır. Bilişsel olarak insanlar bir 

durumun yapılıp yapılmaması hakkında düşünürler, akıl yürütürler ve kavramlar, değerler 

tutumlar oluştururlar. Davranışsal olarak, kendi ahlaki akıl yürütmeleriyle tutarlı olabilen 

veya olmayabilen biçimlerde davranabilirler. Duygusal olarak, insanların neyin doğru neyin 

yanlış olduğuna ilişkin duyguları, düşünce ve davranışları çevreye uygun düşebilir ya da 

düşmeyebilir. İnsanın pek çok şeyi diğer bireylerin davranışlarını gözlemleyerek 

öğrenebilmesi, öğrenmenin temel öğesi olan bilişsel yapı ile açıklanırken, biliş, çevre ve 

davranışı etkilediği gibi, kendisinin de çevre ve davranıştan etkilendiğini gösterir. Ahlak 

gelişimi konusunda Kohlberg ve Piaget’nin görüşleri ahlakın dönemsel biçimde ortaya çıktığı 

ve bilişsel gelişime paralel olduğu yönünde birbiriyle birleşirken, olgunlaşmanın yanısıra, 

çevresel yaşantıların da ahlak gelişimi üzerinde etkili olduğu noktasından hareketle, bireylerin 

soyut işlemler döneminde geçirdikleri yaşantıların kısıtlı olması halinde bir üst ahlaki düzeye 

erişememeleri sözkonusudur. Ayrıca geçirilen öğrenme yaşantılarının niteliğinin bilişsel 

gelişimi etkilemesi, anne, baba, öğretmen gibi çocuğun yakın çevresindeki kişilerin çocuğa 

karşı tutumlarının ahlak gelişimini etkilemesi çevrenin etkisini göstermektedir ( Erden ve 

Akman, 2004;  Koç, 2007; Schaefer and Digeronımo, 2009; Thies and Travers, 2001; Yapıcı 

ve Yapıcı, 2005).  

 

Çocukların ahlaki tutumları ile ilgili davranışlarında tutarlılık eğilimi göstermedikleri, 

bir çocuğun belli bir durumda hileye yatkın davranışlar gösterirken, başka bir durumda yalan, 

hile veya çalmaya yatkın olmaması görülebilir. Bu durum ahlakın duygusal yönünün varlığını 

göstermektedir. Ayrıca ahlaki gelişim kişilik ve düşüncenin gelişimi ile birlikte ele 

alındığında; çocuk yetiştirme yolları ve özellikle çocuğa uygulanan ceza türü ahlak gelişimini 

etkiler. Toplumsal öğrenme kuramcıları, işte bu çocukların ahlaki gelişimini etkileyen 



 

 

etkenlerin ve modellerin, anne-baba açısından kuralların varlığının ya da yokluğu, otorite 

figürleri vb. ahlaki durum ve ahlak dışı durum ve davranışlar üzerinde yoğunlaşır. Çocukların 

ahlaki ölçütleri nasıl kazandıkları, öğrenilen davranış kurallarına boyun eğmeyi hangi 

güdülerin sağladığı sorularına yanıt ararken, pekiştirme, cezalandırma ve toplumsal model 

oluşturma yöntemlerinin çocukların ahlaki davranışları üzerindeki etkilerini incelerler.  

İnsanların farklı koşullar altında farklı davrandıklarını ve eylemlerinin duruma bağlı olarak 

bir dönemi veya diğerini yansıtabileceğini ileri sürerek ahlaki gelişimi dönemsel olarak ele 

almazlar.  Ahlak gelişimini,  derece derece ve sürekli biçimde ilerleyen değil, birikimli bir 

toplumsallaşma olarak görürler.  Bandura ve Mischel gibi toplumsal öğrenme kuramcıları, 

ahlakın davranışsal bileşeni ile iteleyici bir öğe ile karşılaştığımızda eylemsel olarak ne 

yaparız? konusu ile ilgilenmişlerdir. Bu kuramcılara göre ahlaksal davranışlar da, öteki 

toplumsal davranışlar gibi pekiştirme, ceza ve gözleme dayalı öğrenme yolu ile model alma 

yoluyla kazanılıp öğrenilir. Örneğin; çocuğun yalan söylemeye karşı tavrı babasını taklit 

yoluyla oluşabilmektedir (Güngör, 2007; Selçuk, 2008;  Yapıcı ve Yapıcı, 2005). 

 

Değerler görecelidir ve bireyin doğduğu ve büyüdüğü kültüre bağlıdır. Toplumsal 

öğrenme kuramının en önemli özelliği öğrenmenin sosyo-kültürel yönüne önem vermesidir. 

Ancak ahlaklılığın kaynağı, anne babadan aktarılan değerlerin içselleştirilmesine bağlıdır. 

Anne-baba disiplininin türü, çocuğun erken yaşlardaki kontrolleri içselleştirme yeteneğinde 

önemli rol oynar. Bir davranışın niçin onaylandığını ya da onaylanmadığını açıklayan anne-

babalar, çocuğun ne istendiğini anlamasını kolaylaştırıp, kendi davranışlarının sonuçlarını 

kestirmesine yardımcı olurlar. Olumlu toplumsal davranışlar daha önce içselleştirilmiş 

değerlerin sonucudur. Olumlu bir toplumsal davranışta bulunma sürecinin kendisinin, bir 

pekiştireç haline gelmesi önemlidir. İçsel ödüllendirme özelliği taşıdığı için de, olumlu 

toplumsal davranışı bir diğerinin izleme olasılığı fazladır  (Güngör, 2007) .    

 

Çocuğun gelişimi sosyal çevresi ile kuşatılmıştır. Bu çevre içinde çocuğun kendinden 

daha deneyimli yetişkinler ile olan etkileşimleri, çocuğun artan bilişsel yapılarının 

güçlenmesine yardımcı olacaktır. Çocuk yapacağı işleri ve düşünceleri içinde yaşadığı ortamı 

yansıtacak şekilde nasıl gerçekleştireceğini, yaptıklarının kabul edilip edilmeyeceğini 

düşünüp, bunu gerçekleştirebilen yetişkinler ile etkileşerek öğrenir. Hatta bazen doğrudan bir 

müdahale görmeden kendisi keşfederek öğrenir (Maviş, 2003).  

 



 

 

Toplumsal öğrenme kuramcıları, davranışların belirleyicileri olarak çevresel etmenler 

kadar, bilincin de önemli rolü olduğuna inanırlar. Bireyin çevresine olan tepkilerinin mekanik 

tepkiler olmadığı,  bireyin düşünerek,  plan yaparak,  karşılaştırmalar yaparak, yorum ve 

değerlendirmelerde bulunarak tepki gösterdiği görüşündedirler. Bireyin çevresel 

koşullanmalar karşısında edilgen davranmadığı, başkalarının bireyi kontrolleri altında tutmak 

istediğinde, bireyin inanç ve değerleri ile bu kontrole direnebileceği savunurlar. Kişilerde var 

olan tutum, inanç ve değer sistemi değişmeye oldukça dirençli olmakla birlikte, geçirilen 

yaşantılar, ahlaki gelişimde değişikliklere neden olabilir. Gözleyerek öğrenme ya da model 

alarak öğrenme olarak da adlandırılan toplumsal öğrenme insanların başkalarını 

benimseyerek, bunları göstermeye eğilimli olduğunu ve bu nedenle çocuk eğitiminde çocuğun 

çevresindeki yetişkinlerin tutum ve davranışları ile çocuklara olumlu modeller olmalarına 

dikkat etmeleri gerektiğini savunur (Can, 2000; Erden ve Akman, 2004).  

 

  Pekiştirme ile öğrenilen davranışın performansa dönüştürülmesi zorunluluğu yoktur. 

Önemli olan pekiştirecin öğrenme değişkeni değil, performans değişkeni olmasıdır. Bu 

nedenle gözlem yoluyla öğrenmede gözlemcinin öğrendiği, gösterdiği davranıştan ayrılır. 

Çünkü çocukların davranışlarının, başkalarının davranışlarından etkilendiği görülmektedir. 

Bu durum yaparak öğrenme ile dolaylı öğrenme arasında ayrım yapılarak açıklanır. Yaparak 

öğrenmede birey kendi etkinliklerinin sonuçlarından, dolaylı öğrenmede ise diğer bireylerin 

davranışlarının sonuçlarından öğrenir. Gözlemci, modelin ödüllendirilen davranışlarını daha 

fazla taklit etmektedir (Koç, 2007).  

 

Çocuğun ahlak gelişimini belirleyen, kültürel normların doğru veya yanlış değerler 

olarak içselleştirilmesidir. Ahlaki gelişimle birlikte kişinin, toplumun kuralları ve gelenekleri 

çerçevesinde kendisini denetleyebilmesi beklenir. Bu denetleme toplumsal kurallara uygunsa 

içten denetimli, çevresindeki kişilerin etkisiyle karar veriyorsa dıştan denetimli bir ahlaki 

gelişim sözkonusudur (Güngör, 2007; Selçuk, 2008).  

 

Taklit etme ve gözlem yoluyla öğrenme birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak bu 

iki kavram arasındaki fark; gözlem yoluyla öğrenmenin içinde taklidin olabilmesi ya da 

olmaması durumu ile ayrılır. Başka bir deyişle gözlem yapmak bireye bilgi sağlar. Birey 

bundan olumlu bir sonuç çıkarıp uygular ya da uygulamaz (Koç, 2007).  

 



 

 

Bireyin davranışları, çevre ve kişisel özellikler sürekli etkileşim halinde olarak insan 

davranışlarını belirlemektedir. Gözlemcinin yeterlilikleri ve gelişim düzeyi öğrenmeyi etkiler. 

Yemek yeme alışkanlığı, asabiyet, baskıcı tutumlar gibi özellikler taklit yoluyla yerleşir. 

Taklit edilen kişinin kim olduğu çok önemli değildir, önemli olan taklit edilen özelliktir. 

İkinci etki modelin statüsüdür. Genelde güçlü, yeterli ve prestijli modeller taklit edilir. 

Modelin tanınan bir model olması, hoşlanma ve saygı uyandırması, kişiye benzerlikleri 

olması, modelin davranışının pekiştirilmesi model seçimini etkiler. Çok sevilen ve hayran 

olunan bir kişinin, birey tarafından bilinçli bazen de bilinçsizce benimsenmesi özdeşleşmedir. 

Önemli olan taklit edilen kişidir. Bu bakımdan çocuklar ve gençler, aile içindeki 

alışkanlıkları, probleme bakış açısını ve çözüm biçimlerini ve kuralları öğrendikleri gibi, bazı 

mimikleri, ses tonlarını, vurguları, eğilim ve nefretleri de farkında olmadan kopya ederler. 

