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PROF. DR. BEKİR ONUR'UN AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Rektör Yardımcısı, değerli konuklar, basın mensupları, sevgili öğrenciler. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için mutluyuz. Burada 
II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi'nin çalışmalarını birlikte yaşayacağız. Daha da 
önemlisi, Cumhuriyetimizin yetmiş beş yılının bu ülkenin çocuklarına neler kazandırdığını 
birlikte göreceğiz. Çünkü kongremizin alt başlığı "Cumhuriyet'in 75 Yılında Türkiye'de 
Çocuk"; temel amacı da bu yetmiş beş yılm çocuk konusunda gerçekleştirdiklerinin 
dökümünü çıkarmak, yorumunu yapmak. Bunu yapabilmek için çocukla ilgili bütün 
alanların uzmanlarına başvurduk ve kendi alanlarındaki çalışmaları olabildiğince geriye 
doğru giderek değerlendirmelerini istedik. Böylece; eğitim, sağlık, nüfus,  sosyal hizmetler, 
mimarlık, basın, sinema, televizyon, fotoğraf,  sanat, edebiyat, müzik, çocuk emeği, çocuk 
istismarı, çocuk haklan, çocuk gelişimi, çocuk kültürü, çocuk yayınları, çocuk 
kütüphaneleri, spor, rehberlik, özel eğitim gibi çocukla ilgili hemen hemen bütün 
alanlardaki gelişmeleri saptama ve yorumlama olanağının doğacağını düşündük. Geçmişe 
ilişkin bu değerlendirmenin geleceğe ilişkin ipuçları vereceğine inandığımızı da 
belirtmeliyim. 

Üç gün sürecek olan kongrede 76 bildiri sunulacak ve tartışılacak. Bu 76 bildiriyi 91 
kişi hazırladı. Kongreye Türkiye'nin 19 üniversitesinden öğretim elemanları katılıyor. 
Ankara Üniversitesi'nden başka Akdeniz Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan 
Üniversitesi, Mustafa  Kemal Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi kongreye katılıyor. Ayrıca Tarih Vakfı'ndan, 
Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, Cumhurbaşkanlığı'ndan 
uzman konuklarımız var. Bildiri vermek ve oturum yönetmek üzere aramızda rektör 
yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, üniversite dışından da tanınmış 
uzmanlar bulunmaktadır. Bize katılmayı kabul ettikleri için onur duyuyoruz. 

Şimdi biraz da kendimizden söz etmemize izin veriniz. Ankara Üniversitesi Çocuk 
Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Ekim 1994'te kuruldu. Merkez 
Kurulu Ankara Üniversitesi'nin dört fakültesinin  on iki bölümünden seçilen öğretim 
elemanlarından oluşmaktadır. Yapının böyle kurulmasının temel nedeni disiplinlerarası ya 
da çok-disiplinli çalışmalar yapabilmektir. Şimdiye kadar geliştirilen projeler ve yapılan 
araştırmalar da bunu göstermektedir. 

ÇOKAUM, kuruluşundan bugüne kadar geçen dört yıl içinde 12 araştırma 
gerçekleştirmiş, 5 uluslararası kongreye katılmış, 2 uluslararası kuruluşa üye olmuş, 1 ulusal 
kongre yapmış, 1 kitap yayınlamış, biri telif  biri çeviri 2 kitabı yayına hazır hale getirmiştir, 
1 kitabın çevirisi de sürmektedir. 
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Gerçekleştirilen Araştırmalar 
• İlkokul Öğrencilerinin Okulla İlgili Algıları (1996). 
• Kentlerdeki Açık Alanlarda Çocuk Oyunları: Ankara Örneği (1996). 
• 12-15 Yaş Grubunun Çocuk Haklan Konusundaki Tutumları (1996). 
• Türkiye'de Çocukla İlgili Kurum ve Kuruluşlar (1997). 
• Türkiye'de Çocukların Oyuncak Gereksinmesi (1997). 
• Kentlerdeki Açık Alanlarda Çocuk Oyunları: Ankara Örneği-İkinci Versiyon 

(1997). 
• Anababaların Çocuğun 'Oyun Hakkı'na İlişkin Tutumları (1998). 
• İlköğretim Öğretmenlerinin Çocukların 'Oyun Hakkı'na İlişkin Tutumları 

(1998). 
• Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Oyun Politikası (1998). 
• Kuşaklararası Oyun: Yetişkin Kültürü İle Çocuk Kültürü Arasında Bir Köprü 

(1998). 
• Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Çocuklara ve Gençlere Yönelik Kültürel 

Hizmetleri (1998). 
• Türkiye Çocuk Kültürü Bibliyografyası  (1998). 

Ayrıca, "Türkiye'de Çocuk Emeği'nin Tarihi" ve "Türkiye'de Annelerin Çocuk 
Sağlığı ve Tedavisi Konusundaki Geleneksel Davranışları" konulu iki araştırma projesi 
daha hazırlanmış olup gerçekleştirilmesi için mali destek aranmaktadır. 

Katılman Uluslararası Kongreler 
• Forum  on Children's  Culture  (Kopenhag  /  Danimarka,  1996). 
• Urban  Childhood  (Trondheim  /  Norveç,  1997). 
• International  Toy  Seminar  (Angoıdeme  /  Fransa,  1997). 
• The  Child  Rights to Care  Play and  Education  (Kopenhag  /  Danimarka,  1998). 
• Second  International  Conference  on Play (1998,  Krakow  /  Polonya). 

Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar 
• International Association for  the Child's Right to Play (IPA). 
• The International Toy Research Association (1TRA). 

İlişki Kurulan Yabancı Kuruluşlar 
• The Norvvegian Center for  Child Research (Trondheim / Norveç). 
• Center for  the Study of  Child Culture (Stockholm / İsveç). 
• Nordic Center for  Research on Toys and Educational Media (Halmstad / İsveç). 
• National Association for  the Education of  Young Children (Washington / Amerika 

Birleşik Devletleri). 
• European Association for  the Research on Adolescence (Jena/ Almanya). 

İlişki Kurulan Yerli Kuruluşlar 
• Anne Çocuk Eğitim Vakfı  (İstanbul). 
• Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı  (İstanbul). 
• Konrad Adenauer Vakfı  (Ankara). 
• UNİCEF Türkiye Milli Komitesi (Ankara). 
• Müzeciler Derneği (Ankara). 
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Gerçekleştirilen / Katılman Etkinlikler 
• "Çocukluktan Ergenliğe Cinsel Gelişim" atölye çalışması (1996). 
• I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (1996). 
• "Müze ve Eğitim" paneli (1998). 
• "Çocuk Kültürü" konferansı  (1998). 

Son olarak, Merkezimizin geleceğe ilişkin projelerinden söz etmeyi diliyorum. 
1999'da iki uluslararası çalışmamız olacak. Nisan 1999'da ünlü Amerikalı gelişim 
psikologu Roger A. Hart'ı bir dizi konferans  vermesi ve atölye çalışması yapması için davet 
ediyoruz. Bu etkinliği UNICEF Türkiye Temsilciliği ile birlikte yapacağımızı belirtmem 
gerek. Mayıs 1999'da Avrupa'nın beş ünlü ergenlik psikologunu birlikte konferanslar  ve 
atölye çalışmaları düzenlemek üzere ülkemize çağırıyoruz. Bu etkinliliği de Ankara 
Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uludağ Üniversitesi ve 
Avrupa Ergenlik Araştırmaları Birliği ile birlikte düzenliyoruz. Yine 1999'da İsveç'te 
yapılacak 2. Uluslararası  Oyuncak Araştırmaları  Konferansı  ve Portekiz'de yapılacak 
Oyun Topluluğu  adlı toplantılara katılmayı düşünüyoruz. Asıl önemli etkinliğimiz 2000 
yılında olacak. 1996'da başlayarak iki yılda bir yaptığımız kongrelerimizin üçüncüsünü 
2000 yılında ve bu kez uluslararası nitelikte yapmayı planlıyoruz. Bu kongrenin başlığı 
"Türkiye'de Çocukluğun Tarihi ve Geleceği" olacak. ÇOKAUM'un kuruluş nedenlerinden 
biri de ülkemizde çocukluğun uzak ve yakın tarihini araştırmaktır. Elbette temel amaç 
bugünün çocuklarının sağlığına, refahına,  mutluluğuna katkıda bulunabilmek. Bu nedenle 
bütün araştırmalarımızı belirli bir doğrultuda planlıyor ve uygulamaya da temel olacak bir 
çocukluk felsefesi  geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece ülkemizde oluşan çocuk kültürüne 
çağdaş ve bilimsel bir nitelik kazandırmayı umuyoruz. 

Sayın konuklar, kongremizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

Hoşçakalın. 
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PROF. DR. GÜNAL AKBAY'IN AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler, 

Üniversitemizin Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ikinci ulusal 
kongresi için bir arada olmaktan mutluyum. Bugün açılışını yaptığımız kongrenin önemi 
Cumhuriyet'in 75. Yılına rastlamış olmasıdır. Kongreyi düzenleyen arkadaşlarımızın bu 
durumu iki yıl önceden dikkate alarak bu kongrenin ana temasını "Cumhuriyet'in 75 Yılında 
Türkiye'de Çocuk" olarak belirlemelerinin son derece isabetli olduğu kanısındayım. Hatta 
şimdiye kadar Cumhuriyet'in Türk çocuklarına katkısının hiç bu kadar kapsamlı biçimde 
incelenmediği de söylenebilir. Cumhuriyet'in Türk insanına kazandırdıklarının 
küçümsendiği bugünlerde böyle bir incelemeye ihtiyacımız vardı. Burada izleyeceğimiz 
bilimsel çalışmalar hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Cumhuriyet'in çocuklarımıza 
kazandırdıklarını ortaya koyacak. Böylece, çocuklarımızı ve gençlerimizi kollayan ve 
yücelten bir toplum felsefesinin  ilk kez Cumhuriyet'le birlikte hayat kazandığını göreceğiz. 

Bilindiği gibi, Ankara Üniversitesi Cumhuriyet'in eseri olan bir üniversitedir. Bu 
nedenle üniversitemizin Cumhuriyet bilincine en çok sahip olan bir üniversite olduğu 
söylenebilir. Üniversitemizin çatısı altındaki her türlü etkinlik bu bilincin izlerini 
taşımaktadır. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi de üniversitemizin böyle 
çalışan bir kuruluşudur. Merkezin kurulmasının temel amacı ülkemiz çocuklarının 
gelişimini izlemek ve yaşam kalitelerini yükseltecek araştırmaları yapmak, fikirleri 
üretmektir. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih, hukuk, tıp, eğitim gibi değişik 
disiplinlerin mensupları bu araştırmalara katkıda bulunmaktadırlar. Araştırma Merkezi'nin 
gelecekte uygulamaya dönük etkinlikler yapacağını da umuyoruz. Belirli bir bilgi birikimi 
kazandıktan sonra uygulamaya yönelmenin doğru olacağı kanısındayım. 

Kongrenin başarılı geçmesini diler, hepinize saygılar sunarım. 
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SUNUŞ 

Çocuklar değişiyor, çocukluk da. Bu değişimin yönünü soruşturmak, çocukluğun 
nereden gelip nereye gittiğini belirlemeye çalışmak günümüzün moda araştırma 
konularından biridir. Tarih içinde yeni bir çocukluk anlayışının ortaya çıkması 17. yüzyılın 
yeni toplumsal, ekonomik, entelektüel koşullarında olmuştur. Önceki çağlarda çocukların 
kendilerine özgü bir varlığı ve yaşamı yoktu; çocuklar da yetişkinlerle birlikte, onlar gibi 
yaşıyorlardı. Aydınlanma çağında çocukların kendine özgü bir varlığı, gereksinmeleri, 
sorunları olduğu bilinci uyandı. 20. yüzyıl "korunmuş çocukluk" adı verilen anlayışı 
getirmiştir, böylece "kurumsallaşmış" bir çocukluk doğmuştur. Ne var ki, günümüzde 
çocuklarla yetişkinleri ayıran sınırların yeniden belirsizleştiği görülmektedir. Bu değişim 
bilimsel yayınlarda "çocukluğun yükselişi ve düşüşü", "çocukluğun yok oluşu" gibi adlarla 
anılmaktadır. Günümüzün çocuğu, başarıya, yarışmaya, bir an önce yetişkin olmaya 
zorlanan "acele ettirilmiş" çocuktur. 

Batı toplumlarında bu gelişmeler olurken bizim toplumumuzda nasıl bir değişim 
olmuştur? Bu sorunun yanıtı Cumhuriyet'in çocuklara neler getirdiğinin araştırılmasında 
saklıdır. İşte, alt başlığı "Cumhuriyet'in 75 Yılında Türkiye'de Çocuk" olan II. Ulusal 
Çocuk Kültürü Kongresi'nin ana konusu budur. Başka bir deyişle, yetmiş beş yılın 
çocuklara eğitim, sağlık, kültür alanlarındaki katkıları araştırıldığında Cumhuriyet'in çocuk 
anlayışı da ortaya çıkacaktır. Bugün bu anlayışın ne kadar içinde olduğumuz ya da bundan 
ne kadar uzaklaştığımız ayrı bir konu. 

Bu kitap bir kongre kitabı, ama bildirilerin tümü dikkate alındığında ortaya 
bütünlüğü olan bir tablo çıkabilir. Bir mozayik tablo.... Mine Tan'ın bildirisi sözlü tarih 
yöntemiyle "Cumhuriyet'in çocuklarf'na  ulaşmaya çalışmakta, bir genelleme yapmaktan da 
kaçınmaktadır. Necdet Sakaoğlu, Cumhuriyet'in ilk yıllarının ilkokul kitaplarını incelerken, 
dönemin "kaliteli, doyurucu, gerçekçi, pedagojik" kitaplarının değerini ve bunların 
yazarlarının idealizmini vurgulamaktadır. Seçil Karal Akgün basın organlarının 
Cumhuriyet'in ilk onbeş yılında "belirli bir ulusal görüşü yerleştirmek" konusunda gerekeni 
pek yapmadığı sonucuna varmaktadır. Buna karşılık, Yahya Akyüz özgün bir belgeden 
yola çıkarak "Cumhuriyet insanı tipi"nin özelliklerini belirleme olanağını bulmaktadır. 

Cumhuriyet'in temelinin kültür olduğu ilkesine dayanarak kongremizin de ağırlıklı 
yönünü oluşturan kültür içerikli bildirilere öncelikle göz atalım. Çocuklara yönelik 
yayıncılığa, kütüphane, müze çalışmalarına bakıldığında önemli bulgular var. Tülin 
Sağlamtunç "halk kütüphanelerinin asıl okuyucularının çocuklar olduğu"nu belirlemekte, 
ama "Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana değişen hükümet politikalarının kütüphaneciliğe 
olumlu katkıları olduğu söylenemez" sonucuna varmaktadır, inci Önal, Türkiye'de okul 
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kütüphanelerinin kurulma aşamasını henüz tamamlayamadığını söyleyerek, "Cumhuriyet 
tarihi boyunca uzun bir geçmişe sahip olan okul kütüphaneleri Türkiye'de kendisinden 
beklenen görevleri yerine getirememektedir" değerlendirmesini yapmaktadır. Meral Alpay 
çocuk yayınlarının 1928'deki Harf  Devrimi'nden sonra hızlandığını, 1946-50 döneminde 
durakladığını, 1960'dan sonra yeniden hız kazandığını, ama 1977-1983 arasında duraklama 
geçirdiğini ortaya koymaktadır. Tomur Atagök, "Cumhuriyet döneminde okul müzelerinin 
kurulması(nı) müze-okul-öğrenci ilişkisinin önemsendiği ilk öneri olarak" nitelemekte, ama 
müzelerden çok halkevlerinin çocukların ve gençlerin sanat eğitimine katkıda bulunduğunu 
saptamaktadır. 

Yayıncılık gibi çocuğa yönelik edebiyat ürünlerine bakıldığında da benzer bir tablo 
ortaya çıkmaktadır. Cahit Kavcar, Türk çocuk şiirini incelediği bildirisinde, "75 yılda Türk 
çocuk edebiyatı çok önemli ve çarpıcı gelişmeler göstermiştir" yargısına ulaşmaktadır. 
Kemal Ateş ise, "Cumhuriyet yıllarında çocuk romanı" adlı bildirisinde, Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında eğitim alanında görülen gelişmelerin çocuk edebiyatına hemen yansıdığını 
saptayarak asıl önemli gelişmelerin son yıllarda yaşandığını belirtmektedir. Başka sanat 
alanlarında durum nasıl? Nedim Yıldız, Cumhuriyet'in kültür alanında ilk somut adımları 
attığı alan olan müzik alanında çocukların müzik eğitimine ve çocuk müziği besteciliğine 
sonraki yıllarda gereken önemin verilmediğini söylemektedir. Ahmet Say da, üstün 
yetenekli çocukların yetiştirilmesi konusundaki bildirisinde, bu uygulamanın 1925 yılında 
başlatıldığını ve 1929 yılında çıkarılan yasayla süreklilik kazandığını, 1948'de çıkarılan 
yasanın 1956'da genelleştirildiğini, ama bütün bu gelişmelerin 60'lı yılların sonlarında 
geçerliğini yitirdiğini anlatmaktadır. Başka bir örnek de resim alanından. Ayşe Çakır İlhan 
Türkiye'de sanat ve resim eğitimine 1926 yılından sonra önem verilmeye başlandığını 
belirtmektedir. Çocuğun kültürel yaşamının başka alanlarına da bakabiliriz. Sevda Şener ve 
Tülin Sağlam, daha 1930'larda çocuk tiyatrosu konusunun ele alındığını, ama çocuklar için 
yapılan tiyatronun kuramsal temellerinin geliştirilmediğini, geleneğinin oluşturulmadığını 
söylemektedir. Buna karşılık, Şengül Ö. Gür mimarlıkta, Engin Özendes fotoğrafçılıkta 
Türk çocuklarının modernleşmesinin ve çağdaşlaşmasının izlerini bulmaktadır. Benzer bir 
gelişmeyi çocukların oyun kültüründe de görebiliyoruz. Melike T. Bağlı çocuk oyunlarının 
televizyondan nasıl etkilendiğine ilişkin ipuçlarını göstermektedir (bu tür etkilenmelerin 
olumlu mu olumsuz mu olduğu sorunu elbette ayrı bir konudur ve kuşkusuz üzerinde 
durmayı gerektirir). Nermin Çelen'in, ailenin sosyoekonomik düzeyi yükseldikçe çocuğun 
"oyun hakkı"nın daha fazla  tanındığını saptaması da sözü edilen modernleşmenin güncel bir 
yansıması sayılabilir. 

Modernleşmeye çağımızın "kötü çocuğu" gözüyle bakıldığı günümüzde Türk 
çocuklarının bugünleri görmesinin modernleşme sayesinde olduğunu vurgulamak gerek. 
Bunun en önemli kanıtı Cumhuriyet'in çocuk sağlığı alanındaki bilinçli politikaları ve 
kazanımları. Şükrü Cin ve Yavuz Koksal "Genç Cumhuriyet'in büyümesi ile sağlığa 
ayrılan bütçede büyüme" olduğunu saptamaktadır. Ufuk  Beyazova, Mustafa  Kemal'in 
savaştan sonraki dönemde üzerine ilk gideceği konulardan birinin sağlık olduğunun işaretini 
1920'de sağlıkla ilgili bir bakanlığın kurulmasında görmektedir. Aysun İdil de aynı 
kanıdadır ve "Atatürk ve arkadaşlarının sağlık alanında günümüzde çağdaş olarak 
nitelediğimiz ilkelere uygun bir sağlık anlayışına sahip olduklarını" vurgulamaktadır. Peki 
bu gelişme çizgisi özellikle koruyucu çocuk sağlığı alanında beklendiği biçimde süregelmiş 
midir? Ufuk  Beyazova, "2000 yılına bir kala neden  kişi başına ulusal geliri çok düşük bir 
ülke olmadığımız halde çocuklarımızın sağlık düzeyinin bu kadar düşük olduğunu 
tartışıyoruz" diye sormaktadır (sözcüğün altını biz çizdik). Berna Arda da, "her ne kadar 
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Cumhuriyet yeni yetişen nesiller için elinden geleni yapmışsa da, bebek ölüm hızı, 
çocuklarda aşılanma oranları gözönüne alındığında anlamlı iyileştirmeler söz konusu ise de, 
bugün Türkiye'de bölgeler arasında önemli farklılıklar  ve dengesizlikler olduğu kabul 
edilmelidir" demektedir. İlter Uzel'e göre de, çocuk diş sağlığı konusunda "Cumhuriyet'in 
ilk yıllarında çok sınırlı bir kadro ve imkanlarla başlayan (bu) çabalar 1945 yıllarından 
itibaren giderek azalarak" kurumsallaşma şansını yitirmiştir. Öyleyse, sorunun 
modernleşmede değil Cumhuriyet'in temel politikalarından sapmalarda olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Cumhuriyet'in kültüre ve sağlığa olduğu kadar eğitime de önem verdiğini biliyoruz. 
Kongrede eğitim-öğretim konularını geriye doğru giderek ve bütüncü bir yaklaşımla 
değerlendiren yeterince bildiri olmadığı için bu alanı hak ettiği ölçüde değerlendirememenin 
sıkıntısını duyuyoruz. Ayla Oktay, "Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasında ülkenin içinde 
bulunduğu şaıtlar özellikle ilköğretime öncelik verilmesini gerektirdiğinden bu ilk yıllarda 
okul öncesi eğitim kurumlarının sayısında herhangi bir ilerleme görülmemektedir" 
demektedir. Tanju Gürkan da, "Türkiye'de okul öncesi eğitimin gerçek anlamda önem 
kazanması 1970' 1 i yıllara rastlamaktadır" saptamasını yapmaktadır. Öte yandan. Yıldız 
Kuzgun, "Türk eğitim çevrelerine rehberlik sözcüğünün girmesi İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonraki yıllara rastlar" demektedir. 

Bütün bu sağlık, eğitim, kültür koşullarında, bir yandan bu koşulların kendilerinin 
nasıl geliştiğine bakarken, bir yandan da bu genel çerçeve içinde çocuğun kendisinin nasıl 
geliştiğine bakmamız gerekmektedir. Bir bakıma ÇOKAUM'un varlık nedeni de budur: 
Çocuğun yaşamını sürdürmesi, kendini gerçekleştirmesi, gelişmesi bağlamında ortaya çıkan 
bütün -tarihsel, toplumsal, kültürel vb.- oluşumları ve bunların güncel sonuçlarını 
araştırmak. Bu yönde ilk durağımız çocuk gelişimi alanı. Çiğdem Kağıtçıbaşı, 1970'lerden 
beri yürüttüğü araştırmalarda çocuğu anlamaya çalıştığı gibi çocukluğun yazgısını 
değiştirmeye de uğraşmaktadır. Neşe Erol'un 4-18 yaşlarındaki Türk çocuklarının 
davranışsal ve duygusal sorunlarının dağılımını ele alan bildirisi önemli bulgular 
getirmektedir. Benzer bir konuda Emine Gül Kapçı okul öncesi çocuklar üzerinde 
çalışmaktadır. İclal Ergenç ve Seda Gökmen Türkiye'de çocukların dil edinimine ilişkin 
araştırmaları özetlemektedir. Figen Çok da Türkiye'de çocukların cinsel gelişimine ve 
eğitimine bakmaktadır. Seniha Hasipek ve Ayşe Özfer  Özçelik'in bildirisi ise çocukların 
beslenme sorunlarıyla ilgilidir. Meziyet Arı çocuk gelişimini değerlendirmede kullanılan 
araçlar üzerinde durmaktadır. 

Çocukla ilgili sosyal hizmetlere, planlara ve politikalara gelince. Emel Danışoğlu 
beş yıllık kalkınma planlarını incelediği bildirisinde, "Nüfusumuzun  büyük bir oranını 
oluşturan çocukların korunması, sağlığı, eğitilmesi ve uygun hayat standartlarına 
kavuşturulmaları Planlı Dönemin temel hedeflerinden  olmuştur" demektedir. Cumhuriyet'in 
kuruluşundan günümüze kadar çocuk nüfusundaki  gelişmeleri inceleyen Banu Ergöçmen 
Türkiye'nin bu yıllar boyunca geçirdiği demografik  değişimi anlatmaktadır. Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumu'nun 1921-1983 yılları arasındaki tarihçesini inceleyen Turgay 
Çavuşoğlu'na göre, "19 Mayıs 1919'da başlayan ulusal kurtuluş hareketinin çocuk 
politikasının uygulayıcısı olan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa  Kemal'in destek 
ve direktifleriyle  sosyal hizmetler alanında birçok ilkin yaratıcısı olmuştur. Ancak, diğer 
alanlarda olduğu gibi bu konuda da 60'lı yıllardan sonra bir duraklama ve gerileme 
görülmektedir." 
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Sıra güncel bir konu olan çocuk haklarında. Emine Akyüz "Cumhuriyet döneminde 
çocuk hukukundaki gelişmeler" başlıklı bildirisinde bu konuda hem Cumhuriyet döneminde 
çıkarılan yasaları, hem de yakın yıllarda yapılan düzenlemeleri incelemektedir. İbrahim 
Cılga çocuk haklan konusunu Birleşmiş Milletler'in sözleşmesi çerçevesinde ele almakta ve 
Türkiye'deki çalışmaları aktarmaktadır. Oğuz Polat çocuk haklan ve istismarı konularını 
tıbbi açıdan incelemektedir. Selahattin Şenol ve Elvan Ö. Balım son yıllarda ciddi bir 
sorun haline gelen madde bağımlısı sokak çocuklarının korunması ve tedavisi üzerinde 
durmaktadır. Sokak çocuklarını 1963 yılından beri araştıran Esin Küntay bu çocukların 
korunmasının hem ahlaki hem de toplumsal bir zorunluluk olduğunu söylemektedir. Sokak 
çocuklarını 1969'dan beri gözlemleyen Sevil Atauz da sokak çocukları sorununa kısa ve 
uzun erimli çözüm önerileri oluşturmaktadır. Türkiye'de çocuk emeğiyle ilgili çalışmaları 
inceleyen A. Gürhan Fişek, "Ülkemizde sosyal gerçeklik, çocukların erken yaşta çalışma 
yaşamına girmesi doğrultusundadır" demekte, ama uzun erimde bu gerçekliğin değişmesini 
umduğunu belirtmektedir. Şeyda Aksel, çalışan çocukların kültürel yaşamını ele aldığı 
ilginç bildirisinde, bu çocukların popüler kültürün öğelerini nasıl algıladıklarını ve bunları 
hangi gereksinmelerini gidermekte kullandıklarını dikkate almamız gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

Kongrede çocukluk alanına tarihsel açıdan bakan bildiriler olduğu gibi güncel 
durumu araştıran çalışmalar da oldu. Bunların başında çocukların oyun kültürünü ele alan 
bildiriler geliyor. Bu bölümde sunulan araştırmaların hepsi ÇOKAUM'un projeleriydi. 
Tülin Ş. Demir okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan okul politikalarını, Müge 
Artar öğretmenlerin çocukların "oyun hakkı"na ilişkin tutumlarını araştırdı (Nermin Çelen 
aynı araştırmayı anababalar üzerinde yaptı). Aynur Oksal yetişkin kültürü ile çocuk kültürü 
arasında köprü olan kuşaklararası oyunu ele aldı. 

Çocukların tüketim alışkanlıklarını ve televizyonun etkilerini Macide Serpemen 
incelemekte, çocuk giyimindeki gelişmeleri Semiha Aydın ele almakta, beden eğitimi ve 
spor konularını Fehmi Tuncel ve Hakan Sunay gözden geçirmektedir. İlgi Ertem 
hastanede yatan çocukların sorunlarına değinmektedir. Gönül Akçamete ve Sema Kaner 
çocukla ilgili özel eğitim çalışmalarını gözden geçirmektedir. Demet Öngen gelişim 
psikolojisinde önemli bir yeri olan benmerkezlilik konusunu incelemektedir. Atalay 
Yörükoğlu bizde genellikle ihmal edilen bir konuyu "çocuk ve gülmece" başlığıyla 
gündeme getirmektedir. Gelengül Haktanır ve arkadaşları Türkiye'deki anababa tutumu 
araştırmalarını değerlendirmekte, Zafer  İlbars Türk toplumunun çocuğa bakışını 
irdelemektedir. Nejat Ulusay "Türk Sinemasında Çocuk" adlı bildirisiyle çocuk 
anlayışımızın sinemamıza nasıl yansıdığını araştırmakta, Nilüfer  Timisi televizyondaki 
çocuk programlarını benzer bir bakışla incelemektedir. Yasemin Severge'nin bildirisi de 
ilköğretim ders kitaplarına yanısıyan çocuk imgelerini ortaya koymaktadır. Olcay Kırışoğlu 
çocuk ve sanat konusunu genel olarak ele almakta, İnci San özellikle Türkiye'deki yaratıcı 
drama çalışmalarını gözden geçirmektedir. Mahmut Tezcan da yurtdışındaki Türk 
çocuklarının kültürel yaşamından örnekler getirmektedir. 

Sonuç olarak, değişen çocukluğu kavramak için bugünün çocukluğunu olduğu kadar 
dünün çocukluğunu da kavramamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, Cumhuriyet'in 
çocuklar için neler yaptığını bilmek zorunda olduğumuz da açıktır. Bu kongrenin / kitabın 
yaptığı da budur. 
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Her büyük toplantıda olduğu gibi bu kongrede de ufak  tefek  "kazalar" yaşandı. 
Bozkurt Güvenç "Cumhuriyet dönemi eğitim tarihi" başlıklı bildirisini, Hülya Balcı "İki 
dünya savaşı arasında Türkiye'de devlet, kadın ve çocuk" adlı çalışmasını, Nevzat 
Gözaydın "Türkiye'de oyun araştırmalarına toplu bakış" adlı incelemesini, Mine İnceoğlu 
"Cumhuriyet boyunca çocuk mimarisi: Okullar ve kurumlar" başlıklı araştırmasını 
sunamadı. Bu bildirilerin verilememesinin gerek kongreyi, gerekse bu kitabı önemli 
bilgilerden yoksun bıraktığını söyleyebiliriz. Bir de kongre sonrası aksaklıklar var ki, bunlar 
da bizi gerçekten üzdü. Ferhunde Öktem'in "Türkiye'de çocukların ruh sağlığının 
değerlendirmesinde kullanılan araçlar", Serap Çetiner'in "Türkiye'de çocuk ağız-diş 
sağlığı hizmetlerinin bugünü ve geleceği", Sezen Zeytinoğlu'nun "Türkiye'de çocuk 
istismarı ve ihmali çalışmalarının değerlendirilmesi", Sema Kut'un "Cumhuriyet'in 75 
yılında çocuğa yönelik sosyal hizmetler" adlı bildirilerinin metinleri elimize ulaşamadı, 
dolayısıyla kitaba giremedi. Muhsine H. Yavuz'un "Cumhuriyet dönemi masal 
araştırmalarına toplu bakış" ve Hayat Boz'un "Türkiye'de yerel yönetimlerin çocuklara ve 
gençlere yönelik hizmetleri" konulu bildirileri başka yerlerde aynı adla yayınlandıkları için 
buraya alınamadı. 

Hepsine teşekkür borçluyuz. 

Teşekkür etmemiz gereken bir başka grup da oturum yöneticileri. Belka Özdoğan, 
Özer Ergenç, Sekine Karakaş, Olcay Önertoy, Gürbüz Erginer, Selahaddin Öğülmüş, İpek 
Gürkaynak, Oğuz Onaran, Uğur Öner, İsmail Kaya, Süleyman Çetin Özoğlu, İlhan Akhun, 
Murat Yurdakök, Ufuk  Beyazova, Sevda Uluğtekin, Yusuf  Ziya Özcan, Celal Göle, Nilgün 
Çelebi oturum yöneticisi olarak kongreye katkıda bulunan kişiler (Cemal Taluğ, Bahattin 
Akşit ve Işık Sayıl ne yazık ki gelemedi). 

Kongremizi izleyemeyen ama desteğini her zaman hissettiren Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.  Günal Akbay'a içtenlikle teşekkür ediyoruz. Rektör adına açış 
konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof.Dr.  Ali Erkan Eke'ye teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Kurulduğu günden beri ÇOKAUM'un bütün çalışmalarını destekleyen, bu 
kongreye de özellikle destek olan ve bu kitabın yayınlanmasında gerçek payı bulunan 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.  Cemal Taluğ'a ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Böyle büyük çaplı bir çalışma kuşkusuz birçok kişinin ortak ürünüdür. Başta 
ÇOKAUM'un yönetim kurulu ve merkez kurulu üyeleri, ayrıca kongre düzenleme kurulu 
üyeleri Figen Çok, Müge Artar, Tülin Ş. Demir, sekreterlerimiz Hülya Elmir ve Banu 
Arslan kongreye her aşamada katkıda bulundular. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.  Belka Özdoğan, ATAUM Müdürü Prof.Dr.  Nahit Töre ve yardımcıları, Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı  temsilcisi Ülkü Özen, TÜBİTAK yayınları yöneticisi 
Zafer  Karaca, BAYSEV Çocuk Evi Yöneticisi Aylin Yalçın, ayrıca bir grup gayretli ve 
özverili öğrencimiz kongremize içtenlikle destek oldular. Devlet Çok Sesli Çocuk Korosu 
ve koro şefi  Mustafa  Erdoğan kongrenin açılışına şenlik kattılar. Değerli katkılarından 
dolayı hepsine yeniden teşekkür ediyoruz. 

Kongre kitabının en kısa zamanda yayınlanmasında payı olan Basımevi Müdürü 
Prof.Dr.  Aydın Öneş'e ve basımevi elemanlarına, kapak fotoğrafını  sağlayan Engin 
Özendes'e ve Emine Ceylan'a, kapak tasarımı gerçekleştiren Hakan Büyükçaylı'ya 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Son olarak, kongremizin açış konuşmasını yaparak bizi onurlandıran, ülkemizin ilk 
Kültür Bakanı olarak çocukların kültürel yaşamına katkıda bulunacak pek çok proje 
geliştirilmiş olan Prof.  Talat Halman'a içten teşekkür ediyoruz. 

Çocuklar değişiyor, çocukluk da (anlayışımız, yaşayışımız, değerlendirmemiz, vb.). 
Değişmeyen tek şey, bu değişimi kavrama zorunluluğu. Bu kitabın bu gereksinmenin 
giderilmesine katkıda bulunmasını diliyoruz. 

Prof.Dr.  Bekir Onur 

Ankara, Aralık 1998 
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L CUMHURİYET  TARİHİNDE  ÇOCUK 



ÇOCUK CUMHURIYETI 

Prof.  Talât  HALMAN 

Ben, Nasreddin Hoca'ya kırgınım:Çocuğun eline testiyi verip basmış tokadı. Demiş 
ki:"Testi kırıldıktan sonra dövsem kaç para eder?" Peki ama, çocuk testiyi kırmadan doldurup 
getirecekse? Niçin her sefer  boşu boşuna dayak yesin? Kırsa bile dayak gerekir mi? Önceden 
iki tokat patlatmak, akıllılık gibi gösterilmiştir. Hoca, inşallah sen yapmamışsındır bunu. 
Gerçekten yaptıysan küskünüm sana. 

Ben, atalarımıza dargınım bazı atasözleri yüzünden: 

"Söz büyüğün, su küçüğün". 

"Kızını dövmeyen, dizini döver"'. 

"Eti senin, kemiği benim". 

Ve "Hocanın vurduğu yerde gül biter". Bunun doğrusu, "Hocanın vurduğu yerde gül 
kalmaz, bitip gider", değil midir? Ya "Dayak, cennetten çıkmadır", sözü? Birtakım yobazlar, 
köteği kutsal göstermeye kalkışmış ve yazık ki halkımız bu yalana inanmıştır. Ben Tanrının 
cennetinde dayak olduğuna inanmıyorum. "Çıkma" sözü olsa olsa "kovulma" anlamına gelir. 
Tanrı madem ki rahimdir, dayağı cennetten dışarı çıkarmıştır. Dayak ancak cehenneme 
yaraşır. 

Çocukları sevmek, tarih boyunca, insanlığın bir temel duygusu, bir değişmez gerçeği 
diye bellemişsizdir. Başka yaratıklarda bile, yavrusunun üstüne titremek, onu korumak, bir 
içgüdü değil midir? Oysa, tarih ve doğada, bir yaradılış yasası değil bu. Dünyanın dört 
bucağında çocukların hor görülüşünün, köle gibi çalıştırılmasının, dayaktan perişan 
edilmesinin nice feci  örnekleri var. Küçükken izlenmiştim: Kimi ana balıklar, yavrularını 
yutuveriyorlardı. 

Değişik uygarlıkların atasözlerine, masallarına, yazılı ürünlerine göz gezdiriniz, 
çocukları kötüleyen düşünceler bulacaksınız... 

"Çocuklar, bir işkenceden başka birşey değildir", demişti Tolstoy. Bir Çin atasözüne 
göre, "Sevecen nice anababalar vardır ama, sevecen çocuk yoktur". Napolyon demiş ki: 
"Çocukların hemen hepsi her zaman nankördür". Ondokuzuncu yüzyılın başlarında İngiliz 
yazar Samuel Spring'in söylediklerine bakınız: "Tüm çocuklar kötü yürekli doğar. 
Büyüdüklerinde de kötü yürekli olurlar. Masum ve güzel görünen bebekler bile, için için. 
Tanrının küçük düşmanlarıdır". Bir İtalyan atasözü: "Küçük çocuklar başağrısıdır; büyük 
çocuklar, kalp ağrısı". Küçükleri büyükleri masallarıyla büyüleyen LaFontaine diyor ki: 
"Çocuklar acımasızdır". Ünlü İngiliz düşünürü Francis Bacon, çocukları babalar için 
ayakbağı gibi görüyor: "Karısı ve çocuğu olan adam, talihe rehine vermiş gibidir, çünkü onlar 
erkeğin yapacağı büyük işleri engeller". Jonathan Edwards'm lânetlemesi tüyler ürpertici: 
"Tüm çocuklar, yaradılıştan, gazap çocuklarıdır". 

Doğu ve Batı uygarlıklarında "insan düşmanlığı", çocukları kötülemekle içli dışlı 
olmuştur. Birçok dönemlerde, dinler "doğuştan günahkârlık" kavramını amansız bir kırbaç 
gibi kullanmış, "çocuklara eziyef'i  bir meziyet gibi göstermiştir. Charles Dickens'in 
romanları, bunun acıklı örneklerini sergiledi. "Çocukların Haçlı Seferi",  Avrupa tarihinin 
yüzkarası olaylarından biri. Ve "çocuklar, babalarının günahlarını taşır", düşüncesi bugün de 
insanlık vicdanına rahneler açıyor. 
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Yüzyıllar boyunca birçok ülkelerde çocuklar sömürüldü. Çocukların tarihine "çocuk 
sömürgesi" tanımını vermek yanlış olmaz. Avrupa'da çocuğun bir "insan" olarak doğuşu, 
ancak Rönesans'ta oldu. Ama yine de, egemen din kültürü, insanı "doğuştan kötü" saydığı 
için, çok uzun süre, çocuklar "kötü tohum" olarak görüldü. Batı da, Doğu da çocukları ancak 
yakın çağlarda birer kutlu, hatta kutsal varlık olarak bağrına bastı. 

Dünya edebiyatına çocuğun girişi de çok geç olmuştur. Bizim eski edebiyatımızı 
düşünün: Çocuğa ne kadar az yer verilmiştir. Divan şiirimizde, Arapçadan alınma "tıfl"  ile 
Farsçadan gelen "civan" gibi sözler sık sık geçer ama, bunlar çocukların iyiliği ve 
güzelliğiyle, gençliğe hayranlıkla ilişkili değildir. Sevgiliyi övmek için kullanılır. Bazen 
eşcinsel arzuları, pederasti eğilimlerini ifade  eder . Divan şairi, çocuğu çocuk olarak 
düşünmemiş gibidir. Osmanlı şiirinde çocuklara sevgi, adı hiç geçmeyen anaların söylediği o 
güzeller güzeli ninnilerdedir. Bir de, kimi masallarda, özellikle Keloğlan masallarında. Bizim 
yazarlarımızın çocuklarla ilgilenmesi, çocuklar için yazması, Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci 
yarısında başlamıştır. Namık Kemal'in "Zavallı Çocuk" oyunundan Tevfık  Fikret'in "Şermin" 
şiirlerine, 1870'li yıllardan 1914'e uzanan bir ilgi uyanışı... 

Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün verdiği ilhamla, çocukları ve gençleri sevgiye 
kavuştumaya adadı kendini. Ulusal egemenlik günü olan 23 Nisan'ın "Çocuk Bayramı", 
kurtuluş mücadelesinin başlangıç günü ve bağımsızlık simgesi olan 19 Mayıs'ın "Gençlik 
Bayramı" ilan edilmesi ne kadar anlamlıdır. Ve Türkiyemiz, "Çocuk Bayramı" geleneğin 
başlatan ilk birkaç ülkeden biri.... 

Cumhuriyet çocuğu olmak, olağanüstü bir sevinç, heyecan ve övünç kaynağıydı 
elbette. Atatürk döneminde, biz çocuklar, hem ailelerimizden, hem devletten sevgi görmenin 
coşkusunu da yaşıyorduk, geleceğin umudu olarak görülmenin güzelliğini de... Fransız 
İhtilâlinden sonra Danton'un söylediği bir sözün terörü yoktu yüreğimizde: "Şu ilkeyi 
yerleştirmenin zamanı gelmiştir ki çocuklar, ana ve babalarına ait olmadan önce, Cumhuriyete 
aittirler". 

Bize öğretilen marş ve şarkılarda, yine de, içimize kuşku düşüren belirsizlikler vardı. 
"Çocuklar, aziz vatan malıdır". Belki kafiye  hatırı için "malıdır" deniyordu ama, ben 
çocukken, bu kıvrak marşı söylerken bir burukluk duyardım: "Mal" gibi görülmek hoşuma 
gitmezdi. 

Bugün de bağıra bağıra söylenen "Türk'üm doğruyum, özümü budunumu..." andı, 
varlığımızı ülkeye, "ulusa armağan etmek" gibi bir toplumsal ahlâk ilkesi ilham ediyordu. 
"Varlık" elimizde avucumuzda olan mıydı, yoksa canımız mı? Elbette her türlü özveriye 
hazırdık. Ama, milliyetçiliğin, şehid olma ülküsünün ölçüsünü kaçıran birtakım öğretmenler, 
körpe beyinlere ürküntü vermiyorlar mıydı? "Milletiniz için canınızı vereceksiniz!" diye 
hay kırarak... 

"Çocuğa saygı ve sevgi", "çocuk ruhunun inceliklerini anlamak çabası", sonraki 
yıllarda güçlendi. Eğitim sistemimizde, uzun onyıllar, haşin disiplinden, tokat ve dayaktan 
kurtulamadık ama, çocukların öğrenme, oyun oynama, eğlenme, beslenme, akıl ve beden 
sağlığı, haysiyetli yaşama gibi temel hakları gelişti, genişledi. Türkiyemiz, bir "çocuk 
cenneti" olmaktan çok, çok uzak... Her çocuk doğru dürüst besi almadıkça, çocuk ölümlerinin 
oranı düşürülmedikçe, okullar ve hastaneler daha yüksek düzeye çıkmadıkça, bir kaç milyon 
çocuk yoksulluğun pençesinden kurtarılmadıkça, Cumhuriyetimiz vaadini ve görevini yerine 
getirmiş olmayacaktır. 
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Ve dayak, ne yazık ki, toplumumuzun değişmez bir gerçeği olarak, halkımızın 
çoğunluğu için ömürboyu süren bir kâbus... Çocukların dövülmesi, erlerin dövülmesi, 
kadınların dövülmesi... Baba oğlu dövüyor, oğlan küçük kardeşini; küçük kardeş de onları 
döveceği günün özlemi içinde büyüyor. Kıskanç koca, karısına veryansın ediyor. Polis, bazen 
gençleri kıyasıya dövüyor. Jandarma köylüyü dövdü onyıllar boyunca. Öğretmen, çocuklara 
yapıştırıyor tokatı. Birçok üniversitelerimizde ne kavgalar dövüşler, dayak olayları yaşandı, 
bugün bile yaşanıyor. Bazen öldüresiye dayak atıyorlar cezaevlerinde, karakollarda. Şeffaflık 
gerçekleşmedi: İnsanlık dışı, çağdışı olaylar sürüp gidiyor. Kabadayılar, ilerici bir yazarı 
dövüyorlar. Birkaç aydınımızın işkenceden kemikleri kırıldıydı da bir alay insan "Oh olsun" 
dediydi. 

Ailede dayak, okulda dayak, Edirne'den Ardahan'a kadar her yerde, her zaman dayak. 
Ortaçağ Avrupasında ayakları zincirlenmiş, birbirlerini kamçılaya kamçılaya yürütülen 
mahkumlar ve günahkarlar gibi boyuna birbirimizi dövüyoruz. 

Çocukluktan, acı bir dayak hatıram var: Gölcük'te falaka.  Köyüne kaçıp dönmüş bir 
eri gözümün önünde yatırıp falakaya  çektilerdi tabanlarını patlatırcasına. Sonra dışarı çıkarıp 
keçi yollarında yürüttülerdi iyice canı acısın diye. 

Bir başka anım, kendi okulumdan, Robert Kolej'den. Oradaki tarih hocalarımızdan 
biri -Hukuk Fakültesi mezunu olan, avukatlık da yapan o gaddar adam- her ders yılının 
başında, en dolgun yanaklı çocukları ön sıraya oturtur ve her derste vakit vakit ya birinin ya 
da hepsinin suratına şamarlar indirirdi. Hocanın vurduğu yerde gül kalmadığını o zaman 
anlamıştık. 

Yıllar önce mahallemizde 9-10 yaşında bir oğlan vardı, birşeyler mırıldanarak 
dolaşırdı sokaklarda. Okula gidemezdi, çünkü kafasını  bile tutamazdı çocukcağız. Bakışları o 
kadar boştu ki acı ve üzüntü bile sezemezdik gözlerinde. "Sarsak" derlerdi zavallıya. Birçok 
hain çocuklar alay ederlerdi onunla. Kafacığını  sallayarak yürürdü ortalıkta. Doğuştan mı 
böyleydi? Öğrendik ki "Baba dayağından"mış! 

Ürkütücü öykülerin yazarı Edgar Allan Poe ne demiş: "Çocuklar dövülmeyecek kadar 
yumuşak değildir hiçbir vakit. Biftek  gibidir onlar. Ne kadar döverseniz o kadar yumuşarlar." 
Bizler de, Poe'nun ve çağının gaddarlığını benimsemişizdir. Çocuklarımızın birçoğu dayaktan 
perişan, birçok yörelerimizde, kasabalarımızda, kentlerimizde, evde, okulda, sokakta, 
işyerinde dayak... Rasgele dövüyorlar çocuklarımızı, kendi çocuklarını, hem de bazen 
gaddarca... hatta sırf  alışkanlıktan, sadist bir zevkle. 

Türk çocuklarının ıstırabı, sadece dayaktan değil: Ağır işlerde geceli gündüzlü 
çalıştırılanlar var, yankesiciliğe ve dilenciliğe alıştırılanlar var. . . Okula gönderilmeyenler var 
-özellikle kızlar... Kur'an kursları adı altında yobazların boyunduruğu altma sokulanlar var. 
Akla hayale gelmedik işkencelerle bedeni ve ruhu sakat bırakılan çocuklarımız var. 

Yapılan mezalimin haberleri basında sık sık yayınlanıyor: "Üç aylık bebeğini 
pencereden atarak öldürdü!"... "Üvey ananın dövdüğü çocuk hastaneye kaldırıldı!" Arasıra 
gazetelerde şöyle ilânlar görülürdü: "Oğlum Ali, kaçışın bizleri perişan etti. Eve hemen dön. 
Seni dövmeyeceğime söz veriyorum. Baban Muhlis". 

Bizde ve başka toplumlarda dayağın en keskin ve kestirme terbiye yolu olduğu 
düşüncesi yerleşmiştir. Öğretmenler arasında, disiplin için dayaktan başka çıkaryol 
olmadığına inananlar az değildir. İngiltere'de çoğu okullarda yakın zamanlara kadar sopa 
dayağı geleneksel bir terbiye üslûbuydu; toplumun yaygın bir kesiminin desteklediği, hattâ 
övdüğü bir disiplin tarzıydı. 
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Yeryüzünün dört bucağında analar babalar vardır, "Çocukları adam etmek için 
basacaksınız dayağı". Kötekle adam olanlar yok mu? Vardır belki. Ama, dayağa rağmen 
adam olmayanlarla, dayak yüzünden ruh hastası, sakat, dünyaya kırgın ve kızgın, ilerde asi 
hattâ suçlu olanların sayısı kat kat yüksektir. Sokaklarda oğlunu döve döve götüren bir baba 
görüyorsunuz; berbere gidiyorsunuz, 8-9 yaşındaki çırak elinden fırçayı  düşürdü diye kalfa 
basıyor tokatı. İşportacının önünde, bir ana, yaramazlık yapan kızını kıyasıya çimdikliyor... 
Çocuklara sille, yumruk, şamar, küfür  tehdit, ceza... 

Sadece bizim toplumuzun illeti değil bu. Pedagojinin ve çocuk psikolojisinin en ileri 
olduğunu düşündüğümüz ABD'de her yıl dayak ve iş<ence yüzünden hastaneye yatması 
gereken çocukların sayısı, resmi istatistiklere göre, 30 yıl önce, 10 binin üstündeydi, şimdi 
200 binin üstünde. Ve bunların hemen hemen yüzde 20'r.i ya sakat kalıyor ya da ölüyormuş. 
Bizde böyle istatistikler var mı, bilmiyorum ama, hastaneye yatırılsın yatırılmasın, onbinlerce 
çocuğumuzun dayaktan ve başka türlü hırpalanmaktan yara bere içinde kaldığına, 
sakatlandığına eminim. 

Derler ki: "Bizim millet dayaksız adam olmaz". Bu yüzden de, baba oğulu ve kızı, 
subay eri, polis sanığı, öğretmen öğrenciyi döver durur... Ne var ki bu kadar dayak olan 
toplumda haysiyet ve hürriyet olamaz. 

Burada sizlere, Ulusal Çocuk Kültürü Kongresindeki katılımcılara ve izleyicilere 
sorsam? Herkes gözlerini yumsun şimdi. Kimse kimseyi görmesin. Rica etsem: Kendi 
çocuğunu hiç dövmemiş olanlar elini kaldırsa. Buradaki 150 kişiden kaç tanesi elini kaldırır 
acaba, kaç tanesi kaldırmaz? Ve desem ki şimdi de dövdükleri için pişmanlık duyanlar elini 
kaldırsın. 

Doğunun ünlü şairi Rabindranath Tagore diyor ki: "Her doğan çocuğun getirdiği haber 
şudur: Tanrı, henüz insandan umut kesmemiştir". Ama, bizde de, tüm dünyada da, çocuklar 
için pek umutlu olamıyoruz. Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Bildirgesi, çocuklara reva 
görülen kötülükleri ve haksızlıkları ortadan kaldırmayı özleyen ve o özlemi güzel ve güçlü 
ifadelerle  dile getiren bir uluslararası belgedir. 20 Kasım 1959'da (hemen hemen 40 yıl önce) 
imzalanıp kabul edildi. Ttirkiyemizin de, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden, etkin 
üyelerinden biri olarak, o belgede imzası var. Ancak, her yerde, hatta bizim uygar saydığımız, 
özendiğimiz, benzemeye çalıştığımız Batı'da da, çocuklara dayak ve işkence var. Bildirge, 
çocuk haklarını berraklıkla, belâgatle anlatıyor: Besi hakkı, barınak hakkı, dayanak hakkı, 
öğretim hakkı. Ama, uygulamaya, gerçek duruma baktığımızda irkiliyoruz: Birçok 
toplumlarda, çocukların yeme hakkı, kötek yeme hakkıdır. Barınak hakkı, bastırılma hakkıdır. 
Dayanak hakkı, dayak hakkıdır. Öğretim hakkı ise, nice yarlerde sömürü hakkı olmuştur. 

Türkiyemizde, tahminlere göre, 500 bin çocuk sokaklardadır, evsiz barksızdır... 
Köprüaltı çocukları, sokak çocukları... Esrar çekmeye uyuşturucu satmaya zorlanan çocuklar. 

Ve yaygın bir beslenme bozukluğu, özellikle, az gelişmiş ülkeleri kasıp kavuruyor. 
UNICEF'in rakamlarına göre, bizim ülkemizde her 5 çoc uktan biri kısa boylu kalıyor. Kırsal 
alandakilerin yüzde 27'si besi azlığı yüzünden bodur. Bizde ve başka nice toplumlarda, 
sağlıksız çocuklar, genç yaşta evlendirilenler, tinerciler, çocuk fuhuşu,  satılanlar, suçların 
kucağına itilenler... 

Dünyada 3 çocuktan birinin nüfusa  kayddettirilemediği saptanmıştır. Bizde bu oran, 
yüzde 15 tir. Türkiye'de 6 ile 9 yaş arasındaskai çocukların yüzde 18'i çalışmak zorunda. 10 
ile 11 yaşlarındaki çopukların yüzde 31,6'sı şu anda çalışmakta. Ve bu çocukların yüzde 
57'sinden fazlası,  sağfiKsız  ortamlarda, hatta ilkel koşullar altında çalışıyor. 
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Yeryüzünün birçok yerlerinde 18 yaşından küçük 300 bin genç ve çocuk, kız erkek, 
çeşitli askeri amaçlarla, düşmanı ya da başka kabilelerin insanlarını öldürmek için 
kullanılıyorlar. Rio de Janeiro'da Ç-16 yaş arasındaki 5 bin çocuk, esrar, kokain ve başka 
uyuşturucular satarak hayatını kazanmaya çalışıyor. Romanya'da uyuşturucu tutkunu 100 bin 
çocuk hastanelerde ve başka kuruluşlarda. Ve bunların çoğu tedavi edilemiyor. 

1989'da New York'ta, Türkiye'nin de şaşaalı bir biçimde katıldığı "Dünya Çocuk 
Zirvesi" toplanmıştı. Aradan 10 yıl geçti. İlan edilen büyük amaçlara ve parlak tasarılara 
rağmen, on yıl içinde, dünya çocuklarının durumunda önemli bir düzelme olmadı. Ne yazık ki 
bizde de olmadı. Gelecek hükümetlerin bu yönde büyük görevleri vardır. Geçmiş hükümetler, 
bazen, ülkemiz de fevkalâde  iyi işler yaptıiar. Şu sırada da birtakım olumlu girişimler var: 
Bunlarla iftihar  edebiliriz. Birçok memketlere kıyasla çocuklara yönelik daha yaratıcı 
programlar uygulayabildik ama, nice fırsatları  kaçırdık. 

Benim içimde ukde olan bir anımı anlatayım: 1971'de Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
kültür bakanıydım ve kültür etkinliklerinin çok büyük ölçüde çocuklara yönelmesini 
istiyordum. Halkevlerine benzer "Çocuk Yurtları", "Çocuk Merkezleri" kurmayı tasarladık. 
Bunu ilk olarak büyük kentlerde başlatacaktık, pratik kolaylıkları dolayısıyla. Okul 
saatlerinden sonra ve Cumartesi, Pazar günleri çocukların sokakta kamaması, evlerde 
annelerine babalarına yük olmaması için, ama bunun ötesinde, çok daha hayatî bir hizmet 
olarak, yuvalarda, yurtlarda, merkezlerde oynayarak, eğlenerek, hem de öğrenerek, sevdikleri 
sanat dallarında yeteneklerini gelişıirmelerini sağlamak, temel amacımızdı. Resim yapmak 
isteyen çocuklara bu merkezlerde keğıt, fırça,  boya verecektik. Spor yapmak isteyenler, başka 
odalarda, kortlarda oynayacaklardı. Müziğe meraklı olanlara gönüllü öğretmenler müzik dersi 
verecek, çeşitli araçları nasıl çalacaklarını göstereceklerdi. Kitaplıklar, film  gösterileri, 
danslar, halk oyunları... Diyelim ki 1er gün 3'ten 6'ya kadar, hafta  sonları bütün gün... Bunu 
ancak devlet gerçekleştirebilirdi, özellikle 1970'li yıllarda. Her ay on binlerce çocuk, ilerde 
yüzbinlerce çocuk yararlanabilecekti. Ne yazıktır ki, ben Kültür Bakanlığından ayrılır 
ayrılmaz bu tasarıya ilişkin dosyaları bile ortadan kaldırdılar. 1971'den bu yana "Çocuk 
Merkezleri" uygulamaya girseydi, sonraki yıllarda acısını çektiğimiz gençlik eylemlerini belki 
de yaşamayacaktık. Yurtların ve merkezlerin sayısı artınca, ülke sathına yayılınca, -hele ilerde 
özel sektörden, vakıflardan,  sivil toplum kuruluşlarından da yardım görünce- milyonlarca 
çocuğumuz, bilgi ve sanat bakımından ne kadar güçlü bir donanıma sahip olabilecekti... 
sokaklarda perişan olmaktansa, uyuşturucuya yönelmektense, olur olmaz ideolojilere saplanıp 
kalmaktansa olumlu ve yaratıcı uğraşlara kavuşacaklardı. 

75. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti büyük bir coşku yaşadı. Ancak, ilk 15 yılını 
dinç ve gür yaşadıktan sonra 60 yılını bocalamayla geçiren 75'lik bir ihtiyarın kendisiyle 
hesaplaşmasını da beceremedik, yeniden doğan bir varlığın umutlarını ve iyimserliğini de. 
Bence 75. yıl, bir Çocuk Yıldönümü olarak kutlanmalıydı. İleriye yönelik olmalıydı. Biz eski 
nesiller, 75 yılda neler yaptığımız öyküsünü, coşkusunu yaşamaya çalıştık. Bencillik yaptık. 
Oysa, bundan sonraki yıllara, onyıliara, gelecek nesillere. Cumhuriyetimizi ilerde yönetecek, 
yürütecek olan çocuklarımıza neler yapabilirdik? İşte bunu konuşmalıydık. 

75. yılda çocuklarımızı gözardı ettik. Çocuklar konusunu ele almadık. Hep kendi 
nostaljimizi yaşadık, kendimizi değerlendirmeye çabaladık. Sanırım, seziyorduk ki 
günümüzün yavrularına parlak bir gelecek vaad etmek için gerekli olan mecalimiz yok ve 
gösterebileceğimiz önemli başarılarımız yok, hattâ manevi gücümüz yok. Oysa 75. yılda 
kendimizi çocuklara, yeni kuşaklara adamalıydık. Başaramadık bunu çünkü iktidarımızın 
büyük bir kesimini karanlık güçlere, hain çetelere, vicdansız soygunculara, hukuk ve adaleti 
hiçe sayanlara, kara para gözlülere, özgürlük düşmanlarına, iç ve dış sömürgenlere 
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bırakmıştık. Çocuklara mirasımız bir "erdem cumhuriyeti" olmalıydı. Oysa utancımızdan 
onların yüzlerine, gözlerinin içine bakamıyoruz: o yüzden, kutlamalarda başımızı çocuklardan 
öteye çevirip geriye baktık. "Türk önde, Türk ileri" derken bir burukluk vardı içimizde. Ne 
diyecektik çocuklarımıza: "Cumhuriyetimiz saf  bir yavru gibi tertemiz" mi? "demokrasimiz 
şiirin bir yavrucak gibi şimdi emekliyor ama ayağa kalkıp emin adımlarla sizin için nurlu 
ufuklara  yürütecek", mi diyecektik? 

Kendini çocuklara adamayan cumhuriyetler güdük kalmaya mahkumdur. Biz nicedir, 
çocuklarımıza gerekli ilgi ve ihtimamı yeterince gösteremiyoruz. En iyi cumhuriyet, bence, 
terimin tüm anlamlarıyla, ülküleriyle, heyecanlarıyla "Çocuk Cumhuriyeti"dir. 

Biz ne zaman kuracağız " Çocuk Cumhuriyetimizi? Çocuklara 23 Nisanda üniforma 
giydirmek, çeşitli koltuklara bir gün için birkaç tanesini oturtmak elvermez. Çocukları 
yüceltecek, onlara yaratıcı yetenekler sağlayacak çalışmalara yönelmemiz, hepsine daha geniş 
ufuklar  açmamız gerek. 

Bu ufuklardan  birincisi, çocuğu çocuk olarak, hem de çocuk kişiliğinin bütünlüğü 
içinde kabul etmektir. 

İkinci ufuk,  çocuğa saygıdır. Kimi yerli ve yabancı yazarların eskiden yaptığı gibi 
küçümsememeliyiz küçükleri. İngiliz şair William Wordsworth gibi "Çocuk, adamın, 
yetişkinin babasıdır", demek yeterli değildir. Fransız LaBruyere ne kadar yanılmıştı: 
"Çocukların ne geçmişi vardır ne de geleceği, onun için bugünün, bu anın tadını çıkarırlar". 
Bu gözlem, eksik ve hatalıdır. Biz yalnızca çocuklarla birlikte yaşamakla kalmamalıyız, onları 
yaşamalıyız. Çocukların bizden temiz ve erdemli olduğunun bilinciyle, onların bizden ileri ve 
üstün olacağı anlayışıyla, her birinin her hakkını vererek. Sadece Birleşmiş Milletler 
Bildirgesinde bu haklar ve ilkeler yazılı olduğu için değil, insan olarak, Türk olarak, vatandaş 
ve dünya vatandaşı olarak yapmalıyız bunları. Çocukların haklarını, hayatını, haysiyetini 
saygıyla izleyen ve geliştiren bir etik ve estetik yaratmak görevimizdir. 

Üçüncü ufuk,  "sevgi ufku"  dur. Sevgi Cumhuriyeti yaratmak zorundayız. Sevgiyi baş-
tâcı eden ve barış dünyasına yönelen bire cumhuriyet. Ünlü Amerikan dans sanatçısı İsadora 
Duncan demişti ki: "Çocuklara acı çektirildikçe dünyada gerçek sevgi yoktur". Sevgisizlik 
dünyasında çocuklar feci  acılar çekiyor. Az gelişmiş ülkelerde açlıktan, hastalıktan avurtları 
çökmüş nice milyonlarca yavrucak var. Hiç sevgi ve ilgi görmeyen sayısız çocuk. 

Dördüncü ufuk,  "eşitlik ufku"dur.  Yaratacağımız çocuk cumhuriyetinde kızlar ve 
oğlanlar tam eşitliğe kavuşmalı. Yoksullarla zenginler eşit olmalı, her ırktan, her dinden, her 
renkten, her kesimden çocuklar.... nasıl ki yeryüzündeki tüm uluslar, tüm toplumlar eşit 
olmalı. 

Beşinci ufuk,  "yaratılar ve yaşantılar ufku".  İnsanları ve başka varlıkları, hayvanları 
da, bitkileri de, doğanın tümvarlıklarını sevgiyle yoğurmalıyız ve bunu çocuklarımıza 
öğretmeliyiz. Ama önce biz kendimiz öğrenmeliyiz. Serçeler şipşirin olduğu gibi, pireler de 
akıllı görülmeli. Her yaratılmışın kutluğu, değişik ülke ve uygarlıklardaki yaratı ve 
yaşantıların eşdeğer olduğunun bilincine varmak zorunludur artık. 

Altıncı ufiık,  içe yöneliş, hem de dışa açılıştır. Hem çocuğun ruhuna girmeliyiz, hem 
onu dış gerçeklere ve kendi iç varlığının zenginliklerine götürmeliyiz. Bunu yaparsak, 
çocuklara özellikle yoksul ülkelerde yaşattığımız cehennemden kurtulma olanağı 
sağlayabiliriz. Yeni bir cennetin umudunu ve iyimserliğini vermeliyiz onlara. 

Ufuklara  yönelmek, "Çocuk Cumhuriyeti" kurmakla olur. Eğitim sisteminde, okul dışı 
etkinliklerde devrim gibi köklü değişimler gerektirecektir bu. Aksi takdirde, cumhuriyetimizin 

22 



şimdiki sıkıntıları sürüp gidecek. İyi yetiştiremediğimiz çocuklar ilerde devletin yüksek 
kademelerine gelince ahlâksız, bencil, belki soyguncu, en azından ülkeye, ulusa, dünyaya 
hizmet etmeyen kişiler olacaklar. "23 Nisan'da neşe doluyor insan" deyip dururuz ama, 23 
Nisan'larda kalbimiz neşe dolmuyor. 

İlköğretimdekiler için okul dışı hizmetlerimiz, acıklı denecek kadar kıttır. Bunun 
birçok göstergeleri ve kanıtları var: 10 milyon çocuk için (okullarda yoksul kitap 
kolleksiyonları bulunuyorsa da) tüm Türkiye'deki çocuk kütüphanelerinin sayısı 100'ün 
altındadır. Öte yanda, devletin ve özel sektörün içerde ve dışarda, başka amaçlarla yaptığı 
lüks yatırım ve hacamaları, israfı,  yitirilen paralan düşünün. Bu fonların  bir kesimi niçin 
çocukların gereksinimlerine yönetilemiyor? Hele son 15-20 yılda büyük hamleler yapan 
Türkiyemiz, çocuklarını niçin bu kadar yoksun ve yoksul bırakıyor? Akıl almaz miktarları 
yurt dışında villalar ve kâşâneler satın almak, özel uçak ve helikopterle, yatlarla gezmek için 
harcayan nice zenginlerimiz, zavallı çocuklarımızı niçin düşünmüyorlar? 

"Çocuk Kültürü" çok güzel bir deyim. Kongrenizin temel konusu. Bence "Çocuk 
Kültürü", çocuklar için kültür hizmeti demektir. Yeni fonlarla  yaratılabilecek nefis  hizmetler 
olduğu gibi. Hiçbir ek malif  kaynak veya külfet  gerektirmeden gerçekleştirebileceğimiz 
sayısız işler kolayca gündeme gelebilir. 

Bu bağlamda, 1971 yılının sonbaharında, Ankara ve İzmir'de Kültür Bakanlığımızın 
başlattığı önemli bir uygulamayı anlatmak isterim: Öğrencileri, okul saatleri içinde, 
öğretmenleriyle birlikte, okullarından Milli eğitim Bakanlığı otobüsleriyle alıp Kültür 
Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatrolarına, Cumhurbaşkanlığı Senfoni  Orkestrasına, Devlet 
Opera ve Balesine getiriyorduk. Yalnız Devlet Tiyatrosuna her gün 800 çocuk geliyor, 
salonlarda tıpkı yetişkinler gibi oturuyorlardı. Devlet Tiyatrosunun çocuk oyunlarını, Devlet 
Operasının "Ayı Masalı" adlı çocuk operasını, Cumhurbaşkanlığı Senfoni  Orkestrasının 
"Peter ile Kurt"unu izliyorlardı. Belki de hayat boyunca hiç tiyatroya, baleye, konsere, 
operaya gidemeyecek olan çocuklar, bir kuruş harcamadan, ailelerine yük olmadan 
profesyonel  temsilleri izlenip okullarına dönüyorlardı. Bunun devlete tek masrafı,  birazcık 
benzin parası idi. Salonlar var, sanatçıların maaşları zaten ödeniyor, prodüksiyonlar hazır. 
Öğretmenler sınıfta  ders yapacaklarına, tiyatroya, opera ve baleye, CSO'ya gelerek 
öğrencileriyle birlikte oluyorlardı. CSO'da birlikte şarkılar söyleniyordu. Çocuklar için nefis 
bir yaşantıydı bu. 

Ne yazık ki, bu uygulamalar başladıktan ve çocukları sevindirdikten sonra, ben Kültür 
Bakanlığından ayrıldığım gün iptal edildi tümüyle. Yıllar boyunca, devlet ve hükümet 
başkanlarına, tanıştığım her Kültür Bakanına, Devlet ve Belediye Tiyatroları yöneticilerine, 
hayır işleriyle ün kazanan birkaç büyük zenginimize, çocuklar için bu uygulamanın yeniden 
başlatılmasını önerdim, rica ettim, yalvardım. "Milliyet"te yazdım, başka yerlerde yazdım, 
konferanslarda  anlattım. Ama 27 yıldan uzun süredir hiçbir şey yapılmadı. Binalarımız var, 
otobüslerimiz var, öğretmenlerimiz var, herşeyimiz var. Devlete hiçbir malî külfet  olmayacak. 
Ama, yapılmıyor, yapmıyorlar. Çünkü çocuklara ilgi, sevgi, saygı duymuyorlar. Çocukların 
geleceğine hizmette bulunmak istemiyorlar. 

Nitekim, birçok sanatçılarımızı okullara göndermek üzere bir program başlatıyorduk. 
Önde gelen sanat erlerimizi çocuklar görecek, onlarla konuşacaklardı. Öpere sanatçıları 
onlara birkaç arya söyleyecek, baleciler gösteri yapacak, müzisyenler bir iki parça 
çalacaklardı. O zaman, sahneye çıkmayan ama maaş alan, emekli oluncaya kadar 20-25 yıl hiç 
çalışmadan maaş alacak olan yüzü aşkın sanatçı vardı. Onları çocuklara sanat götürmek için 
kullamayı planlamıştık. Bu da yürürlüğe konulmadı. 
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Olumlu, yapıcı, yaratıcı bir anlayışla hizmet edecek bir "Çocuk İşleri Bakanlığı" 
kurulmasının vakti gelmiştir. Türkiyemizin buna büyük gereksinimi vardır. Hele bu 
Bakanlığın başına çocukları gerçekten seven, iş yapmak isteyen, bürokratik davranışları 
olmayan bir bakan ve kadro gelirse, günümüzün geniş olanaklarıyla fevkalade  işler 
gerçekleştirilebilir. 

Ben bu bakımından iyimserim. Sanırım, gelecek yıllarda, çocuk sevgimiz, çocuk 
kültürü anlayışımız, özellikle bu gibi etkinlikler sonucunda, hem de basının, aydınların, 
medyanın, sivil toplum örgütlerinin halkı yönlendirmesi, bu bilinci ve aşkı yaratması 
sayesinde, çocuklarımız için çok daha iyi bir gelecek sağlayacak. O geleceğin güzelliğini 
Nazım Hikmet ne güzel dile getiriyor: 

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne / allı pullu bir balon gibi verelim 
oynasınlar oynasınlar / türküler söyleyerek yıldızların arasında / dünyayı çocuklara verelim / 
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne 
doysunlar / dünyayı çocuklara verelim / bir günlük de olsa öğrensin arkadaşlığı / çocuklar 
dünyayı alarak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. 
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ERKEN CUMHURIYETIN ÇOCUKLARıYLA 
BIR SÖZLÜ TARIH ÇALıŞMASı 

Prof.Dr.  Mine  TAN 

Size içiçe geçmiş iki öyküden söz etmek istiyorum. Bunlardan biri Cumhuriyet'in 
kuruluş yıllarında yaşanmış çocukluğun/çocuklukların öyküsü. Öteki, bu çocukluğu anlamak 
ve belgelemek için girişilmiş pedagojik çabanın... Bu çaba, "Cumhuriyet'te Çocuktular" 
adını taşıyan bir proje biçiminde somutlaşmış ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki 
çocukluk yaşantılarını, yaşayanların ağzından kaydederek incelemek amacına yönelmişti. 

Öykü I: Bir pedagojik deneme 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin lisans ve doktora programlarında 

1997-98 bahar döneminde verdiğim Çocukluk Tarihi ve Toplumsal Tarihte Çocuk adlı 
derslerimi bu proje çerçevesinde kurgulamıştım. Çalışmayı bu dersleri seçen onüç lisans, üç 
yüksek lisans ve dört doktora öğrencisinden* oluşan araştırma kümesiyle, 15.3.1998 ve 
26.5.1998 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bir sözlü tarih araştırması biçiminde 
yapılandırdık. 

"Cumhuriyet'te Çocuktular" projesi, çocukları tarihin özneleri olarak tanımlıyor, tarih 
içinde nasıl konumlandıklarını anlamaya yöneliyor, çocukluk anıları aracılığıyla geçmişimizin 
daha tam ve "gerçek" olarak algılanmasını amaçlıyordu. Pedagojik açıdan bu, derslere ve 
araştırmaya katılan öğrencilerin, Cumhuriyet'in 75. yılında, geleneksel tarih öğrenimi içinde 
zaman zaman yabancılaştıkları bir dönemi ve kuşağı daha iyi tanımaları girişimiydi. Kendi 
adıma, eşgüdümlü olarak yürütülen iki ders ve bir araştırmayla bir süredir denemekte 
olduğum pedagojik yöntemi sürdürüyordum. Bu yöntem, tek yönlü ve tekil aktarıma dayanan 
bir öğretimden çoğul ve karşılıklı etkileşimler içeren öğrenmelere geçişi amaçlıyor, derslere 
herzaman birlikte giren öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tartışmalar aracılığıyla 
öğrencileri, bilgiyi yaşantıları üzerinden sınayarak paylaşmaya özendiriyordu. Böylece sorular 
ortaya atmayı, kazanılmış bilgiyi tersyüz etmeyi, görüşler geliştirmeyi sağlamaya 
çalışıyorduk* Çocukluk Tarihi ve Toplumsal Tarihte Çocuk dersleri "Cumhuriyet'te 
Çocuktular" projesi ile bir adım ileriyi hedefliyor,  çevreyi eğitimin odağında, sesi ve 
yaşantısıyla yeralmaya çağırıyordu. Bu örnekte, hedefe  en uygun görünen yol ise sözlü 
tarihti. 

Lisans öğrencileri: Hediye Atıcı, Pınar Bakıcı, Sevgi Bozdoğan, şerife  Bozkurt, Neslihan Güney, Aysun 
Oruç, Evrim Özdemir, Dilek Pınarcı, Mustafa  Sever, Adem Soydan, Sevda Özlek, Özlem şahin, Duygu 
Vural; yüksek lisans öğrencileri Sema Başer, Yıldız Koçyılmaz, Nilgün Tuncel; doktora öğrencileri Ali 
Gurbetoğlu, M.Akif  Sözer, Selçuk Uygun, Ahmet Yayla. Araştırma kümesindeki bu heyecanlı, çalışkan, 
üretken öğrencilerime gönülden teşekkür ederim. Onların azmi, emeği, katkıları benim için hem öğretici 
hem alabildiğine mutluluk vericiydi. 
1994-95 ve 1995-96 da Prof.Dr  İpek Gürkaynak'la birlikte, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim 

Programları ve Öğretim, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dallarında 
açtığımız Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik başlıklı yüksek lisans; 1996-97'de ve 1997-98'de arastirma 
görevlileri Özlem şahin, Güzin Yamaner ve Yasemin Esen'le A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 
okuttuğumuz Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim konulu lisans derslerinde bu mantık ve pratik izlenmişti. Bu 
derse ait gözlemlerimizle ilgili olarak bkz. Tan, M., Y.Esen, Ö.Şahin, G.Yamaner, "Lisans Programlarina 
Kadin Bakis Açisinm Kazandırılması Adına Pedagojik Bir Deneme", 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve 
Gelecek içinde, O. Çitçi (ed.), TODAİE: Ankara, 1998, 363-382 ve Tan, M„ Ö. Şahin, G. Yamaner, 
"Toplumsal Cinsiyet Konulu Bir Lisans Dersi Üzerine Gözlemler," 4. Ulusal Kadin Çalismalari 
Toplantisi'na sunulan bildiri, EKAM, 7-9 Eylül 1998, İzmir. 
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Neden sözlü tarih? 
Sözlü tarih, tarihin kıyısında kalan tüm insanlar gibi çocukların tarihini yazmakta da, 

gençleri büyük tarihsel olaylarla bağlantılandırmakta da özellikle önemli bir yöntem niteliği 
taşıyordu'.Tarihte kuşakları anlamak, bir dönemin önemli olaylarının onlar için ne anlama 
geldiğini bilmekle ilişkiliydi. Bu tam da standart tarih öğretisi içinde eksik olan bireysel 
deneyimi öne çıkaran sözlü tarihin yaptığı şeydi2 .Sözlü tarih görüşmesinin özneleri için de 
bunun önemli olduğu düşünülebilirdi. Çünkü öznenin kendi yaşamı ve özellikle çocukluğu 
üzerine düşünmesi, bu dönemle ilgili anılarım paylaşması, çocukluğunun belki de terkedilmiş 
yaşantılarının başkaları için de önemli olduğunu görmesi anlamına geliyordu. Bugün seksenli 
yaşlarını sürenler Cumhuriyet ilan edildiğinde çocuktular. O zaman neredeydiler ve 
Cumhuriyet'in neresindeydiler? O dönemi belleklerinde nasıl saklamış ve nasıl, 
anılaştırmışlardı? Şimdiki çocuklardan ne farkları  vardı? Toplumsal cinsiyet, coğrafya,  sınıf 
ve etnik köken bu çocukluk yaşantılarını nasıl biçimlemişti? Ne kadar okuyabildiler? 
Gittikleri okullar öğretmenleri, arkadaşları, okula nasıl gittikleri, ne giydikleri, nasıl ders 
yaptıkları bizim için önemliydi. Özel yaşantıları,kişinin unuttuğu ya da kaydedemediği 
biçimde ortaya çıkaran sözlü tarihin bize, erken Cumhuriyet dönemini kişisel düzeyde 
anlamak olanağını vereceğini düşünüyorduk. Yanlışlar, abartılar, duygusallaştırmalar ve 
bastırmalar olabilirdi. Ama bu tür kısıtlar tüm tarihsel kanıtlar için söz konusuydu. Ve sözlü 
tarih tanıklığının yanlılığı, öznenin kendisi için önemli olanı öne çıkaran bir tarih yorumu 
oluşu nedeniyle de değerliydi3 . 

Yirmi kişilik öğrenci kümesinin, çocukluk tarihi, sözlü tarih ve Cumhuriyet tarihi 
konusundaki okuma ve tartışmaların ardından, sözlü tarih görüşmecileri olarak alana 
çıkmaları öngörülmüştü. Her görüşmeci ikisi kadın ve ikisi erkek olmak üzere dört özneye 
ulaşacak, onlarla derslerde tanıtılan tekniklerden ve geliştirilen görüşme kılavuzundan 
yararlanarak, öznelerin kendi tercihi olan mekanlarda, ses bantlarına* kaydedilen görüşmeler 
yapacak, görüşmeleri bantlardan, ağız ve dil özelliklerini değiştirmeden yazıya geçirecek, her 
anlatıyı, görüşmeyle ilgili kendi öyküsünü de ekleyerek sunacaktı. 

Görüşmecilerin yetiştirilmesi sürecinde üzerinde durduğumuz konulardan bazıları 
öznelere karşı saygılı, nazik, dikkatli ve sessiz olmaları; kullandıkları dile özen göstermeleri, 
interaktif  iletişim becerilerini kullanmaları; yalın, küçük, açık uçlu sorular sormaları ve 
bunları önceden ezberleyerek gitmeleri, görüşme odağı içinde ancak esnek bir söyleşi 
zemininde kalmaları, yorum yapmaktan, fikir  vermekten kaçınmaları, kendilerine güvenmeleri 
ve öznelerin karamsarlığını yenmeleriydi 4 . 

Görüşmeci öyküsünün enaz şu üç sorunun yanıtını vermesi gerekiyordu: Özneye nasıl 
ulaşıldığı ve kim olduğu; görüşmecinin, öznenin genel tavrı, görüşmeciye yaklaşımı ve 
görüşme konusundaki yorumları, algıları, gözlemleri; yaptığı işle ilgili çıkarsamaları, 
özeleştirileri, değerlendirmeleri. 

' West,E. ve P.Petrik, Small Worlds, Children and Adolescents in America, 1850-1950. Lawrence, Kansas: 
University Press of  Kansas, 1992, s.7; Fletcher, W., Recording Your Family History, A Guide to Preserving 
Oral History with Videotape, Berkeley: Ten Speed Press, 1989,177. 

2 Perks, R. Oral History, Talking About the Past, rev.ed., London:The Historical Association, 1995,5. 
3 Burnett, J. (ed.). Destiny Obscure, Autobiographies of  Childhood. Education and Family from  the 1820s to 

the 1920s, rep., London: Routledge, 1994, xii. 
Görüşmelerde kullanilan ses bantlarini sağlayan RAKS fırmasina  ve firma  yöneticilerinden sayin Teoman 
Güıgan'a teşekkür ederiz. 

4 Bkz. örneğin, Sitton, T. et.al., Oral History, A Guide for  Teachers (and others), Austin:University of  Texas 
Press,1983. 
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Öncelikle seksen yaş dolaylarında, bellek, işitme ve konuşma sorunları olmayan 
bireylere ulaşmayı amaçlamıştık. Yaşanılan yer, toplumsal-ekonomik köken, eğitim gibi 
belirlemelerden özellikle kaçınarak olabildiğince farklılık  gösteren, sıradan bir yaşamlar 
dizisine ulaşmaya çalıştık. 

Onlara nasıl ulaştık? 
Özneleri arayış bizi çevreye açılmaya, çevremizdeki insanlara olası özneler ya da bizi 

öznelere ulaştıracak kişiler olarak yeni bir duyarlılıkla yaklaşmaya yöneltti. Ailelerimiz, 
komşularımız ve arkadaşlarımız kadar tanımadığımız kimseler de arayışa dahil oldu. Mahalle 
muhtarlarına, bakkallara, apartman kapıcılarına ve yöneticilerine haber bırakıldı. Camiler, 
kahvehaneler, supermarketler, parklar, çocuk bahçeleri salt bu amaçla defalarca  ziyaret edildi. 
Emekli Öğretmenler Derneği gibi kuruluşlardan, Ormancılar Derneği gibi meslek 
örgütlerinden, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum örgütlerinden isimler, telefon 
numaraları alındı. Huzurevleri, Güçsüzler Yurdu gibi yaşlı bakımevleri tarandı.Ankara'nın 
tüm cadde ve sokaklarında, otobüs ve dolmuşlarında karşılaşılan her yaşlı "acaba kaç 
yaşındadır?" ya da "benim öznem olabilir mi?" düşüncesiyle yakın gözleme alındı. 

Öznelerle yapılan öngörüşmede araştırmanın amacı ve ses kaydına dayalı olarak 
yapılacak söyleşi konusunda bilgi verildi, gün ve saat belirlendi. Görüşmecilerin ortak 
izlenimlerinden biri kadınlara ulaşmanın ve onları görüşmeye ikna etmenin daha güç 
olduğuydu. Yaşlı kadınlar yalnız erkek görüşmecilere değil kadın görüşmecilere karşı da 
çekingen ve ürkektiler. "Terörist misin, hırlı mısın, hırsız mısın, nereden bileyim?", 
görüşmeciyi evlerine almak konusundaki en önemli çekincelerinden biriydi. Kadınlar, böylesi 
bir projeye katılmak konusunda da başkalarının -eş,oğul,gelin,vb- iznine ve onayına daha 
fazla  bağımlıydılar. Söyleyecek bir şeyleri olmayanlara ya da "benim aklım ermez" diyenlere 
de kadınlar arasında daha sık rastlanıyordu. 

Görüşmecilerin alana çıkışını izleyen ikinci haftanın  sonunda ve bunu izleyerek her 
onbeş günde bir toplanan grubumuz deneyimleri üzerinden görüşlerini, çıkarsamalarını, 
eleştirilerini paylaşarak yanılgı ve eksikleri en aza indirmeye çalıştı. Anlatılar, ses kayıtlarıyla 
karşılaştırılarak öykülerle birlikte okundu. Görüşmeci performansını  değerlendirmek için 
geliştirdiğimiz ölçütleri ilk aşamada dört doktora öğrencisi tarafından  sunulara uygulandı, 
onların değerlendirmeleri ikinci aşamada benim tarafımdan  anlatı ve öykülerle 
karşılaştırılarak denetlendi. 1998 haziranında bahar dönemi biterken, araştırma kümesindeki 
her öğrenci iki erkek ve iki kadın özneyle görüşmüş, ses kayıtlarını yazılı anlatılara geçirmiş, 
kendi öyküleriyle birlikte sunmayı başarmıştı*. 

Kimdiler? 

Öğrencilerin, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bağlantılarının bulunması, başlangıçta 
bize geniş bir coğrafyaya  açılım umudunu vermişti.Ancak yapılan girişimler, taşrada yaşlıları, 
özellikle de kadınları bu tasarıya katmak konusunda fazla  başarılı olamadı** . Sonuçta, 
Ankara dışında hepsi erkek olmak üzere yedi özneye ulaşabildik. Onlarla İzmir, Marmaris, 

Bu "mutlu son"u 26.5.1998 günü fakültemizde  tüm görüşmecilerimizle öznelerimizden Feriha Baymur, 
Adviye Günal, Beşir Gögüş. Mahmut Işitman, Naciye Öncül, Remzi Öncül, Mehmet Taşkan, İhsan 
Topaloglu, Ali Ulkatan ve Sadegül Yildirim'in katildiklari bir toplantıyla kutlanmış, araştirmayla ilgili 
görüşlerimizi paylaşmiştik. 

Örneğin, görüşmecilerimizden Sema Başer ve Yildız Koçyılmaz, öğretmenlik yaptıkları Çorum'da üç ay 
boyunca erkek ya da kadın tek bir özne bulamadılar. Bunun "dışarılı" olmalarıyla ilişkisi olabilirdi ya da 
başka etmenlerle. Ancak bu sorunun bizim araştirmamizin eksenlerinden olmadigi, merkezle taşra arasında 
bu tür karşılaştırmalar için daha kapsamlı verilere gereksinim bulunduğu açıktı. 
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Salihli, İskenderun ve Ordu'da görüştük.Görüşmeleri çoğunlukla öznelerin kendi evlerinde 
yaptık. Huzurevlerinde sekiz kadm ve dört erkek, güçsüzler yurdunda üç erkek, çocuğunun 
evinde beş kadın özneyle görüştük. Camilerde yaptığımız iki, dernekte ve parkta 
gerçekleştirdiğimiz birer görüşmede özneler gene erkekti. 

Öznelerimiz arasında en büyük grubu (E: 19, K:ll) İç Anadolu'da doğanlar 
oluşturuyordu. Bunu izleyerek Marmara bölgesinde doğanlar (E:7, K:9) ve Güneydoğu 
kökenli erkekler (N:6) geliyor; kadınlar Karadeniz (N:4), Doğu Anadolu (N:4), Ege (N:4), 
Akdeniz (N:2), Güneydoğu (N:l) ya; erkekler Akdeniz (N:2), Doğu Anadolu (N:2), Ege 
(N:2) ve Karadeniz(l)'e küçük sayılarla da olsa temsil görüntüsü getiriyorlardı*. 
İmparatorluğun bugün sınırlarımızın dışında kalan bölgelerinden Balkanlar'da ve Suriye'de 
doğmuş olan ikişer kadın ve Girit'ten bir erkek öznemiz vardı. Sekiz kadın ve yedi erkek özne 
köyde doğduklarını söylemişlerdi. 

Seksen yaş dolaylarında, bellek, işitme ve konuşma sorunları olmayan kişilere, 
özellikle de kadınlara ulaşma güçlüğü bizi yaş sınırlarında esnek davranmaya zorladı. Sonuçta 
kırk kadın özneden onaltısı seksen ve yetmişüç yaşları arasında kaldı. Buna karşılık yedi 
erkek öznemiz seksenle yetmişbeş yaşları arasındaydı. Öznelerimizden en yaşlı olanı 1902 
doğumlu Abdürrezzak Bayertan'dı.En genç öznemiz ise 1925 te doğan Melahat Gözek oldu. 

Öykü II: Nasıl Bir Çocukluk? 

"Cumhuriyet'te Çocuktular" projesi bize, sonraki araştırmalarla*" çoğaltmayı 
amaçladığımız seksen anlatı kazandırmıştı. Bu anlatılarda özneler kendi adlarına konuşmuş, 
özel yaşantılarıyla, duygularıyla, algılarıyla çocukluklarını canlandırmışlardı. Sözlü tarihin 
tüm renkleriyle kaydettiği bu canlandırmalar öznelerin bireyselliklerini ve farklarını  basit 
istatistik kategorilere indirgeyemiyeceğimizi yeniden göstermişti*** .Gene de, bu anlatılar 
üzerinden yapacağımız yeni bir okumayla Cumhuriyet'in çocuklarıyla ilgili bazı ortak 
paydalar, anlayışlar geliştirmeyi deneyebilir miydik? Öznelerimize sorduğumuz soruları üç 
ana başlık altında toplamıştık: Çocukluk, okul ve Cumhuriyet. Burada, "çocukluğunuzla ilgili 
olarak ne söylemek isterdiniz?" sorusuna verdikleri yanıtlar üzerinden öznelerimizin, 
çocukluklarını nasıl anlaştırdıkları konusunda böyle bir denemede bulunacağım. 

Olumsuz Anılaştırmalar 

Hem erkek hem de kadın öznelerin çocukluklarını olumlu ve olumsuz anılaştırmak 
açısından neredeyse eşit olarak bölündükleri görülüyordu. Erkeklerin de kadınların da 
olumsuz anlaştırmalarının en önemli nedenleri yoksulluk ve yetimlikti. Bunlara eşlik eden 
duygular ise acı ve yoksunluk olarak tanımlanabilirdi. 

Yoksulluk ve yoksunluk 
Yoksulluk ve buna bağlı olarak açlık, hastalık ve küçük yaşta çalışmak zorunluluğu 

bazı kadın ve erkek anlatılarında şöyle yansıyordu: "Kar girerdi ayağmıza. Bi şiprik olurdu 
terlik gibi. Onlara gar dola dola giderdik. Çok sefildik.  Donardık, buyardık. Yalınayak 
yürüdüğümü biliyom ben". 

* Bir kadın öznenin doğum yerini belirleyememiştik. 
1998-99 akademik yılının güz döneminde aynı başlıklarla açılan lisans ve doktora derslerinde on 

görüşmeciyle kırk özneye daha ulaşmayı planladık. 
*** Bu farklılıkları  resimleyen iki kadm öznenin anlatıları için bkz. Tan, M. "Cumhuriyet'te Çocuktular": Bir 

Sözlü Tarih Projesinden İki Çocuk / İki Kadın", Aydınlanmanın Kadınları içinde, yay. haz. N.Arat, 
İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 1998, s.144-157. 
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Zehra Demirelli-ev kadını 

"Çocukluk yoğidi. Hocaya gider, gelir oynardık. Dersimizi alır yatardık tavuk gibi. 
Hepimiz fakir  idik. Elimize yumurta geçeydi o gün bizim bayramımızdı. Çoğu insan ot 
yirdiler inek gibi... Etin yağını beze sarardılar, fitil  eder, şamdana koyar yakardık... Üzümleri 
ağzımıza alır çay içerdik..." 

Şaibe Fırçacı -ev kadını 

"Boyna tiken keserdim dağda, sırtıma yüklenirdim getirirdim. Koşardım, düven 
sürerdim, tikeni mala yidirirdim... Çocuğkene bizi, yavrum, ısıtma dutardı... Sapların, 
samanların içinde yatardık. Bizi götürürlerdi, tekke varidi, tekkede çimdirirlerdi... Analık 
gelinim, varidi, 'yün ağır' derdi bize, 'yastık doku' derdi" 

Meryem Kılıçaslan-çiftçi/rençber 

"Sıtmadan başka bir şey görmedik. Hiçbir ilacı yoktu. Bit denen nesne vardı, onu 
temizleyeceğiz diye uğraştık durduk". 

Ali Doğan Öntürk- öğretmen 

"Biz o zaman dağ hayatı yaşıyorduk oğlum...Gayri hep ekmekten bahsetsek 
gonuşmaynan tükenmez. Biz doymazdık ki ya. Uzun zaman harp devam etmiş,efendim,  bizim 
gidenler gelmemiş... Biz ellibeş kişi okuldaydık... Otuzbeşinin anası babası yoktu". 

İsmail Talay-çifitçi/rençber 

"Çok ıstırap çektim.İstiyodum okumak ama babam yoğidi . 

Musa Çalışkan-işçi 

Bu anlatılarda en dikkati çeken özelliklerden biri yoksulluğun köylerdeki çarpıcılığı, 
bir başkası ise kadın anlatılarının ayrıntılandırma ve renklendirme farkıydı.  Yetimlik ise 
Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarının uzantısı olarak çocukluk yaşamlarına 
giriyordu çok kez: 

"1915'te annem babam evlenmişler. Çanakkale harbi olmuş. O zaman öksüz kız öksüz 
oğlanla evlenirse askere gitmez denilirmiş. İkisi de gariban. Evlenmiş, emme... Çanakkale 
insan değirmeni olmuş. Hiç diğnememişler, iki-üç ay sonra götürmüşler... Gitmiş 
Çanakkale'ye ve gelmemiş. Ve gayıpların içinde, şehitlerin içinde değil...". 

İsmail Talay -çiftçi/rençber 

Kadın anlatılarında yetimlik, yer yer dul anneye yönelen acı, özdeşim ve takdirle 
birlikte anılıyordu: 

"Babasız büyüdük.Tabi, onun acılarıynan kolay büyümedik...Dört tane çocuğuylan dul 
kaldı o kadın. O kafesin  ardındaki kadın. Ama Atatürk'e bin kerre dua ederdi ki o serbestliği 
verdi kadınlara. Onun sayesinde bizi, hepimizi okuttu ve meslek sahibi de yaptı". 

Fatma Yapıcı-terzi 

Baskı 

Disiplin ve baskı, olumsuz anlaştırmaların gerek kadınlar gerekse erkekler için ortak 
izleklerinden biri olarak belirdi. Ancak kız ve erkek çocuklarda, toplumsal sınıfa  bağlı olarak 
farklı  biçimler alabiliyor ve değişik sonuçlara götürebiliyordu: "Ben çocukluğumu da 
yaşamadım...Çünkü dükkandan ayrılamazdım. Babam hiçbir tarafa  çıkarmazdı. Birgün, hiç 

29 



unutmam, fırıldak  çeviriyordu çocuklar. Ben de gittim oraya, başladım fırıldak  çevirmeye. 
Kamçıyla vurmaya. Kan tere batmışım. Babam geliverdi "eşşeoğlu eşşek" dedi. Bize bi de 
tokat yolladı da vurmadı. Hemen dükkana kaçtım". 

Vehbi Atalay- öğretmen 

"Çocuklukta sefa  sürmedim kı sana anlatayım. 'Hadi içeri gir gayri, yetti 
oynadığın'derdi analığım", alırdı içeri. 'Kızlar oynamaz sokakta' derdi, Onüç yaşında da 
evlendik. Ondört yaşında oğlum oldu. Bitti, gitti!" 

Cemile Babadağ-temizlik işçisi 

"Ben sokağa alışmamıştım zaten...Benim bir arkadaşım vardı, hakimim kızıydı... O 
gelirdi bize. Beni göndermezdi annem. 'Onun abileri var' derdi... Onlardan hani 'çirkin 
kelimeler öğrenir' derdi... Bizim evde benden başka kimse yok... Evcilik oynardık". 

Huriye Özgüler-öğretmen 

"Çocukluğumu ben yaşadım diyemem. Yani bugünkü çocukların yaşadığı gibi 
yaşamadık biz. Okula giderdik. Okuldan eve gelirdik...Ders çalışırdık. Bizden istenen oydu. 
Onu yapardık". 

Turgut Omal-maliyeci 

Kadın öznelerden bazıları ise olumsuz anılaştırmalarında düzenli bir aile yaşamına 
duydukları özlemi dile getirmişlerdi: "Anababa görmedim. Emicemin evinde büyüdüm. Kim 
yalınızsa onun yanında yattım gaktım. Dövüşürdük çok, emicemin gızmnan". 

Fatma Tuncer-çiftçi/rençber 

Olumlu Anılaştırmalar 

Erkeklerin olumlu çocukluk anlaştırmalarının en önemli dayanaği bolluk ve maddesel 
olanaklardı: 

"Çok iyi geçti, hiçbir sıkıntımız yoktu. Bostancı'lıyız, malum güzel bir şehir. Evimiz 
gayet iyiydi... Kırk odalı bir köşk... Kasa ve kese birdi". 

Haluk Tatarağası/işadamı 

"Dedem hacca gitti. Mahallede muhtaç hiçbir kimse olsa bu zatın hacca gitmesi 
haramdı. Bir yerde kokan yemek yapılırsa dağıtılırdı. Komşu hakkı derler buna. Çocukluğum 
çok iyi geçti, rahattım". 

Muammer Öztürkmen-subay 

Bizim köyümüz iyiydi. Suyumuz da var idi. Arazimiz de bol. Rahat çok. Ayağımızda 
çarık, sırtımızda tırpan". 

Nuri Kadıkıran-çiftçi 

Oyun ve arkadaşlar, erkekler için olumlu anlaştırmaların ikinci önemli kaynağı 
sayılıyor ve aşağıdaki örneklerde olduğu gibi özgürlüğü çağrıştırıyordu: "Oyun, çocukluğun 
işi oyun...Darısı çıktıktan sonra, efendim  o darı gozaklarını doldururduk cebe, mermi mermi 
deye onunla çarpışırdık". 
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Ali Eroğlu-çiftçi 

"Değneğinen çelik çekerdik.Aşık oynardık...Ikı. üç arkadaş daha olurdu... Biz nohut, 
elma, armut, üzüm, bunlar nerde iyisi varsa gündüzden keşfederdik.  Akşamüstü dört arkadaş 
gider bağlara dalardık". 

Ali Ulkatan-arabacı/rençber 

"Arkadaşlarımla çok uyum sağlardık. Onların 'gel' dediği yere giderdik. 'Gedek' 
dediği yere varırdık. Kavga mı etseler, ederdik. Oyun oynanacak, top oynardık... Her 
mahalleyi yenerdik". 

Durak Tonoz 

Kadınlar için okul, olumlu anlaştırmaların en önemli odaklarından biri olarak ortaya 
çıktı: "İştahla, hevesle giderdim okula. Hiç, okuldan kaçtığım günler kattiyen yok". 

Nebile Saydam- öğretmen 

"Okul, bizim için koşulacak bir yerdi". 

Naciye Öncül-öğretmen 

"Okumak, okula gitmek hayatımın en önemli işiydi. Hiçbir iş yapmadım. Okudum, 
nakış işledim". 

Melahat Çaycı-çiftçi/rençber 

Aile içi ilişkiler 

Kadınlar için çocuklukta okul kadar aile ilişkileri de önemliydi: "Çok mutlu bir 
çocukluk geçirdim. Bir kere son derece birbirine saygılı bir anne-babanın evlatlarıyız. Hiç 
ailede görmedik ki annemizle babamizın münakaşa ettiğini. Elbetteki sorunları vardı, odalrınd 
hallederlerdi". 

Fikret Kuraloğlu-ev kadını 

"Evin küçük çocuğu olduğum için annem babam beni başka tutarlardı. Onlar aklıma 
geldikçe hoşuma gidiyor". 

Cemile Göğüş-ev kadını 

"Babam da ... işte hiç bize vurmadı, dövmedi. Hep sevedi. Yani bir yumurta pişirse 
annem onun önüne koysa hepimize o yumurtayı payederdi". 

Sadegül Yıldırım-ev kadını 

"Komşularımız vardı, babamın arkadaşları... Gece-gündüz biraradaydık... Def  çalarlar, 
ud çalarlar, keman çalarlardı... Ondan sonra da... -Bağdat Caddesı'nde oturuyorlardı- çıkar 
biz de geçirmeye gideriz.Nasıl pabuçları da atarız ayağımızdan... Büyük, küçük,annem, 
babam hepsi. Çıktık açık alınla diye marş söyleyerek rap, rap onları evine kadar götörürdük. 
Kimse de 'n'apıyorsun ? demezdi". 

Sabahat Yapıcı-ev kadını 

Nihayet, olumlu kadın anlaştırmalarında anne-kız ilişkisi çarpıcı örnekler 
gösteriyordu: "Annemi çok severdim. O annemi hiç kaydetmek istemezdim. Çok akıllı, çok 
dirayetli, vatanperver... sonuna kadar vatanperver... Bakırköy'de, inanin Rum'u, Ermenisi, 
Türk'ü, 'İffet  hanıma soralım'derdi bir dertleri olduğu zaman. O kadar hayırsever bir 



insandı... Böyle bir anne sevilmez mi? Ona benzemek istemez mi insan? Ben de biraz ona 
benzemeye çalıştım". 

Melek Sevgin-Eınekli öğretmen 

"Bahçede oynuyoruz, çocuklar. Derken benim ayağım takıldı, düştüm. Dizim kanadı. 
Çocuklar koştular bir yerlere doğru bahçede. Ve ağlarken annem geldi, kucakladı, kucağına 
aldı götürdü. O kucağı hiç unutmuyorum. O kucakta, hatta Allah'ı da şöyle düşündüm: Kadın 
olarak düşündüm yani ve böyle çok güzel bir kadın. Siyah gözlü böyle, ve çok güzel bir 
kucağı var...Ecnebiler baktım, resimlerini yapmışlarAllah'ın. Resimlerini, hep böyle sakallı, 
kuvvetli adamlar... Öyle düşünmedim, yani bir anne gibi düşünürdüm Allah'ı". 

Feriha Baymur- öğretim üyesi 

Sonuç Yerine 

Seksen özneden dinlediklerimizle erken Cumhuriyet'in çocukları üzerine basit 
genellemeler yapmak olanağı bulunmuyor. Sözlü tarih bize okuma yazma bilmeyenlere de 
ulaşma şansı verdi ama öznelerimizin, toplumun tümünü temsil özelliği de taşımadığını 
biliyoruz. Köken farkları  yalnız temsiliyette değil, temsil biçimlerinde de yansıyor. Yoksulluk 
ve yoksunluk temsil olasılığıyla birlikte resim, fotoğraf  ve belgeler bırakma şansını da 
kısıtlıyor. Bu araştırmada öznel algılarla ve seçilmiş anlatılarla karşı karşıyayız. Bunlarda saf 
çocukluk anılarını öne çıkarmak ve sonraki yıllara ait etkilenmelerle retoriği yalıtlamak 
çabasıyla sürekli olarak somut olaylardan sözetmelerini vurguluyoruz. Bunu yaptığımızda 
müdahaleci olmayan bir yöntem adına öznelerimize ne ölçüde özgürlük tanıyoruz? Sözlü 
tarih, geçmişi yaşayanların gözlerinden ve sözlerinden görmek için yapılıyor. Oysa öznelerin 
anla tılarını bütünlüğünü bozmadan ya da bölüp parçalayarak yayına hazırladığımızda ne 
ölçüde kendi bakışımızı ve dilimizi -olumlu/olumsuz anılaştırma kategorilerinde olduğu gibi-
onlarınkinin yerine geçiriyoruz? 

Sözlü tarih yöntemi bu genel sorunlara karşın Cumhuriyet'in kuruluş dönemini kişisel 
düzeyde ve çocukluk boyutunda anlamaya, yaşayanların örnekleriyle canlandırmaya, ipuçları 
yakalamaya yardımcı oluyor. Öznelerimizin kendi çocukluklarını anlatırken yaşadıkları 
toplumsal-kültürel çevreye ilişkin önemli bilgiler aktardıklarını görüyoruz. Bulundukları 
kentin topografyasını  çıkarıyor, azınlıklarla ilişkileri anlatıyor; 'muhacirler'ı; ilhak 
öncesindeki Hatay'ı; Atatürk'ün Erzurum'a, Gaziantep'e İstanbul'a gelişini çocukluk 
anılarının odağında, tarih kitaplarında rastlanmıyan türden gözlemlerle resimliyorlar. 
Çocukluk anlatılarında aynı tarihsel olayı -örneğin, Onuncu Yıl kutlamalarını- farklı 
toplumsal kökenlerden çocuklarun nasıl farklı  biçimlerde anılaştırdıklarını görüyoruz. Ötesi, 
çocukların toplumsal ilişkiler içindeki gücünü, evde, okulda ve sokakta geliştirdikleri direnç 
stratejilerine ait ipuçlarını da bu çalışmada yakalıyabiliyoruz. 

"Cumhuriyet'te Çocuktular" projesinin en belirgin sonuçlarından biri "güçlendirme" 
biçiminde ortaya çıkıyor. "Bunu asla yapamam", "ömrümde hiçbir yaşlıyla konuşmadım", 
"ben Ankara'nın yabancısıyım. Bu dört kişiyi nasıl bulacağım?" itirazlarıyla işe başlayan 
öğrenciler kendilerine, bir sonraki dönem öğrencilerine rehberlik edecek kadar güven 
duyuyorlar. "Benim anlatacağım bir şey yok", "benim aklım ermez", "benim okumuşluğum 
yok", "ben ne söylerim acaba çocukluğum hakkında? "çekinceleriyle başlayan özneler için de 
bu deneyim, kendi yaşamının önemini kabule ve keyifli  bir paylaşıma yol açıyor. Bu 
paylaşım, görüşmecilerimizden Dilek Pınarcı'nın ifadesine  şöyle yansıyor: "Gittiğimde güzel 
giyinmiş, evini toplamış, çayı koymuştu. Pencerenin kenarındaki koltuklara oturduk. 
Geçmişten bugüne bir yolculuk gibiydi". 
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Hemen tüm görüşme öykülerinde rastlanan bu tür ifadeler  kuşaklararası yakınlaşmayi 
örnekliyordu. Gençler bu süreçte yaşlıların "bir kilometrekarelik alana hapsedilmişliklerini", 
"camiden eve, evden camiye yaşamlarını", "dil ve görgülerini", "güçlerini" keşfettiler.  Özlem 
Şahin, yetmışsekiz yaşındaki Sadegül Yıldırtm'la görüşmeye gittiğinde onu tek başına, evinin 
badanasını yaparken bulmuştu. Öznelerimiz de görüşmeler sırasında gençleri tanıdılar, 
yaptıkları işe saygı ve sıcaklık duydular. Onların sorularıyla çoktandır düşünmedikleri kişileri, 
ilişkileri, mekanları meğer hiç unutmadıklarını gördüler. Onları bahçelerinden topladıkları bir 
çiçek demetiyle, "çeyizi için" kendi elleriyle ördükleri bir tespihlikle, "montunun cebine 
boşaltıverdikleri şekerler"le, "gene beklerim"lerle uğurladılar. Pekçoğu için görüşmenin sonu 
yepyeni bir başlangıçtı. Kongrede, bu bildirinin sunumundan sonra, öznelerimizden Melek 
Sevgin'in kızı Dr. Siral Ülkü söz almış ve görüşmeden bu yana annesinin adeta çocukluğunu 
yeniden yaşama sürecine girdiğini, yeni anımsamalarla şimdiye kadar hiç söz etmediği bazı 
olaylara, kişilere değindiğini, resimlere, belgelere baktığını söylemişti. 

Araştırma süreci, öğretmen-öğrenci ilişkisinde hiyerarşiyi kırdı, dönüştürdü. Burda 
öğreten ya da bilginin kaynağı olan kişiler alışılageldik biçimde öğretim üyeleri değil, 
dersliğin dışında ve bilgiye "yaşamış olmak" sıfatıyla  sahip olanlardı. Bu aynı zamanda, 
bilgiyle yaşam arasında zaten olmaması gereken dualizmin de kırılmasıydı. 
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ILKOKUL KITAPLARıNDA CUMHURIYET, YURT, 
ATATÜRK, OKUL: 1923- 1950 

Necdet  S AKA  OĞLU 

Konuya girmeden "Cumhuriyet okulu"nu doğrudan ilgilendiren ve ikişer yıl arayla 
atılan üç büyük adımı hatırlayalım: 

-Öğretim Birliği Yasası: 3 Mart 1924 

-Mektep Kitaplarının Maarif  Vekâletince Bastırılması Hakkında Kanun (24 Nisan 
1926) ile o yıl yeni ders programlarının hazırlanması 

-Yeni Türk harflerinin  kabul ve tatbiki hakkında Kanun: 1/3 Kasım 1928 

Genel olarak Cumhuriyet dönemi eğitim ve kültürünü, bunun sonucu olarak da 
yaşamın her alanınım doğrudan bu yasal düzenlemelerin biçimlendirdiğini; bu bakımdan, bu 
adımların, Türkiye'de hâlâ savaşımı verilen karma ve laik eğitimin, kamuyu düşünce boyutlu 
kültüre ve okumaya yönlendirmenin, genel ve yaygın eğitim ve öğretimin yapı taşları 
olduğunu hatırlamak gerekiyor. 

Bunlardan, Cumhuriyet döneminde okul kitaplarıyla ilgili ilk düzenleme sayılabilecek 
1925 tarihli "Mektep Kitapları Hakkında Talimatname"den sonra "Mektep kitaplarının 
Maarif  Vekaletince Tabı"na ilişkin ilk yasalar (*) ile uygulamaya ilişkin "Maarif  Vekilliğince 
Bastırılacak Mektep Kitapları Hakkında Talimatnameler ve "Maarif  Teşkilatına Dair" 
yasalar (**) ayrıca Milli Talim ve Terbiye Dairesinin okul kitapları konusunda görev 
üstlenmesi; gerçi Öğretim Birliği ve Harf  Devrimi yasalarma eş değerde düzenlemeler 
değilse de bu girişimler, sözkonusu devrim yasalarının yaşama geçirilmesinde ve Cumhuriyet 
ideolojisinin beklediği cumhuriyetçi, yurtsever, aydın kuşakları yetiştirmede ilk alt 
yapılanmalar olmuştur. Bu açıdan daha 1920'lerde, en etkili araç olarak okul kitaplarına önem 
ve öncelik verilmiş olması bilinçli bir yaklaşımı düşündürmektedir. 

Diğer yandan 1923-1950 döneminde "okul kitapları" konusundaki duyarlılık, yine o 
dönemin bilinçli ve sistemli diğer "doğru"larına koşut bir yaklaşımdır. Özellikle de 
Cumhuriyet eğitimini Atatürk'le birlikte kuranlardan Mustafa  Necati'nin Maarif  Vekilliğinde 
(1925-1928) ders programları ve okul kitapları konusunda ulusallık, çağdaşlık ve bilimsellik 
açılarından köklü yeniliklerin gerçekleştirilmesi çok önemlidir. 

Okul kitaplarının Bakanlık tekeline alındığı 1926 ve sonrası yasal düzenlemeler genel 
çizgileriyle şunları öngörmekteydi: 

- Okul kitaplarının basımı ve dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığına ait hizmetlerdendir. 

- Bu hizmet doğrudan Bakanlıkça yapılır veya koşullan belirlenerek yüklenicilere 
bırakılır. 

- Okul kitabı yazımı için yarışmalar da Bakanlıkça düzenlenir ve giderleri Mektep 
Kitapları Sandığı'nca karşılanır. 

- Kabul edilen telif  okul kitaplarının mülkiyeti öngörülen dönem için Bakanlığa geçer 
ve Bakanlık bu eserler üzerinde yararlı göreceği değişiklik ve eklentileri yaptırabilir. 

* 24.Nisan 1926 tarih ve 823 sayılı, 3.6.1933 tarih ve 2259 sayılı. 
** 22.3.1926 tarih ve 789 sayılı ve 22.Haziran ve 1933 tarih ve 2287 sayılı. 
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- İlk ve orta öğrenim için tek kitap ilkesi geçerlidir (Tek kitap demek; bir sınıfın 
herhangi bir dersine kaynaklık edecek kitabın, Türkiye'deki bütün okullarda aynı olması 
demektir). 

- Tek kitap ilkesi, derslerde yardımcı kitap, dergi, risale, vesair yayınların 
kullanılmasına engel değildir. 

- Ders konularında, öğrencilerin daha kapsamlı bilgiler edinebilmeleri için okul 
kitaplıkları geniş ölçüde yardımcı kitaplarla desteklenir. Bu konuda, Mektep Kitapları Sandığı 
okul kitaplıklarını takviye etmekle görevlidir. 

- Okul kitaplarının basılması, dağıtılması, satılması için Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi Yasası çıkartılmış ve Milli Eğitim Basımevi kurulmuştur.1 

Konuyu okul kitapları dışına taşıtmamak için, aynı dönemde devletin ve bakanlığın, 
eğitimin yanısıra kültür işlerini de birincil görev sayma bilinciyle giriştiği -ansiklopediler, ana 
bilim kitapları, mesleki yayınlar, klasik eserler, Bakanlık dergileri, okul ders araçları, yıllıklar, 
kataloglar, sanat yayınları, çeviriler vb'ni kapsayan yoğun yayın işlerine değinmiyoruz. 
Bakanlığın 1930'larda 1940'lerde, her yıl ortalama 2,5 milyon ders kitabı2 basmış ve 
dağıtmıştır ki önceki yıllarda basılan kitaplar da uzun yıllar okutulduğuna göre bu dönemde 
nitelik ve nicelikçe değeri tartışılamaz ve yurdun her köşesini doyurmuş bir kitap stoku 
sözkonusuydu. 

Özellikle 1930'lar, Cumhuriyet ülküsünün yerleştirilmesi davasında yaygın ve kalıcı 
etkileri nedeniyle ilkokul kitaplarının en ileri düzeyde önemsendiği bir dönem olmuştu. 
Muallimler Mecmuasının Onuncu Yıl özel sayısında bu önemseyiş şöyle vurgulanmıştır: 
"Cumhuriyet ülküsünün yayılmasına, vatandaşların bilgi seviyelerinin yükselmesine çalışmak 
(...) ve bilhassa mekteplere lazım olan ders kitaplarını en iyi ve en ucuz bir şekilde temin 
etmek yolunda muvaffakiyetli  adımlar atılmıştır.Cumhuriyet idaresinin memlekete hediye 
ettiği dört yüzü geçen muhtelif  mevzulara ait eserlerin umumi baskı yekûnu beş buçuk 
milyonu geçmektedir."3 1920'lerde 350 bin kadarı okullu olmak üzere toplam bir milyon okur 
yazar varken Harf  devriminin getirdiği ivmenin de katkısıyla 1933'te okullu sayısının iki 
katına, genel okur yazar sayısının da 3 milyona yaklaşmış olması dikkate alındığında devlet 
her okur yazara okul kitabı ya da kültürel eser olarak ikişer kitap sunabiliyor demekti. 

Kitaplara geçmezden önce 25 Mart 1932'de "Maarif  Vekili Esat (Sagay)" imzasıyla 
bütün okullara gönderilen "Muallimler Meclisi" (öğretmenler kurulu)'nin görevlerine ilişkin 
genelgenin birkaç maddesini de özetlemekte yarar görmekteyiz: 

- Vatandaş için Medeni Bilgiler'de açıklandığıı üzere, ahlak ve terbiye anlayışlarının 
ve Cumhuriyetimizin ilkelerinin, her Türk çocuğunun kalbinde ve dimağında yer edecek 
tarzda, müsbet telkinlerle ve üstün başarıyla yerine getirilmesi önemlidir. 

- Öğretmenler kurulunda görüşülüp tartışılacak başlıca sorunların ilki "okulda 
izlenecek milli, vatani, terbiyevi amaçlı konular olmalıdır. 

- Cumhuriyetimizin ilkelerine göre okulda milli, vatani ve ahlaki bir ruh yaşatmak için 
önlemler alınmalıdır 

' Nevzad Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi Kuruluşlar ve Tarihçeler, Ankara 1948, M.E.B, 
s. 563-566. 

j 
1943 yılı içinde 82 çeşit ders kitabından toplam 2.337.000 cilt, ya da forma  olarak 25 milyon forma  kitap 

basılmış ve dağıtılmıştır (N.Ayas, a.g.e. s. 583). 
^ Muallimler Mecmuası Cumhuriyetin 10 cu yılında, Cilt X sayı 34 Teşrinevvel 1933, s. 78-79. 
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- Okul kitaplarının incelenmesi sonunda değişiklik gerektiren noktalar saptanmalıdır. 
vb.4 

Konumuza girmezden şu noktayı da belirtmek istiyoruz: Cumhuriyet'in 1950'ye 
kadarki ilk döneminde öğretmene ve okula çok farkılı  bakılıyor, öğretmen yetiştirme ve okul 
yapımı "en önemli davalar" sayılıyor yeni kuşakların "yurt için faydalı  unsurlar haline 
getirilmelerinin" biricik çözümü okul ortamında görülüyordu.5 Buna gereği olarak da elbette 
ders kitaplarına çok önem veriliyor; okul kitapları, cumhuriyet ideolojisini ve vatandaşlık 
erdemlerini yurdun en uzak köşelerindeki eğitmenli okullara değin, kafalara  ve gönüllere 
taşıyacak birircik araç olduğu kabul ediliyordu. 

Bugün elde kalanları kanıtsal birer değer sayılan, her birinin içerik niteliği ve nesnel 
niceliği ayrı ayrı bilimsel ve mesleki inceleme konusu olabilecek 1950 öncesi ilkokul kitapları 
400 ila 500 arasında tahmin edilebilir.6 

Bunlardan, kendi kitaplığımızda bulunan 100 dolayındaki kitap arasından seçtiğimiz 
alfabe,  okuma, tarih, coğrafya  ve yurtbilgisi kitaplarındaki "Cumhuriyet", "yurt", "Atatürk", 
"okul" vurgulamalarına değinerek bir sonuca ulaşmaya çalışacağız. 

Bütün bu 1923-1950 dönemi ilkokul kitaplarının ortak birkaç özelliğinden söz edilmek 
gerekirse alfabeden  okumaya, tarihten coğrafyaya  tüm kitaplarda: 

- Yurt sevgisinin öncelikle ve sık sık vurgulandığı, aile, köy, kent, Ankara, akarsular, 
denizler, dağlar anlatılırken de yine ucundan kıyısından yurt-vatan kavramlarına 
göndermelerin eksik edilmediği saptanmaktadır.Yurdu konu alan üniteler, edebi parçalar, 
öyküler, şiirler ve bunları duyuşsal boyutta renklendiren resimler, fotoğraflar...ile,  yurt adeta, 
anne baba kadar sıcak, sevecen bir kişiliğe büründürülmüştür. Bunu neye bağlayabiliriz? 
Yitirilmek üzereyken kazanılmış, kentlerinden köylerine kadar her köşesi harap ve yoksul bir 
vatanın, yürekleri yurt sevgisiyle çarpan yeni kuşakların özverileriyle kalkınıp göneneceği o 
dönemin yöneticilerinin, aydınlarının, eğitimcilerinin ve elbette ki kitap yazarlarının da 
inancıydı...Yurt sözcüğünün o yıllarda "Yurt Bilgisi", "Yurt ve Yaşama Bilgisi", en son 
"Yurttaşlık Bilgisi" deyimleriyle bir dersin okutulması da bunun bir kanıtıdır. 

- İkinci vurgulama Cumhuriyettir ve ısrarla halkın kendi egemenliğini eline aldığı, 
cumhuriyetten daha iyi bir yönetim biçimi olmadığı vurgulanır. Cumhuriyet sözcüğü de 
"Cumhuriyet Elifbası",  "Cumhuriyet Alfabesi",  "Resimli Cumhuriyet Alfabesi",  "Cumhuriyet 
Kıraati", "Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat" vb. biçimlerde ilk dönemin okuma 
kitaplarına ad olmuştur. 

- Kitaplardaki üçüncü vurgulama "okul"a dönüktür ve bu da doğaldır. Çocukları okul 
ortamına ısındırma ve başarılı kılmanın yanında o günlerin koşullarında biricik yaşam 
yolunun okuldan geçtiği anlayışı da bunu gerektirmiştir. 

- Öteyandan sanılacağının aksine dönemin ilkokul kitaplarında Atatürk vurgulaması 
şaşılacak derecede azdır.Günümüzde bütün ders kitaplarında Atatürk'ün fotoğraflarına,  yaşam 
öyküsüne ve düşüncelerine konsept konuları olarak abartılı ölçülerde üstelik yapaylık ve 
zorlamacılık sanıları uyandırıcı biçimde verilmesi ile o hayatta iken okul kitaplarında 

4 Hasan-Ali Yücel, Türkiye'de Orta Öğretim, İstanbul Devlet Basımevi, 1938, s. 92 vd. 
^ Agâh Sırrı Levend, Maarifimiz  ve Millî Terbiyemiz, Bürhaneddin Matbaası, İstanbul 1940, s.50. 
^ Son olarak Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından  bir sergi katalogu olarak yayınlanan "Harfi  Harfine" 

(İstanbul 1998) Gündağ Kayaoğlu'nun koleksiyonundaki 50 ayrı alfabe  ile 30 kıraat ve okuma kitabı kapak 
resimleri verilerek tanıtılmıştır. 
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kendisinden pek az söz edilmesi, hatta bazı alfabelerde  ve okuma kitaplarında ne resminin ne 
de kendisiyle ilgili yazı ve şiirlerin yer almaması karşısında bir yargıya varabilmek için 
sonuçlara bakmamız gerekiyor. 1930'ların 1940'ların ilkokullarında okuyanların, Atatürk 
sevgisi ve ilkelerine bağlık, ortak paydaları olagelmiştir.. Fakat içinde bulunduğumuz 
dönemde, konsept konularıyla şişirilmiş ilköğretim kitaplarıyla yetişen gençlerimizin ve 
vatandaşlarımızın tümü için artık aynı ortak paydadan söz edebilir miyiz?... 

A) Harf  devriminden önceki (1923-1928) kitaplarda: 

Resimli Elifba:  Hattat Hamid'in eseri olan bu alfabe,  Maarif  Nezareti'nin 1920 tarihli 
izniyle 1923'te İstanbul'da basılmış özenli bir eserdir. Yadırganan özelliği, basıldığı tarihten 
bir yıl önce kapatılmış olan Maarif  Nezaretinin kabul ettiği programa göre ve aynı kuruluşun 
artık geçersiz olması gereken iznine dayanarak hazırlanmış olmasıdır. Bu nedenle de 
Atatürk'ü ve henüz ilan edilmemiş Cumhuriyeti anan bir cümleye rastlanmamaktadır. 
Osmanlı eğitiminin son ve geçersiz kitabıı sayabileceğimiz bu alfabede  "yurt" konulu bir tek 
parça vardır: İbrahim Alaeddin'in (Gövsa) Vatan şiiri. Bu şiir "Bir gün gelir başka yerler 
gezersen / Gönlünde bir yabancılık sezersen / Annesinden ayrı düşen bir yavru / Gibi sızlar 
küçük kalbin, işte bu / Vatan sevdasıdır. Bu söze inan: / Hepimizin annesidir bu vatan" 
dizeleriyle başlıyor.7 

Türkçe Elifba:  Bu da 1923'te İstanbul'da basılmış. Ancak, TBMM Hükümetinin 
"Maarif  Vekalet-i Celilesince ibtidai mekteblerine kabul edilmiş" olmasına karşın, "Gazi 
Paşa"nın adının geçmemesi resminin bulunmaması yanında okul, yurt vurgulamalarına da 
rastlanmıyor. Anlaşıldığına göre, önceki yıllarda dokuz kez basılan bu elifbada,  düzenleyicisi 
yeni rejim ve durum nedeniyle bir değişikliği gerekli görmemiş8 

Kolay Kıraat: Bir eğitimci ve ozan olan Siraceddin'in İlk mektep üçüncü sınıflar  için 
hazırladığı bu okuma kitabı, günümüzdeki ders kitaplarının incelenmesi yöntemine ilişkin 
tarihsel sürecin de ilk sıralarında yer almaktadır ve "mütehassıs komisyonun raporu ve Maarif 
Veka'leti Talim ve Terbiye Dairesinin 398/237 nümerolu kararıyle mekteblere kabul 
edilmiştir." Bir cumhuriyet dönemi olan kitabı olan bu resimli yapıtta da aradıklarımıza 
rastlamıyoruz. Yalnızca iki şiir var ki Anadolu temalı oldukları için, yurt kavramıyla 
buluşturulabilir. Bunlardan ilki Mehmed Emin'in (Yurdakul) "Anadoludan Bir Ses, yahut 
Cenge Giderken" başlıklı "Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur" dizesiyle başlayan ünlü 
şiiri, ikincisi, -imza koymadığına göre- Siraceddin'in, "Anadolu!.. Bu milletin öz yurdu/ 
Kahramanlar konağıdır o eller / Milletimiz orda doğdu büyüdü / Bize ana kucağıdır o eller" 
dörtlüğüyle başlayan kendi şiiridir. Okuldan kaçmanın sakıncalarını anlatan "Mekteb 
Kaçağı" başlıklı ve iki bölümlü öykü de "okul" kavramıyla örtüşüyor. Cumhuriyete ve 
Atatürk'e değinen herhangi bir parça yok. Oysa kitabın ikinci sayfasındaki  yeni programın 3. 
maddesinde "Kıraat parçalarıdaha ziyade ahlakî ve edebî bir mahiyette olacak, millî tarihe ve 
bilhassa son İstiklâl mücahedelerine, cumhuriyet umdelerine aid parçalar" bulundurulacağı 
açık.9 

Cumhuriyet Kıraati: Üç Cumhuriyetçi yazar, Necmeddin Sadak, Midhat Sadullah ve 
Ruşen Eşref,  ortaklaşa hazırladıkları 4. ve 5. sınıf  okuma kitaplarına bu adı uygun görmüşler 
ve içeriklerinde de yurt, Cumhuriyet, okul ve Atatürk konularına ağırlık vermişler. Demek 

7 Mustafa  Hamid. Resimli Elifba,  (4. tab'ı) Kitabhane-i Hilmi, İstanbul 1339, s.74. 
8 İ. Ş. (mürettibi) Türkçe Elifba  (10. tab'ı) İstanbul İkdam matbaası 1339/1341. 
9 Siraceddin, Çocuk Kitabı Kolay Kıraat, (Naşiri İbrahim Hilmi) Orhaniye Matbaası İstanbul 1926 / 1342, s. 

43-44, 67, 48-52, 2. 
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oluyor ki bu iki kitapçık, Cumhuriyetin ve onunla birlikte öne çıkan değerlerin okul 
kitaparında vurgulanışına ilk örneklerdendir 

"Dördüncü Kısım" (sınıf)  için olanının iç kapağında "1340 tarihli müfredat  programına 
göre yazılmış ve Maarif  Vekâlet-i celilesince bütün mekteplere kabul olunmuştur" açıklaması 
dikkati çekiyor. Bu kitaptaki: Ali Rıdvan'ın "Ey vatanım, ey mübarek kahramanlar diyarı" 
dizesiyle başlayan "Vatan" şiiri; "Bağlarıyla bahçeleriyle bütün güzellikleriyle dünyanın her 
tarafında  anılan sevgili yurdumuz bugün başdan başa viranedir" giriş tümceli "Yıkık Yurd"; 
"Yakın vakte kadar Türkiye'de mekteblerin yanında medreseler de yer tutmuştu. Medreseler 
yüzlerce seneden beri sayısız Türk gencinin nurlu zekâlarına birer mezar oldu..." diye 
başlayan "Yeni Mektepler" ile "İzmir'in İşgali" yazıları; Samih Rıfat'ın  "İzmir Türkün 
anayurdu" dizesiyle başlayan "Güzel İzmir İçin" ve "Yaslı Gittim şen geldim" le başlayan 
ünlü "Asker Türküsü" şiirleri; yine dolaylı olarak yurt sevgisinin işlendiği "Ankara" ve 
"İzmir'in İşgali" metinleri; Müşir Gazi Mustafa  Kemal Paşanın fotoğrafının  ve "23 Nisan" 
başlığının altındaki M.S. (Midhat Sadullah)'ın, Atatürk'ün girişimiyle TBMM'nin açılışını ve 
bu tarihin cumhuriyetin temeli olduğunu vurgulayan kısa yazısı ile "İmtihan Kapısında" 
başlıklı monologu konumuzla ilgilidir. Şiirlerde ve metinlerde öncelikle yurt sevgisini 
güçlendirmek, yeni okullara özendirmek, Cumhuriyet'in önemi kavratmak temaları 
işlenmiştir.10 

Aynı yazarların Beşinci Kısım (sınıf)  için hazırladıkları ve bir yıl sonra yayınlanan 
Cumhuriyet Kıraati'nin kapağında, "Talim ve Terbiye Dairesinin 21 Ağustos 1926 tarih ve 
1385 nümerolu kararı ile mekteplere kabul edildiği" açıklaması vardır. Ali Rıdvan'ın "Kara 
Kuvvet" yazısı irtica ile ilgilidir. "Cumhuriyet idaresinin Türkiye'ye yaptığı iyiliklerden biri 
de memleketi kara kuvvetin elinden kurtarmasıdır. Kara kuvvet, Türk memleketinin başında 
korkunç bir tehlike idi. Türklerin başka milletlerden bu kadar geri kalması o meş'um kara 
kuvvetin yüzündendir. Bakınız kara kuvveti size anlatayım: Kara kuvvet, taassubun, cahilliğin 
adıdır...." tümceleriyle başlayan ve medereselerin birer kara kuvvet yuvası olduğunu, oralarda 
resim yapmanın, çalgı çalmanın günah sayıldığını anlatan bu metin: "...Genç Türkiye 
Cumhuriyeti, memlekette kök salmış olan bu muzır kuvveti yıktı; medreseleri kapadı; Türk 
çocuklarına yeni duygular, yeni bilgiler verecek güzel mektepler açtı... "tümceleriyle 
bitmektedir. 

"Büyük halâskârımız, çok sevgili Reisicumhurumuz Gazi Mustafa  Kemal Paşa 
Hazretleri" yazılı fotoğraf,  ilk dizeleri "Cumhuriyet bize ni'met/ Benliğini buldu millet / 
Bizde bugün hakimiyet / Reisimiz Kemal Paşa / Büyük Gazi sen çok yaşa" olan "Cumhuriyet 
Marşı"nın üstündedir. 

Mehmed Emin'in "Halk Hükümet" adlı risalesinden alınan "Halk Hükümeti: 
Cumhuriyet I-II" parçalarında, şiirsel bir anlatımla saltanat yönetimi, padişahların yaşamı 
eleştirilmekte "Artık padişah yok, millet var!" denilerek yeni rejimin iyilikleri anlatılmaktadır. 

Ali Rıdvan'ın "Yıkık Yurdlarımızda" parçasında, düşmanın yakıp yıkığı köyler , 
Halide Edib'in "Bayrağımız Altında" yazısında, köyü yakılıp yıkılmış yakınları savaşlarda 
şehit olmuş, yaşlı bir göçmen kadının Türk bayrağının dalgalandığı topraklarda ölmek isteği; 
İbrahim Sadi'nin "İstiklâl şenliği"nde Cumhuriyet ve Mustafa  Kemal Sevgisi, Nâzım'ın 
"Güzel İzmirimize" şiirinde, yurt topraklarının kurtarılışı, Ruşen Eşref  "Bayrağımız" 

Necmeddin Sadak-Midhat Sadullah-Ruşen Eşref,  Cumhuriyet Kıraati, Dördüncü Kısım, Amedi Matbaası 
İstanbul 1340, s. 10, 41-42, 54-55, 59-60, 69-70, 78-80, 105-106, 120, 135-138. 
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yazısında, yurdun durumu ve Ankara'daki bir bayrak töreni, İzzet Ulvi'nin "Dumlupınar" 
şiirinde yine yurt duygulan egemendir.11 

Sonuç olarak bu iki kitapla, ilkokulu bitirecek ve büyük çoğunluğu çiftçi,  çırak olacak 
o günün çocuklarına Cumhuriyete bağlılık ve yurt sevgisi, en yoğun biçimde kazandırılmak 
amaçlanmış, İstiklâl Marşı ve zafer  şiirleri ile de bu amaç ayrıca desteklenmiştir. 

Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat: Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimimize 
önemli katkıları olan Sadrettin Celal Antel'in yazdığı okuma kitaplarında da ağırlık yurt 
kavramındadır. Bunlardan ilk mektep Beşinci sınıf  kitabında: "Anadolu'yu Gördüm" 
parçasındaki betimsel gerçekleri, bizim bugün gözlerimizin arkasında canlandırmamız 
olanaksızdır. Bu açıdan, eski okul kitaplarındaki metinlerden birçoğu bugün için birer 
belgedir. "Vatanın Sesi" ise Atatürk'ün bir söylevinden alınmış olup yine Türk yurdunun 
savaş sonrası harap durumunu anlatmaktadır. Hamid Sa'di'nin "Küçük Asya", Nüzhet Sabit'in 
"İntikam Ma'bedi" parçaları, Necmeddin Halil'in "Bir Yolcuya" şiiri de aynı anafıkri  ya da 
temayı vermektedir. Atatürk'ün,"Türk Tarihinin Dönüm Noktası" başlığı altındaki, 
Dumlupınar söylevi ile "Harp" başlıklı bir başka söylevinde, İstikla'l Savaşı ile ulusal 
egemenlik ve cumhuriyet konuları içiçedir.Yeni kuşaklan öğretmenliğe özendirmek ve okul 
yaşamını geliştirmek için Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanından alman bir parçaya 
"Muallimlik Zevki" başlığı verilmiştir. Faruk Nafız'in  "Büyük Misafir"  şiiri ile "Gazi, Çiftçi" 
başlıklı uzun yazı, ayrıca sivil kıyafetli  bir fotoğrafı  ve Silifke'deki  çiftliğinin  manzarası da 
Atatürk'le ilgilidir.12 

Yurdbilgisi: İlk okullar için 1926'da yeni dersler ve programlar yürürlüğe konulurken 
Yurt Bilgisi dersine de ilk kez yer verilmiş ve bunun için kitaplar yazdırılmıştır. Anlaşılacağı 
üzere yurt-vatan, vatandaş-insan kavram ve konularının, okuma ve tarih derslerinde işlenmesi 
yeterli görülmeyerek cumhuriyet yurttaşlarını asgari ortak bir kültürle yetiştirme görevi 
verilen ilk okullara, 4. ve 5. sınıflarda  okutulmak üzere bu ad altında yeni bir ders 
konulmuştur. Refik  Ahmed'in yazdığı bu 5. sınıf  kitabı, sözkonusu ders için hazırlanmış ilk 
kitaplardandır. 

Kitabın içeriği, dersin programı doğrultusunda baştan sona kadar, devlet, cumhuriyet, 
devlet örgütü, vatandaşlık görevleri, toplumsal çalışmalar, sağlık, basın, işletmeler, gençlik ve 
spor gibi konulardan oluşmuştur. Atatürk'ün mareşal üniformalı  ve asker şapkalu bir fotoğrafı 
altındaki "Millî Türk Devleti" başlıklı, "Ben, sen, o, biz, siz, onlar...Hepimiz, bütün Türkler, 
Türk milletini teşkil ediyoruz. Türk milleti yeryüzünün en asil insanlarındandır." tümceleriyle 
girilen, "Milli Türk Devleti müstakil bir cumhuriyettir" tümcesiyle noktalanan konu; 
"Cumhuriyet Nasıl Kuruldu?" konusu ayrıca vurgulanmaya değer.13 

Resimli Türkçe Sarf  ve Nahiv-Gramer: Ahmed Cevad'ın ilk okul 5. sınıfı  için 
hazırladığı bu dilbilgisindeki çalışma metinleri arasında Haydar Necib'in "Anadolu'nun 
Türkleşmesi" makalesinden bir alıntı, Orhan Seyfi'nin  "Anadolu Toprağı", İzzet Ulvi'nin 
"Dumlupınar" şiirleri yurt temalıdır. Bir sayfada  ise "Cumhurreisi" başlığı altında Atatürk'ün 
bir fotoğrafı  ile yanında da Ali Ekrem'in "Bizim büyük reisimiz / Mustafa  Kemal 

1 1 a.g.e Beşinci Kısım, İstanbul Hilal Matbaası 1926-1927, s. 13-14, 17-18, 21-26, 71-72, 93-94, 95-96, 97-
98, 149-150, 151-152. 

19 
Sadrettin Celal, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat, İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfına  Mahsustur. 

Kanaat Kütübhanesi, İstanbul 1927, s. 22-26, 29-30, 34-36, 51-54, 96-99, 113-117, 125, 154-156, 226-227, 
247-251. 1 o 

Refik  Ahmed,Yurdbilgisi, ilk Mekteblerin Beşinci Sınıfına  Mahsustur. Kanaat Kütübhanesi, İstanbul 
1927, s. 9-14. 
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Paşadır/Türk'ün cumhuriyetini /O yarattı, o yaşatır/ Mustafa  Kemal adını/ Defterin  Başına 
yazın/ Onun büyük simasını / Küçük kalbinize kazın / Çocuklar kalbiniz sizin / Allahın 
gözbebeğidir / Cumhurreisine saray / Çocukların yüreğidir / şiiri okunmaktadır. 1 4 

Bizim Tarih: Kapağında Sultanahmet Camiinin resmi olan , 5. sınıf  için yazılmış bu 
küçük kitapçık, ilk sayfada  verilen programa göre Ortaçağ tarihinden Cumhuriyet'e kadar 
özetler içermektedir. "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti", "İstiklâl Harbinin Son 
Günleri", Ferdi Saltanatın Lağvı", "Sulh" ve "Türkiye Cumhuriyeti" son konulardır ve 8 
sayfaya  sığdırılmıştır. Ayrıca, "Türk'ün Büyük Halâskârı- Sevgili Büyük Gazimiz" yazısıyla 
Atatürk'ün, İsmet, Fevzi, Kâzım Paşaların, TBMM'nin fotoğrafları  konulmuştur. Ancak 
fotoğrafıyla  ilgili sözler dışında, Atatürk'ü övücü tümceler yoktur, konular içerisinde de 
"Gazi" adı birkaç kez geçmektedir.15 

Çocukların şiir Kitabı: Hayat Bilgisi yardımcı ders kitabı işlevinde bir 
derlemedir.Ozan Mehmed Faruk, hayat bilgisi konularına uygun şiirleri kendisi yazmıştır. 
Bunlardan, "Mektep", "Mektepte Selam", "Mektep Bahçesi" okul yaşamı; "Sakarya 
Boylarında", "Anadolumuz" yurt; "Yirmi Üç Nisan" Cumhuriyet; "Gazi Kocatepe'de" de 
Atatürk temalıdır. 1 6 

Hayat bilgisi konularının basit fakat  çocuk dünyasına seslenen resimli, desenli şiirlerle 
verilmesi ve bu derlemenin ders kitabı işlevinde kabul edilmiş olması, yetmiş yıl önceki 
eğitim anlayışımızın ne kadar ileri olduğunu hatırlatıyor ki kitabın bu açıdan ayrı bir değeri 
sözkonusudur.. 