Model alma yoluyla öğrenmede bireyin önce model alacağı davranışa dikkat etmesi, gözlediği 

davranışları belleğine kayıt edebilmesi ve gerektiği zaman davranışa çevirebilmesi gerekir 

(Erden ve Akman, 2004;  Koç, 2007; Yapıcı ve Yapıcı, 2005).  

 

Ahlaki yasaklar koyma ve cezalandırma da ahlaki gelişimi etkiler. Anne-babalar 

çocuğun övgüye değer davranışlarını tanımakta güçlük çekerler. Buna karşılık, çocuğun 

yanlış davranışlarını cezalandırmak yolu ile çabuk düzeltme yolunu seçebilirler. Bu durumda 

aşırı anne-baba kontrolünün, düşmanlığın ve fiziksel cezanın çocuk açısından toplumsal 

olmayan davranış ve saldırganlıkla sonuçlanması olasıdır. Anne-babaların kullandıkları 

disiplin yöntemleri çocukların ahlaki gelişimleri üzerinde etkili olmaktadır. Sevginin 

esirgenmesi, geri çekilmesi, azaltılması, güç kullanımının ahlaki olgunluğun geliştirilmesinde 

önemi yokken, bir davranışın yanlış olduğunun, neden değiştirilmesi gerektiği, başkalarını 

nasıl etkileyeceği üzerinde durularak anlatılması ve verilen zararın çocuk tarafından nasıl 

giderilebileceğinin de belirtilerek açıklanması yöntemi, ahlaki duygu, düşünce ve davranışı 

geliştirmektedir. Çocukta vicdan gelişmesi için önemli olan çocuğun yaptığı olumsuz 

davranıştan dolayı ceza çekmesi değil, olumsuz davranışının hedef olduğu kişi yerine kendini 

koyup onun için üzülmesi ve yaptığından pişmanlık duymasıdır (Güngör, 2007). 

 

GILLIGAN’IN AHLAK GELİŞİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ  

 

Harvard Üniversitesi’nde yardımcı profesör olarak çalışan Gilligan 1982’de “In a 

Different Voice” adlı kitabıyla ahlaki gelişimine farklı bir görüş getirmiştir. Carol Gilligan 

1977’de yazdığı bir makalede, Kohlberg’in ahlak gelişimi basamaklarını oluştururken 



 

 

erkekler ile görüşme yaptığını, bu nedenle de yapılan çalışmalarda kadınların ahlak 

anlayışının dikkate alınmadığını ileri sürerek, ahlak gelişimi alanında yapılan çalışmalara 

farklı bir boyut getirmiştir. Kohlberg’in ahlak gelişimi aşamalarının kesin ve evrensel 

olmadığını savunmaktadır. Gilligan’a göre erkeklerin ahlak anlayışı kurallar, haklar ve soyut 

prensipler etrafında yoğunlaşırken, kadınların ahlak anlayışı kişilerarası ilişkilere ve 

merhamet, şefkat ve koruma duygusuna dayanmaktadır. Gilligan ahlaki ikilemlerde (doğru-

yanlış, iyi-kötü) kadınların ve erkeklerin farklı yargıya sahip olduklarını ileri sürerek, cinsiyet 

farkının önemini vurgulamıştır. Gilligan, Kohlberg’in orijinal örneklerinin kadınları 

kapsamadığı halde, kadınlarla ilgili genellemeler yaptığına dikkati çekmiştir. Gilligan 

kadınların ahlaki gelişimini incelemiştir. Bu incelemede Kohlberg gibi ikilem içeren hikâyeler 

kullanma (Heinz’in ikilemi) yerine, kriz durumlarını içeren gerçek yaşam durumlarını 

gözlemiştir. Kadınlara bu kriz durumlarını içeren ikilemlerle ilgili sorular yöneltmiştir.  

Gillligan, ergenin genç yetişkin olgunluğuna eriştiğinde, hem kızlar hem de erkeklerin, 

Kohlberg’in gelenek sonrası dönem olarak düşündüğü ahlak gelişiminin daha da ötesinde bir 

olgunlukta olduklarına inanmaktadır. Gilligan’a göre ahlak gelişiminde önemli olan şey 

Kohlberg’in belirttiği gibi bir sonraki gelişim düzeyine ulaşmak değil, ahlak sevgisini 

kazanmaktır. 

 

Gilligan sevgi, merhamet, koruma duygusu gibi değerlerin, Kohlberg’in ahlak gelişimi 

kuramında üçüncü basamak özelliği olarak ele alındığını, ancak bu değerlerin kadınlarda 

gelenek ötesi düzeye denk geldiğini belirtmiştir. Bu eleştiriler üzerine Kohlberg ekolü 

savunucuları birçok araştırma geliştirmiş ve ahlak gelişiminde, kadın erkek arasındaki 

farklılığa rastlamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak, Kohlberg’in son yazılarında, altıncı 

basamak ahlak gelişimi özellikleri arasına, adalet ve dürüstlük kavramının yanısıra,  koruma, 

sorumluluk alma, ilgilenme anlamını taşıyan “caring” kavramına yer verdiği görülmektedir 

(Avanoğlu Kızıltepe, 2007; Corey, 2008; Thies and Travers, 2001; Senemoğlu, 2001). 

 

Gilligan, ahlaki gelişimde bencillikten sosyal olmaya, daha sonra ilkel ahlaksızlığa 

doğru gelişim gösteren üç evreden söz etmektedir. Gilligan’a göre kız çocuklarının erken 

dönem ahlak gelişimi, erkek çocuklardan farklıdır. Kızlar çok erken yaşta bakıp-gözetmeyi, 

aynı zamanda bencil olmanın “yanlış” olduğunu öğrenir. Erkekler ise otonomiyi, bağımsız 

olmayı ve diğerlerinden farklılığı öğrenirler. Bu yaşantılar her iki cinsiyetin kendilik imajının 

temelini oluşturur.  

 



 

 

Gilligan iki ahlaki mantıktan söz etmektedir. Bunlar; kadın ahlaki mantığı ve erkek 

ahlaki mantığıdır. Kadın ahlaki mantığının temelini bakım etiği oluşturur. Erkekler, özel 

ahlaki durumlar içeren genel ahlaki ilkelere başvurmak için ne yapacaklarını daha fazla 

düşünmektedirler. Erkekler bağımsızlığı, otonomiyi ve diğerlerinin haklarının önemini 

vurgulamayı öğrenirler. Bu yüzden adil olma adına, diğerlerinin ihtiyaçlarını göz ardı etmeye 

kadınlara göre daha eğilimlidirler. Gilligan “bakım etiğini” üç evreye ayırır.  

 Gelenek öncesi evre (prekonvansiyonel) 

 Geleneksel evre (konvansiyonel) 

 Gelenek üstü evre (postkonvansiyonel) 

 

Gelenek öncesi evre (prekonvansiyonel): Bu evrede kadınlar ahlaki ikilemlerini 

“bencil” bir bakış açısından çözme eğilimi gösterirler. Kendi çıkarlarına uymayan durumları 

reddederler. Kendilerine ilginin dışında başka bir şeyi mümkün görmeleri önemli değildir. 

 

Geleneksel evre (konvansiyonel)-iyilik için kendini feda etme: Bu evrede kadınların 

bakış açısı diğerlerine bakım ve diğerlerinin ihtiyaçlarını gözetme üzerine temellenir. İkilem 

içeren sorunlarda, kadınlar kimsenin incinmeyeceği çözümler ararlar. Bu yüzden de sık sık 

imkânsız olan seçim durumları ile karşı karşıya kaldıklarını fark ederler.  

 

Gelenek üstü evre (postkonvansiyonel)-seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu 

üstlenme: Bu evrede bireyler çatışmaya neden olabilecek sorumlulukları bütün boyutlarıyla 

değerlendirir ve seçim yapmanın ciddi bir problem olduğunu kabullenerek, kendi 

yaşamlarının kontrolünü kendi ellerinde tutmaya çalışırlar. Dolayısıyla üçüncü evrede 

kadınlar diğerlerinin isteklerinin yanında, kendi isteklerini de dikkate almaya başlarlar 

(Senemoğlu, 2001).   

 

Gilligan kızların herhangi bir yetersizlik nedeniyle düşük bir düzeyde 

bulunmadıklarını, ancak üçüncü düzeyden sonra toplumun beklentilerine ilişkin cinsiyet 

farklılıklarının açık hale geldiğini belirtmektedir. Üçüncü aşamanın ahlak gelişim özelliği 

olan, başkalarına iyilik ve yardım etme, başkalarını hoşnut etme vb. özellikler, çoğu toplumda 

kızlardan beklenen özelliklerdir. Gilligan’a göre kızlar bu beklentiyi karşılama ve onay görme 

çabası içinde olduklarından, ahlak gelişimi bakımında bu dönemi aşamamış gibi 

görülmektedirler. Sassen, Haon ve arkadaşları da Gilligan’ın görüşünü desteklemektedir. 



 

 

Gilligan’a göre kadınlar ahlaki yargılarında erkeklerden farklı düşünme ve ifade etme 

eğilimindedirler (Corey, 2008; Senemoğlu, 2001).   

 

AHLAK GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ 

 

Ahlaki değerlerin sürekli yaşamın içinde olması nedeniyle, ahlakın eğitim sistemi içinde verilip 

verilmediğinin anlaşılması zordur. Oysaki çocukların kurallara uyum ve davranışları onların ahlaki 

gelişimlerini yansıtır. Her birey kendi değer sistemini oluşturur. Ancak bu sistemi oluştururken, öncelikle 

istekli olmaları önemlidır. Bireyin istekli kılınmasında yakın çevrede gördükleri örnekler önemlidir.  