B) Harf  Devrimini izleyen yıllarda (1928-1950) yayınlanan kitaplarda: 

Türk Çocuklarına Tarih Dersleri: HarfDevrimiyle  aynı tarihte (1928) yayınlanan ve 
1926 programına göre hazırlanan bu kitap, Milli Talim ve Terbiye Heyetince 2 Ağustos 
1928'de "bütün mekteplerin dördüncü sınıflarına  kabul" olunmuştur. "Eski büyük 
medeniyetler"den başlayarak "Türkiye Cumhuriyeti"ne değin çok uzun ve geniş bir tarih 
dünyasını özetlenmiştir. İlk sayfalarında,  günümüz kitaplarında gördüğümüz bayrak, Atatürk 
resimleri, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe yoktur. 1 7 

"Beşinci Kısım-Anadolunun Zaptı"dan başlayarak "yurt-vatan" kavramları 
milliyetçilik öğretisiyle birlikte verilmiş, yurt ve millet olgusuna uygunluk bakımından 
Anadolu Selçukluları ile Osmanlıların Fatih'e kadarki dönemi daha ayrıntılı! işlenmişken 
"İstanbul'un Zaptından Cumhuriyete Kadar Türk Tarihi" 8 sayfada  özetlenmiştir. "İstiklâl 
Muharebeleri" kitabın son konusudur ve bu konunun yalnızca son yarım sayfası  Cumhuriyete 
ayrılmıştır.Burada: "Büyük Millet Meclisi 29 teşrinevvel 1923 tarihinde verdiği büyük kararla 
Cumhuriyeti ilan etti. Vatan ve milletine karşı en büyük vazifeyi  ifa  eden Gazi Mustafa  Kemal 
Paşayı da Reisicumhurluğa intihap etti (...) Türk çocuğunun en yüksek vazifesi  müstakil 
vatanını ve hür Cumhuriyeti yaşatmak için çalışmak icabında onlar için hayatım feda 

Ahmed Cevad, Resimli Türkçe Sarf  ve Nalıiv-Gramer (İkinci Sene), İlk Mektep - Beşinci Sınıf. 
Kitabhane-i Hilmi İstanbul 1926, s. 116. 123, 134-135, 195. 

1 5 Muallim Ahmed Halid, Bizim Tarih, Sınıf:5,  Tefeyyüz  Kütübhanesi, İstanbul 1927, s.128, 129-132, 133, 
134-135, 136. 

Mehmed Faruk, Çocukların şiir Kitabı, "Hayat Bilgisi programına göre yazılmış olup Maarif  Vekâleti 
Milli Talim ve Terbiye Hey'eti tarafından  mekteplere kabul olunmuştur", İstanbul 1927-1928, s. 3, 4. 5. 10, 
37, 39, 65, 68. 

1 7 
Atatürk fotoğrafının  ilkokul tarih, yurttaşlık, okuma kitaplarının kapağına ya da ilk sayfasına  konulması 

1930'lardadır. Bütün okulların ders kitaplarına Atatürk fotoğrafıyla  birlikte Türk Bayrağının, İstiklal Marşı 
ile Gençliğe Hitabenin konulması ise 1980 sonrasının bir yeniliğidir. 
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etmektir" deniliyor. Atatürk'ün mareşal üniformalı  küçük bir boy fotoğrafı  çerçeve içinde ve 
olasılıkla "Cumhuriyet arması" olarak tasarlanmış bir kompozisyonla tek sayfada  verilmiştir18 

Cumhuriyet Çocuklarına Yeni Coğrafya  Dersleri: Ağırlıklı olarak Türkiye 
Coğrafyasının  işlendiği bu 4. sınıf  kitabında, genel coğrafyayla  ilgili ilk konularda bile yer yer 
Anadolu manzaraları konulmuş, kroki, plan, harita örnekleri de yine Türkiye'den verilmiştir. 
Türkiye Coğrafyasına  geçilen "İkinci Kısım"ın başındaki illüstrasyon, bayrağı ve süngüsüyle 
yurt savunmasına koşan bir Mehmetçik betimidir. İzleyen sayfalarda,  BMM'nin fotoğrafına  ve 
Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Baştaki 63 sayfalık  genel coğrafya 
ile sondaki 18 sayfalık  "Türkiye'nin Komşuları" bahislerine karşılık, Türkiye Coğrafyası  100 
sayfada  ve baştan sona yurt sevgisini kabartan peyzajlar, kent köy fotoğrafları,  illüstarsyonlar 
ve haritalar ile ve o günün teknik olanakları açısından olağanüstü özen ve emekle işlenmiştir. 
Çiftçilerimiz,  balıkçılarımız, kelekçilerimiz, madencilerimiz, halı dokuyan kızlarımız, 
kağnılarımız, sürülerimiz ... Çocuk dünyasına seslenen çizgilerle görselleştirilmiştir.19 

Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat: Bu kitapçık, bir bakıma bal hokkasıdır. 
Gelmiş geçmiş eğitbilimcilerimiz arasına çok özel bir yeri olan Prof.  Sadrettin Celâl 
(Antel)dir. (1880-1954)Yüksek öğrenimini Paris'de St. Cloud Y. Öğretmen Okulunda ve 
Sorbonne Üniversitesinde tamamlayan, eğitbilim alanında bugün de yararlandığımız özgün 
yapıtlar veren bir eğitimci ve bilim adamının, bu minimini kitabın yazarı olması ne kadar 
ilgiçtir? Antel, ilk kez 1927'de basılan kıraat kitaplarını, yeni Türk Alfabesinin  kabulünden 
sonra bu büyük devrimin özüne uygun biçimde düzenlemiştir. İri puntolu yazıları ve 
çocuklara seslenen resimleriyle her sayfası  birer kartpostal güzelliğindedir. "Kaya Mektebe 
Başlıyor" ve "Feride Hanımın Mektebi"nde, okul yaşamına değinilmiştir. Ali Ekrem'in 
"Cümhurreisi" şiirinde Atatürk şu dizelerle tanıtılıyor: "Bizim büyük reisimiz / Mustafa 
Kemal Paşadır / Türkün Cumhuriyetini o yarattı, o yaşatır / Mustafa  Kemal adını / Defterin 
başına yazın / Onun büyük simasını / Küçük kalbinize yazın". 

"Yaşasın Cumhuriyet", Birinci sınıf  çocukları için gerçi uzun bir parça, ama okulun 
küçük bir Cumhuriyet olduğunu vurguluyor ve daha o zaman okulun demokratik eğitim 
ortamı olması şu sözlerle hatırlatılıyor: "Muallim sözüne devam etti:-Mektep de küçük bir 
Cumhuriyettir. Ve onun vatandaşları sizlersiniz, hepimiziz. Artık mektepte yapılması, 
yapılmaması lâzım gelen şeyleri hepimiz beraber kararlaştıracağız (...) Herkes vazifesini 
yapacak, mektebin ilerlemesi için ne yapmak lâzım geliyorsa hep beraber elbirliğiyle 
yapacağız." deniliyor.20 

Yurt Bigisi: "Devlet kitabı" olarak basılan okul kitaplarının ilklerinden olan bu yapıtın 
dış-iç kapaklan arasına kuşe kağıda basılı "Reisicumhur Gazi Mustafa  Kemaiin fotoğrafı 
vardır. "Esas Teşkilât Kanunu" başlığı altında da Cumhuriyetin başlıca özellikleri ve 
Cumhuriyet yönetiminin işleyişi özetlenmiştir. Bu parçanın son cümlesi koyu harflerle 
yazılmıştır: "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir" "İcra kuvveti-Reisicümhur" konusunda da 
cumhurbaşkanının görevleri sıralanmış sonra Atatürk tanıtılmıştır: 

İ R * . 
Emin Ali. Türk Çocuklarına Tarih Dersleri, ilk Mektep: Dördüncü Sınıf,  (3. tabı), Kanaat Kütüphanesi. 

İstanbul 1928, s. 112-144, 153-159, 160. 1 9 Muallim M.Besim ve Cemal Arif,  Cumhuriyet Çocuklarına Yeni Coğrafya  Dersleri, Dördüncü Sınıf  (5. 
tabı) Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1930, s. 70, 73, 149. 

9 A , 
Sadreddin Celâl, Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat, Birinci Sınıf-  yeni tabı, Kanaat Kütüphanesi 

İstanbul 1929, s.4-6, 7-10, 65, 74-80. 
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"Türkiye Devletinin ilk Reisicumhuru Gazi Mustafa  Kemal Hazretleridir. Büyük 
Reisimiz, milletimizi ölümden kurtarmış, yeni Türkiye Devletini kurmuş, Türk milletini eski 
zincirlerden kurtararak, medeniyet yolunda yürütmeğe başlamıştır. Türk milleti yüzlerce 
yıldanberi Gazi Mustafa  Kemal gibi büyük, eşsiz bir baş görmemiştir. Gazi, yeryüzünün en 
yüksek, en yüce adamıdır.Biz ne mutluyuz ki onun zamanında yetiştik; onun yaptıklarını 
gördük ve yapmakta olduklarını görmekteyiz."21 

Alfabe:  Okumaya onunla başlayanlarda unutulmaz duygular uyandıran, canlı-sıcak 
sayfalarıyla  belleklerde iz bırakan, Cumhuriyetin favori  okul kitabı, "Türkiye Cumhuriyeti 
Maarif  Vekilliği"nin yaklaşık yirmi yıl yayınladığı bu Alfabe'dir.  İlk çıkığı 1939'da beş 
baskısı yapılan Alfabe'nin  yirmi yılı aşan okutulma süresindeki toplam tirajı da milyonlarla 
ifade  edilen bir rekordur. Kapağındaki Atatürk'le Ülkü'yü göteren resim İhap Hulusi'nin, 
içindeki resimler de o dönemin ressam-karikatüristi Ramiz Gökçe'nindir. 

Alfabede,  çocuk dünyası ile yurt, okul, cumhuriyet ve Atatürk sevgileri kusursuz bir 
uyumla örtüşmüştür. Örneğin ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Bayramına katılımı temsil 
eden kasketli köy çocukları resminin altında: "Cumhuriyet Bayramı ... Dört taraf  bayrak 
dolu. Yarın Cumhuriyet Bayramı var. İşte şen yavrular, işte al bayraklar. Yaşasın Cumhuriyet" 
tümceleri okunmaktadır. Yurt sevgisi, Türkiye haritasının önünde durmuş elinde bayrak bir 
köy çocuğunun okuduğu "Türkiye Türkiye / Güzel Türkiye / Dünyada biricik / Büyük 
Türkiye / Yaşa büyük Türkiye /Yaşa güzel Türkiye" dizeleriyle anlatılmıştır. Bayrak sevgisi, 
dalgalanan bayrağın altında, Türkiye gerçeğine uygun giyimli kızlı oğlanlı beş çocuğun 
dilinden "Anam gibisin bana / Selam bayrağım sana / Dalgalan kana kana / Selam bayrağım 
sana." dizeleriyle vurgulanmıştır. Güleç bir Atatürk resminin altmda onun yaptıkları, 
kahramanlığı anlatılmış ve "Kurduğu Cumhuriyetle Türk milletini az zamanda en kuvvetli, en 
ileri bir millet olarak dünyaya tanıttı. Ne yazık ki Atatürk artık sağ değildir.Onun ölümüne 
bütün millet ağladı. Fakat Atatürk her zaman Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır. Onu hiç 
unutmayacağız" denilmiştir.22 

1948 basımı Alfabe'nin  yeni yazarı, yurt, cumhuriyet, okul ve Atatürk'le ilgili yeni 
parçalara yer vermiş, Ramiz de bu parçalara uygun yeni resimler çizmiştir. Örneğin çocuklar 
okul giyimlidir. Önceki Bayrak şiirinin yerini bir başka "Bayrak" şiiri almıştır.. "Aydede" 
şiirinde tema yurt ve bayrak sevgisidir: "Al bayrağın bir eşi / Göklerdeki kardeşi / Sensin 
güzel aydede./ Bir yıldız al yanına / Güzel yurdun bağrına / Işık ver gel aydede." "Yaşasın 
Türk Ulusu" parçasında ulus sevgisi işlenmiştir. İzleyen sayfadaki  "Türkiye" şiirinde bir 
kişileştirme sanatı vardır: Anadolu yurdu "ana", çocuklar da onun yavrularıdır. "Türkiye, 
büyük ana / Bir canım kurban sana/ Aşını yer suyunu/ İçerim kana kana/ Ne güzel Anadolu/ 
Her yanı Türkle dolu/ O senin güzel yurdun/ Onu sevey Türk oğlu." 

Atatürk'ü yurt gezilerinde vagon penceresinde gösteren fotoğrafın  altındaki yazı da 
şudur: 

"Yavrum, iyi bak. Bu resmi iyi tanı: O, Büyük Atatürk. Güzel yurdu kurtaran Büyük 
adam, o. Türk ulusu onu baba bildi, ona Atatürk dedi. Yavrum, iyi bak. Bu resmi çok iyi 
tanı." İki sayfaya  yayılan resimler ve "Cumhuriyet" parçası ise okulda çocukların bayram 
hazırlığını anlatmaktadır.23 

İlk Mektep Kitapları: V. Sınıf  Yurt Bilgisi, Türk Kitapçılığı Limitet şirketi, Devlet Kitapları Matbaası, 
İstanbul 1933, s.kuşe Atatürk fotoğrafı,  16-17, 18-19. 

^ Türkiye Cumhuriyeti Maarif  Vekilliği, Alfabe  (yazanlar: Murat Özgün, İhsan Gökçe) (5. basım) Maarif 
Matbaası, İstanbul 1939, s. 36, 43, 49, 50. 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Alfabe,  (yazan A. Hilmi Güçlü, resimleri çizen Ramiz 
Gökçe), (6. basım) Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1948, s. 1, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 58-59. 
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Okuma Kitabı 1: Yine bir Bakanlık kitabı olan ve kapağında bir Atatürk büstü resmi 
olan bu Okuma'da "halay tutmuş çocuklar resminin altındaki "Okul Türküsü" şudur: "Çok 
severiz biz okulu/Kitabımız bilgi dolu/Okur yazar her Türk oğlu/Yükselmenin budur yolu/ 
Biz okullu çocuklarız/ Hem çalışır hem oynarız/ Kâğıt,kalem, kitap defter,/  Bizi bunlar adam 
eder/ Öğretmeni candan dinler/ Öğreniriz neler neler". 

"Yurt" sevgisi, bir Türkiye resmi ile ona bakan iki öğrenciyle desenlendirilmiş şu şiirle 
işlenmiştir: "Gül: Türkiye/Benim güzel yurdum!/ Seni çok severim./ Ben Türküm!/ 
Can:Türkiye, Benim güzel yurdum!/Seni çok severim./Ben Türküm!/ Gül ve Can:Biz 
Türküz!../Hepimiz seni çok severiz/Güzel Türkiye güzel yurt/Varol...Varol...Varol!..." 
Okuma'nın son parçalarından olan "Öğretmenlik Oyunu"nda ise bir bakıma,okulun 
demokratik bir ortam olması, çalışmaların yarışma havasında ve öğrenci eksenli sürdürülmesi 
öğütlenmektedir. 

Atatürk sevgisi ise onun güleç portresinin altında dört cümleyle verilmiştir: "Kemâl 
Atatürk Yurdumuzun babasıdır. O çocukları çok sever. Biz Türk çocukları da Onu çok 
severiz.Varol Atatürk". Atatürk'ün ölümünden sonra basılan kitabın bu parçasında dikkati 
çeken, Atatürk'ün ölümsüz ve yurdun babası olarak algılanışıdır.. 

Resimli iki sayfada  yer alan "Cumhuriyet Bayramı" parçasının son paragrafında  da 
Cumhuriyet sevgisi ve Atatürk'ün ölümsüzlüğü vurgulanmıştır: "Bizim en büyük bayramımız 
olan bu gün, sevgili Cumhuriyetimizin kurulduğu gündür. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın onu 
kuran büyük Atatürk."24 

Okuma Kitabı 2: Yine 1940'ların bir yayını olan, kapağında, İhap Hulusi'nin, 
çocukların ve gençlerin okumasıyla Türkiye'nin aydınlık bir ülke olacağı imajılı bir deseni 
vardır. "Ev-Yurt" parçasında evle yurdun ilişkisi ve benzerliği vurgulandıktan sonra: 
"Hepimizin beraber yaşadığımız, evimizden daha çok sevdiğimiz büyük, güzel bir evimiz, 
yurdumuz var. Bir yanı yüce dağlara dayanmış, bir yanı ovalarla bezenmiş, öbür yanı 
denizlerle çevrili. Yeryüzünün en güzel yurdu odur. Onun adı Türkiyedir". Orada biz, Türkler 
yaşarız." denliyor. Bu parçanın sonuna bir de Türkiye resmi konulmuştur..İzleyen sayfalarda 
ise fotoğraflar  da konularak "Türkiye" tanıtılmıştır. 

Bir bayrak resmiyle desenlendirilen "Göklerin ay-yıldızı/ Senin göğsünde parlar; Bu 
yurdun oğlu kızı/ Seni her yerde arar/ Yaşa ey yüce sancak/ Ne güzel duruşun var/ Senin 
gölgende ancak/ Gönlümüz sevinç duyar" dizelerini içeren "Bayrak" şiirinin yanındaki 
sayfada  da "Cumhuriyet Bayramı" parçası vardır. Bu uzun yazıda, Atatürk'ün hazır bulunduğu 
bir bayramın anısı, Kaya ve Gönül kardeşlerin, anneleriyle katıldıkları bir Cumhuriyet 
bayramı anlatılmakta, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi "...-Yavrularım!...Bizi, Türklüğü 
kurtaran Ulu Atatürk burada oturur. Bugün biz onun güzeyinde bayram yapıyoruz. 
Cumhuriyeti kuran O, koruyan Odur.Varlığımızı Ona borçluyuz.", "...Atatürkün kurduğu 
Cumhuriyeti, her yıl böyle kutlulayacağız, yaşatacağız!", "..Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!..." 
tümceleriyle vurgulanmaktadır. "Düdük" öyküsünde ise "Beş altı yaşlarında vardım. Bir 
Cumhuriyet Bayramı günü idi. Babam ceplerimi bir yığın bozuk para ile doldurmuştu. 
Koşarak oyuncakçının yolunu tuttum..." paragrafının  anafıkri,  kuşkusuz ulusal bayramlarda 
da din bayramlarında olduğu gibi, çocuklara bayram harçlığı verilmesi öğütlenmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Maarif  Vekilliği, Okuma Kitabı Birinci Sınıf,  Maarif  Matbaası, İstanbul, 1944, s. 
20, 22, 23, 26-27, 69-70 (84 sayfalık  bu kitabın, pek çok parçaları çıkartılarak yayınlanan 1945 baskısı 32 
sayfadır.  Çıkartılan parçalardan biri de "Öğretmenlik Oyunu"dur). 
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Bu kitabın ne kapağında ne de sayfalarında  Atatürk resmine yer verilmemiştir.25 

Okuma Kitabı 3: Hasan -Ali Yücel'in, "Türkü ölümden/ Odur kurtaran/ Odur yeniden/ 
Türklüğü kuran" dörtlüğü ile başlayan, dizeleri ikişer sözcüklü, çocuklar için yazılmış 
"Atatürk" şiiri, "Cumhuriyet Bayramı" parçası içinde yer alan tam sayfa  Atatürk fotoğrafı, 
yine Yücel'in yazdığı "İsmet İnönü" şiirindeki Atatürk vurgulamaları dışında, 155 sayfalık  bu 
kitapta, birkaç parçada da Türklük ve Cumhuriyet ordusu işlenmiştir.26 

Okuma Kitabı 4: Daha erken bir baskısı elimizde olan 1935 basımı 4. sınıf  Okuma 
kitabını, dönemin iki ünlü sanatçısı İhap Hulusi ile Ferit Apa resimlemişlerdir. İhap Hulusi, 
kapakta başlarında okul kepleri ile önde kız arkada erkek iki ilkokul öğrencisiyle Cumhuriyet 
eğitiminin "karma" özelliğini vurgulamış. İlk parçalar, Türkiye, yurt, Atatürk ve Cumhuriyete 
ilişkin. İlk metin olan "Sevgili Türkiyemiz"de, ulusal savunma gücü, yurtta barış dünyada 
barış, tam bağımsızlık (Erkinlik), demokrasi, değinmeleri dikkati çekmektedir. Bu parça şu 
tümcelerle noktalanmıştır: "Devletimizin başında bu devleti kuran Atatürk vardır. Türkiyenin 
ilk Cumhur Başkanı odur. Varolsun Büyük Başkanımız Kemâl Atatürk!" 

Celal Sahir Erozan'ın "Türk çocuklarına" ithaf  ettiği, bir Atatürk portresiyle 
desenlendirilmiş "Yurt ve Atatürk" şiiri şu dizelerle bitmektedir: "Oydu hep aydınlatan/ Bizi 
uz yola katan/ Vatan böyle kurtuldu/ Atatürkün öz yurdu" ile Halide Nusret Zorlutuna'ın 
"Türk çocuğu! İyice bak ve tanı/ Erkinlik güneşi bu baştan doğdu" dizeleriyle başlayan 
Atatürk şiiri ve yanındaki sayfayı  dolduran Atatürk büstü resmi de Atatürk, Cumhuriyet ve 
Türkiye konularını öne çıkarmaktadır. 

"Yıkık yurt" ta ise, Ali adlı yiğit bir çocuğun ağzından Yunanlıların bir köyü işgal edip 
ev basmalarıyla gelişen olaylar anlatılmaktadır. Mehmet Faruk Gürtunca'nın "Türk gencine" 
ithaf  ettiği "Anadolumuz" şiiri "Sen ne güzel bulursun/ Gezsen Anadoluyu/ Dertlerden 
kurtulursun/ Gezsen Anadoluyu" gibi dizeleriyle baştan başa yurt betimleridir. Bu betimler, 
Anadolu manzaralarından esintili resimlerle zenginleştirilmiştir.. "Üç Türlü Yurt" parçasının 
konusu egemen, kölemen, yarı sömürge ülkelerdir. Bir yerinde şöyle deniliyor: "Bizim için 
erkinlik, egemenlik, özgenlik hepsi, Cumhuriyet demektir. Atatürkü ve Cumhuriyeti çok sev 
(...) Çünkü Cumhuriyetsiz yurt kalmaz; kalırsa da çıplak, yoksul, sopa altında ezilir ..." 

"Cumhuriyeti Niçin SeviyoruırTun konusu eski mekteplerle Cumhuriyet okullarının 
farklarıdır.  Bu fark,  falakaya  yatırılmış bir çocuk ve modern bir sınıfın  resimleriyle ayrıca 
vurgulanmıştır.. 

"Onuncu Yıl"da, Cumhuriyet'in Onuncu yılı anısı öyküleştirilmiş, bir sayfaya  da 
Onuncu yııl söylevini okuyan Atatürk'ün bir resmi konulmuştur. 

Orhan Seyfı  Orhun'un "Okul Kaçakları" adlı didaktik şiirinde çocukluk ve gençlik 
yıllarında okula dört elle sarılınması öğütlenmektedir.27 

Okuma Kitabı 5:1950 öncesi ilkokullarının sembollerinden olan bu güzel kitap, 
kapağındaki kalkınmış yurt görüntüsü ve o dönemde uygarlığı, gelişmişliği simgeleyen 
lokomotif  resmiyle ünlenmiştir. Bu kitap, yurt, cumhuriyet, Atatürk ve okul konuları 
bakımından çok zengin içeriklidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Maarif  Vekilliği, Okuma Kitabı İkinci Sınıf,  Maarif  Matbaası, İstanbul 1945, s. 11, 
12-13, 16-17, 40-41. 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı Üçüncü Sınıf,  Devlet Basımevi İstanbul 1937. s. 
34-35, 36. 39, 45-46. 

97 Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Okuma Kitabı, Dördüncü Sınıf,  Devlet Basımevi istanbul 1935, s. 
3 ,4 ,7 , 10-13,35-36,38-39, 70-71,93-95, 114-115. 
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İlk metin "Onuncu Yıl Marşidır. Bu marşın başına ve kıtaları arasına savunmayı, 
çalışmayı, kalkınmayı düşündüren grafikler  konulmuştur. "En Büyük Ayırtman", Ferit 
Apa'nın Atatürk portresiyle süslenmiş olup bu parçada, Atatürk'ün okulları ziyaretinin ve 
sınavları izlemesinin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri öyküleştirilmiştir. "Hep Birden"de, 
okul yaşamının özellikleri, Erkinlik (İstiklâl) Marşının ve müziğin okul yaşamındaki olumlu 
etkileri, okul ortamında kurulacak dostluk ve arkadaşlığın önemi anlatılmaktadır. 
"Memleketin Sahipleri" öyküsünün anafikri,  bir yurdun sahiplerinin o yurtta yaşayan ve o yurt 
için çalışanlar olduğu gerçeğidir. "Cumhuriyet Tüzesi"nde "Hakyeri" denilen Cumhuriyet 
mahkemeleri ve yeni hukuk sistemi tanıtılmıştır. Ahmet Rasim'in Falaka adlı yapıtından 
alınan "Eski Mektep"te, Cumhuriyet öncesi okulların olumsuzlukları; Falih Rıfkı  Atay'm 
"Bozkır" parçasında, Ankara'nın da yer aldığı Orta Anadolunun eski verimsiz ve kurak 
durumu; Celal Sahir Erozan'ın "Ey Türk" dörtlüğü ile Hasan-Ali Yücel'in uzun Atatürk 
şirinde, Behçet Kemal Çağlar'ın "On Yıldan Sonra", Kemalettin Kâmi'nin "Yengi" şiirlerinde 
ulus, vatan ve Atatürk; Mustafa  Necati'nin "İnebolu" yazısında, bir yurt köşesinde yaşayan 
insanların çalışmaları, yaşama düzenleri, gelenekleri, İnebolu ve çevresindeki güzellikler; 
Kemalettin Kâmi'nin "İzmire Özlem"; Mehmet Ali'nin "Ankara Ankara, güzel Ankara / Seni 
görmek ister her bahtı kara" dizeleriyle başlayan ünlü "Ankara Türküsü"nde benzer izlenimler 
ve duygular; Yusuf  Ziya Ortaç'ın, yurt güzellikleriyle desenlendirilmiş sayfalardaki  "Erkinlik 
Savaşı", "Akdenize" ve "Lozandan Bugüne" manzumelerinde Milli Mücadele öyküsü; en son 
"Cumhuriyet" başlıklı uzun metinde de saltanat yönetiminin kusurları, Cumhuriyet 
yönetiminin üstünlüğü ve değeri işlenmiştir.28 

Tarih Sınıf  4: Kültür Bakanlığınca yazdırılan vel938'de Atatürk ölmezden önce 
basılan 4. Sınıf  Tarih kitabının iç kapağında, altında "Atatürk Cumhur Başkanımız" yazılı 
büyük bir fotoğrafı  vardır. Bu kitabın bir özelliği, çocuğu, önce kendi kimliğini tanıyarak 
tarihe başlatıyor olması ve onu yakından uzağa yöntemiyle tarihin derinliklerine götürmesidir. 
İlk ün itenin "Talebenin kendi tarihi", "Talebenin ailesinin ve aile ocağının tarihi", 
"Mahallemizin tarihi", "Okulumuzu tarihi", "Köy, kasaba ve şehrimizin tarihi" gibi ilginç alt 
başlıkları vardır. 

İlk tarih konusuna, Atatürk'ü Onuncu Yıl Bayramında gösteren fotoğrafın  altında 
"Bugün ve Dün" başığyla girilmiş, Atatürk ve Cumhuriyet anlatılmıştır. Bir diğer konu 
"Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Devrim" başlığını taşımaktadır. Özenli grafikler  ve 
fotoğraflarla  işlenen bu konudan sonra da "Büyük Devrimden Önce Türk Milleti ve Yurdu" 
bahsine girilmektedir.29 

Yurtbilgisi Dersleri 4.Sınıf:  Yarışmayla yazdırılmış bu kitabın ,genel olarak bütün 
konulan yurt ve cumhuriyet sevgisine dayandırılmıştır. "Giriş" sayfasındaki  bahar 
manzarasının altında "Yurdum, sen ne güzelsin!" yazılıdır. Romantik bir bakışla kaleme 
alınmış olan girişin son paragrafı  şöyledir: "Sevgili yurdum! Beni besleyen o cömert 
toprakların, şırıldayan derelerin, cıvıldayan kuşların, meleyen kuzuların, bulutları delen 
dağlarınla ne güzel, ne şirinsin...Seni kendimden değil, anamdan bile çok seviyorum!" 

"Okulumuz" konusunda "arkadaşlık duygusu" ile "okulun faydalan"  işlenmiş, bu 
bölüm de şu sözlerle bağlanmıştır: "Biz, gönlü yurt sevgisiyle çarpan Türk çocuklarıyız. 
Yardım bekleyenlere elimizi uzatarak lokmamızın yarısını vermekte en büyük sevinci duyarız. 
Bu bizim biricik ödevimizdir. 

2 8 Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı Beşinci Sınıf,  Devlet Basımevi, İstanbul 1935, s. 3-
4, 5-7, 8, 9, 11, 21-23, 26-30, 31, 38-39, 47. 64, 73, 79-81, 84, 124, 126-128, 129, 130, 139-143. 

2 9 İlkokul Kitapları, Tarih IV. Sınıf,  Devlet Basımevi, İstanbul 1938, s. 3, 5-9, 11-16, 29, 55-66. 
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"Köyde yaşayış", "Köylü ve Yurt için önemi" de çocuklara seslenen, ulus, yurt, 
insanlık, çalışmak, yurt savunması duygularını uyandırma amaçlı konulardır. "Türkiye 
Cumhuriyeti Köylüsü" konusu içinde de Cumhuriyet yönetiminin köylülere sağladığı 
olanaklar anlatılmıştır. Bu bahiste Atatürk'ü traktör sürerken gösteren fotoğrafa  da yer 
verilmiştir. 

Çocuklara neyin nasıl verilmesi konusunda öylesine dikkatli davranılmıştır ki örneğin, 
Türkiyenin idari bölünümünü gösteren haritanın altına "Türk yurdunda 63 vilayet vardır" 
tümceesi yazılmıştır. "Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti" bahsinde de 
Cumhuriyet yönetimi anlatılmıştır. 

Son sayfadaki  kompozisyon, Atatürk'ün daire içinde küçük bir fotoğrafı  ile "Türk 
Çocuğuyum" başlığı altında, öğrenci ifadesiyle  onlara aşılanmak istenen duygular, bir ant, ya 
da ikrar tarzında kalıplaştırılmış "...Yurt bilgisi bana, beni yaşatan en değerli, en sevgili üç 
varlık tanıttı; Yurdum, milletim ve cumhuriyetim. (...) En değerli üç varlığımı canımdan çok 
üstün tutarak her zaman onlar için durmadan yorulmadan çalışmağa and içen bir Türk 
çocuğuyum. Bununla öğünüyorum!..." denilerek noktalanmıştır.30 

Üçüncü Yıl Kitabı:Tek derslikli, üç sınıflı,  eğitmenli köy okulları için Bakanlıkça 
yazdırılan Birinci Yıl İkinci Yıl kitapları, 1. ve 2. sınıf  öğrencilerini, konularıyla 
tanıtacağımız bu Üçüncü Yıl Kitabı da son sınıf  sayılan 3. sınıf  öğrencilerinin tek kitabıydı. 
Her üç kitap da Hesap/Aritmetik, 

Yurt ve Yaşama Bilgisi, Okuma olmak üzere üç temel derse bölünmüştür. 
Üçüncü Yıl Kitabı'nın Yurt ve Yaşama Bilgisi bölümünde ilk konu "Yurdumuz"dur. 

Bu konu içinde, "köyümüz", "Büyük şehirlerimiz"işlenmiştir. Kısa tarih bahsinde "Bizim 
Yurdumuzda olan Muharebeler", "Yurdumuzun Paylaşılması", "Mustafa  Kemal Ulusun 
Başında" başlıklarına yer verilmiştir. "Cumhuriyetin Yaptıkları" konu başlığı altında da 
devrimler anlatılmıştır". "Cumhurbaşkanımız" konusu içinde Atatürk şöyle anlatılıyor: 
"Cumhuriyetimiz kurulduğu zaman, Kamutayımız Ulu Atatürkümüzü Cumhurbaşkanlığına 
seçti. Zaten Türk ulusunu kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran Atatürktür. Biz onu, başımıza 
geçtiği günden itibaren Ata tanıdık. Atatürk, tam 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Atatürkten 
sonra kahraman İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığına seçildi ve ulusumuzun başına geçti" O, bir 
yerde de şöyle anılıyor: "İşte, daima ulusumuzun başında, hiç usanmadan çalışan ve bize 
atalık eden o büyük adama, ulusumuz (Atatürk) adını vermişti. O, bizim başımızın tacıydı. Ne 
çare ki, o ulu Başkanımızı ölüm elimizden aldı. 10 sonteşrin 1938 perşembe günü saat 9'u 5 
geçe Atatürk öldü. Bütün millet onun için günlerce ağladı." 

Çift  süren köylü resminin altındaki "Yurt" adlı okuma parçası da şu cümlelerle 
başlıyor: "Ben bu toprakta doğdum, bu toprakla yaşıyorum. Dedem ve ninem burada öldüler. 
Anamın ninnisi hiç kulağımdan gitmez. Komşu çocuklarını bir türlü unutamam.Onlarla hep 
köy pınarının başında oynardık. Hep birlikte dağa kuzu gütmeğe çıkardık. Folluklardan 
yumurta alıp köy köy gezen satıcıdan öteberi alırdık. Kuzu kulağı, kenger toplamağa 
gittiğimiz yaylâda kaç defa  yağmura tutulduk. Kaç defa  düven üstlerinde yaşlı ihtiyarların 
masallarını dinledik. Her yıl buzağılarımız malaklarımız olurdu...ilh." 

Bu yazının bitiminde kırların gerisinde, dağların eteıinde bulutların altında uzak bir 
köy manzarası görülmektedir. Daha sonra da el yazısıyla "Anadolu" şiiri okunmaktadır. Bir 

ın 
Tarık Emin Rona, Yurt Bilgisi Dersleri, IV. Sınıf,  Maarif  Vekaleti, istanbul 1941 Maarif  Matbaası, s. 1-3, 

8-9, 18-20, 21-22, 25-30, 43, 74, 77-78, 81. 
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dörtlüğü şu; "Kucağında yoktur açlar/ Yemyeşildir hep yamaçlar/ Meyva yüklüdür ağaçlar/ 
Ne güzeldir Anadolu!..." 

Okuma parçalarının tümü, yurt güzellemeleridir: "Gürle Köyü", "Uludağ"(şiir), 
Mecan Suyu", "Muş Ovası" (şiir), "Kızılçam'da Yaz Akşamı", "Yaylâm" (şiir), "Kırkpınarda 
Güreş", "Meriç Türküsü", "Sakın Kesme" (şiir), "Yeniköyde Sürek Avı", "Köyümüzde Kimse 
Bunalmaz" ve "Kızılırmak"...31 

Sonuç: 
İlkokul sıralarında o kitapları okumanın tadını unutmayan, duygularının, 

bağlanışlarının pekçoğunu onlardan aldığını her zaman duyumsayan emekli öğretmen 
kimliğimle bütün bu kaliteli, doyurucu, gerçekçi, pedagojik kitapları yazanları, bastıranları, 
ülkenin her köşesine oluk oluk ulaştıranları ve bir aydınlanma atılımına okul kitaplarıyla 
katkıda bulunanları saygılarla ve içborcu duyarak anıyorum 

Kendi kendime her zaman sorarım: Okul kitabı konusunda yüzyıllık bir geleneğimiz, 
elli altmış yıl gerilerde de son derece kaliteli, eğitbilim değerli, okumayı, okulu sevdiren 
sayısız okul kitabımız olmuşken, son yirmi otuz yılda, okul kitaplarında yaşananlar nereden, 
neden kaynaklanıyor? Onca yanlışlık, eksik ya da gereksiz bilgi, eğitbilimi bütün bütün 
dışlamış, birbirinden kopya kapkaççı işi derlemeler nasıl oldu da ulusal eğitimimizi 
egemenliği altına alabildi?...Ben bu sorunun doğru yanıtını bulduğumu sanıyorum: 
Cumhuriyet'in 1950'ye kadarki döneminde Bakanlık yöneticileri, öğretmenler, bunlar 
arasından çıkan kitap yazarları, idealist yurtsever, okuma düşkünü, cumhuriyetçi aydın ve 
kaynaşmış bir kitle idiler. Bu kaynaşmadan, düzeyli ve ciddi eğitim, çağdaş programlar, 
mükemmel ders kitabıve yardımcı materyaller kazanılabiliyordu. Yukarıdaki kitap 
örneklerinin Siraceddin'den Reşat Nuri'ye, Ruşen Eşraften  Sadrettin Celal'e, Emin Ali 
Çavlı'ya, Besim Darkot'a... yazarları, kitapları resimlendiren Ramiz, Cemal Nadir, İhap 
Hulusi, Ferit Apa gibi ünlü sanatçılar bunu kanıtlamıyor mu? 

1950 sonrasında sözkonusu kitlenin ayrışması, üst kadrolarda donanımlıların değil, 
siyasal eğilimlilerle kayrılanlarm saf  tutması, öğretmenliğin giderek mesleki ölçütlerden 
soyutlanması, genel olarak eğitimimizde ve elbetteki ders kitaplarında, niteliksel ve niceliksel 
kayıplara mal olmuştur. Bu kaybın yarattığı dev bir sektör, yıllık cirosu triliyonları katlayan 
bir parasal varlıkla okul kitabını tekeline almış; ulusal eğitim piramidi de onbeş milyon 
çocuğu ve genci, yarım milyon öğretmeni elli bin okulu ile doruktan dibe bu gerçeğe teslim 
olmuştur. 

Kırk yıl öncesine değin var olan entellektüel eğitim kitlesini yeniden kazanmadıkça ve 
kaynaştırmadıkça, sevgili yavrularımızın, gönüllerini açan, taze beyinlerini yormayan, onları 
okumayı, yükselmeyi özendiren, okulu ve kitabı sevdiren okul kitaplarından yoksunluk sürüp 
gidecektir. 

Maarif  Vekaleti, Üçüncü Yıl Kitabı, (Eğitmenli Köy Okulları için tertip ve neşredilmiştir) Devlet 
Basımevi, İstanbul 1939, s. 87-94, 111-119, 120-129, 176, 195-234. 
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CUMHURIYETIN ILK ONBEŞ YıLıNDA 
BAZı BASıN ORGANLARıNDA ÇOCUK 

Prof.Dr.  Seçil  KARAL AKGÜN 

Eski Yunan'da terbiye-ahlak üzerine görüşler henüz şekillenmeden önce, dünyada 
yüzyıllar sonra bir tür ekonomi kuralı olarak yansıyacak olan "kendi haline bırakma" (laissez 
faire  laissez passe) görüşü geçerliydi. Çocuğun eğitiminin denetlenmesi gerektiğiyse Aristo ve 
Plato tarafından  öne sürüldü. Vatandaşlarda ortak karakter oluşturacak en önemli etkenin 
eğitim olduğu söylendi. Hatta Aristo, çocuğa verilecek eğitimin devlet yönetim biçimine 
uyumlu olması gerektiğine işaret etti. Fransız Devrimi sırasında çocuğun devlete ait 
olduğundan söz edilirken, yani eğitime siyasal boyut getirilirken, o dönemin Fransız 
politikacılarından ve filozoflarından  Condoret, eğitimi öğretmenlere bırakmak, yani siyasetten 
ayırmak gerektiğini savundu (1). İlkeleriyle batı eğitim sisteminde büyük rol oynayan 
Napoleon'un, "Tamamiyle belli esaslara sahip bir talim (eğitim) heyeti olmadıkça sağlam bir 
devlet olamaz. Eğer çocuk küçüklüğünden itibaren cumhuriyetçi, yahut saltanatçı; Katolik 
yahut dinsiz olarak terbiye edilmeyecek olursa, devlet bir millet oluşturamaz. Kararsız, 
mütehavil temeller üzerinde kalır" (2) görüşü, yalnız Fransa'nın değil, batının eğitim 
sisteminde derin izler bıraktı. Eğitim, batı toplumlarını ulus-devletlere, çağdaşlığa, 20. yüzyıl 
uygarlığına, demokrasiye taşıdı. 

Çok özet olarak Türklerde çocuk eğitimi gelişmelerine bakınca, Aristo ve Plato'dan 
esinlenen ünlü Türk bilgini İbn-i Sina'nın, çocuk eğitiminin önemine daha XI. yüzyılda 
parmak bastığı görülür. O, çocuğun eğitiminin daha "sütten kesilir kesilmez, kötü huylar 
edinmeden" başlaması, ahlak eğitiminin önde tutulması, çocukların hiç değilse 6 yaşından 14 
yaşına kadar okutulması gerektiğine işaret etmişti (3). Çocuğun eğitiminde öğretmenin rolüne, 
bilimsel eğitimde deneylerin rolüne, amacın çocuğu biran önce üretken yapmak olduğuna (ki, 
bu yüzyıllar sonra Atatürk'ün çocuk eğitimi için hedeflerinde  de belirmiştir), eğitime ilişkin 
yapıtlarında özellikle yer vermişti (4). 

İbn-i Sina'nın çocuk eğitiminden söz ederken kız-erkek çocuk ayrımı yapmamış 
olması da ayrıca dikkat çekicidir. Bununla birlikte, Fars kültürünün ürünü olan Kuhistan 
hükümdarı Keykavus'un 1082'de yazdığı ve oğlu Geylan Şah'a öğütlerini içeren 
"Kabusname", Fatih'in babası II. Murat tarafından  okunup beğenilmiş. Türkçe'ye 
çevirttirilmiş ve Osmanlı eğitim anlayışı ve gelenekleri üzerinde daha büyük etki yapmışlar. 
Temelde toplumsal yaşam kuralları üzerinde duran 44 bablık bu yapıtta çocuk eğitimin uzun 
uzun işlenmiş ve babalar, çocuklarının eğitiminden sorumlu tutulmuştur. Çocuklara okuma, 
yazma, ayrıca zenaat öğretmenin önemine değinilmiş, ancak kız çocukların da bir kadın 
öğretmenin elinde Kuran okumayı ve islamın esaslarını öğrenmeleri önerilirken, onlara yazı 
öğretilmemesi gerektiği, bunun kızların arzu ve duygularını yazı ile bir başkasına 
bildirmelerine yol açabileceği vurgulanmıştır (5). 

Osmanlı İmparatorluğu'nda çocuk eğitimi 19. yüzyıla kadar Mahalle Mektebi de 
denilen Sıbyan Mekteblerinde verilen ezber bilgi ile kısıtlanmıştı. Bu okullarda çocuklar Arap 
harflerini  sözde öğrenir ve anlayamadıkları Kuranı ezberlerlerdi (6). Çocuğu mahalle 
mektebleri gibi ahirete değil (7) hayata hazırlamayı hedefleyen  ilk öğretim kurumu olan 
Rüştiyeler, ancak 1830'larda II. Mahmut döneminde açılmıştı. İbn-i Sina daha XI. yüzyılda 
eğitim-öğretimde araç-gereç kullanmanın zorunluluğundan söz ederken (8) İmparatorlukta 
Tanzimat devrinde, Sıbyan mektepleri düzenlenirken sınıflara  taş tahta sokabilmek ve 
çocuklara kağıt üzerinde yazı öğretebilmek amacıyla divit kullandırabilmek için Meclis-i 
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Maarif-i  Muvakkat, 1847 yılında ancak "hile-i şer'iye"ye başvurup gerçeğe uygun olmasa da 
"Mekke'de ve Medine'de olduğu gibi" sözlerini içeren bir layiha yayınlayarak okullarda bu 
araçların kullanılabilmelerini sağlamıştı (9). 

Tl.Meşrutiyet döneminde, ilkin Amerikan misyonerlerinin Ermeni politikası 
çerçevesinde imparatorluğun her yanında kurup geliştirdikleri anaokulları ve ilkokulların 
etkisiyle (10), daha sonra Balkan Harbi göçmenleri arasında gelen çoğu kimsesiz kalmış 
çocuğun devlete getirdiği sorumlulukla ilköğretimin önemi üzerinde daha çok durulur olmuş 
ve birçok ana ve ilk okulun açılmasıyla ilköğretim eskiye oranla canlanmıştır. Hatta çocuk 
gazetelerde yer almış, çocuk dergileri çıkarılmış (11) ancak, 1. Dünya Savaşı ve onu izleyen 
kurtuluş savaşı bütün dikkat ve gayretleri yurt savunmasına çekmişti. Kurtuluş savaşı sona 
erdiğindeyse ilköğretim yaşı çocukları, savaş, düşman korkusu, yokluklar içinde yetişmiş, 
normal çocukluk sürdürememiş çocuklardı. Ailelerde ise öncelikle konu savaş yaralarının 
sarılması idi. 

Kısacası, çocuk eğitiminin bir ülkenin gelişmesindeki kesin ve belirleyici rolünü 
Osmanlı imparatorluğu'nun yenilikçileri de kavramıştı. Öte yandan, Arap harflerinin 
öğrenilmesindeki güçlükler, kız çocukların öğrenimden yoksun bırakılması, medrese 
eğitiminin bilimsel olmaması gibi etkenler birleşmiş ve imparatorluğun eğitim düzeyi gitgide 
düşmüştü. Bu nedenle, özellikle son yüzyıl boyunca imparatorluğu çöküşten kurtarmak için 
girişilmiş yenilik hareketlerinin hepsinin bir eğitim boyutu vardı. 

Ancak, bütün iyi niyet, gayret ve ciddiyete karşın eğitimi yenileştirme atılımları 
yetersiz kalmıştı. Bunun başlıca nedeni, bütün Osmanlı yenilik hareketleri gibi eğitim 
alanındakilerin de toplumu ikilemler içinde bırakarak gelişmesiydi. Şöyleki, I. Abdülhamit 
döneminden beri kademe kademe kurulan çağdaş, laik eğitim kurumlarının yanısıra, 
imparatorluğun geleneksel, dine dayalı eğitim veren medreseleri de süregelmişti. Böylece 
yeni yetişenlerin bir kısmında dinsel, öbür yarısmdaysa bilimsel görüşlerin egemen olduğu 
Osmanlı toplumu, çelişik dünya görüşlerine sahipti. İmparatorluğun çöküşü ve kurtuluş 
savaşının zaferiyle  kurulan yeni Türk devletinin yönetim biçimi ümmetçi saltanat düzeninden 
çok farklıydı.  Yeni yönetim ve yaşam anlayışı mutlaka onu benimseyip yaşatacak kuşaklar 
gerektirdiğinden, eğitim-öğretim sisteminin de yeni ulusal yönetime uygun, çağdaş, laik 
eğitim haline getirilmesi kaçınılmaz bir gereksinmeydi. Bu nedenledir ki Atatürk, Kurtuluş 
Savaşının en yoğun günlerinde bile yeni Türkiye'nin eğitim sitemini oluşturacak 
örgütlemelerden geri kalmadı. 

Bütün bunların bilinci ile Atatürk, Türk ulusunun bağımsızlığını kazandıktan sonraki 
çağdaşlaşma atılımının eğitimde düğümlendiğini görmüştü. Türk devriminin ilk adımını ulusal 
Cumhuriyeti evrensel Halifelik  örgütünden, düşünceyi tutsaklıktan, eğitimi ikilemden 
kurtaracak laiklik hareketiyle başlattı. Cumhuriyetin duyurulmasından kısa bir zaman sonra, 3 
Mart 1924'te Halifelik  kaldırıldı. Tüm eğitim kurumlarını çağdaş, ulusal, laik eğitimde 
toplayan, kız ve erkek çocuklara zorunlu ilköğrenimi öngören Tevhid-i Tedrisat, yani öğrenim 
birliği yasası aynı gün onandı. 

Türk eğitiminin çağdaş temeller üzerine oturutulmasında görüşmelerinden yararlanılan 
eğitimci John Dewey, eğitimin etimolojik tanımını toplumun belli bir standarda göre 
biçimlenmesini sağlayan düşünsel işlem olarak yapmaktadır (12). Ayrıca, toplumların 
gençlerin eğitim faaliyetlerini  belirlerken kendi geleceklerini de belirlemiş olduklarını 
söylemektedir (13). Dewey'in bu sözü, batı toplumlarının eğitim sistemlerinde dikkate 
aldıkları doğru bir yargıdır. Bu çerçevede, Türkiye'de Cumhuriyetin ve ilkelerinin sağlam 
temellere dayanıp güçlenebilmesi için Atatürk, eğitime çok büyük özen göstermiştir. Büyük 
değişimlerden önce yurt gezileri ve halka aydınlatıcı konuşmalar yapmayı hiç ihmal etmeyip 



bu söyleşilerde mutlaka ve mutlaka öğretmenlere ayrı ve özel seslenmiştir. Çoğu kez, aynı 
özel söyleşileri basın mensupları ile de gerçekleştirmiştir. Pekiyi, okul tek eğitim yöntemi mi? 

Atılan yenilik adımlarının bütüm yurda yaygın biçimde duyurulması, anlaşılması ve 
benimsenmesinde öğretmenler kadar sayıları ve okuyucuları az da olsa, o dönemin en etkin 
iletişim aracı olan gazeteler de kuşkusuz büyük rol oynamaktaydı. Cumhuriyetin 
duyurulmasından sonra da hükümeti destekleyen gazeteler (dünyanın heryerinde olduğu gibi 
Türkiye'de de muhalif  basın da vardı) cumhuriyet ilkelerinin yerleşmesinde haberleri, 
makaleleri ve köşe yazılarıyla etkili oldular. Dönemin gazeteleri incelenince, özellikle 
yapılmakta olan radikal değişiklikleri onaylayanların hükümetin bütün siyasal ve sosyal 
girişimlerini özenle halka yansıttıkları görülmektedir. Çok önemli siyasal ve sosyal 
değişimleri içeren, düşün ve yaşam biçimini değiştirmeyi hedefleyen  bu geçiş döneminde 
genç kuşakların cumhuriyet bilinciyle donatılmasına destek olan sistemli, programlı bir basın 
hamlesinden söz edilebilir mi? Yeni rejimin yabancısı olan ailelerin, hatta öğretmenlerin, 
"yarının büyüğü" kabul edilen çocukları aydınlatmada yetersiz kalabilecekleri düşünülerek 
basına böyle bir görev verilmiş miydi, veya kendisi bu işlevi üstlenmiş miydi? Gazetelerde 
çocuk sütunları, haberleri, ebeveynlere çocukların bundan sonra alacakları ulusal, çağdaş 
eğitimden elverdiğince yararlanmalarını sağlayacak öğütler, öneriler yer alıyor muydu? 
Cumhuriyetin duyurulmasını izleyen yılların belli başlı gazetelerini gözden geçirerek bu 
sorulara yanıt bulmaya çalıştık. Pek olumlu yanıt bulamadığımız incelememizde ilk göze 
çarpan, gazetelerde çocuğa çok az yer çok verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla, Cumhuriyetin 
duyurulmasını izleyen aylarda, hatta yıllarda basın kanalıyla gerçekleştirilen değindiğimiz 
gibi bilinçli, veya örgütlü bir hareketten pek söz edememekteyiz. Ancak, daha sonraki 
yıllarda, özellikle de harf  devriminden sonra, bazı gazetelerde hemen hemen aynı zamanda 
çocuğa yer verilmeye başlanması, bunun yeni Türk harfleriyle  okur-yazar sayısının artmasıyla 
bağıntılı olduğunu anlatmaya yetiyor. Öteyandan, Cumhuriyet duyurulduğunda 
imparatorluğun son dönemdeki çağdaşlaşma adımlarını kavrayarak yetişmiş bir aydın kuşak 
olmasına, hatta adları eğitim tarihine geçmiş eğitimciler olmasına karşın, sayısı pek az olan bu 
kimseler dışında, eğitim gibi, çocuk konusunda da yeterince birikim veya bilinçlenme 
olmadığı da akla gelmektedir. Hatta, çocuğun toplumsal öneminin belki de yeterince 
kavranamadığı da öne sürülebilir. Bu verilerin ışığında bir kez daha vurgulamak gerekirse, 
Atatürk eğitim seferberliğini  kurtuluş sefeberliğinden  ayrı düşünmemiş, savaş sırasında da 
büyük eğitim atılımlarından geri kalmamıştı. Ancak, eğitim bir yana, okur yazar oranındaki 
düşüklük de bir gerçekti. Okur-yazar yüzdesi onlu rakamlarla ifade  edilirken anneler arasında 
bu oran çok daha düşüktü. 28 Nisan 1923 tarihli Karagöz, halkın cahilliğinden ve 
eğitimsizliğinden söz ederken "Konuşmanın, yürümenin, yaşamanın usulünü, terbiyesini 
bilmeyen bir baba, şüphesiz ki evladını da öyle yetiştirir" diyerek eğitim-öğretimin aile 
içindeki önemine dikkati çekiyordu. İlkokullar için Maarif  Vekaleti tarafından  hazırlanmış 
yönergenin ikinci maddesinin ikinci fıkrasıysa  şöyleydi: 

"Genç neslin mektebe ilk girdiği günden itibaren içtimai kudret ve kabiliyeçe 
müterakki bir inkişafla  yetişerek milli cemiyete ve Türk Cumhuriyetine ruhan ve bedenen 
faydalı  bir tarzda intibak etmekle azami ehliyet kazanması" (14). 

Bunlara değinmekte maksadımız, çocukları Cumhuriyet bilinci ile yetiştirmek için 
seferber  olması beklenen yetişkinlerin, yakın geçmişte çocuk eğitimine ilişkin donanımlarını 
hatırlatmaktı. Şimdi, çalışmamızın kapsadığı yıllarda inceleyebildiğimiz bazı gazetelerde 
"çocuk" un ne ölçüde ve nasıl yer aldığına bakalım: 

Cumhuriyetin duyurulmasını izleyen aylar aynı zamanda bağımsızlık savaşının da 
bitimini izlemekteydi. Dolayısıyla, o sıralar bütün Türkiye yeni bir rejime uyum sağlamaya 
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çalışırken bir yandan da savaş yaralarını sarmaya çalışıyordu. Birinci Dünya Savaşı ve onu 
izleyen Kurtuluş Savaşından geriye pekçok kimsesiz çocukla büyük sağlık sorunları da 
bırakmıştı. Bu dönem basınında çocuk, öncelikle bu sorunların yansıtıldığı güncel haber 
nitelikli yazılarda yer almaktadır. Eğitime ilişkin haberlerin de, özellikle Cumhuriyeti izleyen 
Öğrenim Birliği yasası ve eğitim sisteminde yapılan ve yapılacak düzenlemeler açısından 
önde geleceği düşünülürken, bunun ancak bir varsayım olduğunu görmekteyiz. 

Hükümetin yarı resmi yayın organı niteliğinde olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 
1923-28 yılları arasında, ayrıntılı ancak eleştirel bir bakış içermeden verilen siyasal 
gelişmeler ve reklamlardan başka çocuk merkezli kayda değer haber bulamadık. Bu içerikte, 
Maarif  Vekili Mustafa  Necati Bey'in göreve atanmasından sonra 9 Şubatta yaptığı ilk basın 
kabulünde kimsesiz çocuklar üzerinde durulması Cumhuriyet döneminde çocuğa yönelik ilk 
haberdir. Bu toplantıda yeni Bakan, devletin kimsesiz çocuklara ancak ilköğretim 
verebileceğini, ilkokul yaşını geçmiş olanlar için de sanat (meslek) eğitimi verilebileceğini, 
bu çocukların barınabilmeleri için de vakit geçirmeden yurtlar yaptırılacağını bildirmiştir 
(15). 21 Mart 1926'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde köy çocuklarının okul 
durumundan söz ettiği konuşma yer almıştır. 

Savaşta baştan başa harab olmuş ülkede, hele Anadolu'nun içlerinde çocukların 
eğitimi, kuşkusuz ailelerin birincil kaygısı değildi. Cumhuriyetin güçlenmesi için eğitime bel 
bağlamış Türkiye'de olanaksızlıklar içindeki köy çocuklarıyla kimsesiz çocuklar devlete 
gerçekten zorunlu bir yük ve sorumluluk getirmekteydi. Bu çerçevede kimsesizleri devletin 
eğiticeğini Meclis'te de tekrarlayan Necati Bey, köylerde eğitimi yaygınlaştırmaya 
çalıştıklarını, ancak köylünün çocuğunu tarlasında çalıştırmak zorunda olduğunu, böylece köy 
çocuklarının ilköğrenimden yoksun kalma tehlikesi doğurduğunun altını çizmişti. Beş yıllık 
zorunlu ilköğretimi köylerde üç yıla indirerek Vekaletin köy çocuklarının okumaları için 
önlem aldığını da duyurmuştu. Gerçekten de, o yıl köylerde yapılmakta olan ilkokulları 
incelemek için çeşitli bölgelere giden mebuslardan biri köylülere Hükümetten bir istekleri 
olup olmadığını sorduğunda, "Beyim, şu ilkokulu kaldırın yeter, ne sağlamak hayvanımız 
güdülebiliyor, ne çiftimiz  çubuğumuz kalkıyor" yanıtını almıştı (16). Öteyandan, Necati 
Bey'in açıkladığı bu gerçekçi uygulama, daha sonra John Dewey tarafından  Türk Hükümetine 
verdiği eğitim raporunda bir başka biçimde ele alınmış, "İlköğretim için yörenin koşullarına 
yönelik düzenleme" önerilmişti (17). 

Tanin'de değinilen dönemde çocuklarla ilgili sayılabilecek ilk birkaç haber, 
okullardaki izcilik faaliyetlerine  ilişkindir. Ancak, bunlar izciliğin öğrencilerin kişiliğine 
katkılarını incelemeye yönelik yazı veya makaleler değildirler. Örneğin, Öğrenim Birliği 
Yasasından önce, 11 Şubat 1924'de yayınlanan bir makalede resmi okulların yetersizliği, 
öğretmen eksikliği ve bu okulların halkın beklentilerini karşılayamadıkları konu edilmektedir. 
5 Şubat 1926 tarihli bir makalede de Avusturya ve Alman okulları, cumhuriyetçi düşüncede 
çocuklar yetiştiren okullar olarak ele alınarak karşılaştırılmış, ancak bu karşılaştırmaya Türk 
çocuklarının cumhuriyet bilinciyle yetiştirilmelerine yönelik herhangi bir boyut katılmamıştır. 

Dönemin önemli bir sağlık sorununu yansıtan çocuk ölümlerine ilişkin haberler, 
Tanin'de ve başka gazetelerde önemli yer tutmaktadır. Bir örnek, 17 Şubat 1926 tarihli 
Tanin'de çocuk ölümlerinin yüzde 75 gibi büyük bir yüzdede görüldüğü haberidir. 7 Mart 
tarihli Tanin'de ise İstatistik Umum Müdürünün bir açıklamasıyla bu yüzdenin çok abartmalı, 
gerçek dışı bir sayı olduğu öne sürülmektedir. 

Çocuk sağlığına ilişkin haberler ve makaleler, 1924 Mayısında yayınlanmaya başlayan 
Cumhuriyet Gazetesinde de (7 Ağustos-1 Eylül arası ölümlerle ilgili) yer almaktadır. 
Cumhuriyetin 7 Mayıs sayısında Resimli Ay dan alıntı olarak verilen bir ilan çok ilgi çekici: 
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"Satılık Çocuk: 500 liraya". Ancak, bununla ilgili herhangi bir başka haber ve yazı ne o gün, 
ne de izleyen günlerde bulunmaktadır. 

Aynı yılın Ekim ayında ilk kez Cumhuriyet Gazetesinde "Çocuk Sütunu" başlığı 
altında, çocuklara özgü bir yayın görülmektedir. Çocuk Sütunu 22, 27 Ekim, 1 ve 3 Kasım 
sayılarında olmak üzere 4 kez yayınlanmıştır. İlkinde "Cengiz Han'ın Öfkesi"  (Büyükbaba 
imzalı), ikincisi ve üçüncüsü Ziya Gökalp'ten "Hayvanlarda İktisadi Hayat" ve "Ateş 
Yakabilen Maymun", dördüncüsü de "Yine Akıllı Köylüler" başlıklı öykülerin bulunduğu bu 
sütun, ilk dört sayıdan sonra 1929'a kadar yayınlanmamıştır. Çocuğa yönelik özgün bir yer 
tutan bu içerikte, değinilen öykülerden başka bir yazı bulunmamakta, ayrıca, bu öyküler de 
1924 yılının özelliklerine ilişkin, yani cumhuriyet yahut öğrenimde yapılan değişikliklere 
ilişkin bir karakter taşımamaktadırlar. Kaldı ki, Öğrenim Birliği yasasını izleyen yılın sonunda 
ilk öğretime kayıtlı çocuk sayısı bir buçuk milyon civarında olması gerekirken, bunun sadece 
350-360. 000 dolayında olması, gerçekten okur-yazar olanlarınsa 100.000'i geçemediği (18) 
anımsanınca, ülkede okur-yazar azlığının bu durumla ilgili olduğunu akla getirmektedir. 
Öteyandan, ilkokullara katılım artıp okur-yazarlar çoğaldıkça, gazetelerin çocuğa daha çok 
eğildiği görülmektedir. 1930-34 yılları arasında İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik 
Devletleri, Sovyet Rusya, Japonya ve Türkiye arasında yapılan bir karşılaştırma 
incelemesinde bu dönemde 5-14 yaş arasındaki çocuklar arasında okula kayıt oranı en yüksek 
ülke olarak Türkiye'nin gözükmesi ilginç olduğu kadar alfabe  devriminin yerindeliğini bir kez 
daha kanıtlamaktadır (19). Nitekim, 1930'dan sonra gazetelerde düzenli çocuk sayfaları,  ortak 
bir özellik olarak göze çarpmaktadır. Örneğin, Cumhuriyet'te zaman zaman, çoğu kez de 23 
Nisan haftalarında  görülen Çocuk Sütunu 6 Nisan 1930 dan sonra düzenli, tam sayfa  Çocuk 
Sayfası  adı altında yayınlanmaya başlamıştır. 

Hakimiyet-i Milliye'de bu tür, yani çocuklara özgü yayın "Çocuk sayfası"  başlığı 
altında ilk kez 2 Nisan 1930'da görülmektedir. Öykü, haber ve bulmacadan oluşan bu yarım 
sayfayı  izleyen günlerde 23 Nisan Çocuk Haftası  başladığı duyurulmaktadır. Cumhuriyet'in 
olsun, Hakimiyet-i Milliye'nin olsun değişik yıllarda da olsa Cumhuriyet Bayramı ve Çocuk 
Bayramı öncesi çocuklara yönelik yayın yapması, Maarif  Vekaletinin öğretmenlere çocukları 
Cumhuriyet terbiyesiyle donatmak gerektiği ve bunun için de bayramlardan 
yararlanılabileceğine ilişkin önerisinin basın tarafından  da dikkate alındığını 
düşündürmektedir (20). Bu özellik, başka gazetelerde de görülmektedir (örneğin "Vakit"). 
Öte yandan, Hakimiyet-i Milliye, "Çocuk Sayfası"nı  ilkin düzenli bir şekle sokamamakla 
birlikte aralıklı yayınını uzun zaman sürdürmüştür. 3 Temmuz, 26 Ağustos, 21 Aralık, 22 
Şubat, 16 Mart 1931 tarihlerinde de bu "sayfa"  yayınlanmıştır. Bazen tam sayfa,  bazen de iki 
veya üç sütun halindeki Çocuk sayfalarında  çocuklara doğa veya çoğrafya  bilgisi 
kazandıracak yazılar vardır (örneğin, "Bir Çocuk ve Bir Ağaç Kaça Mal Olur" başllıklı, doğa 
ve canlı sevgisi üzerine yazı veya 21 Aralık 1930 sayısındaki "Çin'den Bir İzci Anlatıyor" 
öyküleri). 

26 Ağustos 1930 günkü Hakimiyet-i Milliye'deki "12 Yaşında Bir Çocuğu Öldüren İki 
Çocuk" başlıklı yazıda Tanin'deki resmi okulları eleştiren yazı gibi günümüz haberleri 
çağrıştırmaktadır. 

Araştırmamıza başladığımızda çocuklara cumhuriyet bilinci kazandırabilmek için 1923 
sonrası gazetelerde sık sık göreceğimizi tahmin ettiğimiz, ancak göremediğimiz duygulu ve 
heyecanlı bir yazı, ilk kez 1931'de Çocuk Haftası  sırasında Hakimiyet-i Milliye'de 
görülmektedir. 1 Mayıs 1931 tarihli İffet  Halim imzalı bu yazı "Türkiye Türk Çocuğu 
Haftasını  Yaşıyor. Türk çocuğu— Bu kelime içinde bir memleket istikbali, bütün bir millet 
istikbali yaşıyor. Bu kelime bize bugünkü zahmetleri, bugünkü meşakkatlerin refah  şeklinde 
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tahakkuklarını düşündürüyor. Bu kelime bize tatlı tatlı tahayyüller veriyor; cennet gibi bir 
vatan, demir gibi bir millet ve istiklal harbinin tunç gibi imanını hatırlatıyor.... Biz en 
olmayacak şeyleri yaratmış bir milletiz. Bunlar nedir ki? Gelecek çocuklardan olacak.." 
dedikten sonra, çocuk sağlığı, eğitimi, annelerin bilgili olmaları gibi konular işledikten sonra 
"Dünyanın felsefesi  çocuğa nihayetsiz bir ehemmiyet veriyor. Eskiden acizdir diye bakım 
ihtiyacı duyulan çocuk bugünün telakkisinde en esaslı bir kudrettir, elverir ki o kuvvet 
besleneceği toprağa bırakılsın" diyerek, o döneme kadar önemsenmemiş çocuğa gelecek için 
bel bağlamada yüreklendirici bir örnek ortaya konmaktır. 

İnceleyebildiğimiz gazeteler arasında çocuk haberlerine en geniş yer ayıran, Vakit 
gazetesidir. Değindiğimiz dönemin başında Vakit'de de çocuk, Tanin'deki gibi izcilik 
haberleridir. Bunun yanısıra, 5 Ocak 1923 sayısında Vakit, "Mesut Bir Teşebbüs" başlığıyla 
pekçok istek üzerine, Maarif  Vekaletinin de onayıyla İstanbul'da "çocuk sineması" 
başlatılacağını haber yapmıştır. Bir gün sonra da, "Maarif  Vekaleti'nin isteği üzerine 
eğlenceli, zamanla uyumlu fılimlerin  gösterimine başlanacağını duyurmaktadır. Gösterinin 
Beyoğlunda "tam saat ikide" başlayacağı ve "muvaffakiyet  ve rağbete göre diğer matinelerin" 
belirleneceği yazmaktadır. Yaygın olmamakla birlikte çocuk sinemalarının bundan sonra 
pekçok yazıya konu olduğu, hatta Meclis'te bile tartışıldığı anlaşılmaktadır. Konu Maarif  ve 
Layiha Encümenlerinde görüşülmüş ve sinemalara çocuk fılimleri  dışındaki filimler  için 18 
yaş kısıtlaması da getirilmiştir (21). Çocukları alan bir iki sinemaya büyük ilgi gösterildiğinin 
resmi mekanları da sinema ile daha yakından ilgilenmeye yönelttiği ve kamu düzenini 
sağlamak amacıyla "sansür yasası" çıkartıldığı 2 Nisan 1926 günkü Vakit'de yer almıştır. 