Bunun için anne-baba ve çevrenin çocuğun benliğini geliştirmeye yönelik davranışları, tutum ve adaleti, 

çocuk eğitimine ilişkin disiplin yöntemleri ahlak gelişimine yardımcı olur. Ahlaki gelişimin 

desteklenmesi için, belirtilen etmenlerin birlikte uyum içerisinde gelişmesi sağlanmalıdır. Bunun için; 

 Çocuğa değer verilmeli ve verilen değer davranışla, onunla konuşularak gösterilmeli (Başaran, 

1996; Selçuk, 2008), 

 Çocuğun sevdiği ve sevmediği şeyler bilinmeli, çocuğun bireysel özellikleri öğrenilmeli (İsmen, 

2004; San Bayhan ve Artan, 2007), 

 Çocuğa seçenekler sunulmalı (İsmen, 2004; San Bayhan ve Artan, 2007), 

 Ev ortamı, okul ortamı çocuğa nasıl davranacağı hakkında güvenli ipuçları vermeli (Türküm, 

2000), 

 Kurallardan asla fedakarlık yapılmamalı, ancak iyi ve kötü davranışları algılayışlarının sınırlılığı 

dikkate alınarak hoşgörülü, esnek davranılmalı (Başal, 2003), 

 Çocuklardan istenilenler emir şeklinde değil, istenilenin yapılması durumunda sizi ve onu ne 

şekilde etkileyeceği açıklanarak söylenmeli (San Bayhan ve Artan, 2007; Saygılı, 2009; 

Türküm, 2000), 

 Çocuğun benlik kavramının olumlu gelişimi, temel güven, cinsiyete uygun davranmayı 

öğrenme, yeterlilik duygusunun gelişimine destek olmalı, başarı duygusunu her bireyin 

hissetmesi sağlanmalı (Türküm, 2000), 

 Çocuklar, toplumun beklentilerini fark edebilmeleri ve toplum algısının gelişebilmesi için grup 

etkinliklerine yönlendirilmeli, ahlaki farkındalıklarını diğer çocuklarla tartışmasına ve birbirine 

aktarmasına izin verilmeli (Başaran, 1996), 

 Sorunlu bir durumda kişilerle empati kurulmasını sağlamak için örnek olaylar verilerek duygu 

ve düşüncelerin dile getirilmesine ortam yaratılmalı (Güngör, 2007; Türküm, 2000), 

 Çocuklara karar verme şansı vermeli ve kararının sonucunu görmeleri sağlanmalı (San Bayhan 



 

 

ve Artan, 2007), 

 Çocuktan evde ve okulda ahlaki açıdan beklenenler uyumlu olmalı (Erden ve Akman, 2004), 

 Duygusal faktörlerin ahlaki davranışları etkileyebileceği unutulmamalı (Selçuk, 2008), 

 Sosyal çevrenin değer yargıları ile bireyin değer yargılarının uyuşmadığı durumda karar için 

zaman tanınmalı (Erden ve Akman, 2004; Saygılı, 2009 ), 

 Ahlak gelişiminin diğer gelişimler gibi bir kerede meydana gelişmediğinin bilincinde olarak 

aceleci davranılmamalı ve çocukluk dönemine ait özel durumlarda özel davranmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN? 

 

Sevgili öğrenciler, 

Kitabın bu bölümünde bireyin cinsel gelişimine ait genel bazı bilgiler edindiniz. Bu 

bilgiler ışığında aşağıda verilen olayla ilgili olarak sen olsaydın neler yapardın? Bu konudaki 

düşüncelerini merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı 

değerlendirmeni ve yapabileceklerini maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda 

büyük harflerle yazılan olaya gerçekten tanık olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme 

öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, düşüncelerini yazmaya başla. 

Düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma. 

 

AYŞE HANIMIN ON BİR YAŞINDA BERENCAN ADINDA BİR OĞLU VE ALTI 

YAŞINDA ESİN ADINDA İKİ ÇOCUĞU VARDIR. BU İKİ KARDEŞ BİRLİKTE OYUN 

OYNAMAKTAN ÇOK HOŞLLANMAKTADIR. BİR SABAH KARDEŞLER OYUN PARKINDA 

OYNADIKTAN SONRA ANNELERİ İLE BİRLİKTE EVE GELİRLER. BİR SÜREDE EVDE 

BİRLİKTE OYNAMAK İSTERLER. AYŞE HANIM ÇAMAŞIRLARI DOLAPLARA 

YERLEŞTİRMEK İÇİN YATAK ODASINA GİDER. BU ARADA OYUN SIRASINDA 

BERENCAN VE ESİN KARDEŞLER ÇOK ACIKIRLAR VE BİRLİKTE MUTFAĞA GİDERLER. 

BERENCAN MEYVE SUYU İÇMEK İSTER VE  BARDAK ARAR, ANCAK BARDAKLAR 

DOLABIN ÜST RAFINDADIR. VE BERENCAN HENÜZ BU RAFA UZANAMAMAKTADIR. 

BİR SANDALYE BULUR VE RAFA UZANMAYA ÇALIŞIR. BERENCAN İSTEDİĞİ 

BARDAĞI RAFTAN ALMAYA ÇALIŞIRKEN DİRSEĞİ DİĞER BARDAKLARA DEĞER VE 

TÜM BARDAKLAR YERE DÜŞEREK KIRILIR. BARDAKLARIN KIRILMA SESİNİ DUYAN 

AYŞE HANIM KOŞARAK MUTFAĞA GELİR. AYŞE HANIM ÖNCE OĞLUNUN 

YARALANAN BİR YERİNİN OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDER VE ONA BİR DAHAKİ 

SEFERE DİKKATLİ OLMASINI İFADE ETMEYE ÇALIŞIR. ANCAK KARDEŞİ ESİN KIZGIN 

BİR ŞEKİLDE ANNESİNİN YANINA GELEREK “ANNE BERENCAN TÜM 

BARDAKLARIMIZI KIRDI, BARDAKLARIMIZI KIRDIĞI İÇİN SUÇLU!” DER. AYŞE HANIM 

ESİN’İN BU DÜŞÜNCESİ KARŞISINDA NE YAPACAĞINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAR.  

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 



 

 

ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR  

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Ahlak ve Törel davranış arasında nasıl bir ilişki vardır?  Açıklayınız. 

2. En yüce ahlak kurallarından erdemlerin özelliği nedir? 

3. Kohlberg’in ahlaki gelişim dönemlerinde her bir evrenin iki unsurunun olmasının nedeni nedir? 

4. Gilligan’ın ahlak gelişim evrelerini sıralayarak, her birini kısaca açıklayınız.   

5. Ahlak gelişimin desteklenmesi için anne-babalara düşen sorumluluklar nelerdir? Açıklayınız.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

6. Bireyin toplum içinde bağımsız olarak doğru karalar verebilmesine………….denir. 

7. Özgeci insan başkaları ile sürekli …………  içindedir. 

8. Gilligan ………….ahlaki gelişimini incelemiştir.  

9. Gilligan ………..mantıktan söz etmektedir 

 

Aşağıdaki sorularda, doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

10. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki gelişimin derece derece sürekli ilerleyen bir gelişim değil de, 

birikimli bir süreç olduğunu kabul eder.? 

A) Psikoanalitik  kuram 

B) Bilişsel kuram 

C) Toplumsal öğrenme kuramı 

D) Etiyolojik kuram 

E) Davranışcı kuram 

 

11. Aşağıdaki ahlaki gelişim kavramlarından hangisi insanın başka birinin davranışlarını kendine 

örnek alarak benimseyip yinelemesini anlatır? 

A) Törel gelişim 

B) Özgecilik 

C) Bencillik 

D) Öykünme 

E) Vicdan 

 

 



 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının benimsenmesinde bireyi etkileyen etmenlerden 

değildir? 

A) Bireysel özellikler 

B) Okul 

C) Aile 

D) Toplum  

E) Hiçbiri 

 

13. Piaget’nin ahlaki gelişim dönemlerinden hangisi okul öncesi dönemi içine alır? 

A) Duygusal devinim ve ben merkezci dönemi 

B) Gerçek işbirliği dönemi 

C) İşbirliği dönemi 

D) Gerçek işbirliği ve işbirliği dönemi 

E) Ben merkezci ve işbirliği dönemi 

 

14. Çocuğun “O senin oyuncağını kırmışsa, sen de onunkini kırarsın ya da başkası gelir ve senin 

yapmak istediğini yapar” şeklinde düşünmesi hangi tür adalet biçimidir? 

A) Misilleme adaleti   

B) Bağımsızlık adaleti 

C) Kefaret adaleti   

D) Töre adaleti 

E) Tazmin etme adaleti 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Gilligan’ın “Geleneksel ahlaki evre-iyilik için kendini feda 

etme” döneminin özelliklerinden biri değildir?  

A) Bu evrede kadınların bakış açısı diğerlerine bakım ve ihtiyaçlarını gözetmedir. 

B) Kadınlar kimsenin incinmeyeceği çözümler ararlar. 

C) İmkânsız olan seçim durumları yaşarlar. 

D) Kendi çıkarlarına uymayan durumları reddederler. 

E) Hepsi. 
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CİNSEL EĞİTİM 

 

İnsanın soyunu sürdürmesi cinsel gelişiminin sağlıklı olmasına bağlıdır. Bu önemli 

işlevinden dolayı insanın cinselliği, hemen hemen her işine, her davranışına yansır, etkide 

bulunur. Eğitim hem sağlıklı cinsel kimliğin etkide bulunduğu, hem de öğrencilerin sağlıklı 

bir cinsellik geliştirmesinde görevli olduğu bir alandır. 

  

Diğer alt sistemler gibi, insanın üreme alt sistemi de öğrenilmesi, sağlıklı korunması, 

temiz tutulması zorunlu olan organlardan oluşur. İnsan cinselliğinin bilinmesi, sağlıklı cinsel 

kimlik gelişimine yardımcı olur (Başaran, 1996).  

  

Bu bölümde cinsel gelişimin tanımı ve önemi ile cinsel gelişimle ilgili kavramlar 

üzerinde durulacak, Freud’un Psiko-Seksüel Gelişim Kuramı’na göre cinsel gelişim 

dönemleri ile cinsel eğitimin gerekliliği vurgulanacaktır.  

 

TANIMI VE ÖNEMİ  

 

Cinsiyet biyolojik, cinsellik ise psikolojik ve kültürel bir terimdir. Cinsellik (sexuality) 

insanın erilliğini, dişiliğini gösteren kalıtsal özelliklerden ve öğrenilmiş cinsel davranışlardan 

oluşur. 

 

Cinselliğin kalıtsal yönü insanın erkek ya da kız olarak doğmasına ve cinsel salgı 

bezlerine dayanır. İnsanın erkek ya da dişiliği döllenme anında kromozomlarda bulunan 

genlere bağlıdır. İnsanın cinsellik dürtülerinin doğması ise cinsel salgı bezlerinin kana saldığı 

salgılarla düzenlenir. Androjen salgısı erkekliğin, östrojen salgısı ise kadının cinsel yönden 

etkinleşmesini sağlar. Cinsellik bireyin kendi cinsel kimliğini kabul etmesi, cinsinin gereği 

olarak karşı cinsle ilgilenmesi, birlikte olmaktan ve cinsel ilişkiden bedensel olduğu kadar, 

ruhsal olarak da haz duyması olarak tanımlanabilir (Özgüven, 2006; Benson ve Heith 2009).  

 

Cinselliğin davranışsal yönünü ise insan yaşadığı ortamda görerek, taklit ederek 

öğrenir. Cinsel davranışlar, insanın karşı cinsin cinsel güdüsünü uyarmaya yönelik 



 

 

davranışlardır. İnsan böylece karşı cinsin ilgisini çekmeyi, kendisini karşı cinse beğendirmeyi, 

onun cinsel güdüsünü uyandırmayı öğrenir (Başaran, 1996).  