Vakit Gazetesi, çocuklara yönelik yayın bakımından da en düzenli gazete olarak 
görülmektedir. 1926 yılında bu gazetede "Çocuk Sayfası"  başlatılmış, ve başka gazetede 
görülmeyen "Çocuk Ansiklopedisi" nin yayınlandığı "Analara, babalara, muallimlere müjde: 
Sabırsızlıkla beklediğiniz Çocuk Ansiklopedisi çıktı. Fiatı 25 kuruş. Merkezi Resimli Ay 
İdarehanesi'dir" duyurusu da yapılmıştır (22). 23 Nisan 1926 tarihli Vakit'de 23 Nisanın 
Çocuk Günü olduğu da yer almış, "Bugün bütün Türkiye'de çocuk günüdür. Size uzatılan 
kumbaralara bırakacağınız küçük paralarla binlerce yavruya bakmış olacaksınız" sözleriyle 
halk, Himaye-i Etfal  (Çocuk Esirgeme Kurumu) adına çocuklar için parasal yardım yapmaya 
çağırılmıştır. 

Vakit'deki çocuk sayfalan  ilkin yarım, sonra tam sayfa  olarak yayınlanmış, daha sonra 
gazetenin yanısıra ücretsiz olarak verilen Çocuk Dergisi de bir süre sonra yine tam sayfaya 
düşürülmüştür. Bu sayfalarda  da öyküler, el becerileri, bulmacalar ve bilgilendirici haberler 
yer almıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun açtığı bir çocuk yurdu da yine incelediğimiz gazeteler 
arasında sadece Vakit'de görülmüştür: 4 Mart 1927 tarihli Vakit, "Çocuk Sarayı" başlığıyla 
"Süratle tesirini gösterecek Cemiyet (Himaye-i Etfal  Cemiyeti) bu güzel müesseseyle ve 
memleketin dört köşesinde şubeatıyla bilfiil  nümune olarak vazifesine  devam edecektir. 
Himaye-i Etfal  Cemiyeti asıl millete emanet edilmiş olan kimsesiz çocuklara şefkatle 
kanatlarını açmıştır. Düşününüz ki bu ne kadar acil bir vazifedir"  denmektedir. 23 Nisan 1928 
tarihli Vakit'de de başka gazetelerde rastlayamadığımız çok kısa ama ilginç bir haber yer 
almaktadır. Bu, "Çocukları Fenalıklardan Koruma Cemiyeti" kurulduğudur. Bu haber, hemen 
Cumhuriyet gazetesinde yaklaşık aynı dönemlerde çıkan "Kız Çocukları ve Fuhuş" ve 
yatırıldıkları hastanelerde bakım ve ilgi gösterilmeyen kimsesiz çocuklardan söz eden 
"astanelerde İnleyen Çocuklar" başlıklı makaleleri hatırlatmakta ve artık yetkililerce 
çocukların kötü durumlarda kalmamaları için önlemler alındığını düşündürmektedir. Ama bu 
tarihten sonraki sayılarda bu cemiyet veya etkinliklerine ilişkin herhangi bir haber gözümüze 
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çarpmadı. Hepsinin de tarihinin 23 Nisan civarında, yani çocuk haftası  dolayısıyla çocuklarla 
ilgili bazı şeylerin gündeme geldiği zamana rastlaması, hafta  bitince de, pek çok zaman pek 
çok konuda olduğu gibi, bu konunun da bir kenara konulduğu kanısını uyandırmaktadır. 

2 Ocak 1929 tarihli Vakit gazetesinde Millet Mekteplerinin açıldığını okumaktayız. 
Gerçi bu mektepler yetişkinlere okuma yazma öğretmek için kurulmuşlardır. Ama bu 
kampanya ile, 3 Ocaktan itibaren kimi zaman tam sütun kimi zaman da yarım sayfa  olmak 
üzere çocuklara ve gençlere yeni harfleri  öğretme amaçlı yazılar yayınlanmıştır. Üstelik 
öyküler ve yazılar da vatan-millet sevgisini öğretmeye ve pekiştirmeye, çocukları 
düşündürürken bilgi ve duygu da kazandırmaya yöneliktir. 

Birkaç öykü örneği vermek gerekirse, 5 Ocak 1929 "Türk Vatanı", 6 Ocak "Hocanın 
Sevinci", 7 Ocak "Parayı Veren Düdüğü Çalar", 8 Ocak "Atalar Sözü", 16 Ocak Biliyor 
Musunuz?" 28 Ocak "Bir Kurbağa 100 Yıl Yaşar Mı?", 6 Şubat "Karada Karı Savuran 
Rüzgar ve Denizde Vapurları Yolundan Alıkoyan Dalga Neden Oluyor?" v.s. 27 Eylül tarihli 
çocuk sayfasında  "Bayrak Uğruna" (Hasan Bedrettin), 21 Nisan 1923'de "Gençlik ve 
Çocuk", 27 Ekim 1932 de "Cumhuriyeti Yaşatan Büyük Gazi" başlıklı yazılar artık haftalık 
ve düzenli çıkmakta olan çocuk sayfasında  yer almaktadır. Tabii, Çocuk Sayfası  yeni 
harflerledir. 

Özet olarak diyebiliriz ki, Cumhuriyetin ilk onbeş yılının gazetelerinde "çocuk" 
konusundaki incelememizde öncelikle altını çizmek gereken nokta, bu incelemeye başlarken 
gazetelerde çocuklara cumhuriyet bilinci aşılayacak kampanya türü yayın bulabileceğimizi 
sanmış olmamızdır. Ancak, görülen, o dönemin medyasının da belli bir ulusal görüşü 
yerleştirmek için elele vermede bugünün medyasından farksız  olduğudur. Çocuk gazetelere 
sağlık başta gelmek üzere genel konularla girmiş, ve çoğu kez de haber niteliğindeki 
yazılarda yer almıştır. Oysa yaşanan önemli geçiş döneminde gazeteler, gerek ana babaların 
gerek çocukların yeni rejime, ilkelerine, düşünce biçimine uyum sağlamalarında son derece 
etkin vasıtalar olabilirlerdi. Cumhuriyetin ilk beş yılında Arap harflerinin  sürdürülmesi, okur 
yazar azlığının da sürmesi demek olduğundan, harf  devriminden, yani 1928'den sonra bu 
konuda daha tutarlı bir yoğun politikasına geçildiği de gözlenmiştir. Halka olup bitenleri 
yağın biçimde ulaşabilmede dün gibi bugün de ön sıralarda yer alan gazeteler, daha özenli ve 
duyarlı yayın politikasıyla basından beklenen kamuoyunu aydınlatma görevlerinde kuşkusuz 
daha başarılı olurlar. 
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CUMHURİYETİN BAŞINDA TÜRK ÇOCUĞUNUN "YAŞAM 
İLKELERİ"NE İLİŞKİN ORİJİNAL BİR BELGE 

VE BAZI YABANCI ÖRNEKLER 

Prof.Dr.  Yahya  AKYÜZ 

Konu ve Önemi 
Türk insanının hayatta en geniş anlamda belirli davranış ilkeleri var mıdır? Varsa bu 

ilkeler kimlerce ve nasıl belirlenmiş ve insanımıza nasıl öğretilmiştir? Bu ilkeler zaman içinde 
nasıl bir değişme göstermiştir? Eğitimimizi, insanımızı ve toplum yapımızı tanımak 
bakımından bu soruların yanıtlarının bilinmesi çok önem taşımaktadır. 

Bu araştırmamız işte bu önemli konuya ilişkin olmakla beraber, esas olarak, 1924'te o 
zaman Edremit'e, şimdi Yenice'ye bağlı Hamdibey kasabasında (o zamanlar Nahiye) ilkokul 
5. sınıf  öğrencilerine "karne" şeklinde verilen ve 48 madde halinde Türk çocuğunun "yaşam 
ilkelerini" belirleyen orijinal bir belgenin tanıtılmasını konu almaktadır. Ancak, çok kısa da 
olsa, daha önce ve sonra, insanımız için öne sürülen "yaşam ilkeleri" konusuna değinmemiz 
yararlı olacaktır. 

Cumhuriyet Öncesi Türk Çocuğunun Yaşam İlkeleri 

Asya'daki en eski Türk toplumlarında, oğlanı babasının, kızı anasının eğitmesi 
gerektiği anlayışı vardı. Bu anlayış yüzyıllar boyu, günümüze yakın dönemlere kadar sürdü 
gitti. Buna göre, yaşamda davranış ilkelerini (normlar) öğrenmek için oğlan babasını, kız 
anasını örnek alıyordu.' Aile ve toplum töresi içinde çocuklara bedenî güce, sağlıklı, 
bağımsız yaşamaya, vatan sevgisine, doğruluğa, büyüklere saygı göstermeye, bilimi sevmeye 
vs. önem veren bir eğitim veriliyordu. 2 

Türklerin İslâmiyete geçişlerinden sonra, Türk çocuklarının yaşam ilkeleri Kur'an ve 
daha başka dinî ve ahlâkî kitaplara göre biçimlendi. Farabi, İbni Sina gibi Türk düşünür ve 
bilim adamlarının eserlerinde, Gazali'nin Ey Oğul! başlıklı çocuklara öğütler veren 
kitapçığında, Balasagunlu Yusuf  un Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-it 
Türk, Ahmet Yesevî'nin Divan-ı Hikmet başlıklı eserleri ile başta İranlı Sadi'nin eserleri 
olmak üzere, İbrahim Hakkı ve daha birçok yazar ve şairin eserlerinde çocukların yaşam 
ilkelerinin neler olması gerektiği açıklandı. Geniş halk kitlelerinin kız erkek beraberce 
okudukları sıbyan mekteplerinde de, yine yukarıda belirtilen eserler doğrultusunda geleneksel 
ve dinî yaşam ilkeleri onlara aşılanmaya çalışıldı. Sonuçta, Osmanlı toplumunun "ideal insan 
tipi" oluştu. Bu, dindar, siyasal otoriteye itaatkâr, dünyanın düzeninden ve geleceğinden 
kendini sorumlu tutmayan, yeni tavırlar almaya, mekân değiştirmeye pek hevesli olmayan bir 
tiptir. ^ 

Yahya Akyüz. Türk Eğitim Tarihi (Başlangiçtan 1997'ye), 6. Baski, istanbul. 1997, s.8. 
Necdet Sakaoğlu, Medeniyet Değişmeleri Çerçevesinde Türklerde Ailede Eğitim, Sosyo-Kültürel 

Değişme Sürecindc Türk Ailesi, Ankara, 1992. s.355-374. 
Özer Ergenç. Osmanlı Klâsik Döneminin "İdeal insan Tipi" ve Bu Dönemde Çocuğun Kültürel 

Gelişimini Etkileyen Etkenler Üzerine Düşünceler, Çocuk Kültürü (1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi 
Bildirileri), Ankara, 1997, s.97-104. 

56 



18. yüzyılda Nabi, 19. yüzyılda Vehbi, çocuklara daha doğrudan hitap eden ve çok 
rağbet gören eserler yazdılar ve onlara ilkeler halinde dindar, pasif,  aza kanaat eden, itaatkâr, 
durumu "orta" bir insanın hayat biçimini örnek olarak gösterdiler. Çocuklarımıza özellikle bu 
son iki yazarın, şiir haline getirdikleri yaşam ilkeleri ezberletildi. ^ 

1839'da başlayan Tanzimat döneminde, artık ailenin ve Devletin eğitim görevlerini 
sadece dinî ve geleneksel açıdan belirleyen görüş ve uygulamalar zayıflamaya  yüz tutmuş, 
ailenin ve Devletin eğitim görevleri, çocuklara ve topluma olan sorumluluklar açısından ele 
alınmaya başlamıştır. ^ Böylece, eskisinden biraz farklı  bir insan tipi yetiştirmek için 
çocuklara yeni ve toplumsal-dünyevî ilkeler de telkin edilmesi gerekli görülmüştür. Bu 
gelişmenin temelinde, esas olarak, bazı Devlet adamları ve yazarların, eğitimcilerin, 
özeleştiride bulunup, toplumun bilgisizlik içinde ve geri kalmış durumda olduğunu 
farketmeleri,  Devletin kötüye gidişinin temel nedenlerinden biri olarak ailede ve okuldaki 
geleneksel eğitim öğretim anlayışı ve uygulamalarını görmeleri ve bunları değiştirme gereğine 
inanmaları olgusu yer alır. 

Tanzimattan itibaren benimsenen ahlâk^ ve eğitim ilkelerinin günümüzdeki çağdaş 
eğitim verileri ile oldukça tutarlı olduğu söylenebilir. Ancak, siyasi açıdan, bu dönemde 
benimsenen insan tipi "Osmanlılık taraftarı  insan" tipidir. O dönemde eğitimle ilgili eser 
veren ve toplumu etkileyenler arasında Mısırlı Ethem İbrahim Paşa (özellikle Terbiye ve 
Tâlim-i Âdab ve Nesâyihü'I Etfal  başlıklı ve 1868'de basılan eseri önemlidir) Selim Sabit 
Efendi,  Ayşe Sıdıka Hanım, Aristokli Efendi,  Ziya Paşa, Namık Kemal, Münif  Paşa, Ali 
Suavî, Ahmet Mithat Efendi  önemli bir yer tutar. 7 

Kısa bir dönem olan I. Meşrutiyetten sonra II. Abdülhamit döneminde (1878-1908) 
yetiştirilmek istenen insan tipi Tanzimatın "Osmanlılık" idealine bağlı, dindar, itaatkârlık ve 
Padişaha sadakat özellikleri güçlendirilmeye çalışılan bir insan tipidir. ^ 

1908'de II. Meşrutiyetin ilânından 1912'de çıkan Balkan Savaşlarına kadar, 
Tanzimatın "Osmanlılık" ideali ve "Osmanlı insanı" tipi, ülke insanlarını birarada tutacak, 
siyasî birliği sürdürebilecek bir unsur olarak görülmüş, bu düşünce, eğitim yoluyla da 
(amaçlarda, ders kitaplarında, vs.) geçerliliğini korumuştur. Ancak, bu insan tipi Meşrutiyet 
yanlısıdır ve II. Abdülhamit'e karşıdır. Fakat, Balkan Savaşları ve felâketleri  ile beraber 
"Osmanlılık" ve "İslâmcılık" akımları gerileyerek, esas olarak "Türkçü", "Milliyetçi" "aktif' 
bir insan tipine yönelinmeye başlanmıştır. Özellikle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin,  Ethem 
Nejat ve Mehmet Âkifin  bu yoldaki çabaları kayda değer. ^ 

Kurtuluş Savaşı yıllarında, 15 Temmuz 1921'de Ankara'da toplanan Maarif 
Kongresinde Mustafa  Kemal Atatürk çok önemli bir konuşma yapmış, burada yeni bir insan 
tipi yetiştirilmesi gereği üzerinde durmuştur. Bu, millî bir eğitim almış, öncelikle millî 

Necdet Sakaoğlu, Lütfiyye-i  Vehbi'de Çocuk Eğitimiyle İlgili Görüşler, Çocuk Kültürü (1. Ulusal 
Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri), Ankara, 1997, s.71-95. 

C K . A 

Yahya Akyüz, Tanzimat Döneminde Ailenin Eğitim Görevlerine ilişkin Yeni Görüşler, Türk Aile 
Ansiklopedisi. Ankara, 1991, s.439-445 (Başbakanlik Âile Araş. Kur. Yay.). 

6 Faruk Öztürk, Tanzimattan Cumhuriyete Ahlâk Kitapları, Kebikeç Dergisi, 1998. Sayı 6, s.31-39. 
7 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s.170 vd., 183 vd. 
8 Aynı eser, s. 196 vd. 
9 Aynı eser, s.229 vd. Yahya Akyüz, Eski Eğitim Değerlerine Karşı Mehmet Âkif  ve Gençliğin Eğitimi, 

Millî Eğitim, 1986, Sayı 70, s.33-37. 
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varlığını koruması kendisine en temel değer olarak öğretilmiş bir insan tipidir. Atatürk, bu 
konuşmasında, çocuklara, gençlere neler öğretilmesi gerektiğini şöyle belirtir: "Onlara, 
özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çatışan tüm yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve 
millî fikirleri  kendinden geçerek her zıt fikre  karşı şiddetle ve fedâkârca  koruma gereği telkin 
edilmelidir." ^ 

Türk milleti, Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık mücadelesine girişirken ve 
Cumhuriyeti kurarken, çocukların, gençlerin bundan sonra hangi ilkelere, amaçlara, hangi 
eğitim felsefesi  ve dünya görüşüne göre yetiştirileceğinin ivedilikle belirlenmesi çok önem 
taşıyordu. Çocukların ve gençlerin eğitimi artık eskiden beri süregelen, denenmiş, geçersizliği 
ve hatta zararları kanıtlanmış bir felsefe  ve dünya görüşüne göre yapılamazdı. Türk milletini 
ileri götürecek, insancıl, akılcı yeni eğitim ilkelerine ihtiyaç vardı. Ancak, bunu başarmak 
kolay değildi. Bu işi yalnızca Atatürk yapabilirdi ve nitekim O üstlendi. Çünkü O, Türk tarihi 
ve Türk eğitim tarihinden çıkan dersleri çok iyi biliyordu. Atatürk, Türklerin amaçsız, etkisiz, 
cılız bir eğitimin çarkları içinde kaldıkları ve millî benliklerinden habersiz yetiştirildikleri için 
kendi öz yurtlarında esarete sürüklendiklerini görmüştü. 

Ancak, Atatürk gözlem ve tanılarla yetinemezdi. Çünkü O, artık yeni Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve Cumhurbaşkanı idi. Bu yeni Devlet için yeni bir eğitim 
felsefesi,  politikası ve ilkelerini de O saptadı ve bunları bazan öneriler, bazan da istekler ve 
tâlimatlar şeklinde ifade  etti. Özellikle de öğretmenlere seslendi. O'nun tesbit ettiği ilkelerin 
özü, çocukların ve gençlerin millî, laik, bilimsel, işe yarar, üretici, aktif  bir eğitim içinde 
Cumhuriyeti koruyup toplumun kültür ve refah  düzeyini yükseltecek biçimde yetiştirilmesi 
idi.H 

Yine Cumhuriyetin ilk yıllarında, Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün temel görüşleri 
doğrultusunda bazı eğitim ilkeleri tesbit edip yayınladı. 

Cumhuriyetin başında Türk çocuğunun yaşam ilkelerine ilişkin orijinal bir belge 

1923'te, Balıkesir'in Edremit İlçesinin Hamdibey Nahiyesine^ Reşit Vahit (Koral) 
adında bir öğretmen geldi... 

Reşit Vahit (Koral) (1892-1940) 1 4 İstanbul'da yetişmiş, Harbiye'den subay olarak 
mezun olmasına üç ay kala 30 kadar arkadaşıyla beraber okuldan atılmıştı... Bunun nedeni, 
okulun tuvaletlerinde idarenin bazı siyasî yazıların yazıldığını tesbit etmesi idi. Bu yazılar 
muhtemelen Enver Paşa aleyhindeydi. Bir grup öğrenci bunları yazmakla suçlandı. Bu olay, 
eğitim tarihimizde öğrencilerin cezalandırılıp okuldan atılmaları konusunda da ilginç bir 
örnektir ve o dönemlerin katı cezalandırma anlayışını yansıtmaktadır. 

Yahya Akyüz, Atatürk ve 1921 Eğitim Kongresi, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, İstanbul, 1983, s.89-
103 (MEB Yay.) 

1 1 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s.289-298. 
1 2 Aynı eser, s.286-289. 
' 3 Hamdibey Nahiyesi Şubat 1920'de Anzavur isyaninda şehit düşen eski Edremit Kaymakami Köprülülü 

Hamdi Beyin adını taşımaktadır. 1936'da Yenice ilçesine ve Çanakkale'ye bağlanmıştır ve benim doğum 
yerimdir (Y. Akyüz). Bkz. Yahya Akyüz, şehit Hamdi Bey'in Son Günlerine Ait Orijinal İki Mektup, 
Atatürk Araştirma Merkezi Dergisi, Mart 1994, Sayı 28, s.1-17. 

Reşit Vahit'in Hamdibey Nahiyesine gelinceye kadar hayati ile ilgili bilgiler kizi Sayin sermin Isik ve 
torunu Sayin Dr.Engin Isik'tan alınmıştır. 
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Reşit Vahit Fransızca biliyor, piyano çalıyor, İstanbul gazetelerinde yazılar, şiir ve 
karikatürler yayınlıyordu. 

O, İstanbul'daki âile ve arkadaş çevresini terkedip Hamdibey Nahiyesi gibi ücra bir 
yöreye neden gelip öğretmenlik yapmayı yeğledi? 

Büyük bir ihtimalle bu, onun idealist, halkçı, vatansever, Mustafa  Kemal Atatürk'e 
hayran bir aydın olmasından, Millî Mücadele kahramanı şehit Hamdi Beye ve onun adının o 
tarihlerde yeni verildiği Hamdibey Nahiyesinin ve yörenin vatansever insanlarına duyduğu 
sevgiden kaynaklansa gerektir. 

Bu yazımızda tanıtacağımız belgeyi işte o, 1924'te, Hamdibey Nahiyesinde ilkokul 5. 
sınıf  öğrencilerine dağıtmıştır. 

Belge, ince kırmızı kartona basılmış, karne gibi katlanmıştır ve "Hayat Rehberi" 
başlığını taşımaktadır. O dönemlerde öğrenci karneleri genellikle kırmızı kartona basılır ve 
"Talebe Etvar ve Mesâî Cüzdanı" (öğrenci davranış ve çalışma belgesi) adını taşırdı. "Hayat 
Rehberi", Balıkesir Vilâyet Matbaasında 1340'ta (1924) basılmıştır. Sağ üst köşesine, 
öğrencilere verilirken şu damga basılmıştır: "Türkiye Cumhuriyeti Edremit Kazası Hamdibey 
Nahiyesi Merkez Zükûr Mektebi Başmuallimliği". 

Belgenin ilk sayfası  öğrencinin bedenî durumu ve bunun gelişmesi ile ilgili bilgileri 
kapsamaktadır. Ortada da "Türkün gücü herşeye yeter" cümlesi vardır. İkinci sayfadan 
başlayarak, numaralanmış 48 adet ilke yer almaktadır. 

Belgeyi bana, üzerinde adı geçen, halen Hamdibey'de oturan sayın Musa Gültekin 
vermiştir. Musa Gültekin 1911 doğumludur ve 87 yaşındadır. Öğretmeni Reşit Vahit, tüm 
öğrencilerine Türk tarihinden ikinci isimler vermiş (Tuğrul, Dündar, Gündoğdu, Turgut, vs.) 
ona da "Tekin" adını takmıştır. Ancak, 1934-35'lerde, soyadı alırken Musa Tekin, bunu 
"Gültekin" olarak değiştirmiştir. 

Reşit Vahit'in öğrencilerine Türk tarihinden ikinci isimler vermesi onun siyasî ve 
kültürel eğilimini de ortaya koymaktadır. Sonradan Musa Gültekin gibi, öteki öğrencileri bu 
isimleri ya soyadı olarak almışlar, ya da ikinci isimleri olarak korumuşlardır. 

Reşit Vahit, öğrencilerine, halkın önünde Nahiye merkezinde ve Balıkesir, 
Çanakkale'ye götürüp oralarda, kendi yazdığı tarihî-millî piyesler oynatmıştır. Öğrencilerini 
izci yapıp kendisi de izci kıyafetiyle  onları civar yörelere (Balya madenine, vs.) inceleme 
gezilerine götürmüştür. 

Onun 1924'te Hamdibey Nahiyesinde ilkokul 5. sınıfta  olan 6-7 öğrencisinden ikisi 
öğretmen, biri doktor olmuştur... 

Belgenin yorumuna geçmeden önce çevirisini ve klişesini aynen veriyoruz: 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Edremit Kazası 

Hamdibey Nahiyesi Merkez 
Zükûr Mektebi 
Başmuallimliği 

Hayat Rehberi 

Bir ayda gram artmalısın. 
Adı Musa Tekin Efendi  Numarası 2 Sınıfı  Beşinci. 
Yaşı Onüç yaşında. 
Ağırlığın ne kadar? 39 kilodur. 
Boyun E52 
Şimdiki ağırlığın 
Noksanın 

Türkün gücü Herşeye Yeter 

1340 

Balıkesir Vilâyet Matbaası 

-s.2-
Hayat Rehberi 

1- Kendine, ailene, arkadaşlarına, milletine, vatanına, dinine yarar bir Türk olmak 
birinci dileğin olsun! 

2- Bu dileğe ulaşabilmek için evvela güçlü, kuvvetli bir vücut sahibi olmalısın. 
3- Güçlü, kuvvetli olmak gerçekten sağlıkla olur. 
4- Sağlık için bir çok çareler vardır. 
5- Vücudunu, yüreğini, elbiseni, yatacağın, oturacağın, yazacağın yerleri, yemek 

yediğin yerleri, kitaplarım ve defterlerini  gayet temiz ve güzel tutmalısın! 
6- Sık sık yıkanmalı, temizlenmelisin! 
7- Azalarını iyice işletmeli, tembellikten kaçınmalısın! 
8- Tırnağını kes! 
9- Her sabah ve yemeklerden sonra ağzım ve dişlerini yıka ve fırçala! 
10- Yemekleri iyi çiğne! 
11- Mide(ni) dolduruncaya kadar yeme! 
12- Mide ve bağırsağın güzelce çalışması için yemeklerden sonra bir parça istirahat 

et! 
- s . 3 -

13- Bulunduğun yerlerin havasını sık sık değiştir! 
14- Fazla yorulmamak şartıyla her sabah idman yap! 
15- Yemek yer yemez uyuma! Tok karnına düşünüp yorulma! 
16- Fazla ve sıkı elbise giyme! 
17- Bulunduğun yeri fazla  sıcak tutma! 
18- Açık ve temiz hava al! 
19- Güneş görmeyen, yaş, karanlık yerlerde oturma! 
20- Bir yerinde rahatsızlık sezdin mi hemen hekime başvur! 
21- Yemen, çalışman, uykun ve her şeyin düzgün ve belli zamanlarda olsun! 



22- Düşkün, dağınık olma! 
23- Terli iken su içme! 
24- Terli iken rüzgâra durma! 
25- Kırlarda dolaş ve yamaçlara tırman! 
26- Tütün içme! 
27- Yerlere tükürme! 
28- Cesur ol, korkma! 
29- Başladığın iyi işi yarıda bırakma! 
30- Her işini kendin yapmaya alış! 
31 - Daima iyilik düşün! 

- s . 4 -
32- Düşkünlere yardım et! 
33- Kuvvetli kolun kalb kırmak, gözyaşı akıtmak için değil, dertlilere yardım, 

düşkünlere imdat için işlesin! 
34- Şen ol, ümitsiz olma! 
35- Başına bir felâket  gelse sabret, yılma! 
36- Boş ve faydasız  vakit geçirme! 
37- Yaşamak için ye, yemek için yaşama! 
38- Büyüklerine hürmet, küçüklerine şefkat  göster! 
39- Aileni, arkadaşlarını, milletini, vatanını, dinini, bayrağını sev! 
40- Faydalı hayvanları incitme, sev! 
41- Ağaç, yetiştir, ağaçları sev! 
42- Hak yeme, haksız olma, haksızlığa sükût etme! 
43- Yalan söyleme! 
44- Kabahatli olursan af  dile! 
45-Mert ol! 
46- Sanatı ve çiftçiliği  sev! 
47- Yerli malını beğen! 
48- İsrafçı  olma! 

* * * 

Türk çocuğunun yaşam ilkelerinin belirlenmesi yolunda başka çalışmalar 

Cumhuriyet döneminin ilk yirmibeş yılı içinde, çocuklarımızın yaşam ilkelerine ilişkin, 
yukarıda üzerinde durduğumuz örnekten başka çalışmalar da yapılmış, bunlar çeşitli 
biçimlerde okullara girmiştir. Bu çalışmaların, yukarıda açıkladığımız 1924 tarihli "Hayat 
Rehberi" gibi "karne" şeklinde belirtilip öğrencilere verildiğine ilişkin bir bilgi sahibi değiliz. 
Bu ilkeler, ders kitapları ve telkin yoluyla vs. öğrencilere benimsetilmeye çalışılmıştır. 

Bizim burada asıl amacımız 1924 tarihli orijinal "Hayat Rehberi"ni tanıtmaktır. Bu 
nedenle, daha sonra yapılan çalışmalara ayrıntılı olarak girmek istemiyoruz. Ancak, onlara 
çok kısa da olsa yer vermemizde yarar vardır: 

Millî Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip, ilkokullarda her sabah öğrencilerin bir ağızdan 
okumaları için. Nisan 1933'te bir "and" yazmış ve bu and 10 Mayıs 1933'te Tâlim ve Terbiye 
Dairesince kabul edilmiştir: "Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam: Küçüklerimi korumak, 
büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu (milletimi) özümden çok sevmektir. Ülküm: 
Yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun". Bu anda 27 Kasım 
1972'de şu kısım da eklenmiştir: "Ey bugünümüzü sağlayan ulu Atatürk! Açtığın yolda, 
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kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime and içerim. Ne mutlu 
Türküm diyene!"^ 

Eğitimcilerimizden Sadrettin Celal Antel, önce 1930'da basılan ve Öğretmen 
Okullarının son sınıflarında  okutulan Pedagoji başlıklı eserinde (3. Baskı İstanbul 1936, 360 
s.), Eğitim Bakanlığının tüm okullara "Muayene-i Tıbbiye Cüzdanı" adıyla belgeler 
dağıttığını, bu şekilde çocukların beden ve ruh sağlığının izlenmesinin amaçlandığım yazar ki. 
bu da okullarımızdaki rehberlik çalışmalarının tarihi bakımından ilginçtir. Antel, "Sıhhat 
Karneleri" başlığı altında, bu konuda Avrupa ve Amerika'daki çalışmalardan da örnekler 
verir. Belçika'da öğrencilere benimsetilmeye çalışılan sağlık ilkelerini şöyle gösterir: 

1. Günde en az 1/2 litre süt içmek. 
2. Hergün taze sebze, taze veya kuru yemiş yemek. 
3. Yemek arasında iyi su içmek. 
4. Hergün tuvalete çıkmak. 
5. Haftada  bir kez yıkanmak. 
6. Hiç değilse günde bir kez, herhalde gece yatmadan dişlerini yıkamak. 
7. Mümkün olduğu kadar pencere açık uyumak. 

Kasım 1942'de Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimci Selim Sırrı Tarcan'a, "Çocuk 
Kütüphanesi" adıyla başlattığı yayın faaliyetinin  ilk kitabı olarak yayınladığı Yaşama Bilgisi 
başlıklı, 59 sayfalık  bir kitapçık yazdırmıştır. On bin adet basılan bu kitapta çeşitli ahlâkî ve 
günlük yaşamla ilgili konular örnekler ve ilkeler halinde işlenmiştir. Bakan Hasan-Âli Yücel, 
bu kitabın Köy Enstitüleri ile öteki ilköğretmen okullarında ders kitabı olarak okutulmasını, 
genel olarak da tüm öğretmenlerin derslerinde bu kitaptan yararlanmalarını istemiştir. 

Şubat 1943'te toplanan II. Millî Eğitim Şûrasının birinci amacı, "okullarda ahlâk 
eğitiminin geliştirilmesi"idi. Bunun için: 

a) Türk ahlâkının toplumsal ve kişisel ilkelerinin belirtilmesi, 

b) İlk ve orta dereceli okullarda bu ilkelerin gerçekleştirilmesini sağlayacak tedbirlerin 
düşünülmesi, 

d) Bu tedbirlerin programa bağlanması, vs. gerekli görülmüştü. 

Şûradan sonra, Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilere benimsetilecek yaşam ve ahlâk 
ilkeleri konusunda kitapçıklar yazdırdı. Bunlardan birisi, Kastamonu milletvekili Tezer 
Taşkıran'm kaleminden çıktı ve Türk Ahlâkının İlkeleri başlığı ile, Aralık 1943'te 
dörtyüzbin adet basıldı (26 s.). Bu kitapçık, orta okulların II. ve III. sınıfları  Yurt Bilgisi 
kitaplarına ek olarak hazırlandı. Yazar, 1956'da da, aynı başlık altmda ilkokulların 4. ve 5. 
sınıfları  Yurt Bilgisi kitaplarına ek olarak bir kitapçık yayınladı (14 s.). Birinci kitap 54 
madde, ikincisi de, düşündürücü bir "rastlantı" eseri olarak 48 maddelik ilkeler halinde 
öğrencilere ahlâk ve günlük yaşam kurallarını tanıtmaktadır. Yukarıda bizim yayınladığımız 
1924 tarihli orijinal "Hayat Rehberi"nde de 48 ilke yer alıyordu! Taşkıran'm kitapçıkları ile 
bizim yayınladığımız 1924 tarihli belge karşılaştırıldığında, onun bu belgeyi görmüş ve ondan 
kısmen yararlanmış olduğu seziliyor! 

Akyüz. Türk Eğitim Tarihi, s.301. 
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Bazı yabancı ülke çocuklarının yaşam ilkelerinden örnekler 
(İsveç, İngiltere, ABD, Fransa, Çin) 

Yukarıda da gördüğümüz gibi, 1930'larda eğitimci Antel, Batı ülkelerinde çocuklara 
telkin edilen temel yaşam ilkelerini ele almıştır. Ancak, bu konuda, Tanzimata kadar giden 
bazı yayınlar vardır. Biz, önemli gördüğümüz bazılarına değinmekle yetineceğiz: 

? 1914'te İstanbul'da yayınlanan Muhafaza-i  Hayat başlıklı bir çeviri kitapçıkta (s.55-
58) üç Batı ülkesinde çocukların sağlıkla ilgili ve genel bazı konularda yaşam ilkeleri özetle 
şöyle açıklanmıştır: 

İsveç okullarında 
1. Temiz hava almak. 
2. Hareket ve beden eğitimi yapmak. 
3. Sade ve normal yemek, suyu ve sütü alkollü içkilere tercih etmek. 
4. Hergün soğuk su ile temizlenmek, haftada  bir kez sıcak su ile yıkanmak (...) 
Bir İngiliz okulunda 
1. Gece gündüz pencereyi açık tutmak. 
2. Yüzü, eli, tırnakları temiz tutmak. 
3. Yemekten önce elleri yıkamak. 
4. Yatarken ve kalkarken dişleri temizlemek. 
5. Haftada  hiç olmazsa bir kez yıkanmak. 
6. Burundan nefes  almak. 
7. Öksürüp aksırırken ağzı bir mendille kapatmak. 
8. Yere, sokaklara tükürmemek. 
9. Yemeği yavaş ve iyi çiğneyerek yemek. 
10. Ana babayı sevip saymak, yoksullara merhametli olmak. 

ABD okullarında 
Çocuklar sınıfa  girerken aşağıdaki andı içerler: 
"Ağaçları ve çiçekleri kırıp koparmayacağıma, 
"Küçük kuşları koruyacağıma, 
"Başkasının malını kendi malım gibi koruyacağıma, 
"Daima temiz söz söyleyeceğime, 
"Tramvaylara, sınıflara,  sokaklara tükürmeyeceğime and içerim!" 

Fransız okullarında 
Paris'te 1927'de 24. baskısı yayınlanan L'Annee enfantine  de Leçons de Choses 

(Küçük Çocuklara Eşya Dersi) (J. Bedel, 72 s.) başlıklı kitapçıkta da, Fransız çocuklarına 
aşağıdaki yaşam ilkeleri aşılanmaya çalışılır: 

Genel tavsiyeler: 
1. Temiz hava alınız. 
2. Yavaş yanan sobaları kullanmayınız. 
3. Sık sık yıkanınız. 
4. Teriniz birden üzerinizde soğumasm. 
5. Hergün açık havada beden hareketleri yapınız. 
6. Alkol almaya asla alışmayınız. 
1 • Bu yaşınızda 9 saat uyuyunuz. 
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Bazı özel tavsiyeler: 
1. Tanımadığınız mantarları yemeyiniz. 
2. Ağzınıza kibrit sokmayınız, çünkü ucu zehirlidir. 
3. Her yemekten önce ellerinizi yıkayınız. 
4. Tırnaklarınızı temizleyiniz ve yemeyiniz. 
5. Hergün dişlerinizi fırçalayınız. 
6. Gözünüze toz kaçarsa, gözünüzü ovalamayınız. Gözyaşı onu alır götürür. 
7. Suyun temiz olduğundan emin değilseniz, kaynatarak içiniz. 

Çin okullarında 

Son olarak, Çin'deki okullarda çocuklara öğretilen temel yaşam ilkelerini görelim. 
Bunlar, 1928'de İstanbul'da eski harfli  olarak basılan Resimli Ay Almanakı başlıklı eserde 
yer almıştır (s. 19-20). Resimlendirilen ve ders kitaplarında yer aldığı, sınıfların  duvarlarına 
tablo şeklinde asıldığı anlaşılan bu ilkeler 6 tanedir: 

1. Her akşam saat 10'da yatağıma gider ve penceremi açık bırakırım. 

2. Hergün biri sabah ve diğeri akşam olmak üzere iki kez dişlerimi fırçalarım. 

3. Öksürüp aksırdığım zaman mendille ağzımı ve burnumu kaparım. 

4. Tabağıma yemek alırken kendi çatalımı değil, orta kaşığını kullanırım. 

5. Yerlere tükürmem. 

6. Gerek otururken, gerek ayakta vücudumu dik tutarım. 

Genel Değerlendirme - Sonuç 

"Hayat Rehberi" başlığını taşıyan, 1924'te Balıkesir'de tıpkı bir öğrenci karnesi gibi 
basılıp Hamdibey Nahiyesinde 5. sınıf  öğrencilerine dağıtılan bu belge genel olarak nasıl 
değerlendirilebilir ve bu belgenin incelenmesinden ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? 

Bu belge Cumhuriyet ile yaşıttır ve onu koruyup günümüze kadar ulaştırdığı için. 1911 
doğumlu Sayın Musa Gültekin'e teşekkür borçluyuz. Çünkü, belki de başka örnekleri 
kalmamış olan bu belge, Cumhuriyetin ta başında yetiştirilmek istenen insan tipini ve onun 
yaşam ilkelerini göstermekte, bu nedenle çok değer taşımaktadır. 

Bu mahallî belgenin hazırlanması nereden kaynaklanmış olabilir? 

Kanımızca, bu belgenin hazırlanmasına yol açan başlıca beş neden vardır: 

• Eğitim Bakanlığının o tarihlerde mahallî neşriyata önem verilmesini istemesi ve 
desteklemesi. 

• O tarihlerde Balıkesir yöresinde Millî Mücadeleye katılmış, devrimci, ileri görüşlü 
bir çok değerli öğretmenin bulunması. 

• Mustafa  Kemal Atatürk'ün çeşitli konuşmaları ve özellikle 1921 Maarif 
Kongresindeki konuşması. 

• Eğitim Bakanlarının 1922-1924 tarihlerindeki genelgeleri. 

• İlkokulların 1924 tarihli Müfredat  Programı. 
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Şimdi bu konulan teker teker kısaca ele alalım: 

1. Eğitim Bakanlığının o tarihlerde mahallî neşriyata önem verilmesini istemesi ve 
desteklemesi: 

Büyük zaferi  takip eden aylarda. Kasım 1922'de, Eğitim Bakanı İsmail Safa  Özler, 
taşra maarif  müdürlerine gönderdiği bir genelgede, "halk, okul ve öğretmenlerin her fırsatta 
birbirlerine yakınlaştırılmasını ve mahallî neşriyata önem verilmesini vs." istemiştir. İşte 
bu genelge, Reşit Vahit ve Balıkesir'deki öğretmenlerin böyle bir mahallî belge hazırlayıp 
öğrencilere dağıtmalarında temel dayanak olsa gerek. Çünkü, bu genelge, öğretmenlere 
kendiliklerinden bir çok yayın vs. yapma girişiminde bulunma imkânı tanımaktadır. Bu 
nedenle genelge, eğitim tarihimizde çok önem taşımaktadır. 

2. O tarihlerde Balıkesir yöresinde Millî Mücadeleye katılmış, devrimci, ileri görüşlü 
bir çok değerli öğretmenin bulunması. 

Balıkesir ve yöresi Millî Mücadele yıllarında, millî örgütlenme ve işgalcilere karşı 
sivil-askerî direniş konusunda çok önemli olaylara sahne olmuştur. Örneğin, Balıkesir'de beş 
kez kongre toplanmış ve önemli kararlar alınmıştır (Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım 1919 ve 
Mart 1920). Bu kongreler ve sivil-askerî örgütlenme ve direniş bir çok öğretmen, aydın, 
subay ve her meslekten insanları biraraya getirmiş ve onları işgalcilerle mücadeleye 
yöneltmiştir. Böylece, gerek Millî Mücadele yıllarında, gerek bizim 1924 tarihli "Hayat 
Rehberi"nin öğrencilere dağıtıldığı sıralarda, Balıkesir, Edremit, Hamdibey Nahiyesi ve civar 
yörelerde derin bir millî heyecan yaşanmış ve bu psikolojik  ve manevî  ortam, açıklamaya 
çalıştığımız "Hayat Rehberi"nin hazırlanmasında şüphesiz etkili olmuştur. 

Kasım 1921-Kasım 1922 tarihleri arasında Eğitim Bakanlığı yapan Mehmet Vehbi 
Bolak Balıkesirliydi. ^ 

İzmir'in işgalinden sonra Balıkesir'e gelerek Millî Harekete katılan Necati ve Vasıf 
Çınar Beylerin (sonra ikisi de Eğitim Bakanlığı yaptılar) yayınladıkları İzmir'e Doğru 
gazetesi, Kuvayı Milliye Merkez Teşkilâtı adına Sabri Sözen adındaki Maarif  Müdürünün 
nezareti altında çalışmalarını sürdürmüştü. Sabri Bey, Balıkesir'de Millî Mücadeleyi ilk 
başlatanlardandı. 

Maarif  Müdürü ve Matematik öğretmeni olan Sabri Bey, Cumhuriyetin, devrimlerin, 
yerli malı kullanma fikrinin  de en ateşli savunucularından olmuştur. 

Bu yazımıza konu olan 1924 tarihli "Hayat Rehberi"nin 47. ilkesi "yerli malını beğen" 
şeklindedir. Sabri Beyde âdeta bir saplantı haline gelen "yerli malı kullanma" düşüncesi ile bu 
ilke ilişkili olabilir... Bazan öğrenciler, ders yapmak istemezlerse, tahtaya "yerli malı 
kullanalım" cümlesini yazarlardı. Sınıfa  giren Sabri Bey bunu görünce bütün ders yerli malı 
kullanmanın önemini işlerdi. Sonunda da: "Biliyorum, dersi geçirmek için bunu yazdınız, ama 
ülkemiz için, konuştuklarımız daha önemli bir derstir" derdi. ' ^ 

1919'da Balıkesir Lisesine Türkçe öğretmeni olarak atanan Eminittin Çeliköz de 
yörede Millî Mücadeleyi ilk başlatan ve fiilen  çarpışmalara katılan eğitimcilerdendi. 

Yahya Akyüz, Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1848-1940), Ankara. 
1978, s. 189. 

1 *7 
Aydın Ayhan, Millî Mücadelede Balıkesirli Maarifçiler,  Balıkesir Ekspres Gazetesi, 16 Haziran-11 

Temmuz 1987. 
' ^ Aynı yerde. 
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Balıkesir Lisesi Matematik öğretmeni Halil Derviş de cephelerde çarpışan bir 
öğretmendi. Balıkesir'e geldikçe de okuluna giderek derslerine girerdi. 

Millî Mücadelenin başlarında Edremit Kaymakamı bulunan, Mülkiye Mektebi mezunu 
Hamdi Bey, Edremit'te "İdman Yurdu" admda bir gençlik teşkilâtı kurarak, o bölgenin 
muhtemel bir işgaline karşı gençler ve öğretmenlerden oluşan bir millî güç meydana 
getirmişti. Fakat, bu girişimi nedeniyle İstanbul Hükümetince azledildi. Ancak, bu görevden 
alma Hamdi Beyi yıldırmadı, daha da aktif  olarak Millî Mücadele lehinde mücadeleye itti. Bu 
efsanevî  kahraman, Anzavur isyanı sırasında Biga yöresinde şehit edildi (Şubat 1920).* 
Atatürk Nutuk'ta ondan "kahraman bir arkadaşımız" olarak söz eder. İstanbul Hükümeti 
tarafından  kapatılan Edremit İdman Yurdu, sonra vatansever gençler ve öğretmenler 
tarafından  tekrar açılmış ve Edremitli öğretmenler bu örgütün çatısı altmda önemli millî 
görevler üstlenmişlerdi. 

1924 tarihli "Hayat Rehberi"ni Hamdibey Nahiyesinde ilkokul 5. sınıf  öğrencilerine 
dağıtan öğretmen Reşit Vahit (Koral)'in Harb Okulu kökenli olması ve milliyetçi, devrimci bir 
öğretmen olması da şüphesiz bu belgenin hazırlanmasında rolü olduğunu kuvvetle 
düşündürüyor. Çünkü kendisi ayrıca Balıkesir öğretmenlerince de tanınıyor ve seviliyordu. 
Onun Balıkesir eğitimcileri arasında geniş bir çevresi vardı. 

3. Mustafa  Kemal Atatürk'ün çeşitli konuşmaları ve özellikle 1921 Maarif 
Kongresindeki konuşması 15 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da toplanan Maarif  Kongresinde 
Atatürk eğitimin "millî" olması gerektiğini söyledikten sonra, çocuklara ve gençlere neler 
öğretilmesi gerektiğini şöyle açıklar: "Onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çatışan 
tüm yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve millî fikirleri  kendinden geçerek her zıt fikre 
karşı şiddetle ve fedâkârca  koruma gereği telkin edilmelidir." 

1924 tarihli "Hayat Rehberi"nin 42. maddesini bir kez daha hatırlayalım: "Hak yeme, 
haksız olma, haksızlığa sükût etme!" Bu ilke, Atatürk'ün 1921 Maarif  Kongresinde söylediği 
yukarıdaki sözlerden esinlenerek kaleme alınmış görünüyor! 

4. Eğitim Bakanlarının 1922-1924 tarihlerinde yayınladığı genelgeler 

Bu tarihlerde Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet eğitiminin ilk temellerini atan önemli 
genelgeler yayınlamışlardır. Bunlardan en önemli ikisi Bakan İsmail Safa  Özler tarafından  8 
Mart ve 19 Aralık 1923 tarihli olarak, biri de Bakan Vasıf  Çınar tarafından  8 Eylül 1924 
tarihli olarak yayınlanmıştır. Bunlardan 8 Mart 1923 tarihli genelge "Maarif  Misakı" adıyla 
da tanınmaktadır. 

Eğitimci Mustafa  Rahmi Balaban bu genelgelerden ilkini, çeşitli ekler ve açıklamalarla 
beraber, Gazi Paşa Hazretlerinin Maarif  Umdesi ve Asrî Terbiye ve Maarif  başlığı 
altmda 1923'de Ankara'da bir kitapçık halinde yayınlamıştır. ^ 

Sözü geçen genelgeler ve kitapçık, Atatürk'ün temel eğitim görüşlerine dayanmaktadır. 
Bunlara göre öğrenciler ve gençler, çağın siyasî, iktisadî mücadelelerine karşı, fikren  ve ilmen 
çok iyi donanmış, çok güçlü ve ahlâken de sarsılmaz bir karaktere sahip olacak şekilde ve 
millî varlıklarını koruyup yükseltecek şekilde hazırlanacaklardır! vs. 

Bkz. dipnotu 13. 
1 9 Bu konuda bkz. Seçil Akgün-Murat Uluğtekin, Misak-ı Maarif,  Atatürk Yolu, Mayıs 1989. Sayı 3, 

s.285-349. 



Atatürk ve Eğitim Bakanlığınca eğitime gösterilen bu hedefler,  şüphesiz, yeni rejimin 
ihtiyaç duyduğu "yurttaşı" yetiştirecekti. İşte, 1924 tarihli "Hayat Rehberi", sanki bu 
"yurttaşın" davranışlarını ilkeler halinde somutlaştırmak için hazırlanmıştır! 

5. İlkokulların 1924 tarihli Müfredat  Programı 

1924 tarihli "Hayat Rehberi"ni hazırlayan öğretmenler, 12 Temmuz 1924'ten az önce 
yayınlanan "İlkmekteplerin Müfredat  Programı"ndan da ilham almış olabilirler. Çünkü bu 
programda yer alan Musahabat-ı Ahlâkiye ve Mâlûmat-ı Vataniye (daha sonraki Yurt Bilgisi 
dersinin ilk şekli) dersinin amaçlarından bazıları şöyle gösterilmiştir: "... çocukları, fikir  ve 
düşüncelerini serbestçe söyleyecek, haklarım  savunup koruyacak  ve görevlerini yerine 
getirecek, toplumsal sorumluluklarını üstlenecek, toplum konularına ilgi duyacak... 
Cumhuriyetin hür, aktif,  girişken, görevlerini ve yetkilerini bilen yurttaşlar olarak 
yetiştirmek." 

İlkokulların 1924 tarihli Müfredat  Programının yukarıda gösterilen amaçları ile 1924 
tarihli "Hayat Rehberi"nin ilkeleri gerçekten yakından ilgilidir. 

* 

Hamdibey Nahiyesinde vatansever ve idealist bir öğretmenin 1924'te 5. sınıf 
öğrencilerine dağıttığı "Hayat Rehberi" belgesi için daha bir çok yorumlar yapılabilir. Ancak 
biz, okuyucularımıza da bazı yorumlar yapma zevkini bırakıp, son olarak, maddeler halinde 
bu belgenin temel özelliklerini kısaca belirtmekle yetiniyoruz: 

1. Belgenin genel ve temel özelliği, öğrencilere  Cumhuriyetin  gerektirdiği  fert  ve 
yurttaşın  belirgin  görev ve sorumluluklarını  kazandırmaktır. 

2. Belgede Türk çocuğunun yaşam ilkelerinin son derece somut olarak belirlenmiş 
olması çok ilginç ve etkileyicidir. Örnek: "tırnağını kes!" (8. ilke), "tütün içme!" (26. ilke), 
"yerlere tükürme!" (27. ilke), "kimsenin gözyaşını akıtma!" (33. ilke), "şen ol, ümitsiz olma!" 
(34. ilke)... 

3. Belgenin öğrenci rehberliği  ve öğrencinin bedenî gelişmesinin izlenmesi ile ilgili 
önemli bir yanı da vardır. Bu nedenle, belgenin, eğitimimizde öğrenci rehberliğinin tarihi 
bakımından da değeri vardır. 

4. Belgede iktisat, savurganlıktan kaçınmak, yerli malı kullanmakla ilgili ilkeler vardır. 

5. Belgede tarıma, çiftçiliğe,  sanata sevgi aşılayan ilkeler vardır. 

6. Belgede çevre sorunları  ve çevrenin korunması  ile ilgili önemli ilkeler vardır. 
Öğrencilerden faydalı  hayvanları incitmemeleri, ağaçları sevip yetiştirmeleri, çevrelerini 
koruyup geliştirmeleri istenmektedir. Böylece belge, eğitimimizde çevre konusunun tarihi 
bakımından da değer taşımaktadır. 

7. Belgede temizlik, sağlık, güçlü olmak konusunda birçok somut ve değerli ilke yer 
almaktadır. Bu ilkeler şüphesiz evrensel ve her zaman, her yerde geçerli olmakla beraber, 
Cumhuriyetin ilk yılları için özel bir anlam da taşımaktadır: O yıllarda insanlarımızın sağlık 
durumu, yoksulluk, savaşlar vs. nedeniyle "varlığımızı tehdit edecek bir şekil almıştı". 8 Eylül 
1924 tarihli genelgesinde bu belirlemeyi yapan Eğitim Bakanı Vasıf  Çınar şunları 
eklemektedir: "Benzi sarı, cılız çocukları her yerde büyük bir üzüntü ile görmekteyiz. 
Milletimize sağlığın değerini ve önemini anlatmak ve tüm insanlarımızı koruyucu sağlık 
kurallarına uymaya alıştırmak, görevlerimizin en büyüklerinden biridir. Öğrenciler ve veliler 
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için sık sık sağlık konferansları  düzenlemek gerektiği gibi, okul, yönetim ve öğretmenler 
sağlık esaslarına uymakta herkese yol gösterici olmalıdır." 

Cumhuriyetin ilk 20-30 yıl gibi uzunca bir döneminde özellikle sıtma, bit vs. ile 
mücadele, köylerde sağlık şartlarını iyileştirmek vs. önemli bir uğraşı olmuş, bu konuda 
okullar ve öğretmenler de değerli hizmetler yapmışlardır. 

1924 tarihli "Hayat Rehberi"nde ağız ve diş  sağlığına  özel bir yer verilmesi (9. ilke) 
ayrıca önemlidir. 

8. Belgede, sosyal dayanışma ile ilgili çok değerli ilkeler vardır. 33. ilkeye bakalım: 
"Kuvvetli kolun kalb kırmak, gözyaşı akıtmak için değil, dertlilere yardım, düşkünlere imdat 
için işlesin!" 

Burada, öğrencilere hem içinde bulundukları yaşlar, hem de gelecek için 
seslenilmektedir. Çünkü "kuvvetli kolun ... işlesin" ifadesini,  şimdi "kimseyi dövmemeli, 
incitmemelisin" ve ileride "otorite, yetki sahibi olduğunda da gözyaşı akıtmamalı, herkese 
yardım etmelisin" şeklinde anlamak mümkündür. 

9. "Hayat Rehberi"nin en önemli ilkelerinden biri "hak  yeme, haksız  olma, haksızlığa 
sükût  etme"  (42. ilke) şeklindedir. Bu ilke üzerinde biraz daha duralım: 

Bu, Atatürkçü düşüncenin, demokratik ve uygar toplumun dayandığı esaslardan biri 
değil midir? Atatürk, hem 1921'de Maarif  Kongresinde çocuklarımıza, "haklarıyla çatışan 
unsurlarla mücadele"nin öğretilmesini istemiş, hem de, başka konuşmalarında, "çocuklarımızı 
serbestçe konuşmaya, düşünce ve duygularını olduğu gibi ifade  etmeye, içten inandıklarını 
savunmaya, başkalarının samimî düşüncelerine de saygı beslemeye alıştırmalıyız" demiştir. 
O'na göre, böylece hem çocukların hataları düzeltilmiş olur, hem de ileride "yalancı ve iki 
yüzlü" olmaları önlenir. 

Bu 42. ilke böylece, eski dönem ve rejimlerin "susan, boyun eğen, bir şeye 
karışmayan" pasif  insan tipine de karşıdır ve onun yerine, konuşan, fikrini  söyleyen, 
haksızlığa duyarsız kalmayan, tepki gösteren, haksızlık yapmayan yeni bir "Cumhuriyet insanı 
tipi" meydana getirmeyi amaçlamaktadır. Atatürk'ün Cumhuriyetin "erdem rejimi" olduğunu 
söylemesinin nedenleri böylece daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü bu yeni insan, kendisinden 
güçlü de olsa haksız olanlara, haksızlık yapanlara, onların her buyruğuna boyun eğmeyecek, 
silik ve ezik bir kişilik sahibi olmayacaktır! Bu yeni insan, elinde güç ve imkân olsa da 
kimseye haksızlık yapmayacak, gözyaşı akıtmayacak, kimseyi incitmeyecek ve ezmeyecek 
(33. ilke), yalan söylemeyecek (43. ilke), cesur olacak, korkmayacak (28. ilke), güvenilir ve 
mert olacak (45. ilke), kusurlu davranırsa özür dileyecektir (44. ilke). 

İşte Cumhuriyetin başında, bir yöremizde amaçlanan ve yetiştirilmek istenen insan tipi 
ve onun yaşam ilkeleri! 

Cumhuriyet  dönemindeki  insan tipini de  az veya çok ele alan ve yeni yapılan (henüz 
yayınlanmamış) bazı doktora  tezleri  vardır.  Bunlardan  ilk  ikisi  bizim danışmanlığımızda 
hazırlanmıştır  (Y.  Akyüz): 

1. Mustafa  Özodaşık, Cumhuriyet Eğitiminde Yeni Bir Nesil Yetiştirme 
Çalışmaları, 1923-1950, Konya, 1997, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enst. 

2. İsmail Güven, Türkiye'de 1950-1980 Arasında Örgün Eğitimde Yapısal 
Değişme ve İdeoloji Arasındaki İlişkiler, Ankara, 1998, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enst. 
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3. Muhsin Yılmaz, Sistemci Yaklaşımın Felsefe  ve Eğitim Görüşleri Açısından 
Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi, Ankara, 1997, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enst. 

4. Osman Kafadar,  Türkiye'de Yükseköğretimde Felsefe  Eğitimi, Ankara, 1998, 
Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enst. 

5. Hasan Ünder, Kemalizmin Işığında Atatürk Döneminde (1923-1938) Eğitsel 
Değerler, Ankara, 1998, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enst. 

f,  rJit£  -i, .- .-«V1  if  » 

Çinli çocukların yaşam ilkelerinden ikisi: 
1 .Yerlere tükürmem. 
2. Gerek otururken, gerek ayakta vücudumu dik 

tutarım. 

iti  % fc 
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I Ujl Ĵ t-lV < — YT 

1 u<-1 J / ' - t f 
I  -Xjıı  j£t< j; — Tt 

1 jUj-k .jl»Ul> JV)*  — xo 
ı j r V — r ı 

! y • — *V 
I Ûjy « jy J^-r — YA 

I Ü j- .4,,1 j ' Jijĵ liV — T̂ . 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUK VE HALK KÜTÜPHANELERİ 

Prof.  Dr. Tülin  SAĞLAMTUNÇ 

Türkiye'de çocuk ve halk kütüphanelerinin tarihsel gelişimini anlayabilmek için önce 
halk kütüphanesinin amacını ve işlevini doğru değerlendirmek gereklidir. Çocuk 
kütüphaneleri halk kütüphanelerinin bünyesindeki bir birimi oluşturdukları için her ikisinin 
de gelişimi birbirine koşut olarak gelişmiştir. Bu nedenle halk kütüphanelerinin geniş 
kapsamlı tanımını yapmak zorunludur: "Halk kütüphaneleri cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, 
eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı  gözetmeden, her tür kütüphane 
materyali ve çeşitli iletişim yolları aracılığıyla kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın 
hizmetine ücretsiz sunarak, onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme 
olanağını veren, toplumla bütünleşip, sağlıklı kamuoyunun oluşmasına olanak sağlayan, 
toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasına yardımcı olan 
demokratik kuruluşlardır (Sağlamtunç 1994: 149). Halk kütüphaneleri konusunda çok 
önemli bir belge olan Unesco Halk Kütüphaneleri Manifestosu'nda  da (Unesco... 1995: 
1-3) herkesin yaş, ırk, cinsiyet, din, milliyet, dil ya da sosyal statü gözetilmeksizin halk 
kütüphaneleri hizmetlerinden eşit biçimde yararlanma hakkının olduğu vurgulanmaktadır. 
Ayrıca tüm yaş gruplarının gereksinmesine uygun kütüphane materyalinin halk kütüphanesi 
bünyesinde bulundurulması gerekliliğine işaret edilmektedir. Aynı belgede halk 
kütüphanesinin görev kapsamı açılırken, "1) Küçük yaştan başlanarak çocukta okuma 
alışkanlığının yaratılması ve güçlendirilmesinin, 2) Tüm yaş grupları için hazırlanan edebi 
etkinliklerin ve programların desteklenmesi ve katılımın sağlanması"nın halk 
kütüphanelerinin görevlerinden olduğu belirtilmektedir. 

Gene halk kütüphanelerinin tüm uluslar ve bu bağlamda dünya için düşünce 
özgürlüğünün simgesi olduğunu kanıtlayan bir başka önemli belge Amerikan Kütüphane 
Derneği (American Libraray Association 'ALA') nin hazırladığı ve dünyadaki tüm 
kütüphaneciler için bir meslek etiği bildirisi niteliğini taşıyan Kütüphane Hakları 
Bildirgesi_(Library Bili of  Rights) adlı belgedir (Intellectual ... 1989: 14): "1) Kitaplar ve 
diğer kütüphane kaynaklarının kütüphanenin hizmet verdiği toplumun tüm bireylerinin ilgi 
alanı, bilgi gereksinmesi ve aydınlanması için hazır bulundurulması" gerekliliğinden söz 
edilmektedir. Özellikle 5. maddede "bir insanın kütüphane kullanım hakkının onun menşei, 
yaşı, kökeni ya da düşünceleri yüzünden kısıtlanmaması"nın önemi vurgulanmakta, küçük 
yaştaki_okuyucuların bilgi kaynaklarına erişiminin kısıtlanmamasının gerekliliği üzerinde 
durulmaktadır. 

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonunun 
(International Federation of  Library Associations and Institutions 'IFLA') tüm ülkelerde 
uygulanılmasına çalışılan Rehber'inde (Guidelines... 1986: 44-45) geleneksel çocuk 
kütüphanelerinin halk kütüphaneleri bünyesi içinde çocuk bölümü olarak nasıl 
yapılandırılacağı ve konumu açıklanmaktadır. IFLA'nın Çocuklara Hizmet Rehberi'ndc 
özellikle üstünde durulduğu gibi (Guidelines... 1991: 5-6) "çocuk kütüphanesi hizmet 
verdiği toplumun eğitsel ve kültürel hedeflerini  yansıtmalıdır". Çocuk kütüphanelerini çoğu 
kez yanlış algılandığı gibi yalnız çocukların kullanmadığı (36-37) vurgulanmaktadır: 
"Çocuk kütüphaneleri çocuklar, gençler, anne - babalar, öğretmenler, çocuk yuvası, kreş 
öğretmenleri, çocukların okuma edimi ya da kütüphane kullanımı alanındaki uzmanlar ve 
çocuk edebiyatı ile çocuk sanatı alanındaki araştırmacılar tarafından  da kullanılmaktadır". 
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İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 50. yılını kutladığımız 1998 yılında "bir 
ülkenin ve tüm dünyanın geleceğinin insana ve dolayısıyla çocuğa verilen değerle doğru 
orantılı olduğunu düşünürsek (Akarslan 1998: 47, 84) çocuk haklarının çocuğun gelişmesi 
için gerekli olan çocuk kütüphanesi kullanımını da içerdiğini gözardı etmemeliyiz. Çocuk 
Hakları_Sözleşmesi'nde sağlıklı ve özürlü çocukların eğitimi, kültürel mirastan yararlanma 
hakları incelenmiş ve çocuk kitaplarının üretimi ve yayılması konuları da ele alınmıştır (4-5, 
13, 17, 23, 28-29, 31-32. maddeler). 

Görüldüğü gibi çocuklara ve onların eğitimine, kültürel açıdan gelişmelerine tüm 
dünya ülkeleri destek vermektedirler. Ülkemizde de bu konunun belirli dönemlerde 
duyarlılıkla üzerinde durulduğunu görüyoruz. Ancak çocuk kütüphaneleri ve bununla ilgili 
olarak halk kütüphanelerinin gelişimi için aynı durum söz konusu değildir. 

Türkiye'de ilk çocuk kütüphanesinin izlerine politik bir gelişmenin ürünü olan Türk 
Ocakları'nın bünyesinde rastlıyoruz. Türk Ocaklarının felsefesine  uygun olarak Ocak 
"milliyetçi ideolojik bir kültür derneği" niteliğini taşıyordu (Tunaya 1998: 64). Türk Ocağı 
Esas Nizamı Madde 2 de "Ocağın maksadının Türklerin harsî birliği ve medenî kemaline 
çalışmaktadır... "(Tunaya 1998: 464) denerek amaç belirlenmektedir. Türk Ocağı bu 
düşünceler doğrultusunda bir tür halk üniversitesi haline getirilmek istenmişti. Bu bağlamda 
kütüphanelerin açılması da kaçınılmazdı. 

İlk çocuk kütüphanemiz bu düşüncelerin doğal bir sonucu olarak Türk çocuklarını 
yeni bir anlayışla yetiştirmek amacıyla bir Türk Ocağı'nda açıldı: Manisa - Akhisar Türk 
Ocağı'nda 1925 yılında açılan çocuk kütüphanesi Ocağın yayın organı Türk Yurdu'nda 
tanıtılmıştır: "Oldukça mühim eserleri ihtiva eden bir kütüphane vücuda gelmiş ve ayrıca 
çocuklar için bir kütüphane açılarak sırf  çocuklar için konferanslar  tertibi için hazırlığa 
başlanmıştır" (Akhisar Türk Ocağı 1341: 612). 

Aynı yıllarda yeni kurulan Cumhuriyet'in Maarif  Vekâleti Hars (Kültür) Dairesi 
müdürü Hamit Zübeyr Koşay halk kütüphanelerinin önemini "Kütüphanelerde yapılacak 
tedricî ıslâhat" (Koşay 1926: 315-317) adlı Rapor'unda belirtmiş, bu kütüphanelerin 
gençlik için çok önemli olduğunu ve onlara özgü yapıtların bulundurulmasının gerekli 
olduğunu vurgulamıştır. Hernekadar doğrudan doğruya çocuk kütüphanelerinin adı 
geçmemekteyse de içinde bulundukları halk kütüphanelerinin ne denli vazgeçilmez birimleri 
oldukları bu ifadelerden  de anlaşılmaktaydı. 

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında eğitimle ilgili sorunları çözüm bulmak 
amacıyla Türkiye'ye davet edilen John Dewey daha çok okul kütüphaneleri ve gezici 
kütüphanelerle ilgili önerilerde bulunmakla birlikte çocuklara okuma zevkinin aşılanması 
konusunda önemli görüşlere sahiptir: Dewey Milli Eğitim Bakanlığının "Telif  ve Tercüme 
Dairesi'nin çocukların evlerinde kendi kendilerine okuyabilecekleri iyi kitapları" çocuklara 
ulaştırabilmeleri için bu birime bağlı bir "Seyyar Kütüphaneler Şubesi" eklemelerini 
önermiştir: "İçinde 25-30 çekici çocuk kitabı bulundurulacak kütüphane sandıkları okuldan 
okula dolaştırılacaktı" (Dewey 1952: 12). Amacın okul kütüphanelerini oluşturmak olduğu 
açıktır ve bu öneriler dönemin koşulları gözönüne alındığında gerçekçi sayılabilir. Ancak bu 
düşüncenin sonraki yıllarda pek çok örneğini gördüğümüz okul binaları içinde kurulan 
çocuk kütüphanelerinin de oluşmasına yol açtığını söylemek yanlış olmayacaktır: "Bu 
kütüphanelerden başka müstakilen her mektep binasında hem talebe hem de ahali tarafından 
istifade  edilebilecek bir kütüphane tertip edilir" (Dewey 1952: 12) denmektedir. 

Türk Ocakları'nın 1931 'de kendi kendilerini kapatma kararından sonra örgütün 
taşınır ve taşınmaz malları Cumhuriyet Halk Fırkası'na geçti, bazıları da 19 Şubat 1932'de 
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açılan Halkevlerine devredildi (Keseroğlu 1989: 105). Halkevleri halkı yetiştirmek, halkı 
bir kütle haline getirmek için CHP'ne bağlı bir örgüt olarak çalışmayı amaçlarlar, yani CHP 
kültür politikasını yayacaklardır. Halkevlerinin 9 şubesinden birisi "Kitapsaray ve Yayın 
Şubesi"dir. Görevi halkın okuma gereksinimini karşılamak, bilgilenmesine katkıda 
bulunmak ve yaym yapmaktır. (CHP, Halkevi... 1938: 13). 1950 ye kadar Halkevleri 
kütüphanelerinin, sayıları çok az olan halk kütüphanelerinin eksikliğini doldurdukları 
söylenebilir. Bu kütüphanelerin çocuk bölümleri de bir anlamda çocuk kütüphanesi olarak 
hizmet vermişlerdir. İlk çocuk kütüphanesinin kurulduğu Manisa - Akhisar Türk 
Ocağı'ndan sonra Manisa Halkevi'nde de bir çocuk kütüphanesi kurulmuştur (Bir yıl... 
1938: 13). Buraya sadece ders kitapları değil aynı zamanda çocuklara okuma zevkinin 
aşılanması için de 50 cilt çocuk kitabı alındığı bildirilmektedir. Bu kütüphane 1937 yılında 
kurulmuştur (Keseroğlu 1989: 121). "Kitapsarayımızın çocuk okuma kısmı iki şubeyi ihtiva 
etmektedir: A) Çocuk yazıları, çocuk hikayeleri, çocuklara mahsus resimli çocuk kitapları, 
B) Çocukların muhtelif  sınıflarda  takip etmek mecburiyetinde oldukları okul 
kitapları""(Kitapsaray 1939: 18-19). Daha sonra Bursa Halkevi 1941 yılında bir çocuk 
kütüphanesi açmıştır (Halkevi... 1941: 48). Ancak bu kütüphanelerin gerçek anlamda çocuk 
kütüphaneleri oldukları söylenemez. Bunların bünyelerinde çocuğun gereksindiği ders ve 
öykü kitaplarını bulundurmayı hizmet olarak kabul etmişlerdi ve bunları korumuşlardır. 
Demokrat Parti'nin 1950 de iktidara gelmesinden sonra Halkevleri kapatılmıştır 
(Halkevleri... 1951). 1950 yılından sonra Türkiye'de bağımsız çocuk kütüphanelerinin 
kurulduğunu görüyoruz (Ersoy 1966: 5). 

Ülkenin politik durumu, kurumların işleyiş tarzı kütüphanelerin yazgısını 
belirlemiştir: Çok partili dönemin ilk başlarda kütüphanelerin gelişiminde olumlu katkıları 
olduğu gözlenmektedir. 50. kuruluş yılını (1948) kutladığımız Milli Kütüphane'de bu 
dönemin önemli bir ürünüdür. Milli Kütüphane asıl amacının dışında çocuk kütüphaneleri 
ve evlere ödünç verme bölümleri de açmıştır. Milli Kütüphane tarafından  açılan ilk 
bağımsız çocuk kütüphanesi 2 Nisan 1951 de Namık Kemal Ortaokulu'nda hizmet vermeye 
başlamıştır (Zafer  3.4.1951, Bağana 1951). Ancak bu kütüphanenin sonradan başına 
gelenler Türkiye genelinde pek çok halk ve çocuk kütüphanesinin başına gelenleri 
yansıtmaktadır: 

Ankara'nın ilk çocuk kütüphanesine sahip olan okul yönetimi yabancı dil, din bilgisi 
dersleri için dersliklere gereksinme duyduğu gerekçesiyle kütüphanenin okuldan alınması 
için T.C. M.E.B. na başvurmuştur (Sağlamtunç 1980: 126-128). Sonunda bu tarihsel 
kütüphane 1 Haziran 1973 günü Seyranbağları İlkokulu'nun müsamere salonuna taşınmıştır. 
Daha sonra bu okulun da kütüphaneyi benzer gerekçelerle istememesi üzerine kaderin bir 
cilvesi olarak, bu arada Ankara İl Halk Kütüphanesi'nin Ankara Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi (1983) adını alarak Milli Kütüphane'nin eski binasına taşınması üzerine, bu 
Kütüphane'nin çocuk bölümünü oluşturmak üzere bu binaya, Namık Kemal Mahallesi'ne, 
ilk binasının 50 metre uzağına 32 yıl sonra taşınmıştır. Elbette bu arada koleksiyon 
taşınmalardan dolayı zarar görmüştür. Oysa modern anlamda ilk çocuk kütüphanesi olma 
özelliğini taşıyan, dolayısıyla tarihsel özelliği olan bu kütüphanenin kültürel tarihimiz 
açısından korunması gerekirdi. 

Namık Kemal Çocuk Kütüphanesi'nin kurulmasından yaklaşık bir ay sonra 
Ankara'da ALA nın desteğiyle 1951 Mayıs ayında Türk-Amerikan Kütüphanesi açıldı. 
Daha çok çocuklara ve gençlere hizmet veriyordu (Karakaş 1997: 10). 

1952'de İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi çocuk bölümünün açıldığını, yer 
darlığı nedeniyle bu hizmetin 1961 de kesildiğini (Keseroğlu 1995: 69) görüyoruz. Dikkati 
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çeken nokta belirli hizmetlerin verilmesi gündeme gelince hemen daima kütüphanelerin 
bulunduğu mekanların akla gelerek, kütüphanelerin kapatılmasının ya da başka yerlere 
sürgün edilmelerinin kötü bir alışkanlık haline gelmesidir. Oysa kütüphanesi olmayan 
çocuklardan yetişkinler olarak ne denli yararlı olmaları beklenebilir ki? 

Bazı çocuk kütüphanelerinin bu yıllarda açılması sonucu bir yönetmeliğin gerekli 
olduğu anlaşılmış ve bir anlamda olumlu bir gelişme olarak ilk Çocuk Kütüphaneleri 
Yönetmeliği çıkmıştır. (Çocuk... 1952: 201-208): Bu Yönetmelikte "16 yaşına kadar 
olanların çocuk" sayıldığını görüyoruz. 

Milli Kütüphane tarafından  Yenidoğan Evlere Ödünç Kitap Verme Servisi olarak 
1953 de kurulan kütüphane (Özerdim 1952: 158-160) hernekadar çocuk kütüphanesi değilse 
de bugün Telsizler İlkokulu'nun içinde bulunduğu için bir okul-çocuk kütüphanesi gibi 
algılanmaktadır, oysa amacı herkese hizmet verebilmekti. 

Çocuk kütüphanelerinin açılmaya başlaması personel sorununu da gündeme getirmiş 
ve 1952 Eylül ayında Ankara Çocuk Kütüphaneciliği Kursu bir ay süre ile açılmıştır (Ersoy 
1966: 53). Bundan sonra 5 Ekim 1953 te açılan Çocuk Kütüphaneciliği Kursu bu konunun 
önemsendiğini göstermektedir (Acaroğlu 1953: 166). 1956 yılında (Temmuz) Kütüphaneler 
Müdürlüğü tarafından  Ankara'da Atatürk Lisesi'nde bir çocuk kütüphaneciliği kursu 
açılmıştır (Ersoy 1966: 53). 

Türkiye'ye incelemeler yapmak üzere davet edilen uzman L. Thompson'un Türkiye 
Kütüphanelerini Geliştirme Programı (1953: 21-22) nda Ankara'daki ilk çocuk 
kütüphanesi ile kütüphanecisi hakkında övgü dolu sözlere rastlıyoruz. 

1953 yılında Türkiye'nin pek çok yerinde çocuk kütüphanelerinin açıldığı (Aydın, 
Bolu, Edirne, Erzincan, İstanbul, Rize, Sinop) Anadolu'ya yayıldığı görülmektedir (Yeni 
açılan... 1953: 89-90). 1952 - 1956 yılları arasında 41 ilde 61 çocuk kütüphanesinin açıldığı 
anlaşılmaktadır (Yurttabir 1956: 49-52). 

Milli Kütüphane tarafından  Ankara'da kurulan ikinci çocuk kütüphanesi 23 Nisan 
1955 günü Bahçelievler'de açılmıştır (Milli Kütüphane... 1954: 245). Daha sonra 1957 
yılında Milli Kütüphane ve Çocuk Haklarını Müdafaa  Cemiyeti Başkanlığı'nın işbirliğiyle 
kurulan Ankara Çocuk Kütüphanesi'nin (21.8.1957) koleksiyonu Ankara içinde çeşitli 
kütüphanelere taşınmış, bir sivil toplum örgütü ve resmi bir kurumun ortaklaşa 
oluşturdukları bu kütüphane kayıplara karışmıştır. (Milli Kütüphane 1957: 9). 

Çocuk kütüphanelerinin açılması için tarihi binalardan da yararlanılmıştır. Örneğin 
İstanbul'da Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi restore edilerek burada 23 Nisan 1954'te çocuk 
kütüphanesi açıldı (İstanbul... 1953: 90-91). Ancak Türkiye genelinde eski vakıf  binalarının 
çocuk ya da halk kütüphanesi binalarına dönüştürülmesi, binaların eski olması nedeniyle 
pek çok sorun çıkartmış ve devlete büyük maddi külfet  getirmiştir. Zaten bu binalar 
kütüphane olarak (çoğu) yapılmadıkları için yeni hizmet anlayışına uygun değildirler. 

Önemli bir gelişme de 26 Ekim 1955'de açılan Eskişehir Merkez Çocuk 
Kütüphanesi'nin belirli gün ve saatlerde diğer çocukların yanında Eskişehir Çocuk 
Cezaevindeki çocuklara da açılması olmuştur. Böylece çocuk kütüphanelerinin içinde kitap 
bulunan yerler olarak algılanmaktan çıkarak hizmet politikalarım da geliştirdikleri 
görülmektedir (Yurttabir 1956: 250-252). 

Yurdumuzda çocuk kütüphanelerini inceleyen Uluslararası Gençlik Kütüphanesi'nin 
kurucusu Jella Lepman'm Raporu'ndan da anlaşıldığına göre 1957 yılında artık çocuk 
kütüphanelerinin sayısı 85 e ulaşmıştır (Lepman 1996: 152). 
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1960 yılında M.E.B. Kütüphaneler Müdürlüğü'nün M.E.B. Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü olarak yeniden örgütlenmesi çocuk kütüphanelerine de olumlu yansıdı 
(Kütüphaneler... 1960: 72). 

27 Mayıs Devriminden sonra kütüphanelere verilen önem artarak kütüphanelerin 
genel anlamda 10 yıllık planlanması öngörülmüştür. Böylece Devletin çeşitli türde 
kütüphanelere yönelik çalışmaları himayesine aldığına tanık oluyoruz (T.C.M.E.B... 1961: 
22-52). Kütüphaneler Komitesi Raporu Bölge Halk, İl ve İlçe Halk Kütüphaneleri 
örgütlenmesini ele alıyor, halk kütüphanelerine "okul öncesi çağ ve okul sonrası eğitim ve 
öğretim ve halk eğitimi çalışmalarını" sorumluluk olarak yüklüyordu. Böylece hernekadar 
bu tarihe kadar bağımsız binalarda çocuk kütüphaneleri açılmışsa da, Rapor'da çok yerinde 
bir kararla çocuk kütüphanelerinin halk kütüphanelerinin bir bölümü olduğu saptanıyordu. 

1965 yılında Milli Kütüphane o tarihe kadar açmış olduğu çocuk kütüphanelerini ve 
diğer birimleri Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara İl Halk Kütüphanesi'ne 
devretmiştir (Eke 1972: 9). Aynı tarihte Kültür Müsteşarlığı kurulur ve Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü buraya bağlanır (Kültür... 1965: 61). Gelişen çocuk kütüphanelerinde personel 
sorunu da başgöstermiştir. Bu kütüphanelere öğretmenler atanıyordu ancak 1965 yılında 
M.E.B. ilköğretim alanındaki öğretmen sayısının azlığı nedeniyle ilkokul öğretmenlerinin 
çocuk kütüphanelerine geçmelerine izin vermedi. Ayrıca öğretmenlere tanınan ek eğitim 
ödeneği kütüphanelerde çalışanlara verilmediği için öğretmenler tekrar okullara döndüler, 
bunların yerine bu kadar bilgisi olmayan memurlar zorunlu olarak atandılar, oysa çocuk 
kütüphanecilerinin kütüphanecilik yanında çocuk psikolojisi ve eğitim konularında bilgili 
olmaları gerekiyordu (Gürtürk 1966: 89-90). 1954/1955 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü'nün "Ankara Üniversitesi ile Amerikan Kütüphane 
Derneği'nin işbirliği ve Ford Vakfı'nın  sağladığı mali destekle" kurulması (Soysal 1983: 
61) ve 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü'nün 
kurulması (Artukoğlu 1979: 6) nedeniyle kütüphaneciler yetiştirilmeye başlanmıştı. 

Ancak mezun sayısı henüz yetersizdi. Tam gelişme döneminde uygulanan bu 
personel politikasının bugüne dek gelen olumsuz etkileri olmuştur. Hacettepe Üniversitesi 
ise 1974 yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Ancak genelde 
çocuk kütüphaneleri veya bölümlerinde çalışan mezun sayısı çok azdır. 

Çocuk kütüphanelerinin sayısının arttırılması amacıyla Belediye'ye ait çocuk 
2 

bahçelerinde 250 m lik bir yerin ayrılarak buralarda prefabrik  çocuk kütüphanelerinin 
açılması 1975 yılında gündeme gelmişse de gerçekleştirilmemiştir (Çocuk bahçeleri... 
1975). Halk kütüphanelerinin çocuk bölümleri ile çocuk kütüphanelerini daha etkin duruma 
getirmek amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bilecik illerinde çocuk kütüphaneleri 
koordinatörlükleri 1978 yılında kuruldu. Ayrıca halk kütüphanesi bulunmayan yörelerdeki 
çocuk kütüphaneleri tüm çevre halkına kütüphane hizmeti verilebilmesi için halk 
kütüphanelerine dönüştürüldü. Yeni düzenlemeye göre bu "çocuk kütüphaneleri çocuk 
bölümleri olarak hizmet vermeye başlayacaklardı" (Kütüphaneler... 1978: 271). 
Koordinatörlükler ise 1980 yılında sorunlarım çözmüş oldukları gerekçesiyle 
kaldırılmışlardır (Çocuk... 1980: 134). 

İlk kez 1965 yılında Türkiye'de açılmış bulunan halk ve çocuk kütüphaneleri toplu 
halde listelenmişlerdir. (Yurttabir 1965: 36-62). Ancak burada verilen kuruluş yılları ile 
1966 da yapılan bir başka araştırmada verilen kuruluş yıllarında bazı farklılıklar  olmakta 
birlikte (Ersoy 1966: 61-79) 1951 (çok partili dönem) - 1971 (12 Mart Dönemi) 68, 1972 -
1980 (12 Eylül Dönemi) arasında ise 8 çocuk kütüphanesinin kurulduğu haberlerini 
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görüyoruz (TKDB 1952 - 1980). Zaten 1978 den sonra çocuk kütüphaneleri bazı bağımsız 
çocuk kütüphanelerinin dışında artık halk kütüphanesi bünyesine alınmaya başlamıştır. 

Ancak halk kütüphanesi binalarının yapılan dökümü bunların çok azının kütüphane 
olarak yapıldıklarını, dükkan, ilkokul, medrese, bodrum, itfaiye,  sinema, kooperatif,  klüp, 
gazino, ticaret odası, lokal, dernek, otel, elektrik santralı, cami, parti, acenta, imaret, türbe, 
mescit, ev, apartman, dedebabaevi, kahve, lojman, postane vb. gibi yerlerde kurulduklarını 
göstermektedir (Gürtürk 1965: 28-35). 

1979 yılının Unesco tarafından  Uluslararası Çocuk Yılı olarak kabul edilmesiyle 
Türkiye'de de bu alanda etkinlikler yapılmış, İstanbul'da Uluslararası Çocuk Kitapları 
Fuarı düzenlenmiştir (Soysal 1979: 39). 

1979-1980 yıllarında hizmete açılan Bakırköy Halk Kütüphanesi'nde "Örnek Çocuk 
Kütüphanesi" kurulmuş, burada ilk kez modern bir anlayışla okulöncesi çocuk bölümü 
açılarak hizmet verilmeye başlanmışsa da (Sosyal 1998: 211, Alpay 1991: 109) daha sonra 
bu bölüm kapanmıştır. 

Bu yıllarda Türkiye'de bulunan çocuk kütüphanelerinin koleksiyonları elden 
geçirilmiş ve şaşırtıcı, çocuklara uygun olmayan örneklerle karşılaşılmıştır, örneğin 
Tehlikeli Alakalar, Ölümden Sonra Dirilme, Aşk Bekliyor, Afrodit,  Büyü, İlim, Din vb. 
(Soysal 1998: 213). Koleksiyonların düzeltilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

1980 yılında alınan bir kararla halk ve çocuk kütüphanelerine merkezi kitap 
alımından vazgeçilmiş, bulundukları yerde gereksinimleri doğrultusunda kitap almalarına 
izin verilmiştir (Halk ve Çocuk... 1980: 135) 

1976 yılında Kız Meslek Liseleri Çocuk Eğitimi ve Gelişimi bölümlerinin mezunları 
çocuk kütüphanelerinde görevlendirilmeye başlandılar, bunlara daha sonra "öğretmen 
kütüphaneci" ünvanı verildi. Ancak bu kez de kütüphanecilik konusunda hiç bilgisi olmayan 
anaokulu öğretmenleri çocuk kütüphanelerinde yararlı olamadılar. 

Kültür Bakanlığı'nın 1981 'de Kültür ve Turizm Bakanlığına dönüşmesinden sonra 
halk ve çocuk kütüphanelerindeki çalışmaları düzenleyen yeni yönetmelikler çıkarıldı. 

"Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği" (1981), "Halk ve Çocuk 
Kütüphaneleri Yönetmeliği" (1982), "Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler" 
(1981) yönetmelikleri çıkarıldı. Bu yönetmeliklerde halk kütüphanelerinin yanısıra çocuk 
kütüphanelerinin işlevi, görev kapsamı, görevliler, yapılacak etkinlikler ele alınmış ve 
kurallara bağlanmıştı. İlgiyi çeken nokta "16 yaşına kadar olan çocuklar!" (Madde 9) 
ifadesidir.  Oysa 16 yaşındaki çocukların da küçüklerin kütüphanelerine girmeleri sorun 
yaratmaktadır (Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 9). Dikkati çeken bir 
başka nokta (Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği) Madde 21'de hâlâ 
"kütüphaneci öğretmen"in gündemde olmasıdır. Yeterli kütüphanecilik ve psikoloji 
bilgisine sahip olmayan bu görevliler sınıfta  sert bir öğretmenin davranışlarını kütüphanede 
sergilemekte ve çocuklar üzerinde olumlu etki yaratamamadadırlar. "Kütüphanelerde 
Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği"nde ilginç olan nokta ise kutlanılması gereken 
çeşitli günler nedeniyle 365 günde çok az günün gerçek anlamda çocuk kütüphaneciliği 
çalışmaları için ayrılabileceği gerçeğidir. Bu yönetmelikler bugün de geçerlidir. 

1988 yılında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenen 
Kütüphanelerde Yasal Düzenlemeler ve Standartlaşma Toplantıları nda çocuk 
kütüphaneleri de ele alınmış, özellikle çocuk mobilyaları üzerinde durulmuştur (43, 45, 47, 
49). 



1992-1994 yıllarında yaşama geçirilen Örnek Halk Kütüphaneleri Projesi 
kapsamında özellikle okulöncesi çocuk bölümleri ve çocuk kütüphaneleri geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmalar sürdürülmektedir. Özellikle ilk örnek halk kütüphanesi olarak 
1992 yılında Ankara Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi açılmıştır. Sivil toplum 
örgütlerinin ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nün işbirliği sonucu okulöncesi çocuk 
bölümü ve çocuk kütüphanesi Batı'daki örneklerine uygun olarak hizmete açılmıştır. Pratik 
mobilyalar uluslararası normlara uygun olarak yaptırılmıştır. Daha sonra bu çalışmalar 
Türkiye genelinde Antalya Tekelioğlu İl Halk, Manavgat İlçe Halk, İçel İl Halk, İçel-
Arpaçbahşiş, Mamak Kültür-Sanatevi, İzmir-Buca-Tınaztepe, Dalyan Halk 
Kütüphanelerinde sürdürülmüştür. Okulöncesi çocuk bölümlerinin kurulması, çocuklarını 
getiren anneleri ya da kardeşlerini getiren ablaları da kütüphaneye çekmiştir. Kadın 
okuyucular için kadın dergileri vb. hazır bulundurulmuş, onların da okuma alışkanlığını elde 
edip çocuklarını daha iyi yetiştirmeleri için olanaklar sağlanmıştır. 

1993 yılında ilk kez Ankara'da açılan TÜYAP Kitap Fuarı'nda da Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü Standında okulöncesi çocuk bölümü örneği kurulmuş ve Fuar'ı 
izleyenlerin büyük beğenisini kazanmıştır (Sağlamtunç 1994: 211). 

Görme özürlü çocuklar ve yetişkinler için de İzmir Atatürk İl Halk, Ankara-Or-An 
Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi, Uşak, Manisa/Salihli Halk Kütüphanelerinde hizmet 
verilmektedir (Sağlamtunç 1994: 228-229). 

1995 yılında Vergi Yasası'nda yapılan bir değişiklikle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Yasası'na göre kütüphane kuranlar bu giderlerini vergiden düşebileceklerdir (Vergi... 1995: 
206). Bu gelişme kütüphane binalarının yapımını olumlu yönde etkileyecek dolayısıyla daha 
çok sayıda çocuk bölümü açılabilecektir. 

Hernekadar Bakanlık ilke olarak bağımsız çocuk kütüphanesi açmamak kararını 
almışsa da kişilerin özel istekleri yüzünden ayrıcalıklar yapılmaktadır: Örneğin Ankara'da 
26.03.1990 tarihinde Bakanlığa bağımsız çocuk kütüphanesi yapılması koşuluyla bağışlanan 
Ankara Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi vardır. Daha önce bağışlanan Keçiören - Abdi Kaynak 
Çocuk Kütüphanesi de bağımsız bir çocuk kütüphanesi idi ancak olumsuz bina koşulları 
nedeniyle artık hizmet vermesine olanak yoktur. 

En son istatistiklere göre bağımsız çocuk kütüphanelerinin sayısı 79'dur. Halk 
kütüphanelerinin sayısı ise 1122 dir. Her halk kütüphanesinde bir çocuk bölümü olduğunu 
düşünürsek o zaman toplam 1201 çocuk kütüphanesi veya bölümü olduğunu görürüz 
(İstatistiklerle... 1997: 143). 

Çocuk kütüphane kullanıcılarının sayısı erkek: 11.864.713 ve kız: 
5.668.894, toplam: 17.533.547 dir. Erkek çocukların kütüphane kullanımı 
açısından daha şanslı olduklarını görüyoruz (Kültür... 1997: 34-35). Kız çocuklar 
toplam kullanıcıların ancak %32.33 ünü oluşturmaktadır. 

Halk kütüphanelerinin toplam kullanıcı sayısının ise 27.793.663 olduğu saptanmıştır. 
Bu durumda çocuk kullanıcıların toplam kullanıcı sayısının %63 ünü oluşturdukları 
anlaşılmaktadır. Gezici kütüphaneler yerleşik birimlerden daha farklı  hizmetler veren 
birimlerdir. Bu birimlerin kayıtlı toplam yetişkin üye sayısı 24.792 dir, oysa toplam kayıtlı 
çocuk üye sayısı 86.827 dir (Kültür 1997: 38). Çocuk kullanıcılar gezici kütüphanelerin de 
kullanıcı sayısının %77.78'ini oluşturmaktadırlar. Bu durumda halk kütüphanelerinin asıl 
okuyucularının çocuklar olduğu söylenebilir. Çocukların tüm olumsuzluklara karşın 
kütüphaneleri kullanmaları sevindirici ve umut vericidir. 

79 



Eğer bunlar gerçek anlamda çocuk kütüphaneleri olarak işlevlerini yerine 
getirebilirlerse, çocukları yetişkin okuyucu olarak kazanmak kolaylaşacaktır. 

İlk yıllara oranla hernekadar büyük bir gelişme görülüyorsa da, bu genelde okul 
kütüphanelerinin işlevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle çocuk kütüphane 
kullanıcılarının çocuk kütüphanelerinden ve halk kütüphanelerinin çocuk bölümlerinden 
yararlanmak zorunda kalmalarıyla açıklanabilir. Eğer ödevlerini yapmak ve ders çalışmak 
için okul kütüphanelerinden sağlıklı bir biçimde yararlanma olanağını bulsalardı halk 
kütüphanelerine gelecekler miydi? Nitekim aynı kişiler büyüyünce eğer üniversitede 
okuyorlarsa üniversite kütüphanelerine, araştırma kütüphanelerine gitmekte, halk 
kütüphanelerini unutmaktadırlar. Bugün eğitimimizde önemli olan maalesef  ders çalışmak, 
bir sonraki sınava hazırlanmaktır. Genel kültür sahibi olmak ki, bu halk kütüphanelerinde 
kazanılabilir, toplumumuzda önemli sayılmamaktadır. Bu önemli kazanımın ilk adımı 
olacak çocuk kütüphaneleri ya da çocuk bölümleri bu anlayışla yönetilmemekte, konunun 
ciddiyetini kavrayabilecek nitelikte, kendileri çocuk psikolojisine, kütüphanecilik bilgisine 
ve belki de en önemlisi genel kültüre vakıf  personel bulunmamaktadır. Bu kişilerin yarardan 
çok zararları dokunmakta, çocuk bölümlerini ürkütücü bir sınıf  haline sokmaktadırlar. 
Elbette yetenekli ve bilgili personel de vardır, ancak bunların sayısı son derece azdır. 

Koleksiyon Yönetmelik gereği merkezden seçilip, sağlanmakta, yöresel 
gereksinimler dikkate alınmamaktadır. 1992 yılında başlatılan okulöncesi çocuk 
bölümlerine kütüphane materyali olarak oyuncak alımı çalışmalarında mevzuat sorunlarıyla 
karşılaşılmışsa da bu engeller hukuki yollarla aşılmıştır. 

Az sayıda kütüphane binasının dışında çocuk bölümlerine özgü tasarım 
yapılmamıştır. Özürlü çocuklar için (görme, yürüme engelli) gerekli düzeltmeler 
yapılmamış, planlarda bu nokta dikkate alınmamıştır (merdiven, W.C. sorunları gibi). 

Çocuk bölümlerinin kendilerine özgü bütçeleri mevzuat nedeniyle yoktur. 

Genel olarak halk kütüphanelerinin halkla ilişkiler sorunu çözülememiştir. Halk 
buralarda neler olduğunu, ne tür etkinlikler yapıldığını tam anlamıyla bilememektedir. Bu 
kurumların daha çok çocuk ve gençlere hizmet verdiğini sanmaktadırlar. 

Çocuklara yönelik çalışmaların yapıldığını duyanlar burayı çocuk yuvası olarak 
algılamakta, çocuklarını ücretsiz olarak sabahtan akşama kadar burada bırakabileceklerini, 
ya da çocuklarına burada bir öğretmen gözetiminde ders çalıştırılacağını sanmakta, bu 
beklentiler gerçekleşmeyince kütüphaneciyi ya da kütüphaneyi şikayet etmektedirler. 

Kütüphanecilerin her tür kütüphanenin gerçek işlevini, amaç ve görev kapsamını 
halka çeşitli kitle iletişim araçları yoluyla tanıtmaları zorunlu görülmektedir. Aksi takdirde 
bugün de olduğu gibi boş salonlara bakacaklar, ya da ders çalışmak için gelenlerle 
uğraşacaklar, mesleklerinin önemini halka tanıtamayacaklardır. 

Çocuk bölümlerinde yalnız çocuk kütüphanecisi niteliğini taşıyan personel 
çalıştırılmalıdır. Bazı kütüphanelerin tabelasını değiştirmekle ne çocuk kütüphaneleri halk 
kütüphanesi olmuş ne de halk kütüphanesi niteliğini taşımayan yerlerde zorunlu olarak 
açılan birimler çocuk bölümü olabilmişlerdir. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana değişen hükümet politikalarının 
kütüphaneciliğe olumlu katkıları olduğu söylenemez. Bunda bir kasıt, kanımızca yoktur. 
Sorun siyasi otoritenin kütüphane olgusuna yabancı olması, ona yeterince değer 
vermemesinden kaynaklanmaktadır. Bütçe görüşmelerinde Kültür Bakanlığı bütçesinin 
incelenmesi bize gerekli ipuçlarını vermektedir. 



Türkiye genelinde halk kütüphanelerinin, dolayısıyla çocuk kütüphanelerinin 
yayılması bilimsel planlamalara göre yapılamamaktadır. Açılan pek çok kütüphane bazı 
nedenlerle kapanmakta, bulunduğu yörede kalıcı bir kurum olarak kabul edilmemektedir. 
Görevlilerin iktidar değişiklikleri sonucu yer değiştirmeleri hizmette huzursuzluğa neden 
olmakta, kişiler yaptıkları işi benimseyememektedirler. Maaş sorununa yeterince önem 
verilmemesi sonucu bir türlü çözüm bulunamaması, çalışma mekânlarının ve çalışma 
ikliminin bazı yerlerde yetersiz olması da olumsuz koşulları hazırlamaktadır. Bütün bunlar 
kütüphanelere kaliteli personel akımını engellediği gibi, ulusça okuma alışkanlığına 
yeterince sahip olunmaması gerçeğini de beraberinde getirmektedir. 

Az sayıda gerçek çocuk bölümlerinin kurulması daha sağlıklı görülmektedir. Asıl 
sorun siyasi otoritenin kütüphanelerin önemini görmesini, buraların ne denli büyük bir 
kapasiteye sahip olduklarını anlamasını sağlamakla çözülecektir. Merkezi sistemle yönetilen 
halk ve çocuk kütüphanelerinin kaderini çizen siyasi otoritenin baskısının yumuşatılması 
belirleyici olacaktır. Üniversite mezunu kütüphanecilere olumlu koşulların hazırlanarak 
çocuk kütüphaneciliği yapmalarını özendirmek yararlı olacaktır. Halkla ilişkilere canlılık 
kazandırılması halkla bütünleşmeyi ve halkın kendi kütüphanelerine sahip çıkıp bu 
kurumları korumasına yol açacaktır. Kanımca ancak o zaman evrensel tanıma uygun, 
işlevsel çocuk kütüphanelerine sahip olabiliriz. Eğer 21. yüzyılda Türkiye'de "kul" değil de 
"birey" yetiştirmek istiyorsak böyle yapmaya mecburuz. 
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TÜRKİYE'DE OKUL KÜTÜPHANELERİNDEN 
BEKLENTİLERİN ARAŞTIRILMASI 

Doç.Dr. H.  İnci  ÖNAL 

I. Giriş 
Genç ve dinamik nüfus  yapısına sahip olan Türkiye'de insana yapılacak yatırımın 

en verimli ve değerli yatırım olacağına inanılmaktadır. Türkiye'de her tür ve kademedeki 
eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar 
sürdürülmektedir. Okul öncesinden başlayarak yaşam boyu eğitime kadar, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek çeşitli çalışmalar arasında bilgiden ve 
bilgi hizmetlerinden yararlanma daima yer almaktadır. Çocukların ve gençlerin eğitim -
öğretim ortamlarında yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacak kurumlar 
içinde kütüphaneler, özellikle okul ortamının vazgeçilmez parçası okul kütüphaneleri 
büyük önem kazanmaktadır. 

Çalışmamız eğitim - öğretim ortamlarında genelde bilgi hizmetlerinin, özelde okul 
kütüphanelerinin hangi gelişmeler sonucunda ortaya çıkarak hizmet verdiklerini 
açıklamaktadır. Geçmişten günümüze Türkiye' de okul kütüphanelerinin geçtiği aşamalar 
aktarılmaktadır. Bunların ardından günümüz okul kütüphanelerine yönelik beklentilerin ne 
düzeyde olduğunu belirleyen araştırmamız sunulmaktadır. 1500 öğrenci ve 750 
öğretmenle yaptığımız görüşme sonuçlarıyla birlikte; okul kütüphaneleriyle bağlantılı 
olarak öğretim programlarından beklentiler, ulusal düzeydeki beklentiler ve uluslararası 
düzeydeki beklentiler sergilenmiştir. Yapılan değerlendirme ve varılan sonuçla 
beklentilerin gerçekleşmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedeflenmiştir. 

II. Okul Kütüphanelerinin Ortaya Çıkışı 
Tarih boyunca süregelen toplumsal gereksinimler doğrultusunda halkın ve devletin 

olanakları kullanılarak eğitim kurumlarının biçimlenmesi sağlanmıştır. Eğitim kurumlarının 
biçimlenmesi ve toplumda değer kazanması, eğitimin devlet görevleri arasına girerek laik ve 
kitlesel karakter kazanmasıyla mümkün olmuştur. 19. yüzyılda demokrasinin eğitilmiş 
vatandaşlarla korunabileceğinin anlaşılmasıyla eğitim 6-13 yaş grubu çocuklar için zorunlu 
hale gelmiştir. Çocuk ve gençlere yönelik psikolojik deneme ve araştırmaların yapılması 
eğitimde kütüphanelere önem verilmesini gerektiren gelişmeleri ortaya çıkartmıştır. 20. 
yüzyılda çocuk ve gençlere yönelik ortaya çıkartılan gerçekler şunlar olmuştur: 

1- Çocuklar birbirinin aynısı değildir. Zeka, başarı ve bireysel özellikler bakımından 
farklılık  göstermektedir. 

2- Eğitimde eşitliği gerçekleştirmek, çocuklara uygun farklı  yöntem ve araçları 
kullanarak elde edilebilir. 

3- Hafızaya  dayalı eğitim çocukları ve gençleri hayata hazırlamada yetersiz hale 
gelmektedir. 

Sayılan gerçekler ışığında çocukların ilgilerinden hareket edilerek onları öğrenmede 
aktif  hale getirmek istenmektedir. Eğitim ortamlarındaki sorumluların öğretici oldukları 
kadar rehber olmaları; öğrencilerin duygusal reaksiyonlarını eğitmeleri; okulu yaşamın bir 
parçası haline getirme yolunda çalışmaları gerekmektedir. Eğitim anlayışında görülen bu 
anlayış değişikliği öğretim yöntemlerini ve kullanılan araçları büyük ölçüde etkilemiştir. 
Geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine öğrencilerin yeteneklerinden hareket ederek 
onları kademeli olarak bağımsız bir çalışma ortamına iten ve çeşitli bilgi kaynaklarının 
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bulunduğu okul kütüphanesiyle hizmet veren öğretim yöntemleri kullanılmıştır. 
Öğrencileri mutlaka araştırma yapmaya özendiren bu yöntemlerde basılı kaynakların 
yanısıra görsel - işitsel bilgi kaynakları da kullanılmaktadır. Tek kitap - tek kaynak 
anlayışı terk edilmiştir. Okulda çeşitli bilgi kaynaklarının bulunmasına imkan tanıyan okul 
kütüphanelerinin kurulması sağlanmıştır. Okul kütüphanelerinin eğitimle bütünleşmesi 
kullanılan öğretim yöntemleriyle ve çeşitli bilgi kaynaklarıyla olmuştur. 

III. Geçmişten Günümüze Türkiye'de Okul Kütüphaneleri 
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasının ardından 4 

Mayıs 1920'de eğitim konusu resmen ele alınarak Maarif  Vekaleti-Milli Eğitim Bakanlığı 
kurulmuştur. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel ve özel amaçlarını, temel ilkelerini, 
yapısını, yönetimini, eğitim kuruluşlarının derecelendirilmesini kapsayan görev, yetki ve 
sorumlulukları belirleyen Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924'de ve Maarif  Teşkilatına 
Dair Kanun 22 Mart 1926'da Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemini hazırlamıştır (Milli 
Eğitim Bakanlığı 1973). 

Türk Milli Eğitim Sistemi içinde okul kütüphanelerinin kurulmasına, koleksiyonun 
elde edilmesine ve yönetimine yer verilmesi 1926'da ilkokullar ve 1927'de ortaokullar ile 
liseler için hazırlanan öğretim programları ve yönetmelikler çerçevesinde olmuştur. 
1924'de John Dewey'in (Akkutay 1996) ve 1952'de Dr Lavvrence S. Thompson'm 
Türkiye'ye davet edilerek görüşlerinin alınması 1936'dan itibaren öğretim programlarında 
okul kütüphaneleri kavramının incelenmesini ve derslerin işlenişinde kütüphaneyle bağlantı 
kurulmasını sağlamıştır (Soysal 1969). 

Konuyla ilgili olarak hazırlanan yönetmelikler 1959 (Maarif  Vekaleti)'da ve 
1976 (Milli Eğitim Bakanlığımda "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği" olmuştur. Okullarda 
kütüphaneler okul yönetimine bağlıdır. Okul kütüphaneleri çalışmalarına yön verecek 
merkezi bir birim niteliğinde" Okul Kütüphaneleri Şubesi" 24.4.1981 tarihinde 
kurulmuştur. Bütün okullarda, okul kütüphanesinin kurulması ve hizmet vermesi 
zorunlu olmuştur. Ancak genel olarak baktığımızda modern okul kütüphanelerinin taşıması 
gereken temel niteliklerin Türkiye'deki okul kütüphanelerinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Bilgi kaynaklarını sağlayan, hizmet vermeye elverişli yere sahip, bütçesi ayrılan, mesleki 
eğitim görmüş personeli - kütüphanecisi olan ve kullanıcılarına geniş kapsamlı bilgi 
hizmetleri vermeyi amaçlayan okul kütüphaneleri ülke çapında yaygınlık kazanamamıştır. 
Bazı büyük şehirlerde ve özel okullarda rastlanan yeterli niteliklere sahip okul kütüphaneleri 
Türkiye çapında yaygınlık gösterememiştir. 

Türkiyenin geleceği açısından hayati önem taşıyan projelerde düşünmeye, sormaya, 
sorgulamaya, bilgi üretmeye, bilgi kullanmaya ve bilgi paylaşmaya dayalı eğitim sistemi 
geliştirilmek amaçlanırken; bu amaçların başarıya ulaştırılması için okul kütüphaneleri her 
zaman düşünülen araç olarak yer almaktadır. 

IV. Okul Kütüphanelerinden Beklentilerin Araştırılması 
Geçmişten günümüze okul kütüphanelerinden beklentiler bulunulan ülkenin 

özelliklerine, kanuni yaptırımlara, kabul edilen eğitim sistemine, kullanıcı gereksinimlerine, 
kütüphane - bilgi hizmetlerinin düzeyine, teknolojik gelişmelere ve zamana bağlı olarak 
değişiklikler göstermektedir. Okul kütüphanelerinde verilen hizmetler sonucu alınan geri 
bildirimler önce bulunulan ülkeyi etkilemektedir. Farklı düzeylerde ve biçimlerde olsa da 
her ülkede saptanan beklentiler ve hizmetlerin verilmesi sonucunda alınan geri bildirimler, 
özellikle hizmetlerin başarı ve verimlilik derecesi ulusal düzeyde önem kazanmakla 
kalmamakta, uluslararası düzeyde de etkinlik kazanmaktadır. Ülkeler birbirlerini 
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etkilemektedir. Bu nedenle; benzer durumların ve beklentilerin saptanmasının ardından 
uluslararası düzeyde uygulanabilir "okul kütüphanesi hizmet ilkeleri" geliştirilmektedir. 

Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye'de okul kütüphanelerinden beklentileri beş 
farklı  açıdan görmek mümkündür: 

1- Öğrencilerin beklentileri; 
2- Öğretmenlerin beklentileri; 
3- Öğretim programlarından beklentiler; 
4- Ulusal düzeyde beklentiler; 
5- Uluslararası düzeyde beklentiler. 
Öğrencilerin ve öğretmenlerin bulundukları okulun kütüphanesinden beklentilerini 

inceleyen araştırmamız 1996-1998 yıllarını içermektedir. 3 öğretim yılında gerçekleştirilen 
bu araştırma 17 farklı  ilden (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon) 16 
temel eğitim okulu, 22 genel lise, 7 mesleki - teknik lise ve 5 özel lise olmak üzere toplam 
50 okulu kapsamaktadır. 50 okula 1996'dan itibaren üç yıl veri toplamak üzere gidilmiştir. 
Her yıl, her bir okulda okul kütüphanesini kullanan 10 öğrenci ve 5 öğretmenle görüşme 
yapılmıştır. Araştırmamıza 1500 öğrenci ve 750 öğretmen katılmıştır. 37 Okul adının 
açıklanmasını istemediğinden, bütün okulların adı verilmemiştir. 

1926-1998 yılları arasında hazırlanan öğretim programlarının, yönetmeliklerin ve 
ilgili uygulamaların okul kütüphaneleriyle bağlantılı olarak incelenmesi öğretim 
programlarından beklentileri ve ulusal düzeydeki beklentileri ortaya çıkartmaktadır. 

International Federation of  Library Associations and Institutions' (IFLA), 
International Association of  School Librarianship (IASL) ve UNESCO tarafından 
hazırlanan "Okul Kütüphaneleri Bildirgesi-School Library Manifesto"  incelenerek okul 
kütüphanelerinden beklentilerimizin neler olabileceği hakkındaki görüşlerimiz 
sunulmaktadır. 

Sayılan bu beklentileri açıklanması, konuyla ilgili sorunları ve sorunlara çözüm 
önerilerini de ortaya çıkartacaktır. 

IV. 1. Öğrencilerin Beklentileri 
Okul kütüphanelerini kullanan 6-18 yaş grubunda ele aldığımız 1500 öğrencinin 

kullandıkları okul kütüphanesinden beklentileri aşağıdaki sorularla saptanmıştır: 
1- Okul kütüphanesini nasıl tanımlarsınız? 
2- Okul kütüphanesini hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? bizzat Okul kütüphanesinin 

ne tür hizmetler vermesini istersiniz? 
Verilen yanıtlara göre okul kütüphanesi Tablo l'de tanımlanmaktadır. 

TABLO 1 
Öğrencilere Göre Okul Kütüphanesi Nedir ? 

TANIMLAR Yanıtlar - % 
Okulda bulunan kütüphanedir 36 
Dersleri - ödevleri yapmaya yardım eden hizmet merkezidir 22 
Merak edilen konuları öğrenmeyi sağlayan ikinci sınıftır 14 
Boş zamanları değerlendirecek bilgi kaynaklarının kullanıldığı yerdir 11 
Arkadaşlarla toplanma, görüşme, konuşma, zaman geçirme odasıdır 5 
Diğer 12 
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Okul kütüphanesini kullanma amaçları Tablo 2'de gösterilmiştir. 

TABLO 2 
Öğrenciler Okul Kütüphanesini Hangi Amaçlarla Kullanıyor? 

Okul Kütüphanesini Kullanma Amaçları 
Yanıtlar - % 

(Birden fazla  yanıt verilmiştir) 
Odev yapmak 87 
Kitap ödünç almak 41 
Boş zamanları geçirmek 14 
Diğer 13 

Gelecekte beklenilen hizmetler Tablo 3'de verilmiştir. 
TABLO 3 

Öğrencilerin Okul Kütüphanesinden Beklentileri Nedir ? 

Beklentiler 
Yanıtlar - % 

(Birden fazla  yanıt verilmiştir) 
Derslere yardımcı olacak bilgi kaynakları 88 
Rahat çalışma ortamları 57 
Güncel ve çeşitli yayınlar 54 
Kütüphanecilerin yardımları 52 
Kültürel faaliyetler 42 
Hizmet saatlerinin artırılması 40 
Bilgisayar ve Internet kullanımı 38 
Diğer 21 

Okul kütüphanesini kullanan öğrencilerin verdikleri yanıtlar okul düzeyine göre 
önemli bir farklılık  göstermemektedir. Öğrencilerin beklentileri bilinçli olup, güncel 
gelişmelere uyum sağlamaktadır. Beklentiler arasına çağdaş bilgi hizmetlerinin önemli aracı 
olan bilgisayar girmiştir. Okul kütüphanelerinde Internet kullanım olanakları istenmektedir. 

Araştırmamızın bu bölümü okul kütüphanesine gittiğimiz anda kütüphaneyi 
kullanmakta olan öğrencilerden alınan yanıtlarla biçimlenmiştir. Benzer çalışmaların 
yapılmasıyla daha geniş öğrenci grubunun beklentilerini öğrenmek mümkün olacaktır. 

IV. 2. Öğretmenlerin Beklentileri 
Öğretmenlerin; okul kütüphanesi kullanıcıları oldukları kadar, teşvikleriyle 

öğrencilerinin kütüphanelerden yararlanmalarını sağlamada ve böylelikle okul 
kütüphanelerinin gelişimine katkıda bulunmada önemli bir güç oldukları bilinmektedir. 

Ders verdikleri konuya göre ayrım yapılmaksızın görüşülen öğretmenlerin okul 
kütüphanelerinden beklentileri TABLO 4'de yer almaktadır. 

TABLO 4 
Öğretmenlerin Okul Kütüphanelerinden Beklentileri Nedir ? 

Beklentiler 
Yanıtlar - % 

(Birden fazla  yanıt verilmiştir) 
Milli Eğitim Bakanlığının konuyu desteklemesi 70 
İlgi alanlarına yönelik güncel yayınların sağlanması 61 
Ders programlan için gereken bilgi kaynakları 57 
Hizmetleri verecek kütüphanecinin bulunması 47 
Kütüphanenin fiziksel  şartlarının düzeltilmesi 31 
Teknolojik yeniliklerin kullanılması 30 
Sosyal ve küliürel faaliyetlerin  düzenlenmesi 17 
Diğer 11 
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IV. 3. Öğretim Programlarından Beklentiler 

Okul kütüphanelerinin başarılı olması, öğretim programlarıyla bütünleşmesine 
bağlıdır. Okul kütüphanelerinin öğretim programlarında 1926'dan günümüze değin yer 
aldığı görülmektedir. Değişiklikler yapılarak hazırlanan ve sürekli geliştirilen öğrtim 
programlan incelendiğinde okul kütüphanelerinin eğitim - öğretimde aktif  olarak yer 
almasının istendiği görülmüştür. Bu temel beklenti öğretim programlarında şu çerçevede 
yansıtılmıştır: 

1- Atatürk inkilap ve ilkelerine, devletine ve anayasasına bağlı, Türk Milli 
Eğitiminin amaçları doğrultusunda yurttaşların yetişmesini sağlayıcı, öğrenme fırsatları  ve 
yaşantılarını yaratacak değerlerin öğretilmesinde okul kütüphaneleri yer alacaktır. 

2- Farklı ilgi, duygu, fikir  ve yeteneklerin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi 
yönünde programlar düzenlenecektir. 

3- Anlama, yorumlama, uygulama ve eleştirme yeteneklerini geliştirecek bilgi 
hizmetleri verilecektir. 

4- Bilgi gereksinimleri duyma ve karşılama becerisi kazandırılacaktır. 
5- Derslerin canlı ve çekici olmasını sağlamak için basılı ve görsel - işitsel bilgi 

kaynakları kullanılacaktır. 
6- Araştırma yapma, okuma ve ders dışı çalışmaları destekleme yönünde çaba 

sarfedilecektir. 

Bilgi gereksinimlerini değişik yönlerden karşılayacak kütüphane, laboratuvar ve 
atölyeler kurularak bu merkezlerde kazanılan bilginin öğretim programlarından edinilen 
bilgiyle bütünleştirilmesi beklenmektedir. 

IV. 4. Ulusal Düzeydeki Beklentiler 

Okul kütüphanelerinin verdikleri hizmetlerle kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini 
karşılaması ulusal düzeydeki temel beklentidir. Bunu sağlayacak diğer beklentiler: 

1-Okullardaki mevcut kütüphanelere işlerlik kazandırılması; 
2-Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane açılması; 
3-Kütüphanelerin kütüphanecilik tekniklerine göre düzenlenmesi; 
4-Kitapların ve bilgi kaynaklarının hazırlanması; 
5-Toplum isteklerinin saptanması; 
6-Gelişen bilgi teknolojilerinin uygulanmasıdır. 
Gerek ulusal düzeydeki beklentilerin ortaya çıktığı, gerekse ulusal düzeydeki 

bekletileri gerçekleştirmek üzere günümüze değin hazırlanan yönetmelikler: 

1- Ödev Yönetmeliği (T.C. Resmi Gazete 20336: 24-26); 
2- Ders Kitapları Yönetmeliği (T.C. Resmi Gazete 20788: 24-25); 
3- Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği (Maarif  Vekaleti 1959; Milli Eğitim Bakanlığı 

1976) olmuştur. 
24.4.1981 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Daire Başkanlığı bünyesinde 

"Okul Kütüphaneleri Şubesi" kurularak yapılacak çalışmalarla ulusal düzeydeki 
beklentilerin gerçekleşmesi hedeflenmiştir.  Bilgi hizmetlerindeki gelişmeler, teknolojik 
yenilikler ve kullanıcı gereksinimleri Okul Kütüphaneleri Şubesi'nin görev alanına yeni 
sorumluluklar ve beklentiler yüklemektedir (Milli Eğitim Bakanlığı 1997). 
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IV. 5. Uluslararası Düzeydeki Beklentiler 
Ülkelerin yönetimsel yapıları, eğitim sistemleri, kullanıcı gereksinimleri, öğretim 

programlarının içeriği ve ulusal düzeydeki beklentileri çerçevesinde oku! kütüphanelerine 
yönelik beklentiler şekillenmektedir. Ülkelere ait beklentilerden ortak noktaların 
saptanmasına UNESCO, IFLA ve IASL gibi uluslararası kuruluşlar önderlik etmektedir. 
Adı geçen kuruluşların desteğiyle Ağustos 1998'de son şeklini alan "Okul Kütüphanesi 
Bildirgesi" okul kütüphanelerinin hizmet verebilmesi için ortak beklentileri saptamıştır. 
Okul kütüphanelerinde olması gereken temel özellikleri içeren beklentiler: 

1- Görev alanlarının; 
2- Amaçların; 
3- Personel özelliklerinin; 
4- Bütçe yapısının; 
5- Kütüphane bilgi ağlarının; 
6- Yönetimsel organizasyonun; 
7- Uygulamaların nasıl olacağını tanımlamaktadır. 

Sayılan bu unsurların yerine getirilmesi bilgi hizmetlerinin verilmesine yönelik 
kullanıcı beklentilerini karşılayacaktır (UNESCO and IFLA 1998). 

Bütün ülkelerin "Okul Kütüphanesi Bildirgesini" yaşama geçirmeleri uluslararası 
düzeydeki temel beklentidir. Türkiye'de uluslararsı düzeydeki gelişmeler izlenmektedir. 
"Okul Kütüphanesi Bildirgesi"yle belirtilen temel özelliklerin uygulanabilmesi Milli Eğitim 
Bakanlığı'nı ilgilendiren en büyük beklenti olmaktadır. 

V. Değerlendirme ve Sonuç 
Eğitim-öğretim kurumlarında bilgi hizmetleri vermekle yükümlü olan okul 

kütüphaneleri başta çocuk ve gençlerden oluşan, öğretmenleri, yöneticileri ve okul 
personelini de içeren geniş bir kullanıcı grubunun beklentilerini karşılamak zorundadır. 
Geçmişten günümüze artan bilgi kaynakları ve bilgi gereksinimleri okul kütüphanelerinden 
beklenen hizmetleri artırmıştır. Bireysel, ulusal ve uluslararası düzeydeki beklentiler ortak 
özellikler çerçevesinde okul kütüphanelerinin yeniden biçimlenmesine katkıda 
bulunmaktadır. 

17 ilden 50 okuldaki 1500 öğrenci ve 750 öğretmeni kapsamakla birlikte okul 
kütüphaneleriyle ilgili öğretim programlarını, ulusal ve uluslararası düzeydeki beklentileri 
saptayan araştırmamız değerlendirildiğinde varılan sonuçlar şunlar olmaktadır: 

1- Cumhuriyet tarihi boyunca uzun bir geçmişe sahip olan okul kütüphaneleri 
Türkiye'de kendisinden beklenen görevleri yerine getirememektedir. 

2-Türkiye'de okul kütüphaneleri kurulma ve sağlam temellere oturma aşamasını 
henüz tamamlamamıştır. 

3-Öğrencilerden ve öğretmenlerden oluşan geniş kullanıcı grubu bilgi 
gereksinimlerini okul kütüphanelerinden karşılamak istemektedir. 

4-Kullanıcılar teknolojik gelişmelerin okul kütüphanelerine yansıtılmasını 
beklemektedir. 

5-Öğretim programları okul kütüphanelerini desteklemekte yeterli olamamaktadır. 
Öğretim proramlarıyla bütünleşemeyen okul kütüphaleri eğitim-öğretim çalışmalarında aktif 
olarak yer alamamaktadır. 
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6- Okul kütüphanelerini ilgilendiren mevzuat çalışmaları, özellikle "Okul 
Kütüphaneleri Yönetmeliği" kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılayacak yapıya 
kavuşturulmamıştır. 

7- Uluslararası gelişmeler izlense de, bu gelişmeleri uygulama aşamasına 
gelinmemiştir. 

Ülkelerin kalkınması düşünüldüğünde, öncelikle yeter sayı ve nitelikte insan 
yetiştirme gereğine inanılmaktadır. Genellikle eğitim sistemine bağlanan insan 
yetiştirmeyle ilgili sorunlar toplumun çeşitli hizmet alanlarının kullanılmasıyla çözüme 
ulaştırılmaktadır. Hizmet alanları içinde yer alan "bilgi hizmetleri" her zaman eğitim 
sistemleriyle bütünleştiğinde başarılı olmaktadır. Eğitimde bilgi hizmetlerini içeren özel 
bir tür olarak "okul kütüphaneleri" beklentileri karşıladığında ve gelişmeleri izlediğinde 
ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 

Yaşamı boyunca bilgiyi kullanan ve üreten bireylerin yetiştirilmesinde okul 
kütüphaneleri eğitim-öğretim ortamlarının vazgeçilmez parçası olmuştur. Türkiye'de eğitim 
ve bilgi hizmetleriyle ilgili çabalar, sorunların çözülmesinde yeterli olamamıştır. Bilgi 
hizmetlerinde görülen sorunların, bu çalışmada gösterildiği üzere beklentilerin 
saptanmasıyla ve yetkili birimler tarafından  geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasıyla 
çözülmesi en büyük dileğimizdir. 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUK YAYINLARI 

Prof.Dr.  Meral  ALPAY 

Çocuk yayınları deyince aklımıza hemen çocuklar için üretilmiş cicili bicili, tercihan 
ucuz, herkesin kullanabileceği, fakat  içeriği hakkında kimsenin (yayıncı ve yazar dışında) 
tam olarak, kesin bir bilgisi olmadığı, çoğunlukla ince veya ufak-tefek  kitaplar gelirdi: Bu 
durum 1970'li yıllardan sonra biraz değişmiştir. Artık bazı uzmanlarımızın aklına 'çok 
önemli' veya 'çok önemli olması gereken' yayınlar gelmektedir. Neden?, diye 
sorduğumuzda da "Çünkü çocuklar yarının büyükleridir" cevabını alırız. 

Bu genel geçer yargılar ve değerlendirmelerin içine bakıp içeriğini görmeğe 
çalıştığımızda çocuk yayınlarımızın, Türkçe çocuk yayınlarının 19. yüzyılın ikinci yarısında 
halk edebiyatından ayrılmaya başladığını, toplumsal gelişmelerin de etkisiyle her yeni 
siyasal dönem içinde o dönemin ileriye dönük beklentilerini karşılamak üzere çocuk 
yayınlarının biçimlendirildiğini, bu biçim içine o günün olanaklarıyla yazarlarımızın ve 
çizerlerimizin bilgi, beceri, düşünce ve duygularını yayınlarına aktardığını hemen görürüz. 

Bugünkü yazarlarımız da böyle çalışmaktadır. Bugünün dünden farkı  çok partili 
siyasal toplum örgütlenmesidir. Çeşitli siyasal görüşlü yazarların, eserleri kanalıyla çocuk 
dünyasına yetişkinler dünyamızda görünen parçalanmışlığı ve saflaşmayı  yansıtmamaları 
için nelere dikkat etmeleri gerektiğini gösteren bilimsel araştırmaların eksikliği bugün 
daha çok farkedilmektedir.  Edebiyat ürünlerimizi örnek olay yöntemiyle inceleyen çocuk 
yayınları araştırmacımız, özellikle dil ve edebi değer açısından inceleyenlerin sayısı azdır. 
Türk dili ve edebiyatını inceleyen bilimcilerin bu alana ilgi göstermesi gerekir. Bugünkü 
toplantı, 1980'lerden sonra bu alana yoğunlaşan ilginin bir göstergesidir. Henüz konuşma 
içeriklerini bilmiyorum ama, bildiri adları bana eğitim ve sağlık konularının ağırlıkta 
olduğunu gösteriyor. 

Çocuk yayınları dendiğinde ben 2-17 yaş grubu için hazırlanan öğretici kitap ve 
dergiler dışındaki edebi metinleri kastediyorum. Çocuk ve gençlik edebiyatı dendiğinde 
de 2-25 yaş grubunu anlıyorum. Çocuk edebiyatının çocuğun genç olmasına yardımcı 
olduğunu; gençlik edebiyatının da gencin yetişkinliğe hazırlanmasında katkısı olduğunu 
kabul ediyorum. Her çocuğun ve gencin içinde yaşadığı toplumun edebiyatıyla 
karşılaştırılmasının bireyin toplumsallaştırılması açısından gerektiğine de inanıyorum. 

Çocuklar ve gençler için üretilen edebiyatın geleceği CD-ROM, internet kanalıyla 
elektronik ortamda belirlenecektir. Kitap ve dergi ortadan kalkmayacak ama nadir ve pahalı 
olacaktır. İçerik ise yine yazarların bilgi ve becerisi düzeyinde ve yayınların ilgisi düzeyinde 
olacaktır. 

Türkiye'de çocuk yayınları birikimi, sayı olarak yaklaşık 15.000 kadardır. 1928-98 
yılları arasında çocuklar için üretilen bu kitaplar arasında Kemalettin Tuğcu, yaklaşık 450 
kitapla yer almaktadır. 

Bu üretimin yıllara dağılımı elbette eşit değildir. Harf  Devrimi (1928) ve sonrası 
yeni bir başlangıcı müjdelerse de 1946-50 döneminde bu başlangıcın durakladığı, 
1955'den sonra harekete geçip 1960'dan sonra hızlandığı; 1977-83'de neredeyse kesintiye 
uğrayan bir duraklama geçirdikten sonra çeşitlenerek yoğunlaştığı Türkiye 
Bibliyografyasında  yapılacak sondajlarla kolayca ortaya çıkar. 

91 



Tek tek yazarları ve eserlerini inceleyen bilimsel araştırmalar henüz piyasayı 
etkileyecek nicelikte ve nitelikte değildir ama, bilinçli bir aile kitlesininn oluştuğunu gören 
yayıncı ve yazarların son yıllarda artık, okur beklentileri doğrultusunda özgün ve nitelikli 
eserler ortaya koymaya başladığı, kolayca ileri sürülebilir. 

Bu önemli ve güzel gelişmenin, çocuk kitapları sergileri, fuarları,  seminer ve 
sempozyumlarıyla desteklendiği; 1975'den sonraki dönemde üniversitelerin de konuya 
önem vermesiyle bu desteğin yoğunlaştığı kolayca ileri sürülebilir. Türk çocuk edebiyatı 
1928 harf  devriminden sonra çocuk dergileriyle filizlenmiş,  1960'dan sonra telif  kitaplarla 
beslenmiş, 1980'den sonra yaş gruplarına yönelik bilinçli bir üretimle ulusal niteliklerini 
billurlaştırarak, geleceğe yönelik gelişmeleri gerçekleştirecek birikime ulaşmıştır, 
diyebilirim. 

Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi: 1923-998 

Bu genel girişten sonra 1998 Ocak-Temmuz ayları arasında Dr. Hülya Dilek ve Fatih 
Erdoğan'la birlikte T.C. Kültür Bakanlığı için hazırladığımız "Cumhuriyet Dönemi Çocuk 
ve Gençlik Öyküleri Seçkisi" üzerinde durmak istiyorum. Gülten Dayıoğlu'nun 
editörlüğünde hazırlanan bu seçki 1923-98 yıllarının, yalnız çocuk kitapları arasına değil; 
dergi ciltleri içlerine de girmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Çünkü roman, tiyatro, şiir, 
masal değil öykü seçkisi yapılmıştır. 

Bu seçkiye 128 yazardan seçilmiş 128 öykü alındı. Hiçbiri çeviri veya uyarlama 
değil, hepsi telif,  yani özgün ve Cumhuriyet döneminde yayınlanmış öykülerdir. Çocuk ve 
gençlik öyküleri olması gerektiği için de okul öncesine yönelik resimli öykülerle gençlere 
yönelik öyküler de biraraya getirilmiştir. Seçki basılmak üzere T.C. Kültür Bakanlığı'nda 
basılıp yayımlanmayı beklemektedir. 

Bu seçki yalnızca öyküler ele alınarak yapıldığı için, kitaplar arasından seçkimize 
girecek olanları belirlemek, işin en zor ama, en zevkli aşamasıydı. Üstelik iş yalnız 
kitaplarla bitmiyordu. Özellikle 1923-1950 döneminin ilk yıllarında harf  inkılabından sonra 
haftalık,  15 günlük ve aylık olarak yayınlanan çocuk dergilerinde, okurlara o gün için çok 
yeni sayılacak öyküler sunulmuştur. 

Bu açıdan bakarak dergilerde de bu amaçla bir arama yapıp, öykülerin belirlenmesi 
gerekiyordu. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunan Altın İşık, Afacan, 
Çocuk Gözü, Afacan:  Gülünçlü Çocuk Gazetesi ve Beyazıt Devlet Kütüphanesinde bulunan 
Doğan Kardeş dergisinin ciltleri gözden geçirilerek bu dergilerden de öyküler seçilmiştir. 
Hemen her sayıda aynı yazarın değişik konularda sürekli ve düzenli olarak öykü yayınladığı 
belirlenmiştir. Bu yöntem seçkiyi daha önce yapılmış olanlardan açıkça ayırmaktadır. 

Dolayısıyla, bizce bu seçkinin en önemli özelliği kendinden öncekilere 
benzememesi, özgün örneklere dayanarak Cumhuriyet dönemindeki yayın hayatımızda 
çocuklar için öykü yazan ve yayınlayanların birikimini ortaya çıkarmaya çalışmasıdır. 

Seçki incelemelerinin başlangıcında, derleme alan bir kütüphane olan İstanbul 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde yapılan yayın araması, çocuklara yönelik olarak 
hazırlanmış çok fazla  seçki olmadığını ve Yaşar Kemal, Haldun Taner ve Adalet 
Ağaoğlu'nun Cumhuriyet öncesi dönem için hazırlanmış olan hariç, seçkilerin tümünde 
yer 
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aldığını ortaya koymuştur.1 Seçkilere dahil edilen öykülerin yalnızca çocuklara yönelik 
olmadığı, kahramanlarının çocuk olduğu öykülerin de seçkilere dahil edildği belirlenmiştir. 

Seçkimizin başlığında, çocuk ve gençlik kavramları yer almaktadır. Çocuklar için 
öykü dediğimizde, kendi başına okuyabilen 18 yaşından genç çocukları; genç dediğimizde 
de bu yaşın üstünde olanları kastediyoruz. Ancak bu tasnifin  ya da ayrımın kuramsal 
olduğu, zihinsel gelişmeleri bakımından bu sınırın altında kalanların ya da üstüne 
fırlayanların  her zaman olabildiği ve olabileceği de unutulmamalıdır. Bu yüzden seçkimizin 
dönemleri 1923-1950; 1950-1980; 1980 sonrası olarak belirlenmiştir. Arama sonucunda 
seçkimize girebilir kararı verilen metinler ise yazar soyadma göre alfabetik  dizilmiş, seçki 
metnimiz bu dizgeyle oluşturulmuştur. 

Böylece, bir bütünlük içindeki seçkiden okurlar kendi öykü seçimlerini kendileri 
yaparlar diye düşündük. 

Ölçüt koyarken karşılaşılan güçlükler arasında en önmeli olanı, çocuklar ve gençlerin 
neleri severek okuduğunun belirlendiği ve incelendiği bimsel araştırmaların eksikliğidir. 
Yazı kurulumuz bazı yazarları dışarda bırakırken bu eksikliğin ne kadar önemli olduğunu 
da fark  etmiştir. 

1923-1928 yılları arasında eski yazıyla yayınlanmış olan çocuk ve gençlik 
öykülerinin seçimiyse şu ölçütlere dayandırılmıştır: 

1. Yazar 1923'ten önce doğmuştur ama öyküsü 1923 - 1928 arasında eski yazıyla 
yayınlanmıştır. 

2. Eski yazıyla yayınlanan bu öykü yeni yazıyla tekrar yayınlanmıştır. 
3. Eski yazıyla yayınlandığı halde, çocuk ve gençlik öyküsü değildir. 
4. Yazarın ilk öyküsüdür. Yeni yazıyla yayınlanmış da olabilir. 

Bu ölçütler bize, özellikle 1923-1928 arasına ait örnekleri seçerken yazarların 
doğum tarihlerinin 1923'ten önceye doğru kaydırılması gerektiği düşüncesini uygulamaya 
koymamıza yol açmıştır. Böylece 21. yüzyılda öyküleri okuyan çocuklar ve gençler 
Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in Kuruluşu ve toplumsal düzenlemelerin başlangıcı 
dönemlerini algılama fırsatını  da bulacaklardır. Yani 19. yüzyıldan vazgeçilmiş ama 20. 
yüzyıl çocuk ve gençlik öyküleri olabildiğince kavranabilir düzeyde temsil edilmeye 
çalışılmıştır. 

Ömer Seyfettin  Türkçe'yi iyi işlediği için 19. yüzyıla ait olsa bile 21. yüzyılda da 
yaşayacağı düşünüldüğünden ayrıcalık gösterilerek seçkiye alınmıştır. 

Seçkimizde yer alan öyküler üç döneme ayrıştırılabilir. Bu dönemler 1923-1950; 
1950-1980 ve 1980 sonrasıdır demiştim. Birinci dönem, Cumhuriyet'in kuruluşundan çok 
partili siyasal düzene geçinceye dek eski ve yeni yazılı yazarların birarada ürün verdiği 
dönemdir. Bu dönemdeki öykülerden de anlaşılacağı gibi Türk toplumu kendi geleceğini 

Bayram Gömleği. Düzenleyen. Doğan Hızlan. İstanbul: Altın Çocuk Kitapları, 1979. 
Cumhuriyet Öncesi Doğumlu Yazarlarımızdan Ünlü Hikayeler. Deri. Mehmet Şeyda. 4.bs. İstanbul: Altın 

Çocuk Kitapları, 1980. 
Cumhuriyet Sonrası Doğumlu Yazarlarımızdan Ünlü Hikayeler. Deri. Mehmet Sevda. 5.bs. İstanbul 

Altın Çocuk Kitapları, t.y. 
İlk Gençlik Çağına Öyküler: Türk Edebiyatında 42 Öykü. Deri. Selim İleri. İstanbul: Kültür Bakanlığı, 

1980. 
En Güzel Türk Hikayeleri: Haydi Anlat Anneciğim. Deri. Doğan Hızlan. İstanbul:Altın Kitaplar, 1979. 
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kurmak üzere yeni yazıyla Türkçe öyküleri üretmeye başlamıştır. Buna öykü açısından 
Cumhuriyet öykücülüğünün başlangıç dönemi de denebilir. 

İkinci döneme, Cumhuriyet'in çok partili siyasal yaşama alıştırıldığı sancılı dönem 
olarak bakılabilir. Yazarlar dünya görüşü çeşitliliği içinde Türkçe'yi ince ince işleyerek, 
Türk toplumunun sorunlarını, kendi bakış açılarıyla öykülerinde yansıtmaya başlamışlardır. 
Özellikle 1965'ten sonra 1980'e kadar toplumcu görüşün hakim olduğu bir yenilik 
hareketinin neredeyse tüm yazarları kavradığı görülmektedir. 

1980 sonrasına ait olan üçüncü dönemin en önemli özelliği 1980'nin getirdiği yayın 
hayatındaki durgunluktur. 1984-1985'te yavaş yavaş yayın hayatı canlanmaya başlamıştır. 
Bu dönem toplumcu yazarların geri çekildiği bir dönemdir. Bu dönemin göze çarpan 
özelliği okul öncesi dönem çocuklarına, ilk ve ortaöğretim yaşlarına yönelik çocuk 
edebiyatı alanında daha bilinçli yazarların ortaya çıkmasıdır. 

Bu ölçütlere bakılarak 21. yüzyılda çocuklar ve gençler için yazan ve Türkçe'yi daha 
güzel işleyen günün gereksinimlerine cevap vermeyi hedefleyen  yeni yazarlar 
yetişeceğinden kuşku duymamak gerekir. Yazarlarımız 21. yüzyılda konularım seçerken 
uluslararası ilişkileri yansıtan olay ve olgulara daha çok yer ayıracaktır, kuşkusuz. 

Elektronik yayıncılığın kitap ve dergi üretiminin yerini tamamen almayacağını; okur-
yazarlığın sırf  elektronik aletlerle yürütülemeyeceğini unutmadan her çocuğa ulaşabilecek 
bir yayın politikasını 'oluşturmamız gerekir' düşüncesinde ve görüşündeyim. Dilimiz ve 
çocuk kültürümüz ancak böyle bir politikayla 22. yüzyıla aktarılabilecek birikimi 
sağlayacaktır, sanıyorum. 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUK - MÜZE İLİŞKİLERİNİN 
DÜNÜ YE BUGÜNÜ 

Prof.  Tomur  ATAGÖK 

"Türkiye'de Çocuk-Müze İlişkilerinin Dünü ve Bugünü" konulu bildirimde önce 
kültürel değişim bağlamında müzeciliğimizin Türkiye Cumhuriyeti döneminde gelişimini 
müzeciliğin amaç ve işlevleri doğrultusunda Okul-müze ilişkisini değerlendirmeyi 
hedeflemekteyim. 