 

Günümüzde aile hayatı ve onun önemli bir yönü olan cinsellik, çağın çok yönlü 

bilinçlenme süreci içinde gereken yerini alarak pek çok hekim ve sosyal bilimcinin üzerine 

eğildiği güncel bir konu haline gelmiştir. 

 

Cinsel gelişim; kişinin kendi cinsi ile ilgili üreme organlarının büyüyüp, gelişmesini 

ve bunlardan doğan sorunlarla ilgili davranış değişikliklerini kapsar. Cinsel gelişim kişiliğin 

diğer yönlerini de etkiler. Özellikle duygusal gelişimin önemli bir kısmı cinsel gelişimin etkisi 

altındadır. Cinsel kimliğin oluşması ve kişinin cinsel kimliğine uygun davranmasında cinsel 

gelişim önemli bir etkendir. Bireyin cinsel kimliğine uygun rolleri ve özellikleri benimsemesi 

onun kişiliğinin önemli bir yönünü oluşturur (Binbaşıoğlu, 1989; Ergin, 1993). 

 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu nedenle birey yaşadığı toplumdan kendini 

soyutlatmayacak ve yaşamının her aşamasındaki değişik rolleri ile uyumlu olacak davranışlar 

geliştirmelidir. Çünkü bireyin aynı zaman içinde üstlenmesi gereken anne, iş kadını, baba, eş, 

komşu, amir gibi farklı rolleri vardır. Bu rollerin sorumluluklarını birey ne kadar başarılı bir 

şekilde yerine getirirse, ruh sağlığı da o kadar iyi olur. Ancak bu şekilde birey doğduğu, 

geliştiği, yaşadığı ve yaşamak zorunda olduğu topluma uyumlu bir birey haline gelir. Bireyin  

kültürel ve toplumsal değerleri kazanması bir ölçüde toplumun yaptırım gücüne bağlı olmakla 

birlikte, daha çok yakın çevresindeki yetişkinlerin kendisine öğrettikleri ile gelişmektedir. 

Çocuğun değer yargılarını kazanmasını ve kendisinden beklenen rol kalıplarını 

benimsemesini bu derece etkileyen yakın çevresi öncelikle aile, daha sonra arkadaş ve okul 

çevreleridir. Bu bakımdan bireyin, toplumun kendi cinsiyetinden beklediği rolleri ve 

özellikleri benimsemesi için öncelikle bir aileye, daha da önemlisi anne-babanın iyi ve uygun 



 

 

birer örnek oluşturduğu, çocukla yeterince yoğun ve sıcak ilişkilerin kurulduğu, sağlıklı bir 

aileye ihtiyacı vardır (Geçtan, 1984; Ross ve Gauvain, 2008; Mangır ve Baran, 1990;  Temel, 

1991). 

 

            

CİNSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR  

 

Bu bölümde cinsel gelişimle ilgili olarak cinsel olgunluk, cinsel kimlik ve cinsel 

eğitim kavramları verilmiştir. 

 

Cinsel Olgunluk 

 

Cinsel olgunluk (sexual maturation) insanın üreme sisteminin ve organlarının sağlıklı 

döl üretebilecek düzeye ulaşabilmesidir. Cinsel olgunluk bedenin “büyüme”sine ilişkin bir 

kavramdır ve cinsel gelişimin temelini oluşturur. 

 

İnsan cinsel olgunluğunun büyük bir bölümünü gelişiminin ergenlik evresinde 

oluşturur. Cinsel olgunluğa erişme biyolojik ergenliğin temelidir. Bu açıdan düşünüldüğünde 

cinsel olgunlaşma üç alt evrede incelenebilir: 

 

Ergenliğe hazırlık evresi: Kanalsız organlar olan endokrin bezlerinin kan dolaşımına 

salgı salmasıyla ergenliğe hazırlık başlar. Bu salgılar ergende hem bedensel, hem de cinsel 

değişiklikler yaratır. Bu evre bir-iki yıl sürebilir. Bu evrede ilk göze çarpan, ergenin hızla boy 

atması ve ağırlıkça artmasıdır. Boy artışı vücudun her bölümünde eşit değildir. Gövdede 

büyümedeki hızlanma, bacaklardan sonra başlar. Göğüs ve kalça genişliğindeki en hızlı 

büyüme, genellikle bacak uzamasının en hızlı büyümesinden dört ay kadar sonra olur. Birkaç 

ay sonra omuz genişliği en yüksek büyüme hızına ulaşır. Toplam kalça büyümesi kızlarda 



 

 

erkeklerden daha fazladır. Erkekler maksimum boylarına ortalama olarak 17,5 yaşında 

ulaşırlar ve bu uzama ortalama yirmi iki yaşın sonuna kadar küçük artışlarla devam eder. 

Kızlarda ise bu yaş 15,5’tur. 

 

Bu evrede boy ve kilo artışı dışında, ikincil cinslik özellikleri de görülür. Kızlarda 

memelerde tomurcuklanma, erkeklerde seste kalınlaşma, bıyık ve sakalın çıkışı, her iki cinste 

pubik (apış arası) ve aksiler (koltuk altı) kılların çıkmaya başladığı görülür. 

 

Erkeklerde cinsel olgunlaşmanın ilk dış bulguları, hem skrotum ve testislerin büyüme 

hızındaki artış, hem de boy uzaması ve pigmente olmamış (renklenmemiş) pubik kılların 

belirmesidir. Erkeklerde pubik kıllanma başladıktan iki yıl kadar sonra koltuk altında ve 

yüzde kıllanma başlar. Bedenin diğer bölgelerindeki kıllanma çoğunlukla daha sonraya kalır. 

Bıyık ve sakalın çıkması sırayla olur ve son duruma genellikle pubik kıllanma ve genital 

gelişim tamamlandıktan sonra ulaşır. Kızlardaki ilk bulgular ise pigmente olmamış pubik 

kılların ve meme tomurcuklarının belirmesidir. Boy uzunluğundaki atılım tipik olarak bir yıl 

sonra gerçekleşir. 

 

Döl yapmaya hazırlık evresi: Bu dönemde her iki cinsiyette de hızlı bir gelişme 

görülür. Kızlarda yumurtalıkların, rahimin ve dölyolunun, erkeklerde testislerin ve penisin 

gelişme hızı artar. Testislerdeki asıl gelişim olgun spermlerin üretimidir.  

 

Kız ergenlerde rahimdeki büyüme, yumurtalıktaki büyümeden daha fazladır. Bunun 

nedeni yumurtalıkların çocuklukta daha fazla büyüme göstermeleridir. Doğumda 

yumurtalıklarda iki yüz bin ile dört yüz bin arasında folikül mevcuttur ve her bir folikül, 

olgun birer yumurtaya (ovum) dönüşme potansiyeline sahiptir. Ancak mensturasyona (aybaşı 

kanaması) kadar sayıları azalır ve on bine kadar düşer. Döl yapmaya hazırlık evresi bir-iki yıl 

sürebilir.  

 

 Cinsel olgunluk evresi: Olgunlaşmadaki temel değişim kızlarda yumurtlama 

(ovulasyon) döngüsünün başlaması, yani olgun yumurtaların üretimi ve salınmasıdır. Bu 

döngünün ilk yarısında yumurtalıkların birindeki bir yumurtanın olgunlaşması uyarılır. 

Olgunlaşma tamamlanır tamamlanmaz, yumurta yumurtalığı çatlatır ve fallop tüplerinden 

aşağı doğru hareket etmeye başlar. Bu arada östrojen seviyesi en üst düzeye ulaşır. Döngünün 

ikinci yarısında rahim duvarı döllenmiş yumurtanın gömülebilmesine elverişli olacak şekilde 



 

 

gelişir. Olgunlaşmış yumurta döllenmezse östrojen seviyesi düşer ve rahmin geçici duvarı 

parçalanıp, dökülür. Bu hücreler ve kan adet kanını oluşturur. 

 

Erkeklerde ise testislerdeki gelişim olgun spermlerin üretimi ile ilgilidir. Bu dönemde 

prostat bezi hızla büyür ve ejekülasyon gerçekleşir. Bu evre de iki yıl kadar sürer. 

 

Gençlerin cinsel olgunluğa ulaşmalarında doğa ve iklim koşullarının, beslenme 

koşullarının etkisi olabilir. Genellikle sıcak çöl ikliminin, kötü beslenmenin gençleri daha 

erken cinsel olgunluğa ulaştırdığı varsayılır (Başaran, 1996; Eichorn, 1995). 

 

Cinsel Kimlik  

 

Cinsel kimlik; bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsellik içinde algılayışı, 

kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir. Başka bir deyişle; 

bireyin kadın ya da erkek olarak kendisinin farkına varması ve kendi kabulüdür. Örneğin; 

erkeğin kendisini erkek olarak algılaması, kabullenmesi, güdü, duygu ve davranışlarında 

dişiye doğru yönelişi normal denebilecek bir cinsel benlik duygusunun kişiye yerleşmiş 

olduğunu ve erkek cinsel kimliğinin varlığını gösterir. 

 

Davranışların cinsiyet rollerine göre farklılaşması ve cinsel kimliğin kazanılması 

çocuğun gelişiminin ilk yıllarında ortaya çıkan bir süreçtir. Çocuk kendi bedeniyle, fiziksel ve 

toplumsal çevresiyle olan deneyimlerini cinsiyete özgü rolleri kavramlaştırarak cinsel 

kimliğini oluşturmak için kullanmaktadır. 

 

Çocuğun kız ya da erkek oluşuna ilişkin zihinsel gelişimi iki yaş civarında fiziksel 

gerçekliğe bağlı olarak başlar. İki buçuk yaşında kız, erkek gibi farklı kavramlar, kategoriler 

olduğunu fark eder. Temel cinsel kimlik, çocuk üç yaşına gelmeden önce oluşmaktadır. 

Çocuklar yaklaşık olarak iki yaşlarında kız ve erkek olarak farklı iki cinsiyetin bulunduğunu 

kavramakta ve kendi cinslerinin farkına varmaktadırlar. Üç yaşındaki bir çocuk kendi 

cinsiyetine verilen adı bilir, diğer bireyleri fiziksel özelliklerine göre henüz sistematik 

olmayan bir şekilde sınıflandırmaya başlar. Bu dönemde çocuk biyolojik cinsiyetleri 

tanımlamada, genel olarak fiziksel kavramların kalıcı tanımlarını yapmada güçlüklerle 

karşılaşır. Çocuklarda cinsel kimlik bireyin fiziksel ve bedensel özellikleri ile ilgili olmaktan 

daha çok giysilere ve gündelik yaşamdaki bazı davranış ve rollere bağlı olarak yüzeysel bir 



 

 

şekilde algılanmaktadır. Çocuklar cinsiyetin normal olarak değişmediğini beş-altı yaşlarında 

kavramaktadırlar. Beş-altı yaşlarında çocuğun biyolojik cinsiyet kimliği, yani kız ya da erkek 

olduğu kalıcılık kazanınca, davranışların cinsiyete göre farklılaşmasında sürekli, örgütleyici 

bir işlev görmeye başlar (Özgüven, 2006; Benson ve Heith 2009). 

 

Böylece çocuk üç-yedi yaşlarında önce kalıcı cinsiyet kategorileri olduğunu ve 

kendisinin erkekse sürekli erkek, kızsa sürekli kız olarak kalacağını, sonra genital farklılıkları 

ve genital olmayan, bedensel imgelere dayandırılan içinde yaşadığı topluma özgü maskülen-

feminen kalıpyargıları fark eder ve kavramlaştırır (Koyuncu, 1983; Mangır ve Baran, 1990). 

 

Bireyin sağlıklı ve toplumla uyumlu olması için, toplumda, kendi cinsiyet rolüne 

uygun bir kimliğe sahip olması gerekmektedir. Cinsiyet rolleri kadın ya da erkek için arzu 

edilen ve uygun olduğu düşünülen aktivitelere ve davranışlara ait sosyo-kültürel beklentileri 

içerir. Cinsiyet rolü kalıpyargıları ise bireyin bir cinsiyet grubunun üyesi olarak 

gerçekleştirdiği aktiviteler ve davranışlar konusundaki kesin yargılardan oluşur. Yapılan işler, 

ilgi alanları, meslekler, çocuk oyun ve oyuncakları cinsiyet rolü içinde ele alınabilir. Örneğin; 

kadınların ev içinde çocuk bakımı, yemek pişirme, ütü yapma vb. gibi işlerle ilgilenmeleri, 

öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekleri seçmeleri, erkelerin ise daha çok ev dışında daha aktif 

işlerle uğraşmaları beklenir. Çocukların oyun ve oyuncak tercihlerine ilişkin beklentileri de 

cinsiyetlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Çocuklar kendilerini aynı cinsten anne- baba ile 

özdeşleştirmekte olduğundan, cinsiyet rollerine uygun davranışları kazanmalarında, erkeksi 

ve kadınsı özelliklerin düşük ya da yüksek olmasında aile yapısı büyük önem taşımaktadır    

(Özgüven, 2006; Worell, 1982). 



 

 

 

Cinsiyet özellikleri kalıpyargıları ise, erkekleri ya da kadınları bir diğerine göre daha 

az ya da daha fazla karakterize etiği düşünülen psikolojik özellikleri içerir. 

 

Çocuğun cinsel kimliğini kazanmasında, cinsiyetine ait rol ve özellikleri 

benimsemesinde etkili olan ilk modeller anne ve babasıdır. Özdeşim sürecinde çocuğun aynı 

cinsten ebeveynini daha sıklıkla taklit ettiği kabul edilir. Ancak bu, çocuğun sürekli olarak 

aynı cins modeli taklit ettiği anlamına gelmemelidir. Sosyal öğrenme kuramına göre; çocuğun 

aynı veya karşıt cinsteki ebeveyniyle özdeşleşmesi, ebeveynlerinden hangisini daha güçlü bir 

model olarak algıladığı ile ilgilidir (Baykal, 1988). 

 

Çocukların cinsiyete özgü davranışları, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları ve 

uygulamalarından etkilenmektedir. Yapılan araştırmalara göre; ebeveynler erkek çocuklarını 

kız çocuklarına göre yarışma, başarma, duygularını kontrol etme, bağımsız hareket etme ve 

kişisel sorumluluk alma gibi konularda daha fazla teşvik ettmektedirler. Babalar özellikle 

oğullarına karşı daha otoriter, daha titiz, daha katı ve geleneksel, maskülen (erkeğe ait) kalıp- 

yargılardan sapan davranışlarına karşı daha az toleranslıdırlar (Stewart ve Friedman, 1987). 

 

Ebeveynler küçük yaşlardan başlayarak kız ve erkek çocukları için farklı oyuncaklar 

seçme eğilimindedirler. Örneğin; okul öncesi dönemdeki bir erkek çocuğun odası daha çok 

taşıt, spor ekipmanı, makineler ve savaş aletleri gibi oyuncakları içerirken, kız çocuğun 

odasında daha çok bebek, bebek evi ve evle ilgili oyuncaklar bulunur. Ebeveynlerin kız 

çocuklarının bebek ve evle ilgili oyuncaklarla oynamalarını ödüllendirdikleri, buna karşın 

savaş oyuncakları ve taşıtlarla oynamalarını onaylamadıkları görülür. Erkek çocukların ise 

cinsiyetine uygun olmadığı düşünülen oyuncaklarla oynamaları özellikle babaları tarafından 

hoş karşılanmaz (Etaugh ve Liss, 1992). 



 

 

 

 

Çocuk okul çağına geldiğinde, anne-bana yanında, öğretmenler de çocuk için model 

oluştururlar. Kitle iletişim araçları cinsel kimliğin oluşmasında bir diğer önemli araçtır. 

Çocukların dinledikleri hikayeler, seyrettikleri filmler, televizyon programları bu 

gelişimlerine büyük katkıda bulunurlar. Bununla birlikte bu araçlar, çocuğun kimlik 

kazanmasında yaşamındaki insanlardan daha az önemli bir rol oynar. Çünkü ebeveynler, 

kardeşler, bakıcılar, öğretmenler çocuğun davranışlarını onaylayabilir ya da eleştirebilirler. 

Bu durum çocuğun uygun bir cinsel kimlik kazanmasında motive edici bir rol oynar. Oysa bu 

motivasyon kitle iletişim araçlarında yoktur (Hurlock, 2001).      

 

Günümüzde cinsiyet rollerine ilişkin iki temel yaklaşım vardır. Geleneksel yaklaşım 

ve eşitlikçi yaklaşım. 

 

Geleneksel yaklaşıma göre; kesin bir cinsel kimlik ve cinsiyet rolünün kabulü dengeli 

bir yaşam için gereklidir. Bunu için de, bireylerin kendi cinsiyetlerinden olan kişilerle 

özdeşim kurmaları gerekir. Bu görüşe göre; kadın ve erkeğin kendi cinsiyetine ait rol ve 

özellikleri benimseyerek, cinsiyetine uygun tutum ve davranışlar göstermesi beklenir. 

 

Eşitlikçi cinsiyet rolü görüşü ise son yıllarda daha fazla kabul görmektedir. Bu görüşe 

göre, cinsiyet özdeşimi ve rolleri ayrı ayrı ele alınmaktadır. Özdeşim açısından geleneksel 

görüşle temelde benzerlikler vardır. Ancak cinsiyet rolleriyle ilgili farklı bir yaklaşım söz 

konusudur. Kadının çocuk doğurma ve emzirme özel yeteneği ile cinsiyetler arasındaki 

fiziksel yapı farkının dışında, kadın ve erkeğin cinsiyet rolleri açısından farklı olmaması 

gerektiği öne sürülmektedir. Dolayısıyla, bireyin psikolojik yönden sağlıklı ve uyumlu 

olabilmesi için, cinsiyet farkı gözetmeksizin kendine uygun, doyurucu, kendini gerçekleştirici 

cinsiyet rollerini benimseyebilmesi gerektiği görüşü savunulmaktadır. 

 



 

 

Davranışçı bilim adamlarına göre; kadın ve erkek cinsiyet rolleri birbirinden tamamen 

bağımsız kişilik ölçütleri değildir. Kadın ve erkeğin kendi cinsiyetine özgü özelliklerinin 

yanısıra, içinde bulunduğu duruma göre karşı cinse özgü olarak algılanan özellikleri de 

benimseyerek bir bütünleşme yoluna gidilebilir ( Baran, 1995; Baykal, 1988; Şenel-Akgün, 

1993).  

 

Cinsel Eğitim  

 

Günümüzde cinsel eğitimin artık doğumla beraber başlaması gerektiği 

düşünülmektedir. Bebekler henüz birkaç saatlik veya birkaç günlük iken, anne-babaların 

bebeklerine onların cinsiyetlerine uygun şekilde hitap ettikleri, bebeğin eşyalarının, 

oyuncaklarının, giysilerinin cinsiyete göre seçildiği görülmektedir. Cinsel eğitim; bedensel, 

duygusal ve sosyal gelişim kavramlarından hareketle, erkek ve kadının toplumsal rollerinin 

incelenmesi, bireylerin birbirlerine karşı kabul, sevgi, güven ve sorumluluk geliştirmeleri için 

eğitim olanaklarının sağlanması, insan cinselliğinin olumlu ve yapıcı bir güç olarak dengeli 

bir aile hayatına uygun bir biçimde geliştirilmesidir (Salk, 1982;  Tuğrul ve Artan, 2001; 

Yıldız, 1990). 

 

Diğer bir tanıma göre; cinsel eğitim; bireye üreme ile ilgili konu ve sorunlarda, cinsel 

iç dürtü ve güdülerini denetleyebilmesinde, cinsel konularda başkaları ile kuracağı ilişkilerde 

ve cinsel ilgilerinde gerekli davranışları kazandırmak için yapılan eğitimdir (Ergin, 1993). 

 

Sonuç olarak, cinsel eğitim çok boyutlu bir kavramdır. Büyüme, gelişme, çoğalma ve 

olgulara ilişkin biyolojik, anatomik, fizyolojik, yani organlar ve işlevlerine ilişkin bilgilerin 

yanı sıra, insanlığa ilişkin sevgi, saygınlık, sosyal normlar, sosyal rol, beklentiler gibi 

psikolojik ve sosyal bilgilerin de doğru olarak aktarımıdır (Koral, 1986). 

 

Çocuğun değişik yaşlarda değişik cinsel bilgilere gereksinimleri vardır. Çocuklar 

vücut, cinsel ilişki, duygular ve üreme gibi konulara sürekli olarak ilgi ve merak duyarlar. Bu 

nedenle cinsel eğitimi, kısa bir bilgi aktarımından çok, doğumdan itibaren başlayan uzun bir 

süreç olarak kabul etmek gerekir. Çocukların cinsel eğitimine her gelişim döneminin 

özellikleri dikkate alınarak önem verilmelidir. Tüm çocuklar gelişim dönemlerinin 

özelliklerini göstermekle birlikte,  bireysel farklılıkları da onlara özel bir cinsel eğitimi gerekli 

kılar. Bu da sadece doğru bilgi aktarımının ötesinde bir olaydır. Anne–baba ve çocuk arasında 



 

 

özel bir ilişkiyi içerir. Bu da çocuğun sorularını eleştirerek değil, onu iyi dinleyerek, merak 

duyduğu şeyi yanıtlayarak ve anne-babanın çocuğa olan sevgisini hissettirerek yapılabilir 

(Berne, 1970;  Klein, 1988;  Konur, 2006). 