Türkiye'de Çocuk Müze İlişkilerinin Dünü ve Bugünü 
"Türkiye'de Çocuk Müze İlişkilerinin Dünü ve Bugünü" konulu bildirimde 

müzeciliğin amaç ve işlevleri doğrultusunda müzeciliğimizin Cumhuriyet dönemindeki 
gelişimini okul müze bağlamında değerlendirmeyi hedeflemekteyim. 

Dünyada müzeciliğin oluşum çizgisi önce toplama ile başlar, sonra sergileme, 
bunları takiben koruma, belgeleme-araştırma ile sürer. Eğitim, müzelerin işlevleri 
arasında son giren olmasına karşın, nesneye yönelik müzecilik anlayışını toplumla 
bütünleştirmesi, kültürel değerlerin ve sanatın yaygınlaştırılması kadar insan 
yaratıcılığının korunup ileriye aktarılması açısından 20. yüzyılın ikinci yarısında önem 
kazanır. Müzecilikte eğitim müzenin nesnenin korunması kadar o nesnenin toplumun 
algılaması için gerekli sergileme ortamının ve ilgili bilginin sunulmasının, diğer bir 
ifadeyle  eğitim amaçlı sunu ve etkinliklerin hedef  kitlelerin dikkate alınmasıyla güç 
kazanır. Müze araştırmacıları, koruma ve onarım uzmanları arasına yeni elemanlar 
katılır. Eğitimciler, metin yazarları, tasarımcılar, yönetimciler müzelerde kamu 
yararına, kamu için çalışırlarken kültürün elit bir tabakanın malı olmayıp toplum için 
olduğunu kanıtlayacak ve var edecek demokratikleşme sürecini oluştururlar. 

Cumhuriyet öncesinde Müzeciliğimize kısaca bakıldığında tarihi kalıntıların yurt 
dışına çıkartılmaması için yasa ve yönetmeliklerin yapıldığı, eserlerin toplanıp depolandığı, 
bir miktar sergilemenin yapıldığı, ama arşivleme ve sergilemenin her anlamda bir sisteme 
oturtulmadığı izlenir. Eski eser ve silahların Aya İrini Kilisesinde toplanıp depolanması 
1846'da bağlar, müze 1869'da Müze-i Hümayun adını alır, eski eserlerin toplanması için 
valiliklere genelgeler yollanır, eserlerin toplanması devam eder. 1871 'de kısa bir katalog 
hazırlanır. Müze, 1880'de Çinili Köşk'e taşınır. Bu arada ilk Asar-ı Atika Nizamnamesi / 
Eski Eserler Tüzüğü 1874'de yürürlüğe girer. Yine 1874 yılında eserleri inceleyecek, 
onarımını yapacak ve kazı araştırmalarını yönetecek eleman yetiştirmek üzere bir arkeoloji 
ve müzecilik okulunun kurulması planlanır, ancak gerçekleşemez. 1878-1881 yıllarında 
müze komisyonu kurulur, amaç onarım, eserlerin taşınması ve kazıların bilimsel bir 
düzeyde yapılmasıdır. İlk okul müzesinin kuruluşu ise 19. yüzyılın ikinci yarısında 
1868'de açılan Galatasaray Lisesi'nde Tarih-i Tabiiye Müzesi ile gerçekleşir. III. 
Napolyon'un hediyesi orjinal doldurulmuş bir Mamouth'un bulunduğu müze 1907'de 
yanınca 1923'de yeniden kurulur. Diğer bir örnek St. Joseph Lisesi'nde Erere'ler 
tarafından  20. yüzyıl başlarında kurulan Zooloji Müzesi'dir. 

1881 'de Osman Hamdi'nin Müze-i Hümayun'a müdür olmasıyla Cumhuriyet öncesi 
müzeciliğimizde bir kaç anlamda gelişme sağlanır. Türkiye'de müze binası olarak 
gerçekleştirilen ilk yapıyı, bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin binasını yaptırır. Çinili 
Köşk'ün onarımı, Güzel Sanatlar Okulu bugünkü Eski Şark Eserleri Müzesi diğer inşaatlar 
arasındadır. İstanbul dışında, müzelerin Konya (1902) ve Bursa'da (1904) açılması, 
arkeolojik kazıların Türkler tarafından  gerçekleştirilmesi başka önemli gelişmelerdir. 
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1884 yılında ikinci Eski Eserler Tüzüğü'nün kabul edilmesi, müze kayıtlarının daha 
bilimsel olarak tutulması, katalogların yapılması ve sergilemede bazı yeni düzenlemeler 
müzeciliğimiz için önemli adımlardır. 1914 yılında Türk ve İslam eserlerini kapsayan 
Evkaf-ı  İslamiye Müzesi kurulur. 1917'de Muhafaza-i  Asar-ı Atika Encümeni / Eski 
Eserleri Koruma Kurulu oluşturulur, böylece korumacılıkla ilgili kurumlaşmada bir adım 
daha atılır. 

Daha Cumhuriyet öncesinde harekete geçen Atatürk, Türk devrimlerinin esasında 
ülkeyi güçlendirme ve toplumu çağdaşlaştırma amacıyla kültürün önemini bir çok 
konuşmasında dile getirir. Atatürk "Türk Cumhuriyetinin temeli kültürdür" derken 
kültürün bir topluluğun, devletin temelindeki en önemli öge olduğunu ifade 
etmektedir. 9 Mayıs 1920 tarihli İcra Heyeti Programında eğitim ve öğretim konuları 
arasında, "...eski milli eserlerimizi kayıtlara geçirmek ve korumak" yer almaktadır. 1 
Mart 1923 tarihli TBMM açış konuşmasında "işleyen ve kapsamlı bir maarif  için" 
türlü kurumlar arasında müzelerin kurulması gerektiğini belirtmektedir. 19 Şubat 
1931'de Başbakan İnönü'ye Konya'dan çektiği uzun telgrafında  Türk mimarisinin 
anıtlarının onarılması; müzelerde bulunan eserlerin envanterlerinin çıkarılması; 
arkeologların yetiştirilmesi için yurtdışına gönderilmesi mesajını iletirken kültür 
birikimlerinin korunması için yöntemleri de önermektedir. Kasım 1932 TBMM'ni 
açarken Atatürk, "Ulusal kültürün her çığırda açılarak yükselmesini, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temel dileği olarak sağlayacağız" demekte; 10. yıl söylevinde "Ulusal 
kültürümüzü çağdaş uygârlık düzeyinin üstüne çıkaracağız" mesajlarını vermektedir. 

1920'de kurulan ilk Millet Meclisi Hükümeti Maarif  Bakanlığı'na bağlı ve daha 
sonra Hars / Kültür adını alan Türk Asar-ı Atika / Eski Eserler Müdürlüğü kurulur. Kasım 
1922'de Maarif  Bakanlığı tarafından  Müzeler ve Asar-ı Atika hakkında Talimat'ı 
yayınlanır. Bu genelge eserlerin envanterlerinin yapılması, korunması, yeni müzelerin 
açılması ve müzecilerin görevlerini kapsamaktadır. 1923'de Atatürk'ün emriyle bir Bilim 
Kurulu / Heyet-i İlmiye kurulur. 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında toplanan bu 
kurulun aldıkları kararlar Ankara'da bir müze kurulması, Eski Eserler Tüzüğü'nün yeniden 
düzenlenmesi ve okul müzelerinin açılmasıdır. Milli müzelerin kurulması da 14 Ağustos 
1923 tarihli hükümet programında yer alır. Cumhuriyet döneminde okul müzelerinin 
kurulması müze-okul-öğrenci ilişkisinin önemsendiği ilk öneri olarak dikkatlere gelir. 
Hüseyin Karaduman'ın "Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği 
Sempozyumu"nda belirttiği bir genelge Maarif  Bakanlığı tarafından  okullara 
gönderilir. "Yurdumuzdaki eserler Eti, Frigya, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu, 
Osmanlı ne ad verilmiş olursa olsun, onların hepsi Türk eseridir. Bu adlar olsa olsa 
türlü devirlerin ayırdedilmesine yarayabilir. Memleketimizdeki tarihi eserleri, 
antikiteleri koruyabilmemiz için en verimli yol, ulusun bütün fertlerinin  büyük yaştan 
itibaren tarihi eserlere karşı ilgilendirmek ve bunun ulusal bir borç ve ödev olduğunu 
her fırsatta  kendilerine anlatmaktır. Türk devrine ait belge ve eserlerin de birer 
müzesi yapılacaktır. Okulda kurulacak tarihi eserler müzesine konulabilecek şeyleri 
bulmaya ve okula armağan etmeye, talebeyi teşvik için bildiri hazırlanarak okula 
asılacaktır" (s. 262). 1930'lu yıllara kadar okul müzelerinin kurulması programlarda yer 
alır. Okul Müzeleri üzerine bir tez hazırlayan Araştırma Görevlisi Kadriye Tezcan'ın 
yaptığı görüşmelerde, Kabataş Erkek Lisesi'nde 1931'de kurulan bir müze, Bursa'da 
Gövdere ilçesinde 19. Setbaşı İlkokulu'nda 1930-1939 yılları arasında bir müze olduğu 
örnek olarak gösterilebilir. 
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Ankara Valiliğinin hazırladığı "Ankara Müzeleri" kitabına göre ülkemizde ilk 
"mektup müzesi" 1 Mart 1926'da açılan 1938 yılında kapanan, sonra 24 Kasım 1981'de 
yeniden açılan müzedir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan 1960'lara olan dönemde müzeciliğimiz özellikle ilk 
yıllarda hızlı bir gelişim gösterir. İstanbul'da Topkapı Sarayı 1 Nisan 1924 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararıyla müzeye dönüştürülür; Evkaf-ı  İslamiye müzesi yine aynı yılda Müzeler 
idaresine bağlanır; Konya'da Mevlana Dergahı ve Türbesi eşyasıyla birlikte 1927 yılında 
müze olarak halka açılır. Birçok eski eserin onarımı, yeni müzelerin genelde tarihi yapılarda 
açılışı Atatürk'ün isteğiyle hızlanır. Antalya, Bursa, Edime, Adana, Bergama, Tokat, 
Amasya, Sinop, İzmir, Sivas, Kayseri, Afyon,  Efes,  Diyarbakır, Manisa, Silifke,  İsparta, 
Niğde, Kütahya, Kırşehir müzeleri 1923 ile 1936 tarihleri arasında açılır. Ankara'da 
Etnografya  müzesi 1930'da Cumhuriyetin müze binası olarak ilk yapılan binasında 
gerçekleştirilir. Diğer önemli bir oluşum Cami olarak kullanılan Ayasofya'nın  24 Kasım 
1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmesidir. İlk güzel sanatlar müzesi 
ise 20 Eylül 1937'de Dolmabahçe Veliaht Dairesinde Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı 
olarak açılan Devlet Resim ve Heykel Müzesi'dir. Halkevlerinin 1932'de açılması türlü 
kurslarla sanat ve kültürün yaygınlaşmasına neden olur. Birçok öğrenci ve gencin sanata 
yönlenmesi müzelerden çok halkevlerindeki bu kurslar aracılığıyla gerçekleşir. 
Tarihsel zenginliklerin ve sanat yapıtlarının korunup sergilendiği müzelerin eğitim-
öğretim bağlamındaki görevlerini Türkiye'de bu yıllarda halkevlerinde kurulan 
"müzecilik kolları" üstlenir. 

Hasan Ali Yücel'in Maarif  Bakanlığını devraldığı (28.12.1938-5.8.1946) yıl Merkez 
örgütünde Antikite ve Müzeler, Okul Müzesi Başkanlıklarının bulunduğunu Necdet 
Sakaoğlu'nun "Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi"nden öğrenmekteyiz (s.88). Çok önemli 
adımların atıldığı bir dönemde birçok yeni genel müdürlükler kurulur, Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü daha sonra Kültür Bakanlığı'nm bünyesinde yer alacaktır. 
1945'de toplanan Eski Eserler ve Müzeler Birinci Danışma Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel'in müzelerin önemini vurgulayan uzun konuşmasında "Türkiye'yi açık 
havasında bir büyük müze haline getirmek" ülküsünde, amacın "Kendimiz ve hariçten 
gelecek insanların binlerce yıldan beri en ileri medeniyetlere kucak açtığını görecekler" 
derken personel ve eser sayılarının artmasına karşın, Milli Eğitim bağlamında genç ve 
çocuklara yönelik özel bir uygulamadan söz etmediği izlenir. 

1950'de Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi 
kurulur. Milli Komitenin üyeler arasında işbirliğini geliştirmek, danışmanlık yapmak, 
halk eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak gibi görevleri bulunmaktadır. Çalışmaları 
kapsamında "Müzelerin Eğitimdeki rolü hakkındaki Unesco Semineri" 1962'de, 
1958'de ICOM'un hazırladığı Müzelerin Teşkilatlanması kitabı 1963'de Türkçe 
olarak basılır. Her iki kitapta müzelerin eğitim yönü tartışılır. Milli Eğitim Bakanlığı 
ise 1958'de "Öğretmenler için Müze El Kitabını" çıkarır. Diğer taraftan  dünya 
müzeciliğinde 20. yüzyılın ortalarında eğitim yolu ile kültürün yaygınlaşmasının artık 
önemi iyice anlaşılmış, ICOM'un 1952'de Brooklyn, New York, Amerika Birleşik 
Devletlerinde yapılan toplantıda müzelerde eğitim için kararlar alınmış, müze uzmanı 
yetiştirmek üzere meslek-içi eğitim, staj ve müzecilik eğitimi veren üniversitelerde 
yüksek lisans düzeyinde programların önemi tartışılmıştır. 1954'de Atina, 
Yunanistan'da 1958'de Brezilya'da, 1960'da Tokyo Japonya'daki toplantılarda 
müzelerde eğitimin önemi daha da vurgulanır. 

1960'h yıllara kadar Türkiye'de yeni müze yapıları yapılmazsa da müze sayısında 
artış olur. 1956 yılında 33 müze, 7 müze deposu bulunurken, 1963'de bu sayı 58 müze 12 
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müze deposuna ulaşır. 1973'de müze sayısı 87'ye, depolar 13'e yükselir. Öncelerde tam 
teşkilatlı bölge müzeleri kurulması planlanır, ancak hemen hemen her kent ile tarihi ve 
arkeolojik bölgede tek tip müze yapılması yeğlenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
müzeler daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına, sonra da Kültür Bakanlığına geçer. 
Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı bir çok müzenin yanı 
sıra Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Milli Saraylar, Vakıflar  Genel Müdürlüğüne bağlı 
müzeler, Belediye'ye bağlı müzeler, eğitim kurumları ile diğer kuruluşların bünyesinde olan 
müzeler ve özel vakıf  müzelerinin denetim sorumluluğunu daha sonraki yıllarda üstlenir. 

Bu dönemde Müzelerin sayıca artmasına karşın müze-çocuk eğitim ilişkisinin 
Türkiye'de amaçlandığı gibi gelişmediği izlenir. 29 Ocak 1961-10 Mart 1961 tarihli 
toplantıların Eski Eserler ve Müzeler Komitesi Raporunun girişinde müzelerin "birer 
eğitim müessesesi" olduğu beyan edilmiş; Eğitim ve Öğretim Yönünden Müzeler 
bölümünde, "Eğitim ve Öğretim bakımından müzeleri daha faydalı  bir hale 
getirebilmek için okulla müze arasında sıkı bir işbirliğinin kurulması lazımdır. Bu gün 
için, öğrencilerin müzeleri ziyaretleri, sadece öğretmenin arzu ve takdirine 
bırakılmıştır. Bu gezilerin arzu edildiği şekilde faydalı  olabilmesi için, ya pedagojik 
kültürü olan müzeci rehberler tarafından  yapılmalı yahut da öğretmenlerin kendi 
bölgelerindeki müze ve eski eserleri tanıması için geliştirilmesi lazımdır"ifadesiyle 
(s. 19) yöntem de açıklanır. Bu bağlamda müzecilerin pedagojik alanda eğitilmiş olması 
gerektiği; raporun personel bölümünde "ilmi personelin müzecilik branşlarının 
birinde öğrenim yapmış olması lüzumlu ve davanın kazanılması için zaruridir" (s. 15) 
denmesine karşın 1960'lı yıllardan bu yana müzeciliğimiz bu anlamdaki 
uygulamalarda çok az gelişme gösterir. Müzelerin dünyada hızla yaygınlaşan, 
uygulamaları değerlendirilip geliştirilen çocuk, eğitim ve müze ilişkisi ülkemiz 
müzeciliğimizde yerini bulamaz. Oysa Halkevleri daha çağdaş bir anlayış içinde 
1932'den 1951'de kapatılışına kadar bir kültür ve eğitim merkezi olarak bu görevi 
üstlenerek toplumda kültürel alt yapıya katkıda bulunmuşlardır. Müzelerde çocuk 
müzesi ya da bölümü kurma çabalarının pedogojik formasyonu  olmayan elemanlarla 
yürütülmesi çocuklar için amaçlanan kültürel bilinçlendirmeyi gerçekleştirmede zayıf 
kalır. 

1973'den 1992'ye Kültür Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin 226'ya, 8 Ekim 
1980'de 17129 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan özel müzeler yönetmeliği ile kurulan özel 
müzelerle yaklaşık 250 müzeye yükselir. Her yıl yapılan kazılarda müzelerimizdeki eser 
sayısı sürekli olarak artar. Efes,  Antalya,Afyon,  Çanakkale ve İstanbul Arkeoloji 
Müzelerinin ek binasıyla yeni yapılardaki sergilemelerle çağdaş müzeciliğe yaklaşılır. 
"Anadolu Medeniyetleri" sergileri 1983'de, "Çağlarboyu Anadolu'da Kadın" sergileri 
1993'de, İstanbulda ve Sultan Süleyman'ın Hazineleri 1987'de yurtdışında açılır. Bu 
araştırma ve sergilemeler çağdaş müzecilik anlayışlarının denendiği girişimlerdir. 

Seksenli ve doksanlı yıllarda hem Kültür Bakanlığı hem de Milli Eğitim 
Bakanlığı öneri ve kararlarıyla müze ve çocuk açısından bir atılım içindedirler. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  23-27 Ekim 1982 tarihinde düzenlenen Birinci 
Milli Kültür Şurası'ndaki Müze Komisyonu raporunda eğitim ile ilgili öneriler iki 
kategoride ele alınmaktadır. İlki, müzecilik eğitimi görmüş müzecilerimizin 
yetiştirilmesidir, ikincisi ise müzede eğitimdir. Bu başlık altındaki öneriler çağdaş 
müzeciliğin gerektirdiği çocuk müze ilişkisini tanımlar. Kültür varlıklarını 
tanıtılması 5 maddede açıklanır. Diğer taraftan  öneriler bölümünde çocuklara eski 
eserleri sevdirecek ve tanıtacak "Çocuk Müzesi" (s.78) veya büyük müzelerde çocuk 
bölümleri kurulması uygun görülmektedir. 
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Namık Kemal Zeybek'in Bakanlığı döneminde Kültür Bakanlığı tarafından  5-8 
Aralık 1989'da yapılan 2. Milli Kültür Şurası'nda Kültür Bütünleşmesinde ihtiyacı 
duyulan yeni düzenlemeler tartışılırken, "Kültür politikasının uygulanması 
konusunda ilgili kuruluşların ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın işbirliği ve 
desteği sağlanmalıdır" denmektedir, (s. 105) Diğer taraftan  Müzecilik başlığı altında 
eğitim ve çocuk ile ilgili bir madde bulunmamaktadır. 1980'li yıllarda Milli Eğitim 
Bakanlığı kararları arasında müzecilik ve çocuk ile gencin okul-müzeleri bağlamında 
bazı yasal gelişmelerin yer aldığı dikkatlere gelmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Okul 
Müzeleri yönergesi 06.10.1986 tarihli 2218 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanır. Bu 
yönergenin amacı "Okul Müzeleri"nin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları 
düzenlemektir. Bu amaçla kurulacak okul müzelerinin çocukların yakın çevresi olan 
okulun geçmişini tanıyıp tanıtması, arşivlemesi ve koruması için faaliyet  göstererek 
kültürel korumaya katkıda bulunması ve bilinçlenmesi öngörülür. 

Müzeler haftası  ile ilgili genelgeler Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Tebliğler dergilerinde yayınlanır. 23.2.1987-9 Mart 1987 tarihli 2229 sayılı dergide 
yayınlanan genelgede 18-24 Mayıs 1987 tarihlerindeki "Müzeler Haftası"nda 
öğrencilerin "ülkemizdeki kültür varlıklarının tanıtılması, korunması, onarılması ve 
saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gereken 
çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtmak, öğrencilerimizin milli kültür ve tarih 
bilgisini zenginleştirmek, onların kültür varlıklarımıza sahip çıkmalarına yardımcı 
olmak" diye belirtilir. Bu bağlamda Kültür Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ancak 9. maddeden ikisinde, 
konu ile ilgili uzmanların konferans  vermeleri ve öğrencilerin müze ve ören yerlerini 
ücretsiz görebilmeleri önerilir. Ayrıca yıl boyunca öğrenci ve askere indirimli giriş 
ücreti uygulanır. 

Atatürk'ün yaptığı kültürel devrim ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki atılımdan 
sonra 1982 tarihli I. Milli Kültür Şurasında önerilen eğitim amaçlı etkinlikler her yıl 
tekrarlanan genelgeler hiç de müze çocuk ilişkisine katkıda bulunmaz, müze 
gezilerinden amaçlanan gerçekleşmez. Müzecilik eğitimi için öneriler 1961 ve 1982'de 
müzelerin bağlı olduğu kurumlardan gelse de, bu önerileri gerçekleştirmek için 
harekete geçen Akademik kurumlardır. 1989 yılında YTÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nde Müzecilik Yüksek Lisans Programı ve 8 yıl sonra 1997'de Ankara 
Üniversitesi'nde Müzecilik Eğitimi Yüksek Lisans Programı açılır. 

13 Nisan 1992 tarihli 2356 sayılı Milli Eğitim Tebliğler Dergisi'nde Cumhuriyet 
Müzeleri adı altında her il'deki liselerin birinde bir okul müzesi kurulması için 
yönerge yayınlanır. Burada amaç "Türk tarihinde bilhassa Cumhuriyet devrinde 
eğitimdeki gelişmeleri göstermek; çocuklarımızda ve gençlerimizde milli kültür 
varlıklarını koruma alışkanlığına ve tarih şuurunu geliştirmektir." 24 Nisan 1995 
tarihli 2429 sayılı Tebliğler Dergisinde ise Cumhuriyet Eğitim Müzesi çalışmalarının 
yaygınlaşması için ilave esaslar yayınlanır. 1992'de kurulan 69 "Cumhuriyet Eğitim 
Müzeleri" ile 32 Lisede planlanan Cumhuriyet Eğitim Müzeleri'nin isimleri ve 1981-
1994 tarihlerinde kurulmuş 11 "Eğitim Müzeleri" ile kurulması planlanan 2 
"Cumhuriyet Teknik Müzesi"nin isimleri 24 Nisan 1995 tarihli 2429 sayılı Milli 
Eğitim Tebliğler Dergisi'nde yayınlanır. 

Okullarda müze kurma çalışmalarının öğretmenlerinin denetiminde 
öğrencilerin tutkusuyla yapıldığı varsayılabilir. Ancak toplamadan araştırmaya 
sergilemeye ne kadar bilinçli yapıldığı tartışılır. Diğer taraftan  müzelerin bünyesinde 
Çocuk Müzesi ya da bölümü yapılması öngörülmüşse de ancak Antalya Müzesinde 
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çocuklar için bir bölümü 1990'lı yıllarda düzenlenir, ve etkinlikler yapılır. İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri'nde bir çocuk müzesi 1995'de kurulur. 

Cumhuriyet'in büyük bir kültür devrimi olduğu bütün dünya tarafından  kabul edilmiş 
bir gerçektir. Cumhuriyet'in 1923'de kuruluşuyla başlayan kültürel seferberlik  dönemi 
1960'lı yıllara kadar etken bir dönemi oluşturur. 5 yıllık kalkınma planlarının yapıldığı çok 
partili dönemde kültürel kalkınma, eğitim, iç göç, kentleşme, konut ve çevre konuları 
önemsense de neredeyse kararsızlığa uzanan deneysellikle alt yapının sürekli değişimi, ve 
en önemlisi kadroların eğitsel ve sayısal niteliklerinin yetersizliğiyle kültürel evrimin 
gerekliliğe inancın zayıflığın  60 sonrasında kültür alanındaki planlama ve uygulamalar 
hedeflenenin  gerisinde kalır. Bir anlamda çok partili dönem müzecilik ve kültürel kalkınma 
bağlamında devletin kültür politikalarının planlandığı ama gerçekleştirilmediği bir 
dönemdir. Makro ölçekte, Cumhuriyetin ilk döneminde milli kimlik için yapılan tüm 
atılımların devam etmemesi 1960 sonrasının planlama ile geçen ve küreselleşmenin 
etkisinde ortaya çıkan bunalımın sonucudur. 

Bildiride belirtilen 1960 sonrası tüm girişimlerin bir miktar çocuğa ve gence 
katkısının bulunduğu tartışmasız kabul edilmelidir. Ne ki; çoğu girişim ve oluşumlar eğitim 
kurumlan tarafından  gerçekleştirilmiş, iki bakanlık arasında ciddi bir işbirliği 
oluşturulmamıştır. Bugün müzelere yapılan gezilerin çocuğun tarih açısından 
bilinçlendirilmesine pek de katkıda bulunmadığı, çocuğun müze alışkanlığı edinmediği 
açıkça gözlenmektedir. Bu durum müzelerde bu konuda eğitilmiş uzman kadronun istihdamı 
yapılmadıkça da değişmeyecektir. Yapılan önerilerin dikkatle izlenmesi, değerlendirilmesi, 
müze kadrolarının öncelikle eğitiminin dikkate alınarak güçlendirilmesi hem 
müzeciliğimizin hem de toplumun kültür düzeyinin yükselmesi için gerekli olduğu devlet 
yöneticileri tarafmdan  anlaşılmalı, Atatürk'ün öngördüğü ve başlattığı kültürel devrim 
sürdürülmelidir. 
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ÇOCUK VE GÜLMECE 

Prof.  Dr. Atalay YÖRÜKOĞLU 

Gülmece (Sence of  Humor) Webster Sözlüğünde şöyle tanımlanmaktadır: 
"Gülmece, gülünç, tuhaf  ve eğlenceli herşeyi algılama, kavrama ve bunlardan tat alma veya 
ifade  edebilme yeteneğidir". Nükte (wit, witz, esprit) ise şöyle tanımlanmaktadır: 'Nükte, 
farkına  varılan çelişkileri zekice, alaycı ve iğneleyici bir anlatımla şaşırtıcı ve veciz olarak 
belirten sözlerdir." Nükte keskin, saldırgan ve dışa yöneliktir. Humor ise çoğunlukla kişinin 
kendisine yöneliktir ve nüktenin daha yumuşatılmış, hoşgörülü, kimi zaman da burukluk 
içeren biçimidir. Gülmecenin her biçimi söz, çizgi, görüntü yoluyla yapılan oyuna ve şakaya 
dayanır. Nitekim İngilizcede fıkra  karşılığı olan joke sözü aynı zamanda şaka demektir. Bir 
düşünce, duygu ya da gözlemin belli bir kılıf  içinde yoğun ve özlü olarak iletilmesidir. 
Nüktenin Batı dillerindeki karşılıkları da zeka, ruh ve öz anlamına gelirler. Gülmece, 
etkisini, alışılmış kalıpları kırarak, sözlerle ve mantık kurallarıyla oynayarak gerçekleştirir. 

Toplum yaşamında gülmecenin girmediği yer veya durum yok gibidir. İnsan 
ilişkilerinde, politikada, edebiyatta, toplumsal eleştiride gülmeceye sık sık başvurulur. 
Çünkü gülmece duygu ve düşünceleri en kestirme yoldan iletmekle kalmaz, sağladığı gülme 
yoluyla ortamı yumuşatır, iletişimi kolaylaştırır. Yarattığı hoşgörü ortamında toplumun 
kınamayacağı biçimde eleştiriye, taşlamaya olanak sağlar. Nükte kimi zaman keskin bir 
kılıç gibi zobalığa, gericiliğe, tutuculuğa, dar kafalılığa  karşı etkili bir silah gibi işlev görür. 
Çoğu zaman da insanca yanlışlarımıza birlikte gülmedir; duygusal bir paylaşımdır, sevince 
ortak olmalıdır. Freud'un (1938) deyişiyle gülmece ego'nun esnekliğidir; superego'ya karşı 
kazandığı bir utkudur. Ruhsal dengemizi koruyan bir ruhsal boşalma, en incelmiş bir 
savunma düzeneğidir (mekanizma). Freud'a göre tüm gülmece biçimlerinde içebastırma 
(represyon) ve ketleme (inhibisyon) için kullanılan ruhsal enerjinin salıverilmesi gerginliği 
giderip gülme yaratır. Başka bir deyişle, gülmece ruhsal enerjide ekonomi sağlayarak 
boşalım sağlar. Gülmece haz ilkesinin gerçeklik ilkesine karşı kazandığı geçici üstünlüktür. 
Ego kısa bir süre için superego'nun denetiminden kurtularak çocukluğun kaygısız ve özgür 
durumuna dönüş yapar. Altı yaşından önce çocuklar nükteleri, fıkraları  kavrayamazlar. Bu 
dönemde çocukar somut düşündüğü için fıkralardaki  çift  anlamlan ya da mantık oyunlarını 
yakalayamazlar. Bu nedenle okulöncesi çağda gerçek bir gülmeceden çok gülünç (komik) 
duygusundan söz edebiliriz. Bu yaşta çocuklar olağan dışı, şaşırtıcı herşeye gülerler. 
Değişik görünüm, değişik kılıklar gibi alışılmadık herşey onlarda şaşkınlık ve gülme 
doğurur. En çok tat aldıkları şeyler bu nedenle soytarılar, kuklalar, sirk hayvanları, çizgi 
filmler,  düşen insanlardır, sakarlıklardır. Altı yaşma doğru uyaklı bilmecelerden, 
tekerlemelerden hoşlanırlar (Wolfenstein  1954). 

Altı yaşından sonra, zihin gelişmesine paralel olarak, çocukta soyut düşünme 
yetenekleri gelişir; güldürücü öykülere, fıkralara  ilgi artarak büyür. İlkokulda bir üst sınıfa 
geçtikçe fıkra  bilen çocukların sayısının arttığı gözlenir. Çocuklar duydukları fıkraları  evde, 
okulda her fırsatta  anlatmaya koyulurlar. Fıkradan alınan tattan başka çocuğun bir fıkrayı 
doğru aktarması ve karşısındakini güldürdüğünü görmesi de onda başarı duygusu yaratır. 
Toplumumuzda çocukların gülmeceyle tanışması Nasreddin Hoca öyküleriyle ve Temel 
fıkralarıyla  olur. Çocuklar Hoca'nın görünüşte çok yalın ve gülünç öykülerini çok severler. 
Ancak altta yatan bilgeliği ve derin anlamı kavrayabilmek için epey büyümeleri 
gerekecektir. 
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Çocuğun insan ilişkileri arttıkça, soyut düşünme yeteneği geliştikçe gülmece 
dağarcığı büyür. Kendinden büyüklerle özdeşim yaparak, kendi kişiliğine denk düşen 
gülmece davranışı geliştirir. Olaylara şakacı ve alaycı bir gözle bakmayı, yaşamdaki 
çelişkileri ve gülünçlükleri yakalamayı öğrenir. Kısacası, kişiliği geliştikçe ona uygun bir 
gülmece davranışı, gülmece beğenisi oluşturur. 

Gülmece beğenisinin kişiden kişiye değiştiği herkesçe bilinir. Birinin kahkaha ile 
güldüğü bir nükteye bir başkası gülümsemekle yetinir ya da hiç güldürücü bulmayabilir. 
Ayrıca fıkraların  çok çabuk unutulduğu da yaygın bir gözlemdir. Bu nedenle bellekte kalan 
ve çok beğenilen fıkranın  o kişi için ayrı bir anlamı vardır. Gülmece seçimi kişinin ruhsal 
yapısına, eğilimlerine ve iç çatışmalarına göre çok çeşitlilik gösterir. Psikanaliz'in ortaya 
koyduğu gibi bu seçimi belirleyen bilinçdışı etkenlerdir. Başka bir deyişle, bir insanın 
gülmece davranışını inceleyerek ruhsal sorunları ve kişiliğiyle ilgili bulgulara ulaşabiliriz. 
Nitekim karikatür ve fıkralar  yardımıyla düzenlenmiş 'Gülmece Testleri' ruhsal patoloji ile 
gülmece beğenisinin bağlantısını ortaya çıkarabilmektedir (Redlich ve Ark. Yörüloğlu 1960, 
1963). 

Özellikle ruhsal sorunu olan çocuklarda gülmece ruhsal çatışma ilişkisinin araştırma 
konusu yapıldığını saptayarak 1965 yılında çocukların fıkralarını  incelemeyi tasarladık. 
Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğine getirilen 6-16 yaşları arasındaki çocuklara görüşmelerde 
düzenli olarak 'En Beğenilen Fıkra'larını sorduk. Fıkra anlatan çocukları, ruhsal sorunları, 
test bulguları ve aile öyküsü ile birlikte değerlendirdik. En Beğenilen Fıkra ile çocuğun 
ruhsal çatışmaları arasında psikodinamik bağıntı olup olmadığını araştırdık. Fıkra 
anlatabilen çocukların (ilk çalışmada 130 çocuk) büyük çoğunluğunda (%75) fıkraların 
ruhsal çatışmalarına psikodinamik uygunluk gösterdiği sonucuna vardık (Yörükoğlu 1974, 
1977, 1993). 

Seçtiğimiz beş değişik ruhsal çatışma ile En Beğenilen Fıkra ilişkisini beş olgu 
öyküsüyle açıklayalım: 

1. Olgu: Osman 10 yaşında dördüncü sınıf  öğrencisi. Güvensiz ve çekingen olması, 
arkadaşlık kuramaması nedeniyle Çocuk Ruh Sağlığı Kiliniğine getirildi. İlk çocukluk 
yıllları sık sık hastalandığı için evde geçmiş, sokağa çıkarılmamış. Anne Osman'ı kendi 
eliyle beslemiş, yatağında yatırmış. Şimdi bile başına bir şey gelir ya da hastalanır diye 
dışarda oynamasına izin vermiyor. Osman seyrek olarak sokağa çıktığında yaşıtlarına uyum 
sağlıyamıyor, oyunlardan dışlanıyormuş. Görüşme sırasında Osman'a "En beğendiği bir 
fıkrası"  olup olmadığı sorulunca şu Nasreddin Hoca fıkrasını  anlattı: 

Nasreddin Hoca çocukken dışarı çıkıp oynamak istemiş. Annesi de kapıdan ayrılma 
demiş. N. Hoca da kapıyı sırtladığı gibi evden uzaklaşmış, istediği yerde oynamış. 
Annesi de ardından koşup yakalamış. 'Ben sana kapıdan ayrılma demedim mi? 
demiş. N.Hoca da 'kapıdan hiç ayrılmadım ki!" diye kapıyı göstermiş! 

Osman'ın fıkrası  annesiyle yaşadığı çatışmayı yansıtıyor. Bağımsız olmaya 
çabalayan ancak aşırı koruyucu annesinin sözünden çıkmaya da korkan çocuk, ikileminden 
ancak N.Hoca'nın gülünç yöntemiyle çıkabiliyor. Bu fıkraya  birlikte güldükten bir süre 
sonra görüşmeyi sonlandırdık. Kapıyı açtığımızda Osman'ın annesinin oracıkta kapının 
arkasında durduğunu gördük! Onu da içeri alarak fıkrayı  Osman'dan bir kez daha dinledik. 
Hiçbir yoruma gerek kalmadan anne de gülmeye başladı ve kendi tutumunun sonucunu 
kavradı. Bu eğlenceli ortamda Osman'ın daha özgür davranması için yapılacak tutum 
değişikliği konusunda anlaşmaya varıldı. 
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2. Olgu: Mehmet 9 yaşında üçüncü sınıf  öğrencisi. Hırçınlık, sinirlilik, iştahsızlık ve 
söz dinlememe gibi yakınmalarla getirildi. Okulda başarılı, uyumlu ve neşeli bir çocuk 
olarak tanımlandı. Anne, eşini otoriter, kuralcı, usluluğa ve düzene çok önem veren bir 
insan olarak tanıttı. Çocukları dövmez ama gürültüden, çok konuşulmasından hoşlanmadığı 
için sık sık bağırırmış. Onlarla oyun oynadığı da olurmuş, ancak birden ciddileşip oyunu 
bitirir, çocukların da hemen durmalarını beklermiş. Neşeli ve konuşkan bir çocuk olan 
Mehmet en beğendiği fıkra  sorulduğunda hiç duraksamadan anlattı: 

Bir baba sofrada  kimsenin konuşmasını istemezmiş. Bir gün yemekte çocuk: "Baba!" 
demiş. Babası "Sus, sofrada  konuşulmayacağını bilmiyor musun?" demiş. Çocuk bir 
daha "Baba!" demiş, babası bir daha susturmuş. Yemeğin sonunda Baba: "Ne 
söyliyecektin, hadi şimdi söyle" demiş. Çocuk da: 'Hiç! Salatanda bir böcek gördüm 
de onu söyleyecektim! " diye yanıtlamış. 

Bu fıkra  açıkça babanın saçmalık ölçüsüne vardığı kuralcılığı ve otoritesiyle alay 
etmektedir. Mehmet'e bu fıkradaki  babanın birine benzeyip benzemediği sorulunca hiç 
düşünmeden "Babam" diye yanıtladı! Bu fıkranın  yardımıyla ana baba ile evdeki ilişkiler 
tartışıldı. Kendi kuralcılığını hep haklı gören baba yumuşadı, önerileri zorluk çıkarmadan 
benimsedi. 

3. Olgu: Dursun 11 yaşında V. sınıf  öğrencisi. Son üç ay içinde 7-8 kez baygınlık 
geçirdiği için Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğine getirildi. Üç ay önce okulda bir itişip kakışma 
sırasında bir arkadaşının gözüne yumruk atmış. Arkadaşının gözü morarıp şişmiş; göz 
doktoruna götürülmüş. Dursun'a da okuldan bir hafta  uzaklaştırma cezası verilmiş. Aslında 
ürkek ve heyecanlı bir çocuk olan Dursun'un uykusu kaçmış. Arkadaşının gözünün kör 
olacağından korktuğu için merakını yenemeyerek üçüncü gün okula dönmüş. Arkadaşının 
gözünü sarılı görmüş, tedirginliği daha da artmış. Bu yetmiyormuş gibi müdür yardımcısı 
Dursun'u görmüş. "Senin okulda ne işin var?" diyerek tokatlamış ve evine göndermiş. İlk 
kez o gün eve dönerken fenalaşmış,  soluğu kesilmiş, baygınlık geçirmiş. Görüşme sırasında 
olup biteni anlatırken, Dursun'un olayları yeniden yaşıyormuş gibi tedirgin ve heyecanlı 
olduğu gözlendi. En beğendiği fıkrası  sorulduğunda şu fıkrayı  anlattı: 

Bir adam alnından vurulup ölmüş. Kalabalık başına toplanmış. İçlerinden biri: 'Allah 
gözünü esirgemiş!' demiş. 
Dursun'un yaşadıklarıyla seçtiği fıkra  arasındaki benzerlik şaşırtıcıdır. Arkadaşını 

kör etme korkusunun ölümden beter olduğunu bundan daha çarpıcı biçimde dile 
getiremezdi. Bu fıkra  yardımıyla Dursun'un korkuları konuşuldu, baygınlık geçirmesinin bu 
korkuyla bağlantısı gösterildi. 

4. Olgu: Vedat 12 yaşında ilkokul çıkışlı bir çocuk. Bir berber dükkanında çırak 
olarak çalışıyor. Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğine iç sıkıntısı, soluk darlığı ve ağlamalar 
nedeniyle getirildi. Annesi Vedat'ı uslu, sessiz ve terbiyeli bir çocuk olarak tanıttı. Üç erkek 
kardeşin ortancası imiş; ev işlerinde annesine yardım eder, hastalandığında başından 
ayrılmaz; bir kız çocuğu gibi yemek yapar, küçük kardeşine bakarmış. Görüşmeye gelmeyen 
babayı anne şöyle tanımladı: Her an öfkeli  ve saldırgan bir insandır. Ne zaman ne yapacağı 
belli olmaz. Kızınca eline ne geçerse fırlatır,  kendisini ve çocukları kayış, sopa takunya ne 
bulursa onunla dövermiş. Bir kez annenin başına sopayla vurup kanlar içinde bırakmış, 
hastanelik etmiş. Çok para harcıyorsun diye annesinin üstüne elinde bıçakla yürüdüğünde 
Vedat araya girmiş, babasının yumruklarına göğüs germiş. Anne birkaç kez kendi canına 
kıyma girişimi yapmış; depresyon tedavisi görmüş. Ortaokula gitmeyi çok istediği halde 
babası Dursun'u okuldan almış, çalışması için bir berberin yanına çırak olarak vermiş. 
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Görüşmede Vedat'ın tedirgin, çekingen ve aşırı saygılı olduğu dikkat çekiyordu. 
Evde yaşadıklarını anlatmakta isteksizdi, yanlış bir şey yapma korkusu çekiyor gibiydi. 
Görüşmenin sonuna doğru en beğendiği fıkrası  sorulduğunda açıkça rahatladı ve gülümsedi: 

Bir gün Nasreddin Hoca ile karısı sofraya  oturmuşlar. Karısı çorbanın çok sıcak 
olduğunu unutup bir kaşık almış. Gözlerinden yaşlar boşanmış. Hoca: 'Noldu? niye 
ağlıyorsun?' deyince karısı: 'Bugün rahmetli kardeşimin öldüğü gün, onu anımsadım 
da gözlerim yaşardı.' demiş. Hoca da kaşığını daldırıp bir yudum almış, onun da 
gözlerinden yaşlar gelmiş. Karısı 'Peki, sen niye ağlıyorsun? deyince Hoca: 'Allah 
senin canını alacağına neden kardeşinin canını aldı diye ağlıyorum!' diye yanıtlamış. 

Bu fıkra  karı-koca çatışmasını, aralarındaki öldüresiye düşmanlığı hiçbir yoruma 
gerek bırakmayacak açıklıkla yansıtıyor. Vedat'ın annesi fıkrada  kışkırtıcı bir kişi olarak, 
baba ise saldırgan biri olarak canlandırılmıştır. Bu fıkraya  birlikte güldükten sonra Vedat'la 
daha anlamlı bir diyalog sürdürüldü. Anne ve babası arasında sıkışıp kalmasının, annesi için 
çektiği kaygıların onu ne denli bunalttığı konuşuldu. 

5. Olgu: Gökten 11 yaşında bir V. sınıf  öğrencisi. Kekemelik nedeniyle getirildi. 
Gökten korkak ürkek, sıkılgan ve içli bir çocuk olarak tanımlandı. Biraz inatçı ve 
kıskançmış. Kız kardeşini hırpalar, babadan sık sık dayak yermiş. Çabuk üzülür çabuk 
ağlarmış; okulda çekingen, uysal ve çalışkan bir öğrenciymiş. Anneye göre baba titiz, sert 
ve hoşgörüsüz bir insanmış. Çok kızdığı zamanlar kekelermiş. Gökten'in korktuğunu 
gördüğü için son zamanlarda dayaklarını seyreltmiş. Sevimli ve konuşkan bir çocuk olan 
Gökten'in görüşme sırasında ara sıra kekelediği, özellikle konuşmaya başlarken zorlandığı 
gözlendi. Cümle Tamamlama Testi'nde şu cümleler dikkati çekiyordu: 'Babam beni çok 
azarlar En çok utandığım şey dersi bilememektir. . . Hiç unutamadığım şey bir 
fıkradır.  . . ' Hiç unutamadığı fıkrası  sorulunca şu fıkrayı  anlattı: 

Öğretmen bir çocuğa sormuş, "Dünyanın uydusu nedir?" Çocuk ağzını açmış ama 
yanıt çıkmamış. Sıra arkadaşı bir çimdik atmış, çocuk 'Ayy!' diye bağırınca, 
öğretmeni 'Aferin  bildin' demiş. 

Gökten'in sıkılganlığı, konuşmaya başlarken çektiği güçlük ve dersi bilememe 
korkusu seçtiği fıkraya  olduğu gibi yansımıştır. 

Fıkrasını Cümle Tamamlama Testi'nde hiç unutamadığı bir şey olarak belirtmesi, 
kendi sorusuna ne denli denk düştüğünün bilincinde olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yolla 
sanki 'sorun da anlatayım' demek istemiştir. Kendi konuşma güçlüğü ile fıkradaki  çocuğun 
yaşadığı sıkıntıyı Gökten ile tartışmak çok kolay ve zevkli oldu. Gökten'in fıkrasını  ayrı bir 
görüşmede ana ve babasına aktardığımızda her ikisi de uzun uzun güldüler; ne anlama 
geldiğini açıklamaya gerek kalmadı. İlk görüşmede yalnız Gökten'den yakınan, kendinde 
hiç kusur aramayan baba, savunmacı tutumunu bıraktı ve kendi yanlışlarını sıralamaya 
koyuldu. 

Bu beş örnekte göstermeye çalıştığımız gibi 'En beğenilen fıkra'  bir değerlendirme 
yöntemi olarak çocuğun ruhsal durumunu aydınlatmakla kalmamakla, sık sık çocuğun 
temel iççatışmasını yoğun ve özlü bir biçimde ortaya sermektedir. Çünkü en beğenilen fıkra 
rastgele seçilmemekte, psikodinamik bir süreçle, ruhsal bir gerekircilik (determinizm) 
sonucu oluşmaktadır. Çocuk duyduğu pek çok fıkra  arasından kendi iç gereksinimine en çok 
uyanı bilinçdışı seçip almaktadır. İççatışmasından doğan bunaltıyı yatıştırdığı için de sık sık 
yinelenmektedir. Örneğin ölüm korkusu çeken çocukların hep ölümle ilgili fıkraları 
yeğlemeleri bunaltıyla başa çıkma çabalarına yardımcı olduğu içindir. Dursun'un kısa 
fıkrası  buna iyi bir örnektir. Hastenede yatan kanserli çocuklardan derlediğimiz fıkraların  da 
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sıklıkla ölüm korkusunu işlemesi anlamlıdır. Karı-koea geçimsizliğinin belirgin olduğu 
ailelerden gelen çocuklar da genellikle bu konudaki kaygılarını yansıtan fıkralar 
seçmişlerdir. 

Geliştirdiğimiz ve Çocuk Ruh Sağlığı alanında ilk kez uyguladığımız bu yöntemin 
ruhsal incelemeyi çok kolaylaştırdığını ve ruhsal sağaltım sürecine önemli katkı sağladığını 
otuz yılı aşkın bir süredir gözlemliyoruz. Gülmece öğesinin çocuk-ruh hekimi ilişkisine 
girmesi bile çocukta güven artırıcı bir etki yapmakta, sorunlarını direnç göstermeden 
konuşmasını sağlamaktadır. En beğenilen fıkra  çocuğun ruhsal durumunu somut biçimde 
özetlediği için ana-baba ile iletişim çok verimli olmaktadır. 

Son olarak belirtmek isterim ki, bu yöntem Çocuk Ruh Sağlığı yazınında olumlu bir 
katkı olarak karşılanmış, 'çok yararlı bir araç' olarak nitelenmiş, 'Çocuğun temel 
çatışmalarını bir paket içinde sunan uygun bir gösterge' olduğu vurgulanmıştır (Adams 
1982). 
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III.  ÇOCUK  VE  OYUN 



OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA OYUN POLİTİKASI 

Tülin  ŞENER  DEMİR 
Giriş 

Çocukların yaşantısında oyunun ne kadar önemli bir yeri olduğu uzun zamandan beri 
bilinmektedir. Oyunun çocuk gelişiminde ve eğitiminde önemli olması, onun yalnızca 
günlük etkinliklerden biri olmasının dışında eğitim programlarına da girmesini 
gerektirmiştir. 

Her ne kadar okulöncesi eğitim kurumlarının en önemli işlevi çocukların toplumsal 
gelişimine etki etmesi ise de, akademik gelişim temel konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çocuklar her geçen gün ilkokula artan geçmiş okul deneyimleriyle gelmekte ve okulöncesi 
eğitim evrensel bir olgu olmaktadır. Bütün bu gerçeklikler ve akademik deneyimlerin etkisi 
ile anababalar, öğretmenler, yöneticiler ve resmi kurumlar iki konuyla ilgilenirler. Birincisi 
çocuk ne zaman okulöncesi eğitim kurumuna başlamalı ve ikincisi okulöncesi eğitim 
kurumunun eğitim programı nasıl olmalı (Nielson ve Monson, 1996)? 

Okulöncesi eğitim kurumundaki eğitim programı, eğitim ortamı ve eğitim 
uygulamaları öğretmenin çocuk gelişimi konusundaki bilgi ve felsefesinden  olduğu kadar 
okulun rolü ile ilgili politikalardan da etkilenir (Bryant, Clifford,  & Peisner,1991). 
Literatürde bir okulöncesi eğitim kurumunun ortamı ve eğitim programı ile ilgili iki görüş 
bulunmaktadır: Gelişimsel  görüşe karşılık  akademik  görüş ya da çocuk merkezli  yaklaşıma 
karşılık  içerik  merkezli  yaklaşım,  ideolojik olarak erken çocukluk eğitimi alanında bugün 
karşıt görüşler yer almaktadır; oyunun eğitimsel değerine olan vurgu ile okulöncesi eüitim 
programına yerleştirilmesi gerekliliği konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır 
(Chafel,1987). 

Okulöncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin gelişimsel olarak çok uygun 
deneyimlerde dolu olmadıklarına dikkat çekilmelidir. Uzmanlık eğitimleri ve nitelikleri çok 
değişiklik gösterdiğinden bazı durumlarda yanlış uygulama yapma problemi ile karşı 
karşıyadırlar. Bu eklenmesi gereken karıştırıcı bir değişkendir. 

Türk Eğitim Sisteminde, okulöncesi eğitimin yeri ve önemi her geçen gün biraz daha 
anlaşılmaktadır. Ne var ki alt sosyoekonomik düzey ailelerinde hala çok yaygın 
olamamaktadır. Türkiye'de kamu kreşleri ve özel kreşler olarak iki ayrı okulöncesi eğitim 
kurumu türü bulunmaktadır. Kamu kreşleri belirli bir kamu kuruluşuna bağlı ve ücretsiz ya 
da düşük ücretli olarak hizmet verirken, özel kreşlerin her geçen gün daha da artan ücretlere 
sahip oldukları bilinmektedir. Her ne kadar her iki kurumun eğitim programı aynı olsa da, 
ortamsal standartlar, eğitim materyalleri, oyuncaklar ve eğitim görevlilerinde farklılıklar  söz 
konusu olabilir. 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve okulöncesi eğitim kurumlarını 
kapsayan üç farklı  eğitim programı vardır: Kreşler: 0-36 aylık çocuklar; anaokulları: 37-60 
aylık çocuklar ve anasınıfları:  61-72 aylık çocuklar için. Bu programlarda oyunun önemli 
bir işlevi olduğu vurgulanmasına rağmen, program ayrıntılı olarak incelendiğinde yalnızca 
oyun için ayrılan zamanın çok yeterli olmadığı görülmektedir. Örneğin, anaokulları 
programında tam gün eğitim yapan okullar için sabah yalnızca 15 dakika, öğleden sonra 1,5 
saat oyun saati, yarım gün eğitim içinde ise yalnızca yarım saat oyuna ayrılmaktadır. Serbest 
zaman saatleri ise sabah 08:30-10:00 arasındadır. Bu saatler aynı zamanda çocukların okula 
gelerek derse hazırlandıkları, sağlık kontrolünden geçtikleri, arkadaşlarını bekledikleri ve 
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temizlik yaptıkları saatlerdir. Dolayısıyla, gerçekten serbest etkinlik zamanı 
bırakılmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli görüldüğünde programlarda okulun 
değişiklik yapmasını uygun görmektedir. Programda her ne kadar oyun saatleri olsa da, 
oyun çeşitleri, serbest oyun saatleri, kullanılan materyaller gibi çok kapsamlı bilgi 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla her öğretmen ya da yönetici kendi yaklaşımını 
uygulamaktadır. 

Türkiye'deki okulöncesi eğitim kurumlarında oyun yaklaşımlarının ne olduğunu 
belirlemek, çocukların oyun hakkının nasıl algılandığının anlaşılmasına yardımcı olabilir. 
Eğitimciler, psikologlar ve anababalar olarak hepimizin bildiği gibi BM Çocuk Hakları 
Bildirgesinin en önemli maddelerinden bir tanesi çocukların oyun hakkına sahip 
olduklarıdır. Çocukları formal  eğitime hazırlamanın en iyi yolu oyunla öğretmektir. 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı okulöncesi eğitim kurumlarının çocukların oyununa 
yaklaşımlarını belirlemektir. Kamu anaokulları ile özel anaokulları arasında bir farklılık 
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma Grubu 

Araştırmanın amacı doğrultusunda rastlantısal olarak seçilen 20 kamu ve 20 özel 
anaokulunun öğretmen ve yöneticileri örneklem olarak alınmıştır. Bu araştırmada yalnızca 
anaokulları (36-60 ay) örneklemde yer almıştır. Anaokullarındaki tüm öğretmen ve 
yöneticilere bir anket uygulanmıştır. Anaokullarma göre öğretmen ve yöneticilerin dağılımı 
Tablo 1 'de gösterilmektedir. 

Tablo 1 
Anaokullarma Göre Öğretmen ve Yöneticilerin Dağılımı 

Anaokulu 
Görev n 

Kamu 
% n 

Özel 
% 

Öğretmen 118 84,8 76 79,2 
Yönetici 20 15,2 20 20,8 
Toplam 132 100,0 96 100,0 

Kamu anaokullarında deneklerin % 84,8'i öğretmen ve %15,2'si yöneticiyken, özel 
okullarda %79,2'si öğretmen ve %20,8'i yöneticidir. 

Veri Toplama Aracı 
Veriler araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından  geliştirilen "Oyun 

Politikası Anketi" ile toplanmıştır. Ankette oyun oturumlarının süresi, oyun çeşitleri, oyun 
malzemelerinin çeşidi, oyuncak alımı için ayrılan bütçe gibi konuları belirlemeye çalışan 35 
madde yer almaktadır. Anket 6'sı gelişim psikolojisi uzmanı, 6'sı ölçme-değerlendirme 
uzmanı olmak üzere 12 hakem tarafından  değerlendirilmiş ve yüzeysel geçerliliğe sahip 
olduğu görülmüştür. Anketin geliştirilme çalışmaları sırasında 5 kamu ve 5 özel 
anaokulunda ön uygulama yapılmış, dil ve anlaşılırlık bakımından değerlendirilmiştir. 
Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra deneklere uygulanmıştır. Uygulamalar öğretmen ve 
yöneticilerin anketleri kendilerinin doldurması ile yapılmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Anket her okuldaki öğretmen ve yöneticiye uygulandıktan sonra veriler frekans  ve 
yüzde dağılımları ve kaykare yöntemi ile analiz edilmiştir. 
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Bulgular 
Verilerin frekans,  yüzde ve kaykare ile analizi sonucunda her bir okula ilişkin oyun 

politikası elde edilmiş ve kamu ve özel anaokulları karşılaştırılmıştır. Bu analizlerden elde 
edilen bulgular aşağıda verilmektedir: 

1. Oyun Süresi 
Günlük eğitimde oyun süresine bakıldığında kamu anaokullarınm daha çok tam gün 

(%94,7), özel anaokullarınm ise hem tam gün hem de yarım gün eğitim verdikleri (%55,9) 
görülmektedir. 

2. Serbest Etkinlik Zamanı 
Serbest etkinlik zamanın olup olmaması ile ilgili sorunun kaykare analizi sonucuna 

bakıldığında anaokulları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). Her iki okulda 
da serbest etkinlik zamanının (% 98,5 kamu, % 99,0 özel) olduğu görülmektedir ve her iki 
anaokulu türü de bu zamanın yeterli olduğu görüşündedir. 

3. Serbest Etkinliklerin Dağılımı 
Serbest etkinlikler her iki okul türünde de benzer etkinlikleri içermektedir. Kamu 

anaokullarınm öğretmen ve yöneticileri en çok elişi (% 90,6), resim (% 90,6) ve şarkılı-
danslı oyunların (% 91,5) yer aldığını belirtirken, özel anaokullarında benzer biçimde elişi 
(% 91,5), resim (% 86,2) ve kitap okuma/masal anlatma (% 81,9) olarak işaretlemişlerdir. 

4. En Çok Sevilen Serbest Etkinliklerin Dağılımı 
En çok sevilen serbest etkinlik her iki okulda da elişi (% 34,1 kamu, %31,9 özel) 

olarak işaretlenmiştir. Bu durum anaokullarınm en çok elişi kağıdı, makas, oyun hamuru 
gibi elişi malzemelerine sahip olmalarıyla ilişkilendirilebilir. 

5. Serbest Etkinlik Zamanında Öğretmen Yönlendirmesi 
Serbest etkinlik zamanında öğretmen yönlendirmesinin olup olmamasıyla ilgili 

soruya verilen yanıtların kaykare sonuçları Tablo 2'de verilmektedir. 
Tablo 2 

Anaokulu 
Yanıtlar 

Kamu 
n % 

Özel 
n % 

XJ Sd P 

Evet 43 32,8 14 14,7 
Kısmen 80 61,1 63 66,3 15,27458 2 0,00048 
Hayır 8 6,1 18 18,9 
Toplam 131 100 95 100 

Tablo 2'de görüldüğü gibi anaokulları arasında öğretmen yönlendirmesi olup 
olmaması konusunda anlamlı ilişki vardır (X2 = 15,27458, Sd=2, p<0,05, C=0,25161). Her 
ne kadar her iki okul da en çok kısmen yanıtını işaretlemişlerse de, kamu anaokullarında 
daha çok öğretmen yönlendirmesi var gibi gözükmektedir. 

6. Çocuklar neden oynamalıdır? 
Kamu ve özel anaokullarınm öğretmen ve yöneticilerinin çocuklar neden oyun 

oynamalıdır sorusuna ilişkin düşünceleri benzerdir. Her iki okul türü de eğlence, gelişim ve 
öğrenme amaçlarını dikkate alırken, boş zamanı değerlendirme amacını işaretlememiştir. Bu 
durum boş zaman etkinliği olarak ele alındığında hiçbir şey yapmamak olarak algılandığının 
ve sosyal beğenirlilik nedeni ile bu maddeyi işaretlemediklerinin bir göstergesi olabilir. 
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7. "Yalnızca" Oyun için Ayrılan Zaman 
Yalnızca oyun için ayrılan zamanla ilgili sorunun kaykare analizi sonuçları Tablo 

3'de verilmektedir. 
Tablo 3 

Yalnızca Oyun İçin Ayrılan Zaman 
Anaokulu 

Yanıtlar n 
Kamu 

% 
Özel 

n % 
_ 
X 

Sd P 

1 saatten az 22 16,7 5 5,2 
1 -2 saat arası 82 62,1 49 51,0 18,5482 3 0,0034 
3-4 saat arası 23 17,4 28 29,2 
4 saatten fazla 5 3,8 14 14,6 
Toplam 132 100 96 100 

p<0,05 

Yalnızca oyun için ayrılan zamanla ilgili sorunun kaykare analizi sonuçlarına 
bakıldığında, tablodan da görüldüğü gibi anaokulları arasında anlamlı ilişki vardır (x2 

= 18,54825, Sd=3, p<0,05, C=0,27428). Özel anaokulları "yalnızca" oyun için daha fazla 
zaman ayırıyor gözükmektedirler (4 saatten fazla  % 3,8 kamu anaokullarında, % 14,6 özel 
anaokullarında) ve (3-4 saat arası kamu anaokullarında % 17,4 ve özel okullarda %29,7). 

8. Serbest Oyun Zamanı 

Serbest oyun zamanının olup olmadığını belirleyen sorunun yanıtlarıyla ilgili 
dağılıma bakıldığında her iki okul türünde de serbest oyun zamanı olduğu görülmektedir (% 
92,4 kamu ve % 92,7 özel) ve her iki okul türü de bu sürenin yeterli olduğunu 
düşünmektedir (% 87,3 kamu ve % 84,3 özel). 

9. Serbest Oyun Süresi 

Serbest oyun için ayrılan sürenin ne olduğu ile ilgili sorunun kaykare analizi 
sonuçları Tablo 4'te verilmektedir. 

Tablo 4 
Serbest Oyunun Süresi 

Anaokulu 
Yanıtlar n 

Kamu 
% n 

Özel 
% 

X2 Sd P 

1 saatten az 35 29,4 20 24,1 
1-2 saat arası 72 60,5 42 50,6 8,63724 3 0,03452 
3-4 saat arası 10 8,4 19 22,9 
4 saatten fazla 2 1,7 2 2,4 
Toplam 1,9 100 83 100 

p<0,05 

Serbest oyun için ayrılan sürenin ne kadar olduğuna bakıldığında düşük ancak 
anlamlı bir ilişki görülmektedir (x2 =8,63724, Sd= 3, p<0,05, C=0,20250). Özel anaokulları 
serbest oyuna daha çok zaman ayırıyor gözükmektedir (4 saatten çok kamu anaokullarında 
% 1,7, özel anaokullarında % 2,4 ve 3-4 saat arası kamu anaokullarında % 8,4, özel 
anaokullarında % 22,9). 

10. En çok Oynanan Oyunlar 

İki okul arasında en çok oynanan oyunlar bakımından anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Her iki okulda da, en çok inşa oyunları (% 76,5 kamu, % 61,0 özel) 
görülmüştür. Bu durum Smilansky'nin oyun kuramına göre bu yaş çocuklarının gelişimsel 
düzeylerine en uygun oyun türü olmasıyla beklendiği gibidir. 
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11. Oyuncak Çeşitleri 
Kurumunuzda en çok hangi oyuncak/oyun malzemeleri bulunmaktadır sorusuna 

verilen yanıtların dağılımı Tablo 5'de gösterilmektedir. 

Tabloda görüldüğü gibi her iki okul türü de listede yer alan tüm oyuncaklara 
sahiptirler. Ancak dağılıma bakıldığında elektronik oyuncaklar, masa oyunları, müzikli 
aletler, hareketli oyuncaklar, oyun nesneleri ve modeller özel anaokullarının öğretmen ve 
yöneticilerince daha çok işaretlenmişlerdir. Kamu okullarında yalnızca "oyuncak silahlar"ın 
daha çok işaretlemiş olması dikkat çekicidir. 

Tablo 5 
Oyuncak Çeşitlerinin Dağılımı 

Oyuncak çeşitleri 
Anaokulu Kamu 

n % n 
Özel 

% 
Bebekler/hayvanlar/yumuşak oyuncaklar 131 99,2 93 96,9 
Minyatür nesneler 118 89,4 93 96,9 
Manipulatif  oyuncaklar 127 96,2 93 96,9 
Electronik oyuncaklar 39 29,5 41 42,7 
Elişi ve sanatsal oyuncaklar 129 97,7 95 99,0 
Eğitimsel oyuncaklar 112 84,8 89 92,7 
Masa oyuncakları 75 56,8 74 77.1 
Müzikli oyuncaklar 87 65,9 73 76,0 
Hareketli nesneler 48 36,4 59 61,5 
Oyun nesneleri 83 62,9 81 84,4 
Güncel kahramanlar 9 6,8 13 13,7 
Oyuncak silahlar 17 12,9 2 2,1 
Modeller 50 37,9 47 49,0 
Diğer - - - -

12. En Çok Sahip Olunan Oyuncaklar 
Her iki okul türünde de en çok bebekler/hayvanlar/yumuşak oyuncaklar 

bulunmaktadır. Anaokullarının en çok bu oyuncaklara sahip olmaları şaşırtıcı değildir çünkü 
hem çocuklar en çok bu oyun malzemelerini seviyorlar hem de daha kolay bulunuyorlar. 

13. Oyuncak Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmektedir? 

Öğretmen ve yöneticilerin bu maddeye verdikleri yanıtların dağılımına bakıldığında 
oyuncağın çocuğun gelişim düzeyine uygunluğu (kamuda % 97,7, özelde % 97,9), güvenli 
ve tehlikesiz oluşu (kamuda % 93,2, özelde % 97,9) ve oyuncağın sağlamlığı (% 88,6 kamu, 
% 89,6 özel) biçimindedir. 

14. Oyuncak Günü Uygulaması 

Kurumunuzda oyuncak günü uygulaması (haftanın  bir günü çocukların evden 
istedikleri oyuncaklarını getirebildikleri) var mıdır sorusuna verilen yanıtların kaykare 
analizi sonuçları Tablo 6'da verilmektedir. 

Tablo 6 
Oyuncak günü uygulaması var mı? 

Anaokulu Kamu Özel X2 Sd P 
Yanıtlar n % n % 
Evet 80 61,1 91 94,8 33,90281 1 0,0000 
Hayır 51 38,9 5 5,2 
Toplam 131 100 96 100 

p<0,05 
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Tabloda görüldüğü gibi kamu anaokulları ile özel anaokulları arasında anlamlı ilişki 
görülmektedir (X2=33,90281, Sd=l, p<0,05, C=0,36048). Deneklerin çoğu her iki okulda da 
"evet" yanıtını verirken, "hayır" yanıtını kamu okullarında yalnızca % 5,2 oranla 
vermişlerdir. Bu ilişki özel okullarda oyuncak günü uygulamasının daha çok yaygın 
olduğunu göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında oyuncak günü 
uygulamasına ilişkin herhangi bir madde yer almamasına karşılık, özel anaokullardaki 
hemen hemen tüm öğretmen ve yöneticilerin evet yanıtı bu uygulamanın yapıldığına ilişkin 
bir fikir  vermektedir. 

15. Oyun Amaçlı Geziler 

Anaokullarınm oyun amaçlı/içerikli geziler yapıp yapmadıklarına ilişkin verdikleri 
yanıtların kaykare sonuçları Tablo 7'de verilmektedir. 

Tablo 7 

Anaokulu 
Yanıtlar n 

Kamu 
% n 

Özel 
% 

X 5 Sd P 

Evet 72 55,8 83 90,2 
Ara sıra 47 36,4 7 7,6 30,40117 2 0,0000 
Hayır 10 7,8 2 2,2 
Toplam 129 100 92 100 

p<0,05 

Tabloda da görüldüğü gibi iki okul türünün oyun amaçlı geziler yapıp 
yapmadıklarına ilişkin verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
(X2=30,401 17, Sd=2, p<0,05 C= 0,34775). Özel okullar kamu okullarına göre daha çok 
evet yanıtını verirken (% 55,8 kamu, % 90,2 özel), ara sıra yanıtını kamu okulları daha çok 
işaretlemişlerdir. Bu durum, anaokullarınm bütçeleriyle ve dolayısıyla harcamalarıyla ilgili 
olabilir. Bir gezi düzenlemek, ulaşım, giriş parası, vb. gibi bir miktar para gerektirebilir. 
Aynı zamanda kamu okulları bağlı bulundukları kuruma bilgi vermekle yükümlü 
olduklarından bazı zamanlarda bürokratik engellerle karşılaşabilmektedirler. Dolayısıyla 
kamu okullarında daha az gezi düzenleniyor görünmektedir. 

16. Yıllık Gelir 

Oyuncak alımı için yıllık gelirden ne kadar bütçe ayrıldığını belirlemeye yönelik 
maddeye verilen yanıtların kaykare sonuçları Tablo 8'de verilmektedir. 