 

İlk cinsel ilgiler, salt cinsel içerikli değil, tüm çevreyi kapsayan geniş bir merakın 

sonucudur. Genel merakla cinsel merak birbirine karışır. Çocuğun cinsel konulardaki merakı, 

diğer merakları gibi yerinde ve sağlıklıdır ve dünyayı tanıma ihtiyacından doğar. Anne-

babanın bilgi verme görevini yönlendirecek olan çocuğun sorularıdır. 

 

Cinsel eğitim ne çok erken, ne de çok geç olmalıdır. Çocuğun gelişim düzeyine 

uymayan bilgi güçlük yaratır. Bu nedenle çocuğa istediği anda basit, kısa, gerçek ve endişesiz 

cevap vermelidir. Çocuklar bu cevapları unutabilirler, ancak yinelemek gereksizdir. Bilgilerin 

içselleşmesi için belirli bir zaman gereklidir.  

 

Sözel bilgi, çocuğa bir şey saklandığı izlenimi vermemelidir. Basit, kesin, somut bilgi 

zihni karıştırmaz. Gebelik ve doğum gibi olaylardan dikkatle söz edilmelidir. Doğumun acı 

veren yönü üzerinde durmak yerine, anne olmanın güzelliği ve sevinci anlatılmalıdır. Çocuk 

bu yaştan itibaren ergenlikte yaşayacağı değişimlere hazırlanmalıdır. 

 

Çocuk soru sormuyorsa bunun sebebi, önceki denemelerde reddedilişleri ya da saçma, 

baştan savma cevapların verilmiş olmasıdır. Bu durumda kimi çocuklar bu konun yasak 

olduğunu, ilgilenilmemesi gerektiğini, kimileri yetişkinlerin kendilerini ciddiye almadığını, 

kimileri de başka kaynaktan alınan bilgilerin aileden saklanması gerektiğini düşünürler. Başka 

kaynaklardan bilgi arayışına giderler. Bu yol tümüyle ilgilenmeyi engellemekten daha az 

zararlıdır (Yavuzer, 1995). 

 

Çocuklara ya da gençlere cinsel konulardaki bilgileri en iyi şekilde kimin verebileceği 

konusuna gelince, çocuklarla her gün daha yakın temasta bulunması, duygusal bağların daha 

kuvvetli olması açısından anne bu bakımdan daha uygun gibi görülebilir. Fakat yeri 

geldiğinde, baba da bu bilgileri verebilmelidir.  

 

Aileden sonra çocuğun eğitimini örgün eğitim kurumu olan okul üstlenir. Ancak bu, 

ailenin çocuğun eğitimi konusundaki sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez. İdeal 

olan okul içi ve dışı eğitimin birbirini tamamlamasıdır. 



 

 

Cinsel eğitim, cinsel roller, kişilerarası ilişkiler, sevgi, mahremiyet, vücut algısı ve 

üreme sağlığı konularının hepsini birden kapsayan bir eğitimdir. Cinsel eğitime örgün eğitim 

kurumlarının yanı sıra, yaygın eğitim programlarında da yer verilmesi, yetişkin ve okul dışı 

gençliğe de ulaşma açısından önemlidir ( Koral, 1986;  Tuğrul ve Artan, 2001; Yıldız, 1990). 

 

FREUD’A GÖRE CİNSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ 

 

Sigmund Freud (1856-1939) yetişkinlerde kişilik ve anormal davranışlar üzerinde 

odaklanmış olsa da, kişiliğin yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk 

kuramcı olması nedeniyle çocuk gelişimi kuramcıları arasında önemli bir yere sahiptir. 

 

Freud’un kişilik gelişimi açıklaması, kişilik gelişiminde en çok bilinen kuramsal 

açıklamalardan biri olmasına karşın, aynı zamanda üzerinde en çok tartışılanlardan birisidir. 

Freud kuramını geliştirirken, kliniğine gelen hastalar ile yaptığı çalışmalardan yola çıkarak, 

bu hastalar üzerinde uyguladığı hipnoz, rüyaların yorumlanması gibi tekniklerden 

yararlanmıştır. Bu nedenle kuram, sağlıklı kişilikten çok, hastalıklı kişiliğin nasıl oluştuğunu 

açıkladığı, kişilik gelişiminde özellikle yaşamın ilk altı yılına önem verilerek, daha sonraki 

yaşantıların çok fazla önemsenmediği gibi eleştirilere maruz kalmıştır. Bütün bu eleştirilere 

rağmen, Freud’un kişiliğin biçimlenmesinde çocukluk yıllarına verdiği önem, çocuk 

yetiştirmede anne-baba tutumlarının önemine dikkat çekmesi kendisinden sonra gelen birçok 

kuramcının kişilik gelişimiyle ilgili açıklamalarına ilham kaynağı olmuştur. 

 

Freud’a göre insan kişiliğinin üç temel birimi vardır. Bu birimler; id, ego ve 

süperegodur. Kişiliğin en kaba, en ilkel kalıtımsal dürtü ve arzularını içeren, beklemeyi 

bilmeyen ve anında doyurulmak isteyen bölümü “id” dir. İdde bulunan kalıtımsal dürtülerden 

cinsellik ve saldırganlık dürtüleri diğerlerinden daha başkadır. Birey kendisini çevreden ayırt 

etmeye başlayınca ego gelişir İdi denetim altında tutmaya çalışan ve idin isteklerini toplumun 

kurallarına uygun hale getirmeye çalışan kişilik birimi “ego” dur. Ego akılcı ve pratiktir. 

Freud toplumun inandığı doğru ve yanlış kararların kaynağını teşkil eden kısıma “süperego” 

adını vermektedir. Süperego, egonun içinde fallik dönem boyunca oedipal karmaşanın 

çözülmesi sırasında gelişir. Çocuk anne–babası ile bir özdeşleşme gerçekleştirir, onların 

değerlerini kabul eder. Bu şekilde anne-baba bireyin ahlak sisteminin kaynağını oluşturur. 

Süperego bireyi yanlış davranışlara girişmekten koruma işlevini görür.  



 

 

Freud’a göre yeni doğmuş bebekler farklı aşamalardan geçerek kişiliklerini 

geliştirirler. Freud bu aşamaları “psiko-seksüel” gelişim dönemleri olarak adlandırır. Kişilik 

gelişimi beş dönemde gerçekleşir. Ancak Freud yaşamın ilk altı yılına denk gelen gelişim 

dönemlerinde geçirilen yaşantıların önemini vurgulayarak, bu yaşantıların izlerinin hiçbir 

zaman tümüyle yok olmadığını ve yetişkinlik yıllarında da davranışları etkilemeye devam 

ettiğini öne sürmüştür. 

 

Freud kuramında canlılarda yaşama içgüdüleri arasında yer alan “libido” adı verilen 

cinsel güdüye çok önem vermiştir. Ona göre; çocuk dünyaya geldiği andan itibaren libidonun 

etkisiyle hareket etmeye başlar. Psiko-seksüel gelişim aynı zamanda libidonun gelişimidir. 

Freud’ a göre psiko-seksüel gelişim beş dönemde gerçekleşir: 

 Oral dönem ( 0–1 yaş) 

 Anal dönem ( 1-3 yaş) 

 Fallik dönem ( 4-6 yaş) 

 Latent (gizil) dönem ( 7-11 yaş) 

 Genital (puberte) dönem ( 12-18 yaş) 

 

Oral Dönem 

 

Bebeklik dönemi Freud’un cinsel gelişim dönemlerinden “oral” döneme 

rastlamaktadır. Çocuk ilk yaşının sonuna kadar dış dünya ile ilişkisini (uyarıları almak-

tepkide bulunmak) bütün beden yüzeyi ve özellikle ağız yolu ile sürdürür. Doyun kaynağı 

ağız, dudaklar ve dildir. Daha sonra dişler ve çene de doyum kaynağı niteliği kazanır. Bu iki 

tür oral etkinlik, yani ağza alma ve ısırma, sonra gelişecek kişilik özelliklerine temel 

oluşturur. 

 

Bu dönem bebeğin annesine en bağımlı ve onun bakımına en çok gereksinim duyduğu 

dönemdir. Oral dönemde, sağlıklı kişilik gelişimi için bebeğin dış desteğe ihtiyacı vardır. 

Anne bebeğin ihtiyaçları ile doyumu arasında yer alır. İhtiyaçlarının düzgün aralıklarla, yeterli 

olarak karşılanması, çocukta temel güven duygusunun gelişmesine yol açar. Bu dönemde 

annesiyle sıcak, sevecen ve güven verici bir ilişki yaşayan çocuğun yaşam boyu diğer 

insanlarla da benzer nitelikte ilişki kurması beklenir. 

 



 

 

Freud'un bu döneme oral dönem demesinin nedeni, ağız ve dudakların özel haz 

bölgesi olarak kullanılması ve tüm yaşamın bu bölge aracılığı ile sürdürülmesi gerçeğidir. 

Genel olarak oral dönem memeden kesilme ile sona erer. Bebek oral dönemi başarı ile 

atlatacak olursa anal döneme geçer (Cebiroğlu, 1982; Senemoğlu, 2005; Özer ve Özer, 1998; 

Özgüven, 2006;  Taylor, 1970). 

 

Anal Dönem 

 

Anal dönem birinci yılın sonundan üçüncü yılın başına veya ortalarına kadar uzanan 

çağdır. Bu dönemde anal ve üretral bölge ile bu bölgelere ait fonksiyonlar libidinal bir hazla 

belirir. Libidonun doygunluk kaynağı ağız ve beslenme etkinliklerinden anüs bölgesine ve 

dışkılama süreçlerine yönelir. Çocuk küçük ya da büyük tuvaletini yaparken gereğinden fazla 

zaman harcar, oyalanır. Bu devrede dışkısını ve çişini kaslarını kontrol altına alarak tutmasını 

öğrenir. Anal bölgeyi temiz tutma alışkanlığı da bu yıllarda yerleşir. Bu dönemin her 

aşamasında annenin sevecen ve sabırlı olması gerekir. Uygulanan tuvalet eğitimi kişilik 

özelliklerinin kazanılması üzerinde etkili olur. Annenin katı ve baskıcı tutumu çocuğun 

dışkısını tutmasına ve inatçılık, cimrilik, yıkıcılık gibi kişilik özellikleri göstermesine neden 

olur. Dışkılamayı özendiren ve onaylayan bir tutum ise yaratıcılık ve üretkenliğe temel 

oluşturur (Ross ve Gauvain, 2008). 