Tablo 8 
Oyuncak Alımı İçin Ayrılan Bütçe 

Anaokulu 
Yanıtlar n 

Kamu 
% n 

Özel 
% 

X 2 Sd P 

% 5'den az 31 28,4 4 5,6 
% 5 - % 25 arası 28 25,7 23 31,9 
%26 -% 50 arası 15 13,8 28 38,9 48,81417 5 0,000 
% 51 - % 7 5 arası 4 3,7 14 19,4 
% 75' den çok 3 2,8 1 1,4 
Harcama yok 28 25,7 2 2,8 
Toplam 109 100 72 100 

Tablodan da görüldüğü gibi oyuncak alımı için yıllık gelirden ayrılan bütçe 
bakımından anaokulları arasında anlamlı ilişki vardır (x2=48,81417, Sd=5, p<0,05, 
C=0,46088). Özel okullarda yıllık gelirden ayrılan bütçe kamu anaokullarma göre daha 
fazladır.  Burada önemli bir nokta "Harcama yok" seçeneği kamu anaokullarında % 25,7 
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oranında işaretlenirken özel anaokullarında yalnızca % 2,8 oranında işaretlenmiştir Bu 
sonuç kamu anaokullarında belirli-sabit bir gelirin olmamasıyla ilişkilidir. Bazı okullara 
bağlı bulundukları kurumdan hiçbir bütçe ayrılmamakta, oyuncak alımı velilerden toplanan 
paralarla gerçekleştirilmekte; bazı okullarda ise öğrenim yılı başında bir miktar para 
verilerek bu paradan oyuncak alımının da gerçekleştirilmesi de beklenmektedir. 

17. Bütçe Yeterli mi 

Oyuncak alımı için ayrılan bütçenin yeterli olup olmadığını belirleyen maddeye 
verilen yanıtların kaykare analizi Tablo 9'da verilmektedir. 

Tablo 9 

Anaokulu 
Yanıtlar n 

Kamu 
% n 

Özel 
% 

X2 Sd P 

Evet 40 34,8 44 62,0 
Kısmen 29 25,2 21 29,6 23,12520 2 0,0001 
Hayır 46 40,0 6 8,5 
Toplam 115 100 71 100 

p<0,05 
Tabloda görüldüğü gibi anaokulları arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır 

(X2=23,12520, Sd=2, p<0,05, C=0,33254). Kamu anaokullarında deneklerin çoğunluğu 
hayır yanıtını verirken (% 40,0), özel anaokulları daha çok evet yanıtını (% 62,0) 
vermişlerdir. Bu sonuç kamu okullarının yeterli bütçeye sahip olmadıklarını göstermektedir. 

18. Oyun Programı/Yönergesi/Genelgesi Var mı? 
Kurumunuzda bütün öğretmenlerin izlediği belirli bir program/yönerge/genelge var 

mıdır sorusuna verilen yanıtların kaykare sonuçları Tablo 10 'da verilmektedir. 
Tablo 10 

Anaokulu Kamu Özel X2 Sd P 
Yanıtlar n % n % 
Evet 82 66,1 65 70,7 0,49702 1 0,48081 
Hayır 42 33,9 27 29,3 
Toplam 124 100 92 100 

Bu soruya verilen yanıtların kaykare sonuçlarına bakıldığında iki okul arasındaki 
ilişkinin anlamlı olmadığı görülmektedir (x2=0,49702, Sd=l, p>0,05). her iki okul da 
çoğunlukla evet yanıtını vermiştir (% 66,1 kamu, % 70,7 özel). Ancak evet yanıtını veren 
öğretmen ve yöneticilerden bu programı yazmaları istendiğinde, ya yazamamışlar ya da 
yazsalar bile o kurum içindeki diğer öğretmenlerle tutarlılık sağlayamamışlardır. Bu sonuç 
bize aslında tüm öğretmenlerin izlediği belirli bir program/yönerge/genelge olmadığını 
göstermektedir. 

Tartışma 

Bu araştırmanın amacı Ankara'daki okulöncesi eğitim kurumlarının oyun politikasını 
belirlemeye çalışmaktır. Her ne kadar kamu anaokulları ile özel anaokullar arasında çok 
büyük farklılıklar  görülmese de, kaykare analizi sonuçları bazı maddelerde anlamlı ilişkiler 
olduğunu göstermektedir. 

Literatürde, bir eğitim programının oluşmasında çocuk-merkezli yaklaşım ile içerik 
merkezli yaklaşım olarak iki farklı  görüş yer almaktadır (Spodek,1988). Çocuk-markezli 
yaklaşım, çocuğun gelişimsel düzeyini daha çok dikkate alır ve oyunu eğitim programının 
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merkezine yerleştirerek çocuğa serbest oyun olanağı tanır. İçerik-merkezli yaklaşımda ise 
daha çok akademik konular yer almaktadır ve oyun bile bir ders olarak ele alınmaktadır. Bu 
araştırmada kamu okullarının daha çok içerik-merkezli yaklaşımı, özel okulların ise çocuk-
merkezli yaklaşımı benimsedikleri görülmüştür. Bu sonuç yalnızca oyuna ayrılan süreden 
değil, aynı zamanda oyun malzemesi için ayrılan bütçeden, oyun için ayrılan dış 
mekânlardan, oyun amaçlı gezilerden de çıkarılmıştır. Ne var ki, özel okulların fiyatı  çok 
yüksek olduğu için ithal oyuncak almak, daha geniş mekanlarda yer almak, özel kurslara 
katılmak, seminerler düzenlemek gibi bazı çekici hizmetler verdikleri not edilmelidir. Kamu 
anaokulları aksine, daha sınırlı fiziksel  ve sosyal koşullara sahiptirler. Genelde bağlı 
bulundukları kurumun içinde yer aldıklarından daha küçük, sınırlı sınıflarda  eğitim 
vermekte ve çocukların rahatça koşup oynayabilecekleri dış mekanlardan yoksundurlar. 
Bütçeleri özel okul bütçelerinden daha azdır ve kamu anaokullarının en büyük sınırlılığı 
bağlı bulunduğu kuruma bilgi verme ve izin alma sorumluluklarının olmasıdır. Özel 
anaokullarının bu avantajlarının yanında sosyal beğenirlilik ve reklam yapma gerekliliği 
eklenmesi gereken karıştırıcı bir etkendir. 

Kamu ve özel anaokullarmdaki öğretmen ve yöneticilerin dağılımlarına bakıldığında 
kamu anaokullarmdaki öğretmen sayısının özel anaokullarına göre daha fazla  olduğu 
görülmektedir. Bu durum, kamu anaokullarının daha kalabalık olması ve o kurumda çalışan 
anababalarm çocuklarını bir yere bırakma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Bu 
anababalar okulun eğitimsel ve gelişimsel öneminden çok bakım gerekliliğine 
odaklanmaktadırlar. Ayrıca, öğretmen ve yöneticilerin eğitimleri çok nitelikli olmadığından 
(Baykan ve Ömeroğlu,1993), sınıflar  çok farklı  etkenlerden yeterince etkilenmektedir. Bu 
gerçek Bryant ve arkadaşlarının (1991) anaokulunda eğitim programı, çevre ve eğitim 
uygulamalarının öğretmenin çocuk gelişimi konusundaki felsefesiyle  ve okulun rolüyle ilgili 
politikadan etkilenmektedir görüşünü desteklemektedir. Diğer yandan, her ne kadar 
öğretmen ve yöneticilerin görüşleri okul türüne göre değişmemesine ve her iki okulda da 
serbest oyun saatlerinde öğretmen yönlendirmesi olmadığı konusunda görüş birliği olmasına 
karşın, öğretmenler bir bakıma yetişkin yaşamının eğitimsel ve toplumsal amaçlarına uygun 
olarak örgütlemek, biçimlemek ve müdahale etmek isterler. Dolayısıyla, oyun çocuğun içsel 
oyunculuğunun gerisinde bazı güçlerin kontrolü altında olduğunda "kuşatılmış" (captured) 
olur (Garberino ve Manly,1996). Çocukların oyun hakkı BM Çocuk Hakları Bildirgesinde 
vurgulanmaktadır ve oyun çocukların teknik bilgiyi, yetişkin yaşamında gerekli olacak rol 
ve değerleri kazanmalarında ve eğlenmelerinde en temel eğitimsel etkilerden biri olarak ele 
alınmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları Ankara'da okulöncesi eğitim kurumlarındaki oyun 
yaklaşımlarının hem akıllarda hem de eğitim programlarında değiştirilmesi gerekliliğini 
anlamamıza yardımcı olmaktadır. Oyun saatleri çocukların henüz ne oynayacaklarını bile 
organize edemeyecekleri ile sınırlıdır ve eğitim programlarında oyun akademik konuların 
öğretilmesinde en temel araç olarak tanımlanmaktadır. 

Ankara'da okulöncesi eğitim kurumlarındaki oyun politikasından söz ederek, oyunun 
süresi, öğretmenlerin yaklaşımı, fiziksel  koşullar gibi konularda oyun yaklaşımları ve oyun 
uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın başlangıç aşamasında oyun 
politikasının ne olduğu ve buna bağlı olarak oyun uygulamaları ile ilgili genel bir görünüm 
vermek amaçlanmıştı. Ne var ki, herhangi bir politika ya da politikalardan söz etmek yerine, 
politikasızlıktan söz etmenin daha uygun olduğu görülmüştür. Bu sonuç bize Ankara'da 
okulöncesi eğitim kurumlarında bir oyun politikası olmadığını göstermektedir. Milli Eğitim 
Bakanlığı hem özel hem de kamu anaokullarını kapsayan programlara sahiptir ancak okullar 
ve öğretmenler kendi programlarını yapmaktalar ve özellikle oyun ile ilgili konularda kendi 
yaklaşımlarına göre seçimlerini belirlemektedirler. Bu sonuçlar bize bir oyun politikası 
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hazırlama ya da mevcut programda düzenlemeler yapılması gerekliliğini göstermektedir. 
Ayrıca, oyunun önemi okullarda yeniden gündeme getirilerek, Bakanlık ya da ilgili 
kurum/kuruluşlar aracılığıyla okullarda oyun fırsatlarının  artması sağlanmalıdır. Ayrıca 
eğitim kurları, seminerler, konferanslar  ve workshoplar düzenlenerek çeşitli yollarla oyun 
konusu gündeme getirilmelidir. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN 
"OYUN HAKKT'NA İLİŞKİN TUTUMLARI 

Dr. Müge  ARTAR 

Oyun kendiliğinden ortaya çıkan, zevk için yapılan ve herhangi bir düzenleme 
içermeyen eğlenceli bir davranıştır. Genel olarak kuramcılar, oyunun çocuk gelişiminde 
önemli bir rol oynadığı konusunda görüş birliği içindedirler. Oyun, çocuğa hem dış 
dünyadaki nesne ve kişilerle hem de iç dünyasındaki düşünce ve duygularla başetmeyi 
öğretir. 

Lieberman (1977) oyun, imgelem ve yaratıcılığı bir araya getirerek onları insan 
yaşamı için ilk sırada gerekli bir eleman olarak ele almıştır. Bu akademik işleyiş içinde 
ortaya çıkan oyun tipine oyunbazlık (playfulness)  adını vermiştir. Oyunbazlık oyunun okul 
programı içine yerleştirilmesi olarak tanımlanır. Okul çağı çocuğu, okul öncesi çocuğuna 
oranla daha gerçekçi ve daha kural bağımlıdır. Bu yaşlarda oyun, çocuğun diğerlerine 
yetkin, yetenekli ve başarılı olduğunu gösterebilmesinin en etkili şeklidir (Hugos, 1995). 
Öğrenme süreci içinde oyunbazlık, hem mükemmellik duygusunun hem de kişilerarası 
ilişkilerin gelişimini kolaylaştırır (Boyer, 1997). Eğer klasik eğitim sistemleri başarısız 
oluyorlarsa, bu sistemin öğrenciyi içine çekememesinden kaynaklanmaktadır. Sınıflar, 
kitaplar ve araçlar okulu istenilen bir yer haline getirmeye yeterli olmamaktadır. Genellikle 
okullar çocuğa karşı otoriter, katı ve bazen de cezalandırıcıdır ve öğretmenler temela 
pedagoik becerilerden yoksun olabilmektedir. Dersi okul dışına taşımak ise çocuklar için 
dayanılmaz görünmektedir. Oyun okul programınca kabul edildiği zaman öğrenme daha 
dinamik bir hale gelecektir. 

Bunu sağlamak için dikkat etmemiz gereken tek özellik ise oyunun serbest 
olabilmesidir. Serbest oyun özerk ya da yalıtılmış değildir, daha çok çocuğun dış güçlerin 
etkisinde kalmadan oyun ve gelişimsel deneyimlerini eşlemesine olanak tanımaktır. Serbest 
oyunun karşı ucunda ise Garbarion ve Manly'nin (1996) tanımıyla zaptedilmiş oyun 
(captured play) yer almaktadır. Yetişkinler genellikle kendi eğitimsel, mesleki ve toplumsal 
amaçları için çocuğun oyununu örgütleme, yapılandırma ve denetleme eğilimi içindedirler. 
Oyun çocuğun içsel güdülenmesi dışındaki herhangi bir güçle şekillendiğinde zaptedilmiş 
hale gelir. Günümüzde okul oyun ilişkisinin savunuculuğunu yapmak giderek artan biçimde 
programlı, yönetilen ve eğitimsel oyunun "iyi oyun" ve oyun bahçelerinde sokaklarda 
kendiliğinden ortaya çıkan oyunun ise "kötü oyun" olarak algılanmasına yol açmaktadır. Bu 
anlayış serbest oyunun tümüyle ortadan kalkmasına neden olmaktadır (Sutton-Smith, 1988). 

Çocuğun oyun hakkı Çocuk Hakları Bildirgesinde ısrarla vurgulanmıştır. Daha sonra 
oluşturulan Oyun Hakları Bildirgesinde ise serbest oyuna yapılan vurgu dikkat çekicidir. 

Bu çalışmanın amacı Ankara'da yaşayan orta sosyo-ekonomik düzey semtlerin 
okullarında çalışan öğretmenlerin oyun hakkına ilişkin tutumlarını incelemektedir. 

Yöntem 
İlk olarak İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf  öğrencilerin "Oyun hakkı konusunda neler 

düşünüyorsunuz?" başlıklı açık uçlu bir soru verilmiştir. Yanıtlara içerik analizi uygulanmış 
ve çalışmada kullanılacak "Oyun Hakkı Tutum Ölçeği"nin maddeleri böylece 
oluşturulmuştur. 
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Araç 
Çocukların yazdığı kompozisyonlara uygulanan içerek analizinden sonra oluşturulan 

maddeler 9 uzman hakeme verilerek değerlendirmeleri istenmiş ve daha sonra Ölçek 120 
öğretmene uygulanmıştır. Uzman yargısı alındıktan sonra 50 maddeden oluşan ölçek ön 
uygulama sonucunda bazı maddelerin düşük ayırdedicilik göstermeleri nedeniyle 43 
maddeye indirgenmiştir. Denekler cevaplarını "tamamen katılıyorum"dan "kesinlikle 
katılmıyorum"a doğru değişen beşli likert tipi bir ölçek üzerinden seçmişlerdir. Faktör 
analizi sonuçları ölçek maddelerinin üç temel faktör  altında toplanabileceğini 
göstermektedir. Bunlar "Oyuna ilişkin duygular", "Oyuna ilişkin düşünceler" ve "Oyun 
okul ilişkisi" şeklinde sıralanabilir. Daha sonra ölçek Ankara'da orta SED'deki semtlerin 
okullarında çalışan 250 sınıf  öğretmenine verilmiştir. 

Bulgular 

Bulgular yüzde ve frekanslarla  verilmiştir. Ölçeğin madde sayısının çokluğundan 
dolayı bulgular temel faktörlere  göre örneklendirilerek sunulacaktır. 

Tablo 1 
Çocukların Kompozisyonlarına Uygulanan 

İçerik Çözümlemesi Yüzdeleri 
KONULAR % 

Ders çalışmak en önemli şeydir 81 
Ödevler herşeyden önce gelir 93 
Oyun hakkımız vardır 64 
Büyükler bize serbestçe oynama izni vermelidirler 61 
Ailelerimiz oynamamıza izin vermiyor 68 
Ödevler bütün boş zamanımızı aldığı için oynayamıyoruz 71 

Tablo l'de görüldüğü gibi çocuklar oyun oynama hakları olduğunu düşünüyorlar (% 
64) fakat  yetişkinler tarafından  belirlenen kuralların dışına çıkmayı istemiyorlar. Ailelerin 
oyun yerine ödevi tercih ettiğinin en büyük kanıtı ise ödevler boş zamanlarını aldığı için 
oynayamadıklarını söyleyen çocukların oranı (% 71). 

Tablo 2 
Oyuna İlişkin Olumlu Duygular 

Tamamen 
katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Öğrenclerimin 
yeterinci oyun 
oynamamış 
olmaları beni üzer 

21 35 9 21 14 

Çocukların 
oyunlarını 
zenginleştirmek 
beni mutlu eder 

38 14 3 23 22 

Çocukları 
oynarken görmek 
çok hoşuma gider 7 78 13 

Tablo 2'de görüldüğü gibi öğretmenler öğrencilerinin oyun oynamalarını istiyorlar 
ve onların oyunlarını zenginleştirmeye çalışıyorlar (Tamamen katılıyorum ve katılıyorum 
%'leri toplam % 52, % 85). 
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Tablo 3 
Oyuna İlişkin Olumsuz Duygular 

Tamamen 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Çocukların oyun 
oynarken beni 
duymamalarına 
sinirlenirim 

34 41 10 11 4 

Çocukların oynarken 
çıkardığı sesler beni 
rahatsız eder 19 51 8 12 10 

Tablo 3'de ise bir önceki tabloda ele alınan sonuçların aksine öğretmenlerin % 75 
oranında öğrencilerin oyun oynarken onları duymamalarına sinirlendikleri ve onların oyun 
oynarken çıkardıkları seslerin öğretmenleri rahatsız ettiğini (% 70) görmekteyiz. 

Tablo 4 
Oyun ve Okul Başarısına İlişkin Düşünceler 

Tamamen 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Oyun oynamanın 
çocukların okul 
başarısını 
düşürdüğüne 
inanıyorum 

14 51 4 31 -

Benim için oyundan 
önce çocukların okul 
başarısı gelir 12 73 3 12 
Çocukların oyun 
oynamak yerine daha 
yararlı şeylerle 
uğraşmalarının daha 
iyi olacağına 
inanıyorum 

71 28 1 

Öğretmenlerin oyun ve okul başarısına ilişkin düşüncelerine gelince, çok belirgin bir 
şekilde (1-% 65,2-% 85,3- % 99) okul başarısının bir öğrencinin yaşamında en önemli değer 
olduğu ve en doğal gereksinimlerinden biri olan oyun hakkının yok sayılabileceğini 
düşünmektedirler. Oyun oynamak yerine daha yararlı olarak belirtilen etkinliklerin ise 
akademik içerikli olacağı şüphe götürmezdir. 

Tablo 5 
Oyun ve Okula ilişkin Düzenlemelerle ilgili Düşünceler 

Tamamen 
Katılıyorum 

Katılıyorum Karasızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Okul bahçelerinde 
oyun alanları da 
yapılmalıdır 64 15 12 6 2 
Bence her okulda bir 
oyun odası 
açılmalıdır 

10 12 45 33 1 

Yetişkinler 
çocukların hangi 
oyunları nasıl 
oynayacağını 
denetlemelidir 

71 18 1 - -

Oyun okul 
programlarında yer 
almalıdır 

2 31 10 44 13 
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Okula ilişkin düzenlemeler ele alındığında ise; eğer uygulanacak olan fiziksel  bir 
düzenleme ise öğretmenler buna karşı değiller (1-% 79) ama programlara ilişkin bir 
düzenlemeye pek fazla  katılmıyorlar (% 33). Oyuna müdahale ise çok kesin biçimde ortaya 
çıkmaktadır (% 99). 

Tablo 6 

Tamamen 
katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Çocukların oyun 
yoluyla işbirliğini 
öğrendiklerini 
düşünüyorum 

10 48 41 1 -

Oyun duygluarın 
açığa vurulmasını 
kolaylaştırır 78 19 3 
Oyun çocuğun 
dil becerilerini 
geliştirir. 

91 9 - - -

Tablo 6'da görüldüğü gibi öğretmenler düşünce olarak oyunun geliştirici olduğuna 
kesin olarak inanıyorlar (1-% 58, 2-% 97, 3-% 100). 

Yorum 

İlk öğretim sınıf  öğretmenlerine göre oyun öğrencileri birçok yönden geliştirir ve çok 
yararlıdır ama öğrenciler oyun oynamasada olur. Öğrenciler daha başarılı olmak için çok 
çalışmak ve oyun oynamak yerine de ders çalışmalıdırlar. Bu görüşler çok benzer (hatta 
ifadeleri  bile) bir şekilde öğrencilerin yazdığı kompozisyonlarda da karşımıza çıkmaktadır. 
Okul başarısı ve dersler bir öğrencinin yaşamının en önemli olgusu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Eğer ödevlerini bitirirlerse oynayabilir ve eğer ders çalışmaz ve ödevlerini 
bitirmezlerse oyun oynamaya hakları yoktur. Öğrencilerin kompozisyonlarında aynı 
ifadelerin  bulunması onların içinde bulunduğu ahlak gelişimi döneminin davranışsal 
doğurguları ile açıklanabilir. Bu dönemde çocuklar yetişkin kurallarının tartışmasız kabul 
edildiği ve yetişkin beğenisini kazanmanın çok önemli olduğu bilinmektedir (Power, 
Higgins, Kohlberg, 1989). Araştırmalar yeterli oyun olanakları sağlanırsa oyun, çocuğun 
bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunur. Fakat nedense bu yeterli 
olanaklar çoğunlukla onlara sunulmamaktadır. Bu nedenle olsa gerek Çocuk Hakları 
Bildirgesi oyun hakkı konusunu bu denli vurgulamaktadır. Elkind'e (1981) göre de 
çocukların gerçek oyun oynama şansı gitgide azalmaktadır. Bütün bu gelişmelerin nedeni 
çocukların eve, yuvaya, okula hapsedilmesi ve başarılı olmaya zorlanmasıdır. Hart'a (1997) 
göre, "Son yıllarda okulda başarılı olmaları için çocuklara yapılan baskılar ilkokul düzeyine 
kadar düştü, çünkü anababalar çocuklarını iyi bir gelecekleri olması için daha şimdiden 
çalışmaya zorluyorlar. Hatta, geleneksel olarak çocuklar için bir oyun cenneti olan çocuk 
yuvaları bile akademik hırs odaklarına dönüşmeye başladı" (s. 26). Günümüz çocuklarının 
en önemli özelliğinin "acele ettirilmiş çocuk" olmak olduğunu belirten Elkind (1993) için, 
acele etme çılgınlığına karşı en etkili araç oyun olduğu halde, Amerikan toplumunda ne 
yazık ki oyun da işe dönüştürülmüştür. Özünde eğlence olan her şey günümüzde ticarileşmiş 
ve yarışma konusu haline getirilmiştir. Sutton-Smith'e (1986) göre, modern dünyada oyun 
"şeylerle oynamak" anlamına gelmektedir; oysa tarih boyunca oyun şeylerle oynamaktan 
çok "başkalarıyla oynamak" anlamını taşıyordu. Değişimin yönü "toplumsal oyuncu"dan tek 
başına "oyun tüketicisi"ne doğrudur. Sutton-Smith günümüzün çocuklarının şeylere yönelik 
bu aşırı ilgisinin arkasında anababaların aşırı satın alma eğilimini göstermektedir. 
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Böylece, yüzyıllar boyunca dışarıda, bahçede, sokakta, açık alanda, gerçek dünyanın 
içinde aynanan oyunlar da tarihe karışmaktadır. Bugünün "kapatılmış" çocukları 
oyuncaklarıyla yalnız başına oynamaktadırlar. Sutton-Smith (1988) bu gelişmeyi "oyunun 
evcilleşmesi" olarak adlandırılmaktadır. Ona göre, okullarda programlı oyunun, 
yönlendirilmiş oyunun, eğitimsel oyunun savunulması "oyunun idealleştirilmesi"nden başka 
bir şey değildir. Bugünün okul programları çocuklara boş zaman bırakmamakta, serbest 
oyun zamanlarında bile yönlendirilmiş oyunlara yer vermekte, kısacası özgür oyunu yok 
etmektedir. 

Bulgulardan elde edilebilecek en önemli öneri bir an önce ilköğretim öğretmenlerine 
oyun hakkı, çocuk hakları ve serbest oyun konularında hizmet içi eğitim verilmeli ve her 
alanda oyunun önemi vurgulanmalıdır. 
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ANA-BABALARIN ÇOCUĞUN "OYUN HAKKI"NA İLİŞKİN 
TUTUMLARI 

Doç. Dr. H.  Nermin  ÇELEN 
Giriş 
Oyun oynamak ve oyun canlıların en değerli deneyimlerinden biridir. Bununla 

birlikte oyun, farklı  kültürlerde ve tarihsel zamanlarda farklı  amaçlara hizmet etmiştir. Eski 
Yunan toplumunda atletik oyunlar ve rekabet ön planda olduğu için Aristotales ve Plato 
oyunu yaşamın bir parçası olarak kabul etmişlerdir. Orta çağda toplum kilise tarafından 
yönlendirildiği için oyun günah dolu etkinlik olarak değerlendirilmiştir. 1600- 1700 seneleri 
arasında gelişen sanayi devriminden sonra çocuk oyunları ve oyuncakları yaşamın doğal bir 
parçası olarak kabul edilmiştir. 19. yüzyılda ise oyunun tembelliğin bir formu  olarak kabul 
eden tutucu yaklaşımların etkisi yavaş yavaş azalmış çocuğun sosyal kabul görmesi sonucu 
oyun alanları çoğalmış ve çocukları sokaktan uzak tutacak organize oyunlar geliştirilmiştir. 
Bu yüzyılın sonunda oyun, toplum tarafından  kabul edilen bir davranış olmuştur (Wortham, 
1987). 

Metin And'm belirttiğine göre, oyun sözcüğünü tüm dillerde görmek mümkündür. 
Örneğin, Yunancada spharinda, helkustinda ve paidin sözcükleri çeşitli oyun eylemlerini 
ifade  etmek için kullanılır. Paidin en yaygın olanıdır, "çocuksu anlamına gelir. Bu sözcğün 
türevleri oyuncak ve oynamak anlamına gelmektedir. Sanskritçide "lila" ve "liliyati"fiili 
daha çok oyunun hafif,  uçarı, önemsiz, kolay yönlerini belirtir; ayrıca taklit ve benzerlik 
anlamına da gelir. Çince de "wan" kızılderililerde "kooni" sözcükleri bütün çocuk 
oyunlarını kapsar ve yalnız çocuklar için kullanılır.Arapça ve Osmanlıca'da çok kullanılan 
"la'b"kökü oyun, gülme, alay etme anlamına gelir "mel'abe" oyun "mel' abe-i sıbyan" 
çocuk oyuncağı anlamında sözcüklerdir ( And, 1979 ). 

Oyunla ilgili sözcüklerin bütün dillere böylesine yerleşmesine karşın, oyunu konu 
alan çalışmalar uzun süre ihmal edilmiştir. 19. yüzyıldan itibaren çok sayıda disiplin oyunu 
çalışma konusu olarak ele almıştır. Bunların başında etioloji, sosyoloji, psikoloji ve 
antropoloji gelmekte, bunları dil bilim, ve iletişim bilimi takip etmektedir. Öyunla ilgili 
gözlem verilerinin çok olmasına karşın bilimsel bilgileri az olduğu izlenmektedir (Smith, 
1984). 

20. yüzyılın başından beri bu konu ile ilgili bilim adamları "Oyunun işlevi nedir?", 
"Oyun nasıl ortaya çıkmıştır?", "Oyunun gelişimi nasıldır?", "Niçin bütün çocuklar oyun 
oynarlar?", "Getirdiği hazdan başka yapıcı bir özelliği var mı?", "Varsa bu değerler 
nelerdir?" sorularının cevaplarını aramaktadırlar. 

Çok sayıda kuram bu soruları yanıtlamaya çalışmış, ama oyun çok yönlü bir görüngü 
olduğundan bu kuramlar yetersiz kalıp eleştirilmiştir. Mitchel ve Elmer'in (1937) dediği 
gibi, oyun ancak yaşamın kendisi tam olarak açıklanabildiğinde açıklanabilir. Oyun 
yalıtılmış bir görüngü değildir. Yaşamın bütünleyici bir parçasıdır. Yaşam görüngüsünden 
ayrı düşünülemez. Dolayısıyla insanoğlunun oyun konusunda sürekli olarak yeni görüşler 
üretmesi kaçınılmazdır. Bu görüş oyunun tanımı verildiğinde daha iyi vurgulanacaktır. 
Oyun genel anlamı ile sonucu düşünülmeden, herhangi bir amaca ulaşmaktan çok zevk 
almak amacı ile girişilen, görünürde pratik bir sonucu olmayan etkinliktir. Rubin, Fein ve 
Vanderber'e gibi yazarlara göre oyun içsel olarak güdülenme sonucu oluşan bir davranıştır. 
Onlara göre oyunun içeriği sonucundan daha önemlidir. Cole'a göre oyun önceden 
belirlenen kurallara bağlı yürütülen ve yarışmacıların gücüne, becerisine veya şansına bağlı 

123 



olarak bir sonuca ulaşan etkinliktir. Tanımlar açısından bakıldığında toplumsal 
değişikliklerin ve teknolojik yeniden yapılanmaların oyunun içeriğini ve sürecini oyun 
malzemelerini ve oyuncakları etkileyeceği açıkça ifade  bulur (Cole,1993). 

Oyunun türlerini ise farklı  düşünürler farklı  biçimde sıralamışlardır.Örneğin Piaget 
(1962), oyunları alıştırma oyunları, sembolik oyunlar ve kurallı oyunlar diye üç başlık 
altında toplamıştır. Son zamanlarda en çok kullanılan sınıflama  şeması Smilansky'nin (968) 
dört evreli oyun gelişimi modeli ve Parten'in toplumsal oyun kategorileridir. Smilansky'nin 
şeması Piaget'inkine çok yakındır. Smilansky bilişsel şemasında oyunu düzenli gelişim 
örüntüsünü izleyen dört genel tipe ayırmıştır: 

1- İşlevsel oyun - Nesne ile ya da nesnesiz basit tekrarlı hareketler 
2- İnşa oyunu -Nesneleri kullanarak bir şeyi yaratmak ya da yapılandırmak 
3- Dramatik oyun - Çocuğun gereksinimlerini ve isteklerini doyurmak amacı ile 

imgesel durumun yaratılması 
4- Kurallı oyun - Daha önceden kurulmuş kuralları kabul edip bunlara uyma. 

(Parten'in toplumsal oyun kategorileri ise altı tanedir;) 
1- Meşgul olmayan davranış (geçici bir ilgi ile herşeyi izlemek, odada yürümek, 

bedenle oynamak) 
2- Tek başına oyun (Başkaları ile konuşmadan çocuktan başka bir nesne ile 

oynamak) 
3- Seyirci davranış (Başkalarını izlemek,oyun durumuna geçmeden başkaları ile 

konuşmak) 
4- Paralel oyun (oyuncakla oynayıp başkaları ile oynamaya girişmemek) 
5- Bağlantılı oyun (başkaları ile oynamak ancak bu tür bir oyunda rol yüklenmesi ve 

grup örgütlenmesi yoktur) 
6- İşbirliği oyunu ( örgütlenmiş grup içinde oynamak) 

Oyunla ilgili son yüzyılda yapılan çalışmalar oyunun farklı  gelişim alanlarına olumlu 
etkilerinin bulunduğunu saptamışlardır. Fein'in (1981) oyunla ilgili çalışmaları 
derlemesinden de izlenebileceği gibi oyunun çocuğun bilişsel, sosyal, ahlaki ve duygusal 
gelişimine büyük katkısı bulunmaktadır. Golomb & Cornelius (1977) ve Çelen (1992) 
sembolik oyun aracılığı ile bilişsel yapı değişikliğini ortaya koyarken, Holmes & Pellegrini 
(1997) şiddet içerikli oyunların çocuğun saldırganlığını azaltacak duygusal boşalmaya 
neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Csikszentmhayli (1979) oyun oynayan çocukların oyun sırasında rekabet duygularını 
kontrol etme alışkanlığı geliştirdiğini, çünkü oyun içinde gereken becerilerin rekabetten 
daha üstün olduğunu algıladıklarını belirtmiştir (Akt. Rogers 1987). Piaget oyunun çatışma 
çözümleyici ve akran ilişkilerinde anlaşma sağlıyıcı ortam oluşturduğunu izlemiştir (Fein & 
Vanderberg,1983). Rosen, (Dixon & Johnson (1974) yaptıkları çalışmalarda oyun sırasında 
grupta işbirliğinin arttığını saptamışlardır. Smith, Dalglesh ve Herzman (1981) oyun 
oynayan grupta başka aktivitelere kıyasla katılımın çoğaldığını izlemişlerdir (Akt. Doyle, 
1986). 

Partridge (1988) Çocukların serbest oyunda sosyal, politik, entelektüel ve fiziksel 
eğitim aldıklarını ileri sürerek oyun terapisinin bu görüşe bağlı olarak geliştirildiğini 
vurgulamıştır. O'na göre çocuk psikolojisi,pediatristler ve çocuk psikiatrları çocuğun zengin 
ve uyarıcı bir çevrede gelişmesini isterler. Bu da çocuklara pozitif  benlik saygısı, öğrenme 
alanında uzun süre coşku ve heves oluşturur. 
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Ilsa Mattick, çocukların oyun sırasında iletişim becerilerinin arttığını gözlemlemiştir. 
Normal iletişim ortamında çocukların sadece sonuca dikkat ettikleri oyun ortamında ise 
amacın ön plana çıktığını söyler. Yedi yaşından sonra çocuklar "sözel" oyunlar oynarlar 
kendilerine özgü kuralları olan bu oyunlar sözcükleri kategorilere ayırmaya bazen de 
kelimelere yeni biçimler vermeye yarar. 

Reynolds, (1972) dilbilimcilerin, antropologların veya eğitimcilerin dil kazanımı 
sürecini en iyi çocuklara ilişkin sözel oyunlarla öğrenebileceklerini savunur (Akt. 
Donaldson, Grieve & Pratt, 1983). 

Tegano, Savvyers ve Moran'a göre, (1989) oyun çocuklar için gerçek yaşamdır. 
Oyun durumlarında ortaya çıkan problemler onların yaşantılarındaki gerçek problemlerdir 
ve çocuklar için anlamlıdır.. Oyun onlara esnek bir atmosfer  sağlar, yaratıcı düşünceye 
yöneltir. Problemi çözmede yaratıcılığını kullanır. Problemi tanımlar, çözümler üretir, 
çözümleri yorumlar. Üstelik bu ortam psikolojik olarak güvenlidir (hatalar kolay affedilir). 
Oyunda yaşanılan bu deneyimler ıraksak düşünceyi üretir. 

Vygotsky ve Oyun 

Bir çok psikolog oyunun gelişime büyük katkısı olduğunun farkındadır.  Endüstri 
toplumlarında oyun çocukluğun en önemli özelliği olarak kabul görür ancak öğrenme ile 
ilgisini hep göz ardı ederler. Eğer durum tam tersi olsaydı anaokullarında olduğu gibi ilk 
öğretim yıllarında da oyuna fazla  önem verilirdi. 

Vygotsky oyunu anlam çıkarma ve öğrenmeye yönlendirme olarak kabul eder 
(Newman & Holzman,1993). Vygotsky oyunla ilgili çok az bilgi vermesine karşın, bilişsel 
gelişime ve yaratıcılığı bilgi işlemleme olarak değerlendiren pragmatik metodolojiye 
ağırlık veren eğitim psikologları, psikologlar ve dil bilimciler Vygotsky'nin çalışmalarını 
geliştirmiştir. 

Vygotsky ekolünün dışındaki araştırmacılar oyun aracılığı ile gerçeğin sınırlarının 
zorlandığı, sosyal normlar öğrenildiği gibi bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerinden söz 
ederler.Vygotsky ve onun gibi düşünenler oyunun diğer oyunlar, imgelim, sembolik temsil, 
haz ve eğlence gibi diğer kavram ve eylemlerle işbirliği içinde olduğunu belirtirler. O'na 
göre tüm oyunlar (serbest oyun, yapılandırılmış oyun, kurallı oyunlar ve tiyatro oyunları) 
gelişimde aynı kritik önem taşır. Vygotsky'nin oyunu çözümlemesi tamamlayıcıdan çok 
uyandırıcıdır (zihinsel çağrışım). Oyunun çocukta neleri özgür kıldığı neleri sınırladığını 
ortaya koymak istemiştir. "Oyun ve rol gelişimi" tartışmasında, oyunun haz verici özelliği 
olduğu kadar kuralcı yanını da ortaya koymuştur. Örneğin her oyun haz prensibine 
dayanmaz. Oyundan başka durumlar da bireye haz verebilir ya da oyun oynarken veya 
sporda yenilme söz konusu olabilir. 

Oyunun zihinsel gelişimine önem verdiği kadar; gereksinimlerin, güdülerin, arzu ve 
isteklerin sosyal ürünlerine de değer vermiştir. Oyunu sembolik olarak tanımlarken bu 
sembolleri insan yaşantısındaki diğer işaret ve sembol eylemlerinden uzak tutmamıştır. 

Sezgilerimizinde oyunu anlamakla biçimlendiğini ileri sürer. Örneğin, serbest 
oyunda çocuk kendini kontrol eder aynı zamanda sınırsızlık söz konusudur. Oyunda imgesel 
durum oluşturma kurallarla birlikte gerçekleşir. En ilkel oyun formlarında  bile kuralların 
olduğunu söylemiştir. İmgesel durum yaratımı sırasında kurallar mevcuttur.Bu kurallar daha 
önce mevcut değildir, imgesel durum onları ortaya çıkartmıştır. Ya da tam tersi kurallı 
oyunlarda imgesel durum söz konusudur. Örneğin önceden kuralları olan satranç oyunu 
imgesel durum oluşturur. Şah, vezir ve askerler özel yollarla ilerleyebilir. Burada sözü 

125 



edilen sadece santraç kavramlarıdır ve gerçek yaşantı ile ilişkisi yoktur. Yine de imgesel bir 
durumdur. Vygotsky' ye göre kurallar ve imgelem arasında bir bağ vardır. 

Çocuk oyun sırasında eylemlerinde özgürdür. Ancak bu illüzyon özgürlüktür. 
Nesnelere yeni anlamlar verilir ve eylemler bu anlamlara bağımlıdır. Anlık algısal alanda 
değişiklik oluşmuştur. Gerçek durumdan kurtulur ama illüzyon durumun kurallarına uyar. 
Oyun çocuğun farklı  arzular geliştirmesine de neden olur. İllüzyon durumundaki arzularını 
gerçekleştirmek için neler yapması gerektiğini öğrenir. Oyunda çocuğun başarısı olasıdır. 
Bu başarılar, çocuğun gerçek durumdaki eyleminin ve etik anlayışının temelini oluşturur. 
Oyun bilinçliliğin değişimi için oldukça geniş bir ardalan oluşturur. İmgesel durumlarda 
yaratılan niyetler, gerçek yaşam planları, arzu ifade  eden güdüler oyunun yönlendirici 
gücünü oluşturarak gelişimi sağlarlar. Sözü edilen açıklamaları doğrultusunda öğrenmenin 
oyuna dayalı olduğunu ileri sürmüştür. İçeriği ne olursa olsun imgesel durum yaratma 
devrimsel bir eylemdir ve çocuğu gerçeğe uyuma zorlar. Oyunda çocuğun gerçekten 
uzaklaşması (özgür kılınması) bir başka açıdan gerçeğe yakmlaşmasıdır. Oyunda çocuk 
algısal, bilişsel ve emosyonel elemanların örgütlenmesini gerçek duruma kıyasla daha rahat 
kontrol edebilir. Toplumda daha önceden kesin belirlenmiş roller vardır. Toplumsallaşma 
sırasında bu rollere uygun eylemlerde bulunulması beklenilir. Oyun sırasında çocuk yeni 
roller yaratarak bunlara uygun davranışlar sergiler. Bir başka deyişle çevresini yeniden 
örgütler. Vygotsky'nin tüm bu açıklamaları imgeleme ve düşünceyi biraraya getirdiğinin 
işaretidir (Vygotsky, 1978; Newman & Holzman, 1993). Oyunda çocuk her zaman yaşının 
üstündedir. Günlük yaşantısını aşar (Schrader, 1988). 

Çocuğun gelişimine bu denli etkisi olduğu varsayılan bu eylemden vaz geçmek onu 
hiçe saymak çocuğun ya da çocukluğun önem kazandığı bu yüzyılda mümkün değil gibi 
görünmektedir. Kıta Avrupa'sında 18. yüzyıldan itibaren gelişen anlayış doğrultusunda 
çocuk hak ettiği konumu kazanmıştır. Bu dönemden önce varlığı çok önemli bir canlı 
niteliği taşımayan çocuğun etrafındaki  olumsuzluklardan ne kadar incinebilir olduğu farkına 
varılmıştır. Çocukluk yaşam süresince insanoğlunun en duyarlı olduğu dönemdir. Psikolojik 
ve bedensel sağlığı için gerekli olanın yapılması gerekmektedir. Gelişimini 
tamamlayabilmesi için yetişkinlerin çocuğa uygun ortamlar sağlaması, beslenme, barınma, 
sevgi, şevkat ve eğitimi için uygun önlemler alması söz konusudur (Hart, 1991). Özetle 
yirminci yüzyılda çocuk, toplumun geleceğini belirleyen insan kaynağı olarak 
değerlendirilmiştir ve hakları yasalarla koruma altına alınmıştır. 20 Kasım 1989'da son 
şeklini alan Çocuk hakları evrensel bildirgesi bu görüşlerin sonucudur ve bu bildirge 
çocukların her türlü gereksinimini teminat altına aldığı gibi onlara kendini gerçekleştirme ve 
özgürlük şansı vermiştir. Çocuk hakları evrensel bildirgesinin 31. ve 36. Maddeleri çocuğun 
oyun hakkı ile ilgilidir. Madde 31: Taraf  devletler çocuğun dinlenme, boş zaman 
değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve 
sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. Madde 36; Taraf  devletler, esenliğine 
herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar. 
Yukarıda belirtilen maddelerde çocuğun oyun hakkı bildirge ile korunmasına karşın 20. 
Yüzyılda bile yetişkinlerin oyuna bakış açıları eski çağlara oranla çok fazla  değişmemiştir. 
Çocuk okula başladıktan sonra oyunun gelişimin bir parçası olabileceği görüşü eğitimciler 
ve ana-babalar tarafından  göz ardı edilmiştir. Yavuzer, İslam düşünürlerinden Farabi'nin 
"Oyun oynamayan çocuğun ruhu ölür" tümcesi ilginçtir. Zamanımızda ne kadar geçerlidir 
tartışılır. Bu nedenle, araştırmamızda; Ana-babaların oyunun kazandırdıklarının ne 
kadarının bilincinde olduğunu oyun konusundaki tutumlarının ne olduğuna ilişkin bir 
saptama yapılmak istenmiştir. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu Araştırmanın amacı ana-babaların çocukların oyun haklarına ilişkin tutumlarının 
boyutlarını ortaya koymaktır.Bu amaca uygun olarak sorulacak sorular aşağıdaki biçimde 
düzenlenmiştir: 

1- Farklı sosyo-ekonomik düzeye (SED) ait Ana-babaların çocuğun oyun haklarına 
ilişkin tutumları nasıldır? 

2- Farklı cinsiyetlerdeki Ana-babalarını çocuğun oyun haklarına ilişkin tutumları 
nasıldır? 

3- Farklı mezuniyet durumlarına sahip Ana-babaların çocuğun oyun haklarına 
ilişkin tutumları nasıldır? 

4- Tutum ölçeğindeki duygu ve düşünce puanlan arasında ilişki var mıdır? 

Yöntem 
Araştırma Modeli 
Bu araştırma betimsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Alt, orta ve üst SED' lere ait 

çocukların devam ettiği varsayılan İlköğretim okullarından üç örnek okul seçilerek, 
ebeveynlere ulaşılmıştır. Ebeveynlere zorlama getirmeden sorumluluğu yüklenenin 
araştırmacı tarafından  geliştirilen "Çocuğun oyun haklarına" ilişkin tutum ölçeğini yazılı 
olarak cevaplamaları istenmiştir. Araştırmanın Bağımsız değişkenleri üç farklı  sosyo-
ekonomik durum, cevaplayan ebeveynin cinsiyeti ve tahsil durumudur. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada evren, alt, orta, üst sosyo-ekonomik durumu temsil ettiğini 
varsaydığımız 122 anne ve 88 babadır. Her çalışma grubunda yüz'er kişi olması 
düşünülmüş ancak her gruptan yetmiş kişi dağıtılan ölçekleri cevaplayıp göndermiştir. 

Tablo 1 
Ana-Babaların Cinsiyet ve Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Dağılımı 

SED ALT ORTA UST 
Cinsiyet n % n % n % 
Kadın 32 47 38 54 52 73 
Erkek 36 52 33 46 19 26 
Toplam 68 71 71 

Tablo 2 
Ana-Babaların Eğitim Düzeyi ve Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Dağılımı 

SED ALT ORTA UST 
Mez. Dur. n % n % n % 
Üniversite 2 3 5 7 5 7 

Lise 8 12 29 41 45 63 
Orta 14 21 18 25 2 3 
İlk 44 65 20 29 3 4 

Veri Toplama Aracı 
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan tutum ölçeği araştırmacı ve Dr. 

Artar tarafından  geliştirilmiştir. Tutum ölçeği geliştirme aşamaları aşağıdaki sırayı takip 
etmiştir: 
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- ilköğretim okulunun 3. ve 4.sınıflarına  devam eden çocuklara çocuk haklarına 
ilişkin kompozisyon yazdırılarak, çocuk haklarına ilişkin bilgileri alınarak 
ölçekte bulunalabilecek maddeler türetilmiştir. 

- Oluşturulan bu maddeler A.Ü. Eğitim Bilimleri fakültesi  öğretim elemanlarından 
oluşan bir grup tarafından  gözden geçirilmiş, uygun görülmeyenler 
ayıklanmış,bozuk ifadeler  düzeltilmiştir. 

- Son şeklinde 44 madde belirlenerek bir grup ana-babaya uygulanmış Cronbach 
Alfa  Katsayısı .8776 bulunmuştur. 

- Bu Aşamadan sonra seçilen örneklem grubuna tutum ölçeği uygulanmıştır. 
Verilerin İstatistiksel Analizi: Araştırmada amaçlara uygun olduğu düşünülen Tek 

yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson ilişkiler kullanılmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde bulgular araştırmanın amacında belirlenen sorular doğrultusunda 
değerlendirilecektir. Araştırmanın ilk amacı Farklı SED erdeki ana-babaların çocuğun oyun 
haklarına ilişkin tutumlarında farklılık  olup olmadığını ortaya koymaktır. Tablo 3'de 
görüleceği gibi Üst SED deki ana-babalar diğer SED lerdeki ana-babalara kıyasla çocuğun 
oyun haklarına ilişkin tutumlarında oyun hakkının lehine P<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 
göstermişlerdir. Tutum ölçeğindeki duygu ve düşünce maddelerine verilen cevapların puan 
ortalamalarının SED lere göre karşılaştırılmasında da yine aynı grup PO.OOl düzeyinde 
oyun haklarının lehine anlamlı farklılık  farklılık  yansıtmışlardır (Tablo 4). 

Tablo 3 
Farklı SEDlerdeki Ana-babaların Çocuğun Oyun Haklarına İlişkin tutumlarının Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 
SED n Ortalama s.s s.h F 

Alt SED 68 163.43 17.92 2.16 
Orta SED 71 181.49 19.72 2.34 39.92 
Ust SED 71 191.21 18.05 2.14 

Anlamlılık 
Alt-Orta PcO.OOl 
Alt-Ust PcO.OOl 

Orta Ust PcO.OOl 
Toplam 210 178.93 1.50 

Tablo 4 
Farklı SED lerdeki Ana-babaların Çocuğun Oyun Haklarına İlişkin tutumlarındaki 

Duygu ve Düşünce Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 
SED Kareler Serbestlik Ortalamalar Fİ  Anlamlılık 

Toplamı Derecesi Karesi 
DÜŞÜNCE 11.901 .000 

Gruplar Arası 344.420 2 172.210 P<.001 
Grup içi 2995.28 207 14.470 
Toplam 3339.70 209 

DUYGU 43.831 .000 
Gruplar Arası 21708 2 10854 P<0.001 

Grup içi 51260.5 207 247.64 
Toplam 72969.5 209 
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Araştırmanın ikinci amacı ana-babaların cinsiyetlerine göre çocuğun oyun haklarına 
ilişkin tutumlarında farklılık  olup olmadığını belirlemekti. Tablo 5'de izleneceği gibi 
cinsiyet farkı  çocuğun oyun hakkına ilişkin tutum ölçeği puanlarına anlamlı bir farklılık 
getirmemiştir. 

Tablo 5 
Ana-babaların Cinsiyetlerine Göre Çocuğun Oyun Haklarına İlişkin Tutumlarının 

Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 
Cinsiyet n Ortalama s.h F 

Kadın 
Erkek 

122 
88 

180.72 
176.44 

1.83 
2.52 

1.9874 

Anlamlılık 
Kadın-Erkek P>0.05 

Toplam 210 178.93 1.50 

Araştırmanın üçüncü amacı ana-babaların mezuniyet durumlarının çocuğun oyun 
hakkına ilişkin tutumlarına yansıyıp yansımadığını belirtmekti. Tablo 6'de görüldüğü gibi 
farklı  mezuniyet durumları arasında hiyerarşik bir düzende anlamlı bir farklılık 
izlenmektedir. Üniversite mezunlarında diğer mezuniyet durumlarına kıyasla oyun 
haklarının lehine P<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık  ortaya konmuştur. Tutum ölçeğinde 
düşünce ve duygu maddelerine verilen cevapların puan ortalamaları farklarının  mezuniyet 
durumlarına göre karşılaştırılmasında yine aynı grup oyunun lehine PO.OOl anlamlılık 
göstermiştir Tablo7. 

Tablo 6 
Mezuniyet Durumlarına göre Ana-babaların Çocuğun Oyun Haklarına İlişkin 

Tutumlarının Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 
Mezuniyet n Ortalama s.s s.h F 

Durumu 
ilk 65 164.24 17.82 2.21 

Orta 49 175.65 22.43 3.20 
Lise 83 189.03 16.92 1.85 28.12 

Üniversite 12 200.83 13.25 3.82 
Anlamlılık 

Ilk-Orta P<0.001 
Ilk-Lise P<0.001 

ilk Üniversite P<0.001 
210 178.87 1.50 

Tablo 7 
Farklı Mezuniyet Durumlarındaki Ana-babaların Çocuğun Oyun Haklarına İlişkin 

Tutumlarındaki Duygu ve Düşünce Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 
MEZUNİYET Kareler Serbestlik Ortalamalar F /Anlamlılık 

Toplamı Derecesi karesi 
DÜŞÜNCE 10.868.000 

Gruplar Arası 457.374 3 152.458 P< 0. 001 
Grup içi 28.75 205 14.028 
Toplam 3333.1 208 

DUYGU 2 9 . 9 5 8 . 000 
Gruplar Arası 22206.04 3 7401.014 P< 0. 001 

Grup içi 50651.46 205 247.08 
Toplam 72857.50 208 
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Araştırmanın bir başka amacı da tutum ölçeğindeki duygu ve düşünceyi yansıtan 
cevap puanlarının arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktı. Yapılan korelasyon çalışmasında 
ikisininde aynı yönde arttığı ancak. 72 gibi düşük bir ilişki düzeyi gösterdiği saptanmıştır 
Tablo 8. 

Tablo 8 
Tutum Ölçeğindeki Duygu ye Düşünceyi Yansıtan Puanlar Arası İlişki 

DÜŞÜNCE DUYGU 
Pearson DÜŞÜNCE 1.000 . 722 
Correlation DUYGU .722 1.000 
Sig. DÜŞÜNCE .000 
(iki uçlu) DUYGU .000 
N DÜŞÜNCE 210 210 

DUYGU 210 210 

Özet, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma sonucunda çocukların oyun haklarına ilişkin ana-baba tutumlarına 
cinsiyetin etkisi olmadığı ancak sosyo-ekonomik düzey ve mezuniyet durumunun etkisi 
olduğu ortaya konmuştur. 

Yukarıda da söz edildiği gibi bu araştırmanın en önemli bulgularından biri, alt SED 
den üst SED'e doğru giderken ana-babaların oyun hakkı lehine anlamlı farklılık  göstermesi, 
diğeri ise ana-babaların eğitim düzeyi yükseldikçe bir önceki gruba oranla oyun hakkının 
lehine anlamlı farklılık  sergilemesidir. 

Alt SED'deki ana-babaların çocuklarının oyun haklarına ilişkin tutumlarının diğer 
SED lere kıyasla daha az anlamlı olması sosyal sınıf  atlama için eğitimi araç olarak kabul 
etmeleri olabilir.. O nedenle eğitim ile sınıf  atlayacağı düşünülen çocuk için oynamayı 
"haylazlık" olarak değerlendirmiş olabilirler. Ana-babalar okulda başarılı olabilmesi için 
boş zamanlarını sokakta top oynayarak, ip atlayarak ya da evde çeşitli oyun aktiviteleri ile 
vakit geçiren çocuğa ilişkin gelecek kaygılarını ölçekte yansıtmışlardır (Dönmezer, 1991). 

Bu durum şimdiye kadar eğitim sosyolojisi kitaplarında yazılanlara pek 
uymamaktadır. Düşünce ve duygu açısından oyuna sıcak bakmayan ana-babalar, çocukların 
ev ödevlerine ve ders çalışmasına daha çok önem verdiklerini belirtmişlerdir (Bak. Balcı, 
1987). Bir zamanlar orta SED için söylenenler bugün alt Sed için geçerlidir. Bu da 
toplumsal değişmeyi özelliklede eğitimle ilgili değerler değişmesini yansıtıyor diye 
düşünülebilir. 

Alt SED ve eğitim düzeyleri düşük ana-babalar (% 61 ilkokul mezunu) kendileri 
yeterince görüş açılarını genişletme fırsatı  bulamadıkları için eğitimin geleneksel yapısı ile 
sınırlanmış olabilirler. Oyun ile ilgili çalışmaları takip edecek uygun ortamları olmadığından 
"oyun çocuğun gelişimine katkıda bulunur" görüşünü işleyen çalışmaları (dergi, gazete, T.V 
programlan ve ana-baba okulları vb.) izleyememiş olabilirler. Bu nedenle de çocuğu 
geliştirebilecek tek yolun oyun değil eğitim olacağı görüşünün baskın olduğu düşünülen bu 
grubun ev ödevlerine ve okul programarına inancı yüksek olabilir. 

Orta SED ve alt SED arasında çocuğun oyun hakkı lehine anlamlılık izlenmektedir. 
Bu farklılığın  nedeni orta SED'deki ana-babaların % 70'nin orta okul ve lise mezunu 
olmaları olabilir. Ancak üst SED deki lise ve ortaokul mezunu ana-babaların yüzdesi yine 
% 70 olduğu göz önünde tutulur sa eğitim düzeyinin oyun hakkını etkileyen tek faktör 
olmadığını, gelir düzeyi ile birlikte hareket ettikleri düşünülebilir. Gelir düzeyindeki 
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yüksekliğin çevredeki uyaranların sayısını arttırıp çocuk ile ilgili yayınları takip etme şansı 
verdiği varsayılabilir. 

Her ne kadar orta SED, alt SED'e göre çocuğun oyun hakkı lehine farklılık  gösterse 
de gelecek kaygısının üst SED'e göre fazla  olması bu grubu üst SED'in sonuçlarından farklı 
kılmaktadır. Üst SED ve orta SED ana-babalarmın mezuniyet durumu arasında pek farklılık 
olmaması bu görüşü desteklemektedir. 

Ayrıca üst SED'i temsil eden ana-baba grubuna bakıldığında tutum ölçeğini 
cevaplayanların % 73'ünün anneler olduğu görülmektedir. Bu grubun orta SED'den 
farklılığının  bir nedeni de bu olabilir. Bir çok araştırma anneye yapılan eğitimin çocuk 
yetiştirme ve aile içi etkileşim konusunda anneye olumlu katkılarda bulunduğunu ortaya 
koymuştur (Kağıtçıbaşı, 1996). 

Oyun sırasında çocuğun akran grubu ile etkileşimde bulunup toplumun norm ve 
değerlerini paylaştığı, kültürel değişimi kolayca özümlediği,mevcut kuralları öğrenip 
yenilerini geliştirdiği, sorumluluk duygusu geliştirdiği, hak ve özgürlüklerinin sınırını 
öğrendiği, yaratıcı düşünce özelliği kazandığı düşünülürse hiçte yabana atılmayacak bir 
aktivite olduğu kabul edilecektir (Yavuzer, 1994). Oktay'ında (1989) belirttiği gibi, ana-
babalar bu aktivite için güvenli ve uygun mekanlar oluşturabilmeli ve aşırı müdahele 
etmeden çocuğun serbestçe kendini gerçekleştirmesini sağlamalıdır. Bu durumun 
gerçekleştirilmesi ancak ana-babaların bu konuda belirli bir eğitim sürecinden geçmeleri ile 
sağlanabilir. 
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TELEVİZYON İLİNTİLİ ÇOCUK OYUNLARI ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA 

Melike  Türkân  BAĞLI 

Oyun olgusu, çocukluğun ve çocuk kültürünün, en önemli karakteristiklerinden biri 
olarak görünmektedir. Garbarino (1989), yaşamın, ekonomi ve cinselliğin de dahil olduğu 
pek çok alanına nüfuz  etme gücü bulunmayan çocukluğun, oyun aracılığıyla 
tanımlanmasının mümkün olabileceğini belirtmektedir. Oyun, psikolojik açıdan 
değerlendirildiğinde, çocuğun duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimi için en önemli 
etmenlerden biri olarak değerlendirilmektedir (örneğin; Piaget, 1962; Fein, 1981; Rubin, 
Fein ve Vandenberg, 1983). 

Oyun, toplumsal bir olgu olarak ele alındığında ise, çocuğun, daha geniş bir 
çerçevede de çocukluğun anlaşılması için, yaşamsal bir veri niteliğindedir. Oyunun, içsel 
olarak güdülenmiş, amaçlardan çok araçlara yönelmiş, gerçek olmama (-mış gibi) niteliği 
taşıyan bir etkinlik olduğu (Rubin, Fein ve Vandenberg, 1983) dikkate alındığında, bu 
özelliklerin, aynı zamanda çocuğu/çocukluğu çağrıştırdığı düşünülebilir. Acaba bu çağrışım, 
oyunun, geleneksel olarak çocukluğu niteliyor/ simgeliyor oluşundan mı kaynaklanmaktadır, 
yoksa oyun, acaba çocukluğun kendisi midir? Bu sorunun cevabı ne olursa olsun, 
çocuk(luk)-oyun ilişkisi kaçınılmaz bir biçimde ortadadır. Bu yüzden de, eğer çocukların 
ürettiği bir çocuk kültürü olgusundan söz etmek mümkünse, oyun, bu kültürün en doğrudan 
biçimde gözlemlenebileceği doğal bir ortam yaratmaktadır. Oyun olgusunu, çocukluğun 
yetişkinlikle olan karşıtlığını göz önüne alarak değerlendirmek gerekirse oyun, yetişkin 
yaşamında yer almayan, yer aldığı zamanda "yetişkince" olduğu düşünülmeyen bazı 
nitelikleri (örneğin, ciddilikte uzak olmak, işle ilgili olmamak gibi) bünyesinde 
barındırmaktadır (Sutton-Smith, 1994; Huizinga, 1995). Bunlar, oyunun, belki de 
çocukluğun ayırıcı özelliklerini ortaya koymaktadır. 

Doğası itibariyle yukarıda sayılan özellikleri taşıyan oyunun içeriği, bazı etmenlere 
bağımlı olarak değişime uğramaktadır. Oyun, toplumsal bir dünyanın içine doğmuştur ve bu 
yüzden toplumsaldır. Dolayısıyla "toplumsal olan"ın maruz kaldığı her değişime oyun da 
maruz kalmaktadır. 

Toplumsal olguları ve bireyin gelişimini, bağlamsalcı/ kültürel-ekolojik bir 
çerçevede açıklamayı tercih eden yaklaşımlara göre (Bronfenbrenner,  1979; Ogbu, 1981 ve 
Whiting ve Whiting, 1975; aktaran Bloch ve Pellegrini, 1989), toplumsal etki alanı, bireyi 
sarmalayan içiçe geçmiş bir dizi çevreyi içermektedir. Bu yaklaşımlar, doğrudan bağlantı 
içinde olunmayan kültürel normların, değerlerin ve toplumdaki ideolojilerin, bireylere daha 
yakın/anlık çevreleri tarafından  aktarıldığını savunur. Bronfenbrenner'in  (1979; aktaran 
Bloch ve Pellegrini, 1989) açıklamasına göre, mikrosistemler, bireyin en yakınındaki, onu 
doğrudan "saran" çevrelerdir. Ev ve aile ortamı, bir çocuk için temel mikrosistemlerdir. 
Mezosistemler, mikrosistemleri çevreleyen; mikrosistemlerin, içinde yer aldığı, mahalle ve 
okul gibi çevrelerdir. Ekzosistemler ise, bireyin üzerinde doğrudan etkisi olmayan, ancak 
birey üzerinde doğrudan etkisi bulunan kişi ve çevreleri etkileyen çevrelerdir (örneğin, 
anababanın işyeri). Mezosistemler ve ekzosistemler, makrosistem denilen daha geniş bir 
ideolojik ve kurumsal kültür örüntüsünün içinde yer almaktadır. Makrosistem, gelişimin 
nasıl ilerlediği ile, mikro-, mezo- ve ekzosistemlerin doğası ve yapısı hakkındaki normları 
içermektedir. 
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Bu çerçevede ele alındığında, çocuk ve çocuğun oyunla ilgili gelişimi, yakın ve uzak 
toplumsal çevreye ilişkin etmenlerin etkisi altındadır. Bu etmenler arasında televizyon, 
oldukça ilginç ve önemli bir yer tutmaktadır. Televizyon, büyük ölçekli toplumsal değerleri 
etkileyen bir olgu olarak, bir tür "makrosistem" görünümü sunarken, bir yandan da çocuğun 
en yakın çevresinin bir parçası olduğu için aynı zamanda bir "mirosistem" değişkenidir. 
Televizyonun etkisinin kaynağını çoğullaştıran bu durum, sözkonusu aracın doğurgularının 
çözümlenmesini güçleştirmektedir. 

Televizyon ve oyunla ilgili araştırmalara bakıldığında, televizyonun, genel olarak, 
çocukların oyunlarının niteliğini etkilediğini söylemek mümkündür. Oyunlar, televizyon 
kahramanlarından etkilenmekte ve bu kahramanlar oyunlara taşınmaktadırlar (örneğin, 
French ve Sally, 1991; Rogers ve Shaparan, 1994; Levin ve Carlsson-Paige, 1996). Ayrıca, 
izlenen programlardaki saldırganlığın, oyunlarda sergilenen saldırganlığı artırdığına ilişkin 
bazı gözlemler de vardır (örneğin, Boyatzis ve Matillo, 1995). Bunlara ek olarak, 
çocukların oyuncak tercihinin televizyonda izlenen programlarla ilişkili oluşu da (Little, 
1989; aktaran Smith, 1994; Best, 1998), televizyon-oyun ilişkisini oyun materyalinin 
kullanımı açısından ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde yapılan bir araştırmada Çok ve ark. (1997), okul bahçelerinde ve 
sokaklarda yaptıkları araştırmada, oyunların televizyondan etkilendiğine ilişkin birtakım 
gözlemler yapmışlardır: Örneğin, çocuklar, araştırmanın yapıldığı yıl, televizyonda 
yayınlanmakta olan Saklambaç adlı yarışmayı kendi aralarında oynamaktadırlar. 

Bütün bunlar, çocukların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olan televizyonun, en 
"çocuksu" çocuk etkinliği durumundaki oyunla olan ilişkisinin incelenmesini gerekli 
kılmaktadır. Böyle bir incelemenin sonuçları, televizyonun çocuk kültürü ile ilişkisinin bir 
boyutuna da ışık tutacaktır. 

Amaç 
Bu araştırmanın amacı, araştırma amacıyla seçilen iki okul bahçesinde okul 

öğrencileri tarafından  oynanan oyunları ve bu oyunların televizyonla ilintili olanlarını 
saptamak, betimlemek ve tartışmaktır. 

Yöntem 
Bu araştırma, Ankara Tevfık  İleri İlköğretim Okulu'nun ve Ankara Bahçelievler 

İlköğretim Okulu'nun bahçesinde gözlemler yapılarak yürütülmüştür. Her iki okul bahçesi 
de, Çok ve ark. (1997) ile Artar ve ark.'ın (1998) açık alanlarda oynanan çocuk oyunları ile 
ilgili araştırmalarında gözlem için yararlandıkları alanlardır. 

Araştırmanın verileri, 1998'in Haziran ve Ekim aylarında, her bir okulda üçer günlük 
gözlemler yapılarak toplanmıştır. Araştırmacı, sözkonusu okulların bahçelerinde, sabahçı 
öğrencilerin birer teneffüsünde  ve sabahçı öğrencilerin dağılıp öğleci öğrencilerin derse 
girdiği zaman dilimlerinde gözlem yapmıştır. Tevfık  İleri İlköğretim Okulu'nda Haziran 
1998'de iki gün, Ekim 1998'de bir gün gözlem yapılmıştır. Bahçelievler İlköğretim 
Okulu'nda yapılan Uç gözlem de Ekim 1998'de gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın verileri toplanırken, Çok ve ark. (1997) ile Artar ve ark.'ın (1998) açık 
alanlarda oynanan çocuk oyunları ile ilgili araştırmalarında kullandıkları iki araçtan 
yararlanılmıştır: Kentlerdeki Açık Alanlarda Çocuk Oyunları Gözlem Formu ve Kentlerdeki 
Açık Alanlarda Çocuk Oyunları Görüşme Formu. Sözü edilen ilk araç, gözlemcinin, oyunun 
adını, oyuncuların cinsiyetini, yaşını ve oyuncu sayısını kaydetmek için kullandığı bir 
araçtır. İkinci araç ise, gözlemcinin çocuklarla görüşerek doldurduğu bir formdur.  Bu 
forma,  oyunun nasıl, kaç kişi tarafından  ve kaç yaşından beri. oynandığı, eski ve yeni 
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kuralları, süresi ve kullanılan araçlar kaydedilmektedir. Bu araştırma için, formun  yalnızca 
"oyunun nasıl oynandığı"na ilişkin bilgi toplamayı amaçlayan bölümü kullanılmış, diğer 
hususlarla ilgili sorular sorulmamıştır. 

Gözlemlenen oyunlar, Çok ve ark. (1997) ile Artar ve ark.'ın (1998) kullandıkları 
oyun türleri kategorisi çerçevesinde gruplanmış ve değerlendirilmiştir. Bu kategori, şu 
şekildedir: 

1 -Top ve spor oyunları 
2-Şarkılı-tekerlemeli oyunlar 
3-Taş oyunları 
4-Taklit oyunları 
5-İp oyunları 
6-Yakalamalı oyunlar 

Daha sonra, gözlemlenen tüm oyunlardan televizyonla ilintili olanlar (oyunun 
tümünün ya da bir parçasının, televizyondan, televizyondaki bir programdan ya da 
televizyonda izlenmiş herhangi bir programın bir bölümünden esinlenerek yaratılmış olduğu 
düşünülenler) ayrıca değerlendirilmiştir. 

Bulgular ve Yorum 

Tevfık  İleri İlköğretim Okulu ile Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda gözlemlenen 
toplam oyun sayısı 67'dir. Bu 67 oyundan 55'i Tevfık  İleri İlköğretim Okulu'nda, 12'si de 
Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda gözlemlenmiştir (Tablo 1). İki okul bahçesinde 
gözlemlenen oyunların sayıca farklılaşmasının  nedenlerinden biri, iki okul bahçesinde 
yapılan gözlemlerin tümünün aynı mevsimde yapılamamış olmasından kaynaklanmış 
olabilir. Tevfık  İleri İlköğretim Okulu'nda yapılan üç günlük gözlemden ikisi Haziran 
1998'de, biri ise Ekim 1998'de yapılmıştır. Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda yapılan 
gözlemlerin tümü Ekim 1998'de yapılmıştır. Artar ve ark.'ın (1998) sonbahar aylarında aynı 
okul bahçelerindeki oyunları gözlemledikleri ve Çok ve ark.'ın (1997) yaz aylarında 
yaptıkları araştırma ile karşılaştırmalara gittikleri çalışmalarında, sonbaharda daha az sayıda 
oyun oynandığı sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, Tevfık  İleri İlköğretim Okulu'nda daha 
çok oyunun gözlemlenmesi, gözlemin yapıldığı mevsim ile ilgili gibi görünmektedir. 