 

Tuvalet eğitimi aşamasında anne, çocuğunun dışkısını tutmasını ve uygun zaman ve 

yerde (tuvalette) yapmasını ister. Bunun için ceza ve ödül kullanır. Çocuk dışkısını tutmaktan 

hoşlansa da, annesi öyle istediği ve onun sevgisini yitirmekten korktuğu için dışkısını bırakır. 

Onun için dışkısı önemlidir. Eller ve çevresine sürebilir. Bu durumda annesinin tepkisiyle 

karşılaşır. Aynı dışkılama işlemi için annenin bazen sevinmesi, bazen de kızması çocukta 

şaşkınlık yaratır. Aynı zamanda hem sevme, hem de kızma-nefreti (ambivalans-zıt duygular 

beraberliği) bu süreçde öğrenir. Çocuk annesinin baskısı sonucu bu dönemde is-tenmeyen 

güdülerini bastırır. Örneğin; dışkısı ile oynamak, istediği yere bırakmak isteklerini önler, 

bunun yerine temiz olur. Çevrede eşyanın ve insanların yarattığı engellere karşı duyduğu 

kızgınlığı önce atmak, kırmak ve tekmelemek biçimindeki kızgınlık (tantrum) ile gösterir. 

Sonraları saldırı güdüsünü frenlerneyi öğrenir. Bu deneylerle kendini kendi içinden yönetme 

olgunlaşır. Bu da üstbenin oluşması demektir (Ataç, 1991; Cebiroğlu, 1982). 

 

 



 

 

Fallik Dönem 

 

Fallik dönemde çocuk artık kendi varlığından ve dış dünyadan haberdardır. Kız ve 

erkeklerin farklı beden yapısına sahip olduklarını öğrenir. Bu dönemde haz bölgesi cinsel 

organlar ve etrafıdır. Freud, insan kişiliğinin fallik dönemde yaşanan Oedipus ve Elektra 

kompleksIerinin özdeşim (idendifikasyon) mekanizmasıyla çözümlenmesi sonucunda 

şekillendiğini ifade eder. Şöyle ki, kız çocuğun babasına hayranlığı, anneye karşı hissettiği 

kıskançlık tepkileriyle kendini gösterirken (Elektra Kompleksi), kız çocuk babasını kendisine 

en ideal eş olarak seçtiğini ve onunla evlenmek istediğini dile getirir. Diğer yandan, erkek ço-

cuk ise anneye olan hayranlığını benzer şekilde onunla evlenmek isteğiyle açıklarken, babayı 

güçlü bir rakip olarak görür. Babayı anneden uzaklaştırmak için adeta büyük bir savaş verir 

(Oedipus Kompleksi). Gerek kız çocuğun, gerekse erkek çocuğun ilk olarak anne-babasıyla 

başlayan, yönlendirilen cinsel tercihleri süreç içinde kız çocuğun annesine, erkek çocuğun ise 

babaya benzeme çabalarıyla yön değiştirir. 

 

Çocuklar bu aşamada kendileri için rakip olan anne ve baba modelleriyle kurdukları 

özdeşim mekanizmasıyla "onlar gibi olmayı deneyerek" bu çatışmayı çözmeye çalışırlar. 

Artık kız çocuk babasıyla, erkek çocuk annesiyle evlenme fikrinden vazgeçmiştir. Kız 

annesine benzeyerek babasının beğenisini kazanmaya, erkek çocuk da aynı şekilde annesinin 

beğenisini kazanmaya çalışır. Bu mücadele Freud'un kuramının temelini oluşturur (Tuğrul, 

1994; Bacanlı, 2003). 

 

Kadın ve erkeğin cinsel organlarının anatomik farklılığı da bu dönemde ilgi ve 

araştırma konusu olur. Çocuk kendi bedensel özelliklerini cinsiyetiyle özdeşleştirir. Bu 



 

 

dönemde erkek çocuğun penisi bütün benlik duygusu bakımından önem kazanır. Erkek çocuk 

bu dönemde penisin bütün insanlarda var olduğunu sanırken, kız cinsiyet organını görmesiyle, 

zihninde cinsel organların geleceği konusunda yepyeni ihtimaller ve korkular uyarılmış olur. 

Çocuk hayalinde değer verdiği, haz duyduğu, iftihar ettiği organını kaybetme korkusuna 

kapılır (iğdiş edilme korkusu). Kız çocuk ise kendisini yokladığı ve başkaları ile kıyasladığı 

zaman penisten yoksun olduğunu görür. Daha önce bir cezaya çarptırıldıkları için böyle 

olduklarını düşünerek suçluluk duygusuna kapılır. Penise imrenme (Penisenvy) duygusu 

erkekteki iğdiş edilme korkusunun kızlardaki karşılığıdır. Bu karmaşa erkek çocukta olduğu 

gibi, kız çocukta da beşinci yıldan itibaren çözümlenir ya da bastırılır (Ergin, 1993; Geçtan, 

1984). 

 

Latent (Gizil) Dönem 

 

İlkokul yıllarına rastlayan yedi–on bir yaş arası latent (gizil) dönem olarak 

isimlendirilir. Bu dönemde daha önceki yıllarda ruhsal ve cinsel alanda yaşanmış olan 

çalkantılar ve çatışmalar yatışır, adeta bir uyuklama devresine girer. Anne-babaya karşı 

duyulan çocuksu sevdalar ve bunların yarattığı çelişkili duygular yerini yeni ilgilere bırakır. 

Bunlar; okul, oyun, öğretmenler, çeşitli uğraşlar ve arkadaşlardır. Ailenin sınırlı ortamının 

yerini toplumun geniş ilişki ve öğrenme olanakları alır. Çocuk anne-babasının yanında, başka 

kişilerle de (öğretmenler, yetişkinler, arkadaşlar) özdeşim kurar. 

 

Bu dönemde cinsel roller sağlamlaşır ve pekişir. Kız ve erkek çocukların oyunlarının 

niteliği farklılaşır. Kızlar ve erkekler kendi aralarında gruplaşırlar. Süperego daha fazla 

geliştiği için toplumsal kuralları benimsmede artış olur. Toplumsal uyum pahasına çocuk 

kendi arzularını kontrol eder. Bundan önceki dönemler uygun ve ılımlı geçmemiş, saplantılar 

çözümlenmemiş ise ev dışında arkadaşlara, okula, öğretmene uyum güçleşir. Bu durum 

çocuğun akademik başarısı düşürebilir. Çeşitli duygusal problemlere neden olabilir (Bacanlı, 

2003, -69Ross ve Gauvain, 2008). 

 

Genital (Puberte) Dönem 

 

On iki–on sekiz yaş arasını kapsayan genital dönemde, çocuğun fizyolojik olgunluğa 

erişmesi ve bazı hormonların etkinliklerinin artmasıyla, cinsel nitelikte olanlar başta olmak 

üzere çeşitli dürtülerin gücü artar. Buna paralel olarak çocukluğun bağımlılık döneminden, 



 

 

erişkinin bağımsız dönemine geçiş başlar. Bu dönem çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, 

ruhsal sorunları bol olan bir çağdır. İlk ergenlik belirtilerinin ortaya çıkışından yirmili yaşlara 

kadar uzanan bir gelişme dönemidir. Cinsel uyanışla birlikte ortaya çıkan hızlı beden gelişimi 

gençleri bocalatır, ruhsal dengelerini bozar. 

 

Cinsel çekicilik, toplumsallaşma, grup etkinlikleri, meslek planlaması ve yuva kurma 

gereksinmeleri belirir. Çocuk giderek gerçeklere yönelik, toplumsal bir yetişkine dönüşür. Bu 

dönemin amacı; gencin anne-babasına olan bağımlılığından koparak, aile dışındaki karşı 

cinsle olgun ilişkiler kurabilmeyi öğrenmesidir. Puberte döneminin şiddetli ve hızlı 

değişimlerine uyum sağlamada ise sağlıklı bir çocukluk geçirilmesi önemlidir (Ross ve 

Gauvain, 2008;  Ergin, 1993). 

 

CİNSEL EĞİTİM 

 

Cinsel eğitim, anne-baba ve öğretmenlerin karşılaştığı en zor durumlardan birisi 

olarak kabul edilmektedir. Çocuklara cinsellik konusunda gerçekleri öğretmek için en uygun 

kişiler olan anne ve babaların çoğu, bu konuda kendilerini huzursuz hissederler ve kendileri 

de yeterince bilgi sahibi edilmedikleri için bunu uygulayamazlar. Konuyu çocukla ne zaman 

ve özellikle ne şekilde tartışmak gerektiği konusunda da bilgileri yeterli değildir (Salk, 1982; 

Makarenko, 1987). 

 

Çoğu anne-babalar cinsel eğitimin çocuğa ya da gence bu konuda sadece bir şeyler 

anlatmak olduğu düşüncesindedirler. Oysa anne-babaların birbirlerine karşı davranışları 

çocuğun vücudunu araştırmasına, keşfetmesine karşı tepkileri, tuvalet alışkanlığının 

kazanılmasındaki tutumları, çocuğun sorularına verdikleri yanıtlar ve çevresini öğrenme 

konusundaki girişimlerine karşı aldıkları tavır, çocuğun cinsel gelişiminde önemli bir rol 

oynar. Cinsellikten söz etmeme, utandırma, azarlama cinsel eğitimdeki olumsuz 

davranışlardır (Vincent, 1986). 

 

Cinsel ilgi çocukların doğasında vardır ve çocukların zihninde sürekli sorular 

oluşturur. Çocuğun çevresi doğduğu andan itibaren cinsel ilgi uyaran çeşitli uyarıcılarla 

doludur. Anne ve babalar bu konuda çocuklarını bilgilendirmedikleri takdirde, çocuklar da 

meraklarını başka kaynaklardan doyurmaya çalışabilirler. Bu şekilde elde edilen bilgiler ise 

yararlı olmaktan çok, bireyin tüm yaşamını etkileyecek zararlı sonuçlar doğurabilir( Ergin, 



 

 

1993; Tuzcuoğlu ve Tuzcuoğlu, 2004). 

 

Cinsel eğitim, tüm kişiliği etkileyen bir etkinlik olarak hem aileyi, hem de okulu 

ilgilendirir. Çocuklar aile çevresinde doğar, burada fiziksel, moral, duygusal gelişimlerini 

sağlayarak büyürler. Diğer taraftan çocukta ilk cinsel deneyimler, ilgiler ve eğitim de aile 

içinde gerçekleşir. Bu gelişmelerin sağlıksız olması, ileride kişinin yaşamını olumsuz olarak 

etkiler. Cinsel gelişimini sağlıklı gerçekleştirememiş ve olumlu yönde cinsel eğitim almamış 

bireylerde sosyal ve duygusal açıdan pek çok sorun ortaya çıkabilir. Bu sorunların üstesinden 

gelemeyen bazı bireylerde ruh sağlığı ciddi şekilde bozulabilir. Hatta bazı cinsel sapıklıklar 

görülebilir. Çocukluk döneminde cinsel yaşam konusunda eksik, hatalı bilgiler alan 

yetişkinler, evlendikleri zaman cinsel uyumu olmayan, doyum sağlayamayan, sinirli, öfkeli, 

uyumsuz bireyler olabilirler (Köknel, 1985;  Yılmaz, 1990). 

 

Cinsel eğitim biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan verilmelidir. Gerçeğe uygun 

olmalı, sadece ideal kıstasları değil, gerçekteki cinsel davranışları da içermelidir. Çocuğa 

biyolojik açıdan üreme, vücut fiziğinin cinsel davranış üzerindeki etkisi anlatılmalıdır. Sosyal 

açıdan, cinselliğin aile yaşamındaki ve toplumdaki yerine değinilmeli, cinsellik kişiliğin bir 

parçası olarak anlatılmalı, cinselliğin nüfus artışıyla ilgisine değinilmelidir. Cinselliğin sosyal 

boyutu olan kürtaj, doğum kontrolü, gayri meşru çocuklar üzerinde durulmalıdır (Vincent, 

1986). 

 

Çocukluk ve gençlik çağında kız ve erkeklerin cinsel yapılarından ve bunun altındaki 

cinsel dürtülerden kaynaklanan davranış ve tutumlarla, giyinme, süslenme, oturma, yürüme, 

konuşma gibi belirtilerin ayıp sayılması, kınanması, aşağılanması cinsel rolün 

benimsenmesini önler. Cinsel dürtülerin, isteklerin ve belirtilerin uzun süre baskı altında 

tutulması ile cinsel dürtüler, istekler ve bunlara bağlı davranışlar ya hiç ortaya çıkmaz ya da 

sağlıksız biçimde çıkar ( Şakir, 1990; Tuğrul ve Artan, 2001). 

 

Ebeveynler, öğretmenler bu konuları yeterince bilerek, gelişmekte olan çocuk ve 

gençlere yardım etmeli ve yol göstermelidir. Cinsel eğitim ancak aile, okul ve genç kuşak 

arasında kurulacak iyi bir iletişimle etkili ve verimli olabilir (Koral, 1986). 

 

 

 



 

 

CİNSEL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ 

 

Bu bölümde okul öncesi ve ilköğretim çağında olan çocukların doğru ve sağlıklı cinsel 

eğitiminin desteklenmesinde, anne-babalar ve öğretmenlerin yapması gerekenler sıralanmıştır.  

 Çocukların cinsellikle ilgili sorularına cevap vermeyi ertelemeden, bilgiler çocuğun 

gelişim dönemine uygun olarak verilmelidir. 

 Çocuğun cinsellik ve üreme konusunda sorduğu soruları yalın, doğru ve yeterli olarak 

cevaplandırmalıdır. 

 Cinsel eğitim çocukların yaşına, büyüme ve gelişme sürecine göre aşamalı olarak 

çocukların anlayabileceği düzeyde verilmeli,  her şeyi öğretmeye çalışılmamalıdır.  

 Çocukların soru sormaları beklenmelidir. 

 Cinsellikle ilgili sorulmayan konular üzerinde açıklama yapılmaya gidilmemelidir. 

 Cinsel eğitim herkes tarafından verilmemeli, ailede öncelikle anne-baba ile hala, dayı, 

teyze ve amca gibi yetişkinler, okullarda da öğretmenler tarafından verilmelidir. 

 Çocuğun zamanından önce cinsel konularda uyarılmaması için çocuğun ayrı bir 

odasının olmasına özen gösterilmelidir. 

 Çocuğa kendi cinsel kimliğini kazanması için erken yaşlardan başlayarak kendi 

cinsiyetine uygun kıyafetler giydirilmelidir.  

 Çocuklar birikmiş enerjilerini uygun şekilde harcamaları için çeşitli spor ve oyunlara 

yönlendirilmeli, ancak çocuğun kendi kendine cinsel doyum sağlaması demek olan 

“mastürbasyon” zararlı bir yöntem olarak algılanmamalıdır. Çocukta birçok faktöre 

bağlı olarak ortaya çıkan mastürbasyon doğal bir olay olarak algılanmalıdır. 

 Cinsel gelişimin yoğunlaştığı ergenlik öncesi dönemde çocukta olacak cinsel ve 

bedensel gelişmeler hakkında çocuk önceden bilgilendirilmelidir.  

 Ailede ve okulda çocukların gördükleri yayınların, resim ve filmlerin duygusuz ve 

sağlıksız olmamasına, iki cinsin karşılıklı sevgi ve saygısına dayalı insancıl nitelikler 

taşımasına dikkat edilmelidir. 

 Kız ve erkek arkadaşların dürüstlük, karşılıklı saygı ve sevginin bir sentezi olması 

konusunda anne babalar kendi yaşantıları ile çocuklarına örnek olmalıdırlar  

(Özgüven, 2006).  

 

 

 



 

 

SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN? 

 

Sevgili öğrenciler, 

 

Kitabın bu bölümünde bireyin cinsel gelişimine ait genel bazı bilgiler edindiniz. Bu bilgiler 

ışığında aşağıda verilen olayla ilgili olarak sen olsaydın neler yapardın? Bu konudaki düşüncelerini 

merak ediyoruz. Bu bölümdeki bilgilerini gözden geçirerek olayı değerlendirmeni ve yapabileceklerini 

maddeler halinde yazmanı istiyoruz. Şimdi, aşağıda büyük harflerle yazılan olaya gerçekten tanık 

olduğunu düşün ve noktaların olduğu bölüme öğrendiğin bilgileri de göz önünde bulundurarak, 

düşüncelerini yazmaya başla. Düşüncelerinin bizler için çok önemli olduğunu unutma. 

 

ANASINIFI ÖĞRETMENİ OLAN CANSU ÖĞRETMEN BEBEĞİN ANNE 

KARNINDA NASIL GELİŞTİĞİ VE HAMİLELİK SÜRECİNİ KONU ALAN BİR 

ETKİNLİK PLANLAMAYA KARAR VERDİ. CANSU ÖĞRETMEN HAMİLELİK İLE 

İLGİLİ BİR ETKİNLİK PLANI HAZIRLADI, ANCAK, ÖNCE ÇOCUKLARLA BU 

KONUDA SOHBET ETMEK İSTEDİ. ERTESİ GÜN CANSU ÖĞRETMEN 

ETKİNLİĞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE ÇOCUKLARA “HAMİLE OLMAK NE 

DEMEKTİR?, BEBEK DÜNYAYA NASIL GELİR?” ŞEKLİNDE SORULAR SORDU. 

ÇOCUKLARIN KAFASI BİRAZ KARIŞMIŞTI VE BİRAZ DÜŞÜNDÜKTEN SONRA 

ÇOCUKLARDAN BİRİ “ANNEM BENİ LEYLEKLERİN GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ, BEN 

ANNEMİN KARNINDAN DOĞMAMIŞIM”, BİR DİĞERİ “ANNEMİN KARNINI 

KESMİŞLER BENİ ÇIKARMIŞLAR” DEDİ. O SIRADA ANNESİ HAMİLE OLAN BİR 

ÇOCUK “BEN BEBEĞİN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUM. ANNEM BEBEĞİ 

KARNINA BABAMIN KOYDUĞUNU SÖYLEDİ” DEDİĞİNDE TÜM ÇOCUKLAR 

KARŞI ÇIKIP,  “HAYIR SENİ KANDIRMIŞLAR” DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR. 

CANSU ÖĞRETMEN YANLIŞ BİLGİLERLE DONANMIŞ ÇOCUKLARI İÇİN NELER 

YAPMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEYE BAŞLADI.  

 

Bu durumda sen olsaydın neler yapardın? 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 



 

 

ÖĞRENDİKLERİNİ DEĞERLENDİR 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Cinsellik nedir? Tanımlayınız.  

2. Cinsel olgunluk evreleri nelerdir? Sıralayınız. 

3. Cinsel eğitim verilirken neler göz önünde bulundurulmalıdır? 

4. Latent (gizil) dönem hakkında bilgi veriniz. 

5. Cinsel kimlik nedir? Tanımlayınız.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.  

6. Davranışların cinsiyet rollerine göre farklılaşması ve cinsel kimliğin kazanılması 

çocuğun gelişiminin ……………..ortaya çıkan bir süreçtir. 

7. Temel cinsel kimlik, çocuk …………..gelmeden önce oluşmaktadır. 

8. Çocuklar cinsiyetin normal olarak değişmediğini ……….yaşlarında kavramaktadırlar 

9. On iki – on sekiz yaş arasını kapsayan ……… dönemde çocuğun fizyolojik olgunluğa 

erişmesi ve bazı hormonların etkinliklerinin artmasıyla cinsel nitelikte olanlar başta 

olmak üzere çeşitli dürtülerin gücü artar. 

10. ……………dönemde haz bölgesi cinsel organlar ve etrafıdır. 

 

Aşağıdaki sorularda doğru cevabın yer aldığı en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

11. Çocuklar ne zaman kendi cinsiyetlerinin farkına varırlar? 

A) Doğumdan sonra altıncı ayda 

B) Birinci yılda  

C) On sekizinci ayda 

D) İki yaşında 

E) Üç yaşında  

 

12. Cinsel gelişimde üremeye yönelik cinsel güçler hangi dönemde kazanılır? 

A) Bebeklik 

B) Çocukluk 

C) Erinlik öncesi 

D) Erinlik 

E) Gençlik 

 



 

 

13. Oedipus ve Elektra Kompleksleri psiko-seksüel gelişimin hangi döneminde yaşanır? 

A) Oral Dönem 

B) Anal Dönem 

C) Fallik Dönem 

D) Latent Dönem 

E) Genital Dönem 

      

14. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara tuvalet eğitiminin verilmesi için en uygun 

dönemdir? 

A) Gizil Dönem 

B) Genital Dönem 

C) Oral Dönem 

D) Anal Dönem 

E) Fallik Dönem  

 

15. Kız ve erkek olarak farklı iki cinsiyetin bulunduğunu çocuklar hangi yaşta 

öğrenmektedirler? 

A) Bir yaşında 

B) Üç yaşında 

C) İki yaşında 

D) Dört yaşında 

E) Beş yaşında 
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