Toplam 67 oyun içinde en çok oynanan oyunların yer aldığı oyun kategorisi, 26 
oyunla "Yakalamalı Oyunlar"dır. Bu oyun kategorisini, 19 oyunla "Top ve Spor Oyunları" 
izlemektedir. Artar ve ark.'ın (1998) çalışmalarında da en çok oynandığı gözlemlenen 
oyunlar, bu kategorilere giren oyunlardır. 

TABLO 1 
Okul Bahçelerinde Gözlemlenen Oyunların, Oyun Türlerine ve Okullara Göre 

Dağılımı 
OYUNLAR Tevfık  ileri Ilköğ. Ok. Bahçelivler Ilköğ. TOPLAM 

Ok. 
Top ve Spor Oyunları 14 5 19 
ŞarkılıTekerlemeli Oyunlar 7 - 7 
Taş Oyunları 1 1 2 
Taklit Oyunları 1 - 1 
Ip Oyunları 12 - 12 
Yakalamalı Oyunlar 20 6 26 
TOPLAM 55 12 67 
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Her iki okul bahçesinde gözlemlenen toplam 67 oyundan 24'ü yalnızca kızlar, 18'i 
yalnızca erkekler ve kızlar tarafından  birlikte oynanmaktadır (Tablo 2). 

TABLO 2 
Okul Bahçelerinde Gözlemlenen Oyunların, Okullara ve Cinsiyete Göre Dağılımı 
Tevfık  ileri ilköğretim Okulu Bahçelivler ilköğretim Okulu TOPLAM 

Kız Erkek Karışık Kız Erkek Karışık Kız Erkek Karışık 
21 12 22 3 6 3 24 18 25 

Televizyon İlintili Oyunlar 
Bu bölümde, her iki okul bahçesinde gözlemlenen oyunlardan, oyunun tümünün ya 

da bir parçasının, televizyondan, televizyondaki bir programdan ya da televizyonda izlenmiş 
herhangi bir programın bir bölümünden esinlenerek yaratılmış olduğu izleniminin edinildiği 
durumlar değerlendirilerek tartışılacaktır. 

Futbol  ve Futbol  Benzeri Oyunlar (Japon  Kalesi,  Tek  Kale,  vb.): Her iki okul 
bahçesinde gözlemlenen toplam 19 top ve spor oyunun 15'i futbol  ve benzeri oyunlardır 
(Japon Kalesi, Tek Kale, 21 Aylık, 9 Aylık, 51 Aylık). Okul bahçelerinde oldukça sık 
oynanan futbolun,  aslında, yalnızca televizyondan öğrenilen, televizyondan esinlenilerek 
oynanan bir oyun olup olmadığı tartışılabilir. Yani, futbol,  yalnızca televizyonda ve diğer 
kitle iletişim araçlarında büyük yer tuttuğu ve çocuklar da bundan etkilendiği için 
çocukların oyunlarına yansımış gibi görünmemektedir. Ancak gözlemler sırasında, futbol 
oynanırken, bir önceki gününn futbolla  ilgili olay ve haberlerinden esinlenildiği izlenimi 
edinilmiştir. Örneğin, Galatasaray futbol  takımının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 
Atletic Bilbao maçında gol atan futbolcusu  Hagi; bir lig maçında Trabzonspor'un 
gollerinden birini atan Campbell, bu karşılaşmların ertesinde çocukların futbol  oyununa 
birer "kahraman" olarak girmişlerdir. Oyunlarda, gol atan çocuklardan bazılarının bu 
oyuncuların adını bağırarak ("Hagi ve gooool!) sevinç gösterisinde bulundukları dikkati 
çekmiştir. Bu durum, futbolun,  tamamen televizyonun yarattığı bir oyun olmamakla birlikte, 
televizyonun yönlendirdiği, televizyonun aktive ettiği ve televizyondan etkilenebilir bir 
nitelikte olduğunu düşündürmektedir. 

Şarkıcılık:  Bazı ünlü pop şarkıcılarının şarkılarının dansedilerek birkaç çocuk 
tarafından  söylenmesi ile oynanan ve taklit oyunları kategorisinde değerlendirilen bu oyun, 
gözlemler sırasında yalnızca bir kere gözlemlenmiştir. Kasetler ve CD'ler yoluyla ulaşılması 
ve öğrenilmesi mümkün olan pop şarkılarının, şarkıcılarının yaptıkları hareket ve mimikler 
taklit edilerek söyleniyor olması, bu pop müzik ürünlerine televizyon aracılığı ile de yoğun 
bir biçimde ulaşıldığını göstermektedir. 

"Tom  ve Jerry":  Tom ve Jerry, çeşitli televizyon kanallarında uzun yıllardan beri 
yayınlanmakta olan bir çizgi filmdir.  Çocukların "Tom ve Jerry" adıyla oynadığı oyun ise 
şarkılı-tekerlemeli oyunlar kategorisinde ele alınmış ve bir kere gözlemlenmiştir. Oyun, üç-
beş kişinin karşılıklı olarak ellerini çırpmalarına eşlik etmesiyle oynanmaktadır. Halka olan 
çocuklar, ortalarına birini alıp yere oturtmaktadırlar ve şu sözleri söylemektedirler: 

Tom ve Jerry 
Ispanseri, 
Erem do-do-do, 
Erem si-si-si, 
Erem do, 
Erem si, 
Oooooo... 
Pepsi! 



"Mistir  Spak":  Bu oyun da, "Tom ve Jerry" gibi, şarkılı-tekerlemeli oyunlar 
kategorisine değerlendirilmiş ve bir kere gözlemlenmiştir. Mr. Spock, daha önce 
televizyonda yayınlanmış olan Uzay Yolu dizisinin bir kahramanıdır. Çocuklar, bu oyunu, 
iki kişinin karşılıklı el çırpmasıyla ve şu sözlerin ritmik bir biçimde tekrar edilmesi ile 
oynamaktadırlar: 

Adın ne? 
Mistir Spak. 
Kepçe kulak, 
Pek şakacı, 
Makarnacı. 

"Tatlı  Cadı":  Şarkılı-tekerlemeli oyunlar kategorisinde değerlendirilen bu oyun bir 
kere gözlemlenmiştir. Bu oyunun, "televizyon ilintili" olarak değerlendirilmesinin nedeni, 
"Tatlı Cadı" sözlerinin bir televizyon dizisi karakterinden esinlenilmiş olduğunun 
düşünülmesi; ayrıca oyunun sözlerinin içinde "İbrahim Tatlıses" gibi yine televizyondan 
tanınan bir karakterin yer almasıdır: 

Tatlı Cadı 
Pek şakacı 
Mobilyacı 
Aa-aa asma. 
Bee-bee beşme. 
Mor menekşe sümbül. 
Ablan var mı? 
Gitar çalar mı? 
Oyun oynar mı? 
Yüze kadar sayar mı? 
On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz! 
Öne gelen öküz. 
Arkaya gelen Pamuk Prenses. 
Ses-ses-ses. 
İbrahim Tatlıses! 

Bu sonuçlar, televizyon olgusunun, çocukların oyunlarına doğrudan olmasa bile, 
dolaylı olarak "sızabildiğini" göstermektedir. Bu araştırma, ancak gözlemlenen oyunlar 
üzerinde durmayı sağlayacak metodolojik bir yapıya sahiptir. Çocukların evde ve sokakta 
oynadıkları, dolayısıyla okul bahçesinde gözlemlenmeyen bazı başka oyunlarının, 
televizyonun oyunlar üzerindeki etkisini anlamak için başka araştırmalarda incelenmeleri 
gerekmektedir. Bununla birlikte, okul bahçesi, çocuk kültürünün bir parçası olan oyunların 
çeşitli özelliklerinin saptanması için uygun bir ortamdır (Çünkü, oyun, okul kültürünün 
önemli bir parçasıdır ve çocukların birbirlerinden öğrendikleri şeylerin en 
önemlilerindendir). Ancak gözlem sürelerinin, gözlem yapılan zamanların ve gözlem 
yapılan okulların çeşitlendirilmesi, televizyon-oyun ilişkisini daha iyi anlama amacı için 
uygun olacaktır. Ayrıca, ilköğretim kurumları ile birlikte okulöncesi kurumların da 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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KUŞAKLARARASI OYUN: YETİŞKİN VE ÇOCUK 
KÜLTÜRÜ ARASINDA BİR KÖPRÜ 

Yrd.Doç.Dr.  Aynur OKSAL 

Oyun olgusu farklı  disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından  çok çeşitli açılardan 
oldukça kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Bu araştırmaların ortak sonucu ise, oyunun 
çocukluk döneminin ana aktivitesi olduğudur (Eheart ve Leavitt, 1985). Çocuk oyunlarını 
oyuncaklarla oynanan, akranlarla oynanan ve yetişkinlerle oynanan oyunlar olarak 
sınıflandırabiliriz.  Çocuk oyunlarına ilişkin çağdaş ve klasik kuramlar genelde çocuğun 
kendi kendine oynadığı oyunlarla ilgililenmişlerdir. Bu kuramlar çocuğun bireysel 
güdülenmesi ve doyumunu açıklamaya çalışmışlardır. Çocuğun oyununu etkileyen faktörleri 
belirlediklerinde, genelde oyuncunun bilişsel ve coşkusal durumu, cinsiyet farkları  ya da 
oyunun hangi ortamda yer aldığı üzerinde odaklanmışlardır. 

Öte yandan, yazınlıkta yaklaşık olarak 200'e yakın yetişkin-çocuk oyununa ilişkin 
araştırma vardır. Ancak benzer bir şekilde bu araştırmaların tamamına yakın bir bölümü 
oyunun çocuk üzerindeki etkilerine odaklanırken, yetişkin-çocuk oyununun yetişkin 
üzerindeki etkilerini gözardı etmişlerdir (Goldstein, J. 1996). Bu ise, yetişkin ve çocuk 
arasındaki iletişimin tek yönlü, sadece yetişkinden çocuğa doğru gibi algılanmasına neden 
olmuştur. 

Yetişkin-çocuk oyununun kuşaklararası etkileşimi sağlamadaki işlevinin yeterince 
anlaşılmasıyla, yetişkinlerin çocukla iletişim kuramamalarından kaynaklanan zorluğun bir 
ölçüde azaltılabileceği inancı bu ön araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Kültür çocuğun kendini dışa vurduğu davranışlar, etkinlikler ve ürünler toplamı 
olarak tanımlandığında (Onur, B,1997), kuşaklararası oyunun, yetişkin kültürü ile çocuk 
kültürü arasında bir köprü kurmada önemli bir işleve sahip olduğu söylenebilir. 
Kuşaklararası oyun aracılığıyla hem yetişkinler hem de çocuklar birbirlerine kendi 
kültürlerini aktarma şansına sahip olabilirler. 

Çocuk kültürünü oyun aracılığıyla çocuktan öğrenebiliriz; ama bu söylemesi kolay 
uygulamada oldukça zor bir önerme, zorluk ise yetişkinlerin oyuna ilişkin tutumlarıyla 
yakından ilişkili görünmektedir. Diğer bir deyişle, günümüzde hâlâ yetişkinlerin 
tutumlarından kaynaklanan bazı engeller vardır. Öncelikle, oyun içindeki rollerin 
yetişkinlerce nasıl algılandığı önem taşımaktadır, yani bir oyunun herkesin gerçek 
yaşamdaki rollerinden farklı  rollerin oynandığı aktiviteleri içerdiğinin anlaşılması 
gerekmektedir. Eğer çocuğu ile oyun oynayan bir baba oyunda da baba rolünü üstlenirse bu 
artık çocuk için bir oyun değildir ve büyük bir olasılıkla çocuk bu tür bir etkileşime girmek 
istemeyecektir. Farklı kuşaklar ancak eşit adımlar attıklarında her iki taraf  için de doyurucu 
ve geliştirici bir oyun kurabilirler, bu anlamda roller olmadığında oyun da olmayacaktır. 

Kuşaklararası oynanan oyunlarda bir diğer engel ise anababanm ya da 
büyükannebabaların çocukları ile rolleri değişmekten ya da eşit rolleri üstlenmekten 
kaçınmalarıdır. Bunun en yaygın nedeni çocuk üzerindeki otoritelerinin ve saygınlıklarının 
sarsılacağı kaygısıdır. 

Bir diğer çok yaygın fakat  yanlış inanış; oyunun çocuğun derslerini engelleyeceği, 
okul başarısını olumsuz etkileyeceği şeklindedir. Çoğu anababalar söz konusu nedenlerden 
dolayı çocuk oyunlarını desteklemez görünmektedirler. Şüphesiz bu oyunun işlevinin 
yeterince anlaşılmamış olmasının bir sonucudur. 



Yetişkinlerin oyuna ilişkin tutumları şüphesiz kuşaklararasındaki etkileşimin 
niteliğini ve yönünü de etkilemektedir. Kültürleme adına yetişkin kültürünün çocuğa 
aktarılmasına önem verilirken, çocuk kültürü ve yetişkinlerin çocuk kültüründen 
öğrenebilecekleri gözardı edilmektedir. 

Bu araştırmada yukarıda sözü edilen olası durumları test etmek amacıyla 170 okul 
öncesi öğrenci velisinin çocuk oyunlarına ilişkin görüşleri araştırıldı. 

Hazırlanan ankette yer alan sorulara verilen yanıtların değerlendirmesi her bir soru 
için tek tek yorumları ile birlikte verilecektir. 

Ankette yer alan ilk soru yetişkinin oyun ve öğrenme ilişkisini nasıl algıladığını 
belirlemeye yönelik olarak hazırlandı. 

"Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin görüşünüzü en fazla  yansıtıyor?" 
a-Bana göre oyun ve öğrenme aynı şeydir 
b-Bana göre oyun öğrenmeden farklıdır. 
c-Bana göre oyun öğrenme ile birleştirilmelidir. 

Bu soruya verilen yanıtlara bakıldığında, 134 veli oyun öğrenme ile birleştirilmelidir 
derken, 27 velinin oyun öğrenmeden farklıdır  demesi ve sadece 8 velinin oyun ve öğrenme 
aynı şeydir demeleri oldukça ilginçtir, çünkü mantıksal olarak oyun öğrenmeden farklıdır  ve 
oyun öğrenme ile birleştirilmelidir aynı düşünce yapısının farklı  ifadeleridir.  Bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde denilebilir ki, büyük bir çoğunluk dolaylı olarak oyunun 
öğrenmeden farklı  olduğuna ilişkin geleneksel inancı yansıtmıştır (Grafik  1). 

Ankette yer alan ikinci soru yetişkinlerin oyun ve ders söz konusu olduğunda 
önceliği hangisine verdiklerini araştırmaya yönelik olarak hazırlandı. 
"Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin görüşünüzü en fazla  yansıtıyor?" 

a-Hergün önce oyun sonra ders 
b-Hergün önce ders sonra oyun 
c-Haftaiçi  ders haftasonu  oyun 

Bu soruya verilen yanıtlar bir önceki soruda yansıtılan geleneksel görüşü destekler 
niteliktedir. 170 veliden sadece 26 tanesi önceliği oyuna verirken, 144 veli önce ders sonra 
oyun diyerek görüş bildirmişlerdir (Grafik  2). 

Bu sonuçlar son zamanlarda yapılan araştırmalarca desteklenmektedir. Özellikle 
büyük şehirlerdeki ana babalar temel gereksinimleri karşılandıktan sonra çocuklarının 
eğitimi için ayrılan zamanlara öncelik verilmesi gerektiğini ifade  etmişlerdir (Yan, L. 1996). 
Günümüzde giderek aileler çocuklarının okul başarısına ilişkin yüksek beklentiler 
geliştirmektedirler. Çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü ev ödevlerine ve ekstra 
verilen derslere ayırmaları konusunda yetişkinler tarafından  yönlendirilmektedirler. Bu 
anlayışın doğal bir sonucu olarak da oyun, çocukların akademik becerilerini engelleyici bir 
etkinlik olarak görülmektedir. Bu anlayış yetişkinlerin, oyunun çocuğun bilişsel becerilerini 
geliştirebileceği gerçeğini göz ardı ettiklerini göstermektedir. Daha da ilginç olarak, 
yetişkinler çalışma ile geçen yoğun bir günün ardından tüm aile bireylerinin rahatlatıcı bir 
atmosferde  birlikte olma gereksinimini yadsımazken, bu atmosferin  nasıl oluşacağı 
konusunda televizyon seyretmek dışında ne yapacaklarını bilemez görünmektedirler. 
Kuşaklararası oyun bu atmosferi  sağlamada önemli bir işleve sahip olabilir. Eğer yetişkinler 
kuşaklararası oyunun önemini kavrarlarsa, gerçek yaşamdaki sorumluluklarına ilişkin 
rollerinden bir an sıyrılarak çocukları ile çocuk dünyasının neşeli ve yaratıcı atmosferine 
girme şansını yakalayabilirler. 
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Grafik  1: 1. S o r u y a Ver i l en Yanı t lar ın Y ü z d e Olarak 
D a ğ ılım ı 

Grafik  2: 2. S o r u y a Veri len Yanıt ların Y ü z d e Olarak 
Dağı l ım ı 

Ankette yer alan 3. soru yetişkinlerin çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde etkili 
olabilecek ortamlara ilişkin görüşlerini yansıtmaktadır. 

"Çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişiminde etkili olacağını düşündüğünüz 
aşağıdaki ortamları önem derecesine göre sıralayınız.(l,2,3 diye numaralandırınız)". 

( ) a- Çocuğumun arkadaşları ile oynadığı bir ortam. 
( ) b- Çocuğumun aile büyükleri ile oynadığı bir ortam. 
( ) c- Çocuğumun oyuncakları ile kendi kendine oynadığı bir ortam. 

Yetişkinlerin verdiği yanıtların değerlendirmesi yapıldığında, kuşaklararası oyunun 
çocuk üzerindeki etkisinin yeterince dikkate alınmadığı söylenebilir. 

Araştırmada yer alan yetişkinlerden 116'sı çocuğun arkadaşları ile oynadığı ortamı 
birinci derecede önemli görürken, 29 kişi aile büyüklerinin katıldığı oyun ortamının 
çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde birinci derecede etkili olacağı görüşünü 
yansıtmışlardır. 25 kişi ise çocuğun oyuncakları ile kendi kendine oynadığı bir ortamın 
çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde etkili olacağını belirtmişlerdir (Grafik  3). 
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Grafik 3: 3. Soruya Verilen Yanıtların Yüzde Olarak Dağılımı 

c 

Ankette yer alan 4. soru ise aile büyüklerinin çocukla oyun oynamalarının 
nedenlerini belirlemeye yönelik olarak hazırlandı. 

"Aile büyüklerinin çocukla oyun oynamasının en yaygın nedenlerini önem 
derecesine göre sıralayınız (1,2,3 diye numaralandırınız)": 

( ) a- Çocuğu oyalamak. 
( ) b- Çocukla iletişim kurmak. 
( ) c- Çocuğu eğitmek. 

Sonuçlar 3. sorunun sonuçları ile birlikte ele alındığında ortaya çok ilginç bir tablo 
çıkmaktadır. Yetişkinlerden 121'i çocukla oynamalarının birinci nedeninin onlarla iletişim 
kurmak olduğunu belirtirken, 45'i ikinci sırada çocuğu eğitmek ve 4'ü de üçüncü sırada 
çocuğu oyalamak olduğunu belirtmişlerdir (Grafik  4). 

Grafik  4: 4. Soruya Verilen Yanıtların Yüzde Olarak Dağılımı 

%72 

"İletişim kurmak" konusunda biraz da spekülasyona yer vererek denilebilir ki, 
yetişkinler ne yapılması gerektiğini biliyorlar ama belki de nasıl yapılması gerektiği 
konusunda yetersiz kalıyorlar. 3. soruya verilen yanıtlar bu yoruma ışık tutar görünmektedir. 
Çocuğun aile büyükleri ile oyun ortamında birlikte olmalarının öneminin yeterince 
anlaşılmadığının göstergesi olarak 3. soruya verilen yanıtlar bu yoruma ışık tutar 
niteliktedir. Yetişkinin oyuna ilişkin geleneksel tutumu doğal olarak çocukla-yetişkin 
arasındaki iletişimin yönünü ve niteliğini de etkilemektedir. Çocuktan çocuğu öğrenmek, 
onun kişiliği, öncelikleri ve tercihleri hakkında bilgi sahibi olmak çocuğun ve aile 
büyüklerinin eşit rolleri üstlendikleri bir ortamda daha kolay sağlanabilir. İletişimin çift 
yönlü sağlanabileceği böylesi bir ortam için kuşaklararası oyunun etkili bir araç 
olabileceğinin yetişkinlerce anlaşılması önemli görünmektedir. 
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Kültürlerarası oyunun yetişkin açısından işlevine bakıldığında, oyun yetişkine 
değerlerini ve dünya görüşünü aktarmada mükemmel bir fırsat  sağlayabilir. Rollerin ve 
oyuncakların paylaşımında kolaylıkla çıkan çatışmaların nasıl işbirliği ve paylaşımla 
çözülebileceğini göstermede oyun, yetişkinin kullanabileceği en etkili araçlardan biri 
olabilir. Toplumdaki cinsel kimlik rolleri ve daha pekçok toplumsal rol oyun sürecinde 
ortaya çıkan etkili, anlaşılır derslere dönüşebilir. Oyun yetişkine çocuğun temel 
gereksinimlerini karşılamanın ötesinde sadece eğlenmek için eşit koşullarda çocuğu ile 
birlikte birşeyler paylaşma olanağı sağlayabilir. 

Ankette yer alan son soru oyuncak seçimiyle ilgili olarak soruldu. Ancak asıl amaç, 
dolaylı olarak oyunun yetişkinlerce nasıl algılandığını belirlemeye yönelikti. 

"Oyuncak seçerken sizin için birinci derecede önemli olan kriter hangisidir?" 

a- Çocuğumun hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmesi. 
b- Çocuğumun zihin gelişimine ve okul becerilerine ön hazırlıkta yardımcı olması. 
c- Çocuğumun kendi kendine uzun süre oyalanmasını sağlaması. 

Sonuçlara bakıldığında araştırmaya katılanlardan 117'sinin oyuncak seçerken ilk 
tercihlerini "b" şıkkı için kullandıklarını görmekteyiz. Geriye kalan 53 kişi "a" şıkkını 
birinci tercih olarak seçmişlerdir (Grafik  5). 

Grafik  5: 5. Soruya Verilen Yanıtların Yüzde Olarak Dağılımı 
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Bu sonuçlara göre denilebilinir ki, günümüzde yetişkinler çocukların akademik 
becerilerinin gelişmesine yaratıcılıklarına oranla daha fazla  önem vermektedirler. 
Toplumsal gelişme ve değişme yönünde yaratıcı düşünceye sahip nesillerin yetiştirilmesinin 
önemi dikkate alındığında, yetişkinlerin yaratıcı düşünmenin halihazırda varolan bilginin 
sürekli tekrarlarla belletilmesinden çok çocuğun oyun için de hayal gücünü gerçeğe katarak 
çözmeye çalıştığı problemlerle geliştiğinin bilincinde olmaları ayrıca önem taşımaktadır. 
Anababalar, öğretmenler ve çocukla çalışan herkes kendilerinin de yer aldıkları oyun 
ortamlarında eşit adımlarla yaratıcılıklarını ortaya koyarak her iki taraf  içinde doyurucu ve 
geliştirici bir oyun ortamı kurmaya özen göstermelidirler. Yaratıcı düşünme gelişimsel 
süreçlerin ortaya çıkmasında önemli fırsatlar  sağlamakla kalmayıp, kuşaklararası etkileşim 
için de doğal bir ortam hazırlamaktadır. 

Sonuç olarak denilebilir ki, çocuğu, çocuğu eğiten kültürü ve çocuk kültürünü ancak 
yetişkin ve çocuk arasında kurulacak sağlıklı bir iletişimle öğrenebiliriz ya da öğrenmeye 
çalışabiliriz. Bu ise öncelikle oyunun çocukla iletişim kurmanın en etkili yollarından biri 
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olduğunun kabulünü gerektirir. Yetişkinin bu sürecin dışında değil aktif  olarak bizzat içinde 
yer alması, -ki bu kuşaklararası oyunun temel özelliğidir-, çocuk ve yetişkin kültürü 
arasındaki iletişim zorluklarının bir ölçüye kadar giderilmesi açısından önem taşımaktadır. 
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IV.  ÇOCUK  GELİŞİMİ 



TÜRKIYE'DE ÇOCUĞUN GELECEĞI: ÇOCUKLA ILGILI 
ÇALıŞMALARıMDAN ÖĞRENDIKLERIM 

Prof.Dr.  Çiğdem  KAĞITÇIBAŞI 

Bu konuşmanın başlığı Sayın Bekir Onur'la telefon  konuşmamızda ortaya çıktı. Ben 
"artık ne diyeyim, her şeyi anlattım" diye konuşuyordum. Sonra daha kişisel birşey yapayım 
diye kararlaştırdık. Çocuğun geleceğini de Sayın Onur ilave etti. Gelecekle ilgili de birkaç 
şey söyleyebilirim. Bu gerçekten çok daha kişisel bir konuşma olacak, bir araştırma 
sonuçları bildirisi değil, onlar zaten bulunabilecek yerlerde var. Sizinle bir yerde 25 yıllık, 
dörtte bir asırlık tecrübelerimi birkaç ana hattıyla paylaşmak istiyorum, özellikle burada çok 
büyük çoğunluk gençler olduğu için. Bu da beni çok umutlandırıyor. Gençlerle paylaşmak 
istediğim şöyle bir genel tema var aslında. Bir araştırıcı, bir bilimci niçin bazı araştırmaları 
yapar, nereden aklına gelir bunları yapmak, bu araştırmalar rastgele mi seçilir yoksa nasıl 
birbiriyle ilişkilendirilir? Belki bu tecrübeler size bazı ipuçları verebilir diye umuyorum. 
Onun için de aşağı yukarı 25 yıl önceye gitmek, oradan başlamak istiyorum. 

1973'te başlayan bir araştırma dizisinin ilk halkası "Çocuğun Değeri" araştırmasıydı. 
Bunu bazılarınız bilebilirler, bazılarınız için çok geride kalmış olabilir. 1981 'de Çocuğun 
Değeri başlıklı bir kitap yayınladım, Boğaziçi Üniversitesi yayını olarak basıldı ve Sedat 
Simavi Sosyal Bilimler ödülünü aldı. O kitabın araştırması, yedi yıl süren bir süreçti. 
Çocuğun Değeri araştırması bana çok şeyler öğretti. Bir kere en başta "interdisipliner 
araştırma" yapmayı öğretti. Metodla başlayayım. O araştırma aslında bir nüfiıs 
araştırmasıydı. Dolayısıyla demograflarla,  nüfusbilimcilerle,  ekonomistlerle ve 
sosyologlarla birlikte çalışılıyordu. Aynı zamanda o araştırma bana kültürlerarası araştırma 
nasıl yapılır onu da öğretti. Çünkü dokuz ayrı ülkede yapılan bir araştırmaydı ve her 
ülkedeki araştırmacılar ortak olarak katıldılar bu araştırma sürecine. Örneğin, mülakat 
formları,  kılavuzları, hepsi ortak olarak geliştirildi. Yani Amerika'da hazırlanıp sonra 
buraya yollanıp tercüme edilip o şekilde uygulanmadı; o şekilde bir yaklaşıma her zaman 
karşı çıkmışımdır. Bu araştırma dokuz ülkede, yapıldı. Bu ülkeler Türkiye, ABD, Almanya, 
Kore, Endonezya, Filipinler, Tayland, Tayvan ve Singapur'du. Bu araştırmanın ayrıntılarına 
burada girmem mümkün değil. Bu araştırmadan öğrendiğim kuramsal olarak önemli bir 
husus, çocuğa bakarken çocuğun bağlamsal ortamda incelenmesi gerektiği oldu. Yani 
bağlamsal ya da ortamsal yaklaşımı o araştırmada oluşturmam gerekti. İkinci olarak da 
işlevsel yaklaşımı oluşturmak durumunda kaldım. Çocuğun aile ve toplum içindeki 
konumunu anlamak için hem bağlamsal kuramsal bir yaklaşımın, hem de işlevsel bir 
yaklaşımın şart olduğunu gördüm. Çünkü Çocuğun Değeri araştırması Türkiye nüfusunu 
kapsayan, Türkiye nüfusunu  temsil edici örneklerinle ilgili bu bulgular o kadar büyük 
çeşitlilik gösteriyordu ki, çocuğun konumuyla ilgili çocuktan ne bekleniyor, anababa 
tarafından  çocuğa ne gibi değerler atfediliyor  gibi soruların cevapları o kadar çeşitliydi ki, 
bunu anlayabilmek ve bazı çıkarımlarda bulunabilmek için hem genel sosyoekonomik 
çerçeveyi ve genel ortamı dikkate almak gerekiyordu, hem de işlevsel bir analiz yapmak 
gerekiyordu. Çocuk anababanın hangi ihtiyaçlarına cevap veriyor ve hangi işlevi yerine 
getiriyor ki, aile ve toplum içinde, belirli toplum kesimlerinde çocuğa belirli şekillerde 
yaklaşılıyor? Yani çocuğa, atfedilen  değer, aslında çocuğun anababasına ve ailesine 
sağladığı tatminlere dayanıyordu. 

Aslında demograflarla  ve sosyologlarla çalıştığım halde burada bir psikolojik kuram 
ortaya çıkartmıştım ki, bu da güdülenme üzerinde odaklaşan sosyal psikolojik bir kuramdı. 
Burada ortaya çıkan önemli bir bulgu; sosyoekonomik gelişmişlik düzeyiyle paralel olarak, 
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yani eğitim, gelir, kentleşme, oturulan yerin gelişmişlik düzeyi arttıkça çocuğa atfedilen 
ekonomik değer azalıyordu, yani çocuğun aile içinde ekonomik işlevi azalıyordu. Buna 
karşılık, çocuğa atfedilen  psikolojik değer ya da çocuğun anababasına sağladığı psikolojik 
tatmin azalmıyordu, aynı kalıyor, hatta artıyordu. Bu önemli bir bulguydu; çünkü 
ekonomistlerin, nüfus  olgusunu açıklamak için kullandıkları genel kurama ters düşüyordu. 

Ekonomistlerin özellikle demografik  geçiş kuramı denilen, toplumlarda çocuk 
sayısının azalmasını açıkladıkları kurama göre, gelişmeyle çocuğun değeri azalıyor, 
dolayısıyla çok çocukluluktan az çocukluluğa geçiliyor. Bunun yanlış olduğu ortaya çıktı; 
çünkü çocuğun bir çeşit değeri azalırken başka bir çeşit değeri artıyordu aslında. Sonuç 
olarak çocuğun değeri azalmıyordu; ama çocuğun ailenin hangi ihtiyaçlarına cevap verdiği, 
yani çocuğun işlevi değiştiği için bu süreçte çocuktan beklentiler de değişiyordu. Ama 
ekonomistler şurada haklıydılar, bu çocuk sayılarını etkiliyordu, çünkü çocuğun ekonomik 
değeri sayılarla bağlıdır. Bir kişinin çok çocuğu varsa herbirinin katkısı birbirine eklenip o 
kişiye özellikle yaşlılık güvencesi sağlayabilir. Çocuğun psikolojik değeri ise çocuk 
sayılarıyla bağlantılı değildir. Bu nedenle sosyoekonomik gelişme sonucu çocuğun 
ekonomik değeri azaldığı için, psikolojik değeri değişmese de, doğurganlıkta bir azalma 
oluyordu. 

Şimdi denebilir ki, tamam ama bunlar çok makro düzeyde olgular. Evet öyleydi, ama 
oradan yola çıkarak, aslında bu araştırmanın bulguları benim için o kadar önemliydi ki, 
ondan sonraki hem aile değişme kuramımı hem de çocuk gelişimi ile ilgili yaklaşımlarımı 
doğrudan etkiledi. Başlangıçta ben bu araştırmayı yaparken kendimi sosyal psikolog olarak 
tanımlıyordum, uzun yıllar öyle tanımladım, ama giderek bu araştırmalar beni sosyal 
psikolojiden, insan gelişimine doğru götürdü ve bir gelişim bilimine doğru yönlendirdi. 
Burada gereken hem bağlamsal hem de işlevsel yaklaşım benim için çok önemlidir. 

Bu araştırmanın sonuçları aynı zamanda modernleşme paradigmasını da 
sorguluyordu. Sosyologların ortaya attığı modernleşme kuramında şöyle bir varsayım 
sözkonusu. Toplumlar geliştikçe, özellikle ekonomik gelişme ve endüstrileşmeyle aile 
düzeyinde ve insan ilişkileri düzeyinde çekirdekleşme ve bireyci bir yöneliş kaçınılmazdır, 
çünkü bu endüstrinin gereğidir. Halbuki Çocuğun Değeri araştırmasında benim bulgularıma 
göre, gerçekten de ailedeki nesiller arasındaki maddi bağımlılık azalıyordu, çocuktan maddi 
beklentiler yani çocuğun ekonomik değeri azalıyordu, fakat  psikolojik değeri azalmıyordu. 
Çocukla duygusal bağlılıklar devam ediyordu ve bunun özlemi de devam ediyordu; bireyci 
ayrışma yoktu; dolayısıyla burada bir karmaşıklık vardı ve modernleşme kuramı bu 
karmaşıklığı gözardı etmişti ya da bunun farkında  değildi. Çünkü araştırmaların çoğu batı 
toplumlarında yapılmış araştırmalardı, oradan dünyaya genellemeler yapılıyordu; oysa ki, 
bizim gibi, benim "beraberlik kültürü" dediğim türde toplulukçu bir kültürün olduğu 
toplumlarda maddi bağımlılıklar azalsa bile bu duygusal bağımlılıkların da azalmasını ve 
dolayısıyla insanların birbirinden ayrışarak bireyciliğe doğru bir gidişi gerektirmiyor. Bu 
nedenle burada modernleşme kuramının da sorgulamasına girmiş oldum; bulgular bana 
bunu gösterdi. Oysa ki çocuğun değeri araştırmasına başladığım zaman, hatta ilk sonuçlarını 
yazdığım zaman bunu tamamen modernleşme kuramı çerçevesinde yapmıştım. Ancak sonra 
bunun üzerinde tekrar tekrar düşününce ve bulguları dikkatlice inceleyince gördüm ki, 
aslında bu ilk yorumlarım doğru değildi, burada başka bir karmaşıklık vardı ve bu ancak 
bizim gibi ülkelerdeki araştırmalar sonucu ortaya çıkacaktı. Ondan sonraki çalışmalarım da 
bunların üzerine inşa oldu. 

Kısaca bir de şunu söyleyeyim. Çalışmalarımın başından beri, özellikle çocuğun 
değeri araştırmasından sonra, çocuğun konumunu iyileştirmeye yönelik neler yapılabilir 
diye de, uygulamaya yönelik olarak da düşünmeye başladım. Bu düşünce ilk olarak 1978-



1990 yılları arasında daha Çocuğun Değeri araştırma sonuçlarını yazarken Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yaptığımız bir hizmet çalışmasıyla ortaya çıktı. Bu çalışma okulöncesi eğitim 
çalışmasıydı, 0-6 yaş çalışması diye de adlandırılıyordu. Bu çalışmada bir grup çocuk 
gelişimi uzmanı, psikolog ve eğitimci ile birlikte çalışarak o grubu yönettim ve iki yıl içinde 
MEB'na öğretmenlerin ve anababaların kullanabilmesi için bazı kitaplar ve raporlar 
hazırladık. Bunlar içinde Türkiye'deki ilk anababa eğitimi kitabı vardır. Çocuğunuz  ve Siz 
adıyla basıldı. Sadece ilkokul eğitimi olan kimselerin anlayabileceği bir çocuk gelişimi 
kitabıdır. Bundan başka çocuklar için yaratıcı etkinlikler kitabı ve okul öncesi kurumlarında 
yıllık program kitabı gibi toplam beş tane kitap MEB'na sağlandı ve bunlar yıllarca kız 
meslek liselerinde, MEB'na bağlı okulöncesi kurumlarında kaynak kitaplar olarak 
kullanıldı. 

Bu çalışmaları yaparken iyice uygulamaya girdiğimiz için bu sefer  tekrar bu 
uygulamadan bilime geçme ihtiyacını hissettim ve "Erken yaşlarda çocuğun zihinsel 
gelişmesini desteklemek için bu materyali oluşturuyoruz, acaba bunlar gerçekten işe 
yarayacak mı?" sorusu ortaya çıktı. Bu sorunun cevabı olarak ve aynı zamanda Çocuğun 
Değeri araştırmasının ortaya koyduğu diğer bazı sorulara da bir cevap bulabilmek için erken 
destek projesine giriştik. "Erken Destek Projesi", 1982-1992 yılları arasında 10 yıllık bir 
süreyi kapsayan gene büyük bir projeydi; İstanbul'da yapıldı, Türkiye çapında bir proje 
değildi, ama derinlemesine çalışmalar ve uygulamalar içeren bir projeydi. Burada hem 
bağlamsal bir yaklaşım vardı, en baştan beri söylediğim gibi, çocuğa özellikle annesi 
aracılığıyla yaklaştık. Hem de işlevsel bir yaklaşım vardı. Ailenin hangi ihtiyaçlarına ne 
şekilde cevaplar aranabilir? Bu ihtiyaçlar özellikle kentleşme ve sosyoekonomik gelişmeyle 
nasıl değişiyor? Ve çocuğun yetişmesinde neler işlevsel olmaktan çıkıyor? gibi bazı sorular 
gene bağlamsal bir çerçevede ve sosyo ekonomik değişme temelinde ele alındı. 

Erken Destek Projesinde bir taraftan  çocuğun zihinsel gelişimi, bir taraftan  da benlik 
gelişimi üzerinde yoğunlaşıldı. Erken Destek Projesi bir taraftan  uygulamaya yönelik bize 
önemli ipuçları sağlarken ve yine bana epey şeyler öğretirken, diğer taraftan  da Çocuğun 
Değeri araştırma sonuçları ve Erken Destek Projesi bulguları biraraya gelince artık tam bir 
kuramsal gelişmeye yol açtılar. Böylece "aile değişme kuramı"nı oluşturdum. 
Sosyoekonomik gelişme içinde aile nasıl değişiyor? İşte bazı özellikle modernleşme 
kuramından faklı  bir aile gelişme süreci ortaya çıktı ve burada yeni sentezlerin oluştuğunu 
gördüm. Şöyle ki, sadece özellikle itaate yönelik bir çocuk yetiştirmekten, bağımsızlığa 
yönelik bir çocuk yetiştirmeye değil ama farklı  sentezlerin ortaya çıktığı bir çocuk 
yetiştirmeye doğru gidiş var. Zihinsel gelişme bakımından da yeni bazı sentezlere ihtiyaç 
var. İşte burada çocuğun geleceği konusuna araştırma temelinde bir geçiş sözkonusu 
olabilir. Bu geçiş ne yöndedir? Bunu bir şema ile anlatayım isterseniz (Şema 1). 

Şema 1 
SOSYAL DEĞİŞME, AİLE VE İNSAN GELİŞİMİ 

Ortam Kırsal/Geleneksel 
Düşük okullaşma düzeyi 
Uzmanlaşmamış işler 

o 
Kentsel 
Artan okullaşma düzeyi 
İş dünyasında artan uzmanlaşma 

Aile Karşılıklı bağımlılık modeli O 
Çocuğun yaşlılık güvencesi değeri 

Duygusal bağımlılık modeli 
Azalan maddi bağımlılıklar 

Çocuk 
Yetiştirme 

İtaate yönelik çocuk 
Yetiştirme işlevsel 

Özerklik işlevsel 

Benlik 
Gelişimi 

İlişkisel benlik Özerk-ilişkisel benlik 

Öğretme Göstererek öğretme 
İşlevsel 

Sözel, mantıksal öğretme 
İşlevsel 

Yetkinlik 
Gelişimi 

"Sosyal zeka", günlük/pratik 
yetkinlik 

o Bilişsel yetkinlik 
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Bu bağlamsal çerçeve düzeyinde en temel değişme nedir? Çocuğun geleceği olarak 
düşündüğümüzde sosyal değişmeyi en önde gözönüne almamız gerekir. Çünkü, 
sosyoekonomik değişim aslında çocuğun işlevlerini de değiştiriyor. Kırsal geleneksel 
ortamda düşük okullaşma düzeyi, uzmanlaşmamış işler sözkonusu olduğunda bunlara uygun 
itaatkar çocuk yetiştirme işlevseldir. Ancak Türkiye'de de tüm dünyada da kırsal toplumdan 
kentsel topluma doğru bir değişme var. Türkiye'de müthiş bir kentleşme söz konusu; bugün 
nüfusun  % 60'ının üstü kentlerde yaşıyor. Iş dünyasında uzmanlaşmamış işlerden artan 
uzlaşmaya doğru gidiliyor. Aileye baktığımızda bunun yansıması, nesiller arası karşılıklı 
bağımlılık modelinden, yani maddi bağımlılıklardan (çocuğa yaşlılık güvencesi olarak 
bakmak yöneliminden), sadece duygusal bağlılıkların sözkonusu olduğu bir aileye doğru 
değişme oluyor. Çocuk artık aile için bir ekonomik gelir kaynağı değil, tam tersine bir 
masraf  kaynağıdır. Dolayısıyla çocuğun ekonomik değeri kalmıyor ama psikolojik değeri 
devam ediyor, hatta artıyor. Çocuğun yaşlılık güvencesi değeri ve maddi bağımlılıklar 
azalıyor ve farklı  türde bir işlevsel bütün ortaya çıkıyor. Bunun çocuk yetiştirmeye 
yansıması olarak itaate yönelik çocuk yetiştirme işlevsel olmaktan çıkıyor, özerklik işlevsel 
olmaya başlıyor. Niçin? Geleneksel kırsal toplumda durağanlık ve uzmanlaşmamış, 
çeşitlenmemiş işler sözkonusu olduğu için, yaşlıların tecrübesi önemli bilgi kaynağıdır. 
Böyle bir ortamda itaatkar çocuk yetiştirme, çocuğun etkin bir şekilde yetişmesini sağlar. 
İtaatkar çocuk aynı zamanda ileride vefalı  bir evlat da olacağı için, anababaya yaşlılık 
güvencesi sağlama ihtimali de daha yüksektir. Dolayısıyla böyle bir ortamda itaate yönelik 
çocuk yetiştirme işlevseldir. 

Ancak iş dünyasında artan uzmanlaşma ve artan okullaşmayla artık sadece itaate 
yönelik çocuk yetiştirme yetersiz oluyor ve özellikle iş dünyasında kişinin başarılı 
olabilmesi için, kendi kendine karar verebilmesi, özerk olabilmesi gerekiyor. Etkin olan 
kişi, özerk olabilen kişi oluyor. Dolayısıyla çocuk yetiştirmeye özerkliğin girmesi gerekiyor. 
İşlevsel bir kuramsal yaklaşım özerkliğin gerektiğini ortaya koyuyor. Benlik gelişimine 
baktığımızda da sadece ilişkisel bir benlik yerine özerkliği de içeren ama ilişkiselliğini 
koruyan özerk ilişkisel benlik ortaya çıkıyor, çünkü duygusal bağlılıklar hâlâ sözkonusu. 
Tamamen ayrışmış bireyci bir aile sözkonusu değildir. 

Burada çok önemli bir sentez ortaya çıkıyor. Bu sentez ne batı psikolojisinin ne de 
modernleşme kuramanın içermediği bir sentezdir, bu aslında bizim gibi toplumlarda yapılan 
araştırma bulgularından ortaya çıkıyor. Öğretme-öğrenmede göstererek öğretmeye ek olarak 
sözel mantıksal öğretme işlevsel olmaya başlıyor. Oysa ki, kırsal kesimde antropologların 
bulgularına göre göstererek, taklide ve gözleme dayanan öğrenme sözkonusu. Çünkü okul 
işlevleri ve uzmanlaşmış iş dünyası için sadece görerek, taklit ederek öğrenme yetmiyor, 
özellikle sözel zeka ve mantıksal usavuruş önemli oluyor. Okul başarısı ve daha sonraki iş 
başarısı için bunlar gerekiyor ve kentsel ortamda bunlar işlevsel oluyor. Yetkinlik gelişimi 
de, hangi tür kişinin yetkin kişi olacağı da, günlük pratik yetkinliğe ek olarak bilişsel 
yetkinliği de içeriyor. Yani başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı ilişkisel benliğin sahip olduğu 
sosyal zeka ve günlük pratik yetkinliklere bilişsel yetkinliğin ister istemez eklenmesi 
sözkonusu oluyor. Burada karmaşık bir işlevsel değişimler modeli ortaya çıkmaktadır.* 

Şu denebilir, bu aslında oluyor mu? İşlevsel bir yaklaşımla böyle olması gerek,<ama 
oluyor mu? Çoğu zaman olmuyor. Çoğu zaman kültür değişmeye direniyor. Kentte bile 
anne babalar özellikle itaate yönelik çocuk yetiştirmede ısrar ediyorlar. İşlevsel olmaktan 
çıktığı halde böyle çocuk yetiştirmeye devam ediyorlar. İşte burada bizlere, psikologlara, 
eğitimcilere önemli bir rol düşüyor. Burada toplumu eğitmek, anababaları eğitmek, 
değişmeye özendirmek ve bu değişikliğin niçin böyle olması gerektiğini anlatmak görevi 
bize düşüyor. 

Teşekkür ederim. 

* Bu aile değişiminin ayrıntıları için bakınız: Kağıtçıbaşı, Ç. Kültürel  Psikoloji:  Kültür  Bağlamında  İnsan 
ve Aile. Yapı Kredi Yay., 1998. 
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TÜRKIYE'DE ÇOCUK GELIŞIMININ DEĞERLENDIRILMESINDE 
KULLANıLAN ÖLÇEKLER 

Prof.Dr.  Meziyet  ARI 

Çocuğun gelişiminin bilimsel bir disiplin içerisinde incelenmesi ancak 20. yüzyılın 
başlarından itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. Önceleri tek tek bebeklerin davranışlarının 
doğal olarak gözlenmesinden elde edilen bilgiler zamanla daha gelişmiş tekniklerle, daha 
objektif  olarak sağlanmaya başlanmıştır. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında 
birçok bilim adamı çocuğun gelişimini incelemek üzere çoğu zaman kendi çocuklarını 
doğumlarından itibaren gözleyerek, tepkilerini kaydetmişlerdir. Bu kayıtların yayınlanması 
ile pekçok bebek biyografisi  ortaya çıkmıştır. 

Bebek Biyografileri 
Bebek biyografilerinde  ilk öncü işaret bir alman fizyologu  olan F. Tiedeman'dan 

gelmiştir. Tiedeman, daha 1787'de "Hessiche Beitraege"de 1781'den itibaren, oğlu 
Frederich üzerinde yaptığı düzenli gözlemleri yayınlamıştır. 

1876'da Ribot'un kurmuş olduğu "Revue Philosophique", Taine'in "Çocuklarda ve 
İnsan Türünde Dilin Kazanılması" başlıklı bir ön yazısı ile yayınına başlamıştı. 1877'de 
"Mind" dergisi için çevirisi yapılan bu makalede Taine'in kendi kızı üzerinde yaptığı ve 
hemen kaydetttiği gözlemleri yer almaktaydı. Aynı yıl "Mind" dergisi C.Darwin'in 37 yıl 
önce kendi çocuklarından biri üzerinde yaptığı ve hemen kaydetmiş olduğu gözlemlerine 
dayanan bir makale daha yayınladı. Bu makalesinde Darwin, bebek ve çocuk gelişimi 
üzerindeki yayınların dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı. 

Daha sonra 1881 'de yine gözlemlere dayanan bir eser daha yayınlandı. Bu eser bir 
Alman fizyologu  olan W.Preyer'in oğlunun gözlem kayıtlarını kapsıyordu. Preyer gözlem 
kayıtlarının tutulmasında üst standartlar getirmişti. Oğlunu hergün sabah, öğle ve akşam 
olmak üzere hiç olmazsa üç kez gözlem altında tutuyor, gözlemlerini hemen, tam ve doğru 
olarak kaydetmeye özen gösteriyordu. Doğal gözlem kayıtlarının, belirli aralıklarla 
sürdürülmesi, hemen, yorumsuz, tam ve doğru olarak kaydedilmesi gibi yüksek standartlar 
günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. Bebek biyografileri  üzerinde Darwin ve 
Preyer'in önemli katkıları olmuştur. Daha sonraları 1890'da Amerika'da "Science" 
dergisinde J.M. Baldvvin'in, Fransa'da "Revue Philosophique" dergisinde Binet'nin kendi 
kızlarına ait ilk gözlemleri yayınlandı. 1893'de Shin'in, 1896'da Moore'un, 1907 ve 1908 
yıllarında Alman psikologu W.Stern'in karısı ile birlikte üç çocuğu üzerinde yaptıkları 
gözlemler yayınlandı. Bu gözlemlerde yazarların objektif  olmaya özen gösterdiği dikkat 
çekmektedir. Çocuklarını vasat gelişen çocuklar olarak tanımlamışlardır. Ancak, daha ilk 
eserlerden itibaren yazarlar çocukların gelişme yönü ve hızındaki bariz farklılıklar  üzerinde 
durmuşlardır. Bu farklılıklar  çocukların bireysel özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi 
gözlemlerin yanlı veya yorumlu olarak kaydedilmesinden de ortaya çıkabilirdi. Ayrıca doğal 
gözlemlerde tek tek bebeklerden toplanan bilgileri tüm çocuklara genelleme olasılığı yoktu. 

Dennis ve Dennis 1937'de 48 yazarın bebek biyografilerine  yönelik yayınlarını 
taradılar. Bunlar yazarların kendi görüşlerini vurguladıkları, dar bakış açılı yayınlarıydı. 
Piaget'nin çocuklarla çalışmalarının ortaya çıkmasından sonra bebekler üzerinde yürütülen 
çalışmalar disiplinli, katı ve bilimsel içerikli bir şekil kazandı. Bebek biyografileri  çocuk 
gelişimi ile ilgili zengin bilgi kaynakları olmalarına rağmen normal gelişimi bilimsel olarak 
ortaya koymaktan uzaktı. Bütün bu özelliklerine rağmen bebek biyografileri  doğru yönde 
atılmış birer adımdır. 



Bebek biyografisi  yazarlarının öncü çabalan sonucunda daha sonraki yıllarda çocuk 
üzerinde bilimsel araştırmaların yaygınlaştığı görülmektedir. Biyografik  yayınların sağladığı 
bilgiler ışığında gözlem koşullarının ve gözlenecek davranışların önceden belirlenmesi ve 
aynı yaştaki çocuklarda bu davranışın görülme yüzdesinin belirlenmesi gibi istatistiki 
yöntemlere yönelim gelişim araştırmalarında Normatif  Döneme geçişi sağlamıştır. 

Gelişim Araştırmalarında Normatif  Dönem 
Normatif  incelemelerde çocukların gelişimlerini değerlendirmek için çok sayıda aynı 

yaşta çocuğun farklı  gelişim alanlarını temsil eden beceri ve kazançlarının bilinmesi 
gereklidir. Bu nedenle aynı yaşta çok sayıda çocuktan belirli beceriler hakkında bilgi 
toplanır ve normal bir çocuğun gelişimini temsil edici yaşa bağlı ortalama hesapları yapılır. 
Bu normatif  yaklaşım 20. yüzyılın başlarında G.Stanley Hail (1844-1924) ve öğrencisi 
Arnold Gesell (1880-1961) tarafından  yoğun bir biçimde kullanılmıştır. 

20. yüzyılın başlarında Hail en etkili Amerikan psikologu idi. Amerika'da çocuğa 
yönelik araştırmalarda öncü bir isim olan Hail Almanya'da Wundt ve Helmholtz'un 
öğrencisi olmuştu. Hail, Berlin'de 1869'da çocukların bilgilerine dair yapmış olduğu bir 
anketin sonuçları ile çok ilgilenmişti. Bu ankette soru listesi kullanılmıştı. Bu yöntem 
Galton'un ikizler ve zihni imajlar üzerindeki incelemelerinde kullanmış olduğu bir 
yöntemdi. 1880'de Boston'a dönen Hail, burada da aynı yöntemi okula başlayan çocuklar 
üzerinde kullandı ve sonuçlarını 1883'de yayınladığı bir eserde ortaya koydu. Eserin adı 
"The Contents of  Children's Mind on Entering School" idi. Anketin amacı okula başarken 
çocukların zihninde hangi kavram ve bilgi temellerinin mevcut olduğunu saptamaktı. Hail 
bu temellerin az olduğunu belirterek, 6 yaşındaki çocukların %80'inin sütün inekten elde 
edildiğini bilmelerine karşın, derinin hayvandan elde edildiğini bilenlerin oranının %6 
olduğunu ortaya koymuştu. Hall'ın soru listesi yöntemi ile çocuk ve gençlerde sistemli 
incelemeleri 1894 yılından sonra yoğunluk kazandı. Bu yaklaşımla Hail, farklı  yaşlardaki 
çocukların korkuları, ilgileri, oyunları, rüyaları, arkadaşları hakkında çok sayıda detaylı 
bilgi toplamıştı. 

Aynı geleneksellik içinde Gesell, kariyerinin büyük bir bölümünü bebek ve 
çocuklardan normatif  bilgiler toplamakla geçirdi. Gesell 30 yaşlarında psikoloji 
doktorasına sahip başarılı bir psikolog iken fizyolojik  süreçler hakkındaki bilgilerini 
artırmak üzere Tıp Fakültesine kaydolmuştur. Yale Çocuk Gelişimi Kliniğinde 50 yıl 
boyunca arkadaşları ile çok geniş örneklemli ve detaylı olarak çocuk nöro-motor gelişimi 
hakkında bilgiler toplamıştır. Gesell aynı zamanda 1925 yılında ilk bebek gelişimi ölçeğini 
geliştirmiştir. Gesell'in bebek ve çocuk gelişimi ile ilgili ölçeği pek çok dile çevrilmiştir. 
Günümüzde bile revizyondan geçirilmiş hali ile pekçok pediatrist tarafından 
kullanılmaktadır. Gesell'in gelişimi değerlendirmek üzere geliştirdiği norm listelerinden 
esinlenen pekçok araştırmacı benzer gelişim testleri geliştirmiştir. Bunlar arasında 
Shirley'nin 1370 ev ziayareti ile geliştirdiği gelişim normları (Shirley, 1931) özenli bir 
çalışmadır. Erken çocukluk döneminde çocuk gelişiminde normatif  çalışmaların iki amacı 
vardı. Tüm çocuklarda yaşa bağlı gelişimsel değişimleri betimlemek ve bebekler arasında 
güvenilir ve yordamaya olanak sağlayan farklılıkları  saptamaktı. Öncelikli hedef  tüm 
çocuklarda yaşa bağlı gelişimsel değişimleri saptamaktı. Bu akım 1930'lu yılların sonuna 
kadar devam etti. 

Normatif  çalışmalara karşı bazu bilim adamlarının şiddetli eleştirileri olmuştur. 
Özellikle soru listeleri ile toplanan verilere karşı kuşkular artmıştır. Normatif  araştırmacılar 
zamanla soru listeleri yerine bebekleri bizzat inceleyerek gelişimsel değişmeleri saptamaya 
çalıştılar ve diğer başarılı çalışmalarının yanında ilk gelişim ölçeklerini geliştirdiler. İlk 



gelişim ölçekleri bebeklerde duyu-motor gelişimi değerlendirmeye yönelik maddeleri içeren 
ve genellikle bebek zeka testi olarak isimlendirilen ölçeklerdir. 

Dünyada en iyi tanınan ve en çok kullanılan bireysel zeka testi Stanford-Binet  zeka 
testidir. Alfred  Binet ve Teodor Simon 1904 tarihinxde Fransız Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından  normal öğretimin yapıldığı sınıflarda  başarısızlık gösteren çocukların önceden 
tanılanması için kurulmuş bir komisyonda görev aldılar. Binet 1890'da zekayı dış dünyanın 
algılanması, algılamaların bellekte yerleştirilmesi ve bu içerik üzerinde düşünülmesi süreci 
olarak tanımlamıştır. 1904 yıluında Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
görevlendirildiğinde kendi zeka yaklaşımına uygun bir ölçme aracı geliştirmeye çalıştı. 
Daha önceleri zekayı ölçmeye çalışan bazı Amerikalı ve Alman bilimadamları duyum-
reaksiyon süresi gibi süreçleri ölçerek zekayı değerlendirmeye çalışmışlar ancak 
yöntemlerinde başarılı olamamışlardı. Binet kendi zeka tanımı kapsamında geliştirdiği ilk 
zeka ölçeğinde sayı, şekil belleği, sözcüklerden cümle kurma, kelime dağarcığı, kavramlar 
arası benzerlik ve farklılıkları  bulma, parça-bütün ilişkilerini algılama gibi karmaşık zihinsel 
süreçleri ölçmeyi hedeflemiş  ve 1905 ylında dünyada ilk zeka testini geliştirmiştir. Değişik 
alt-testleri kapsayan bu ölçek uygulamalarda başarılı sonuçlar vermiştir. 

BİNET ZEKA TESTLERİ 
Simon- Binet Zeka Testi (1905) 
Bu ilk Binet testi kolaydan zora doğru sıralanan 30 maddeden oluşmaktaydı. 1905 

ölçeğinde norm grubu 3,5,7,9 ve 11 yaş gruplarından oluşmuş, her birinden 10 kişiye test 
verilmiştir. Bu ilk ölçekte kullanılan maddelerin çoğu halen kullanılmaktadır. Bu ilk testten 
3 yıl sonra Binet-Simon Zeka Testi kendileri tarafından  revizyona alınmıştır. 

Simon-Binet Zeka Testi 1908 revizyonu 
Norm grubu: 3-13 yaşlarına doğru genişletilmiş, maddeler 59'a çıkarılmış ve ilk kez 

zihin yaşı kavramı bu testte verilmiştir. 
Binet Zeka Ölçeği 1911 revizyonu 
Bu revizyonda 11-14 yaşlar arası zeka gelişim hızı azaldığı için bu yaşlar arası 

maddeler konulmamıştır. Bu maddelerden bazıları bir üst yaş dilimi olan 15 yaşa 
kaydırılarak yetişkinler düzeyi meydana getirilmiştir. Bu ölçek bir çok ülke tarafından 
uyarlanmaya alınmıştır. Ölçek, Türkçeye 1915'de Psk. Alaattin Gövsa tarafından  tercüme 
edilmiş, ancak uyarlaması yapılmamıştır. 

1916 Stanford-  Binet Zeka Ölçeği 
Binet'in 1916 revizyonu Amerika'da Stanford  Üniversitesinde L.M. Terman 

tarafından  gerçekleştirilmiştir. Amerikalı 2300 denek üzerinde standardize edilmiştir. 
Yaş Grupları: 3-14 yaş/ orta yetişkin/ ileri yetişkin 
Madde Sayısı: 90 (31 madde yeniden hazırlanmış) 
Türkiye'de Standardizasyonu Yapılan Diğer Çocuk Zeka Testleri 
David Wechsler 1939 tyılında (WISC) olarak bilinen "Weschler Intelligence Scale 

for  Children" kelimelerinin ilk harflerinin  birleştirilmesinden oluşan bir sembolle tanınan 
çocuk zeka testini geliştirmiştir. Bu test daha sonra 1974 yılında WISC-R olarak 
revizyondan geçirilmiş şekli ile yayınlanmıştır. Her iki test'de Türkçe'ye çevirilmiş ve 
uyarlanmıştır. 
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İlk Wechsler Zeka Ölçeği, yetişkinler için hazırlanan bireysel bir zeka ölçeği olarak 
1939 yılında yayınlandı. Stanford-Binet'den  sonra en çok kullanılan testler sıralamasında 
ikinci sırada yeralacak şekilde yaygın kullanım alanı buldu. Wechsler'in zeka ölçeğine 
getirdiği en önemli farklar  şunlardır: yaş ölçeği yerine alt-ölçekler formatını  getirmesi; test 
maddelerini "başardı" yerine her maddeye puan verilmesi yöntemini getirmiş olması; sözel 
olmayan "performans"  testlerini de zeka değerlendirmesi kapsamına alması; tek puan yerine 
çok puan veren bir sistemle daha analitik değerlendirme olanağı sağlamasıdır. 

1937 Stanford-  Binet revizyonu ve Türkçe Formu 

Orjinal Adı: Stanford-  Binet Intellıgence Scale Türkçe Formu: Stanford-Binet  Zeka Testi 
Geliştirenler: L.M. Terman 

A.M. Merrill 
Uyarlama: Refıa  Uğurel-Şemin 

Tarihi: 1937 Tarih: 1958 
Yaş Grupları: 2-16 yaş 
Orta yetişkin/üst yetişkin 
I / üst yetişkin II 

Yaş Grupları: 2-16 yaş 
Orta yetişkin/üst yetişkin 
I / üst yetişkin II 

Ölçeğin 2 formu  vardır. 
L ve M formları  Her formda 
129 madde vardır. 
Standardizasyon: 2-5 yaşları arasında her 6 aylık 
yaş grubunda 100 çocuk olmak üzere 6-14 yaş 
grubundan 200 ve 15-18 yaş grubundan da 200 
olmak üzere toplam 3000 kişiye uygulanmıştır. 

Ölçeğin 2 formu  vardır. 
L ve M formları  Her formda 
129 madde vardır. 
Standardizasyon: 2-18 
yaşları arasında 2000 
çocuk üzerinde çalışma yapılmıştır. 
Veriler İstanbul ve Edirne çocuklarından 
toplanmıştır. 

Geçerliği: Madde geçerliğine bakılmıştır. Geçerliği: Madde geçerliğine bakılmıştır. 

1960 Stanford-Binet  Zeka Ölçeği Revizyonu ve Türkçe Formu 
Orjinal Adı: Stanford-  Binet Intelligence Scale Türkçe Formu: Stanford-Binet  Zeka Testi 
Geliştirenler: L.M.Terman 

A.M.Merrill 
Uyarlama: Refıa  Uğurel-Şemin 

Tarihi: 1960 Tarihi: 1972 
Yaş Grupları: 2-16 yaş 
Orta Yetişkin/üst yetişkin I/üst yetişkin II 

Yaş Grupları: 2-16 yaş 
Orta Yetişkin/üst yetişkin I/üst yetişkin II 

L ve M formları  kaldırılmış tek form 
kullanılmıştır. Zeka bölümü yerine standart 
puanlara göre zihin seviyesi ifade  edilmiştir. 

L ve M formları  kaldırılmış tek form 
kullanılmıştır. Zeka bölümü yerine standart 
puanlara göre zihin seviyesi ifade  edilmiştir. 

Standardizasyonu: Yapılmamıştır. Daha sonra 
1972 yılında 2100 çocuğa uygulanmıştır. 

Standardizasyonu: Yapılmıştır. İstanbul 
çocuklarına uyarlanmış ve 5 i 10 çocuk 
araştırma kapsamına alınmıştır. 

Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak kullanılan en tanınan iki testi Stanford-Binet 
Zeka Testi ile Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği belirli aralıklarla revizyona tabi 
tutulmaktadır. 

Hızlı teknolojik gelişmelerin yarattığı toplumsal değişimler testlerin zaman içinde 
tekrar revizyondan geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde yukarıda ifade  edilen 
mevcut formları  ile kullanılan bu iki test de tekrar revizyondan geçirilmiştir. Ancak her 
ikisinin de yeni şekilleri Türkçe'ye uyarlanmamıştır. Bu yeni şekilleri hakkında kısaca bilgi 
vermek gereği hissedilmektedir. 
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Wechesler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ve Türkçe Formu 
(WISC) 

Orjinal Ölçek: Wechsler Intelligence Scale for 
Children 

Türkçe Formu: Wechsler Çocuklar için Zeka 
Ölçeği 

Geliştiren: D.Wechsler Uyarlayan: Refıa  Uğurel Şemin 
Tarihi: 1952 Tarihi: 1978 
Yaş Grubu: 5-16 yaş arası çocuklar Yaş Grubu: 5-16 yaş arası çocuklar 
Uygulama süresi: 1-1.5 saat -

Sözel ve performans  olmak üzere 2 alt testi 
vardır. Performans  alt testleri sürelidir. Sözel 
testin 6 alt testi, performans  testin 6 alt testi 
bulunmaktadır. Her iki gruptan birer alt test 
yedek alt test görevini görmektedir (sayılar, 
labirentler) 

Sözel ve performans  olmak üzere 2 alt testi 
vardır. Performans  alt testleri sürelidir. Sözel 
testin 6 alt testi, performans  testin 6 alt testi 
bulunmaktadır. Her iki gruptan birer alt test 
yedek alt test görevini görmektedir (sayılar, 
labirentler) 

Stanford-Binet  Zeka Ölçeği 1986 Revizyonu 
Geliştirenler: Thordike, Hagen, Sattler, 1986 
Yaş Grubu: 2 yaştan yetişkinliğe kadar 
Önemli Değişiklikler: Yaş ölçeği bırakılmış ve aynı türden maddeler gruplanarak 

"15" alt-ölçek şeklinde yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve herbiri için ayrı ayrı puanlar elde 
edilebilmektedir. Alt-testlerin nitelik alanları ise 4 grupta toplanmıştır. Bunlar 1- Dile 
Dayanan Muhakeme; 2- Soyut ve Görsel Muhakeme; 3- Sayısal Muhakeme; 4- Kısa Süreli 
Bellek şeklinde gruplanmıştır. Geçerlik ve Güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 

VYechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ve Türkçe Formu (WISC-R) 
Orjinal Ölçek: Wechsler Intelligence Scale for 
Children-Revised (WISC-R) 

Türkçe Formu: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 
(WISC-R) 

Geliştiren: D.Wechsler Uyarlayan: 1.Savaşır, N.Şahin 
Yılı: 1974 Yılı: 1994 
Yaş Grubu: 6-16 yaş Yaş Grubu: 6-16 yaş 
Süresi: 60-70 dakika Süresi: 60-70 dakika 
Kapsamı: Sözel-Performans  Testleri Kapsam: Orjinal ölçeğin kapsamı korunmuştur. Sözel 

ve performans  olmak üzere 2 test ve her testin 6'şar 
alt testi bulunmaktadır. 

Normları: A.B.D. değişik bölgelerden 6 yaştan 16 yaş 
11 aylığa kadar her yaş grubundan 200 çocuk olmak 
üzere 2200 beyaz ve zenci çocuk üzerinde puan ve 
standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ham puanlar 
standart puana çevrilmiş ve tablolar hazırlanmıştır. 

Normları: Ankara bölgesinden 769, diğer 11 ilden 
869 olmak üzere toplam 1638 çocuk norm 
çalışmasına alınmıştır. 4'er aylık yaş dilimlerine 
ayrılmış olan gruplarda her alt testin ortalaması, 
standart sapması ve z puanlan bulunmuştur. Standart 
puanlar elde edilmiştir. 

Güvenilirliği: iki yarım test güvenilirliği 
Spearman-Brown formülü  kullanılarak hesaplanan 
güvenilirlik katsayısı sözel bölüm için .94, performans 
bölümü için .90, toplam zeka bölümü için .96 
bulunmuştur. 

Güvenilirliği: İki yarını test güvenilirliği Spearman-
Brown formülüne  göre düzeltilmiş, güvenlik katsayısı 
sözel bölüm için .98, performans  için .96 
bulunmuştur. (Sayı dizisi ve şifreler  hariç) 

Standart Hata: 
Her yaş grubunda alt-testler için standart zeka bölümü 
cinsinden hesaplanan ölçmenin standart hatası 1.15-
1.70 arasında değişmektedir. 
Sözel performans  ve toplam zeka bölümü cinsinden 
hesaplanan ölçmenin standart hata değerleri 3.60, 5.66 
ve 3.19 olarak bulunmuştur. 

Standart Hata: 
Alt-testler için 1.07 ve 1.87 zeka puanı arasında 
bulunmuştur. 
Sözel performans,  toplam zeka bölümleri için zeka 
bölümü cinsinden hesaplanan standart hata değerleri 
3.83, 4.48, 3.39 olarak bulunmuştur 
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Geçerlik: 
Yapı Geçerliği: Sözel ve performans  bölümlerinin alt-
testleri arasındaki korelasyon 11 yaş grubu için ayrı 
ayrı hesaplanarak bulunmuştur. 
Geçerlik katsayıları: 

.34, .78 (sözel) 

.33, .68 (performans) 

.38, .74 (Tüm Test) 
Ölçüt-bağımlı geçerlik: 118 çocuğa hem Stanford-Binet 
L-M formu  hem de WISC-R, Sözel Bölüm için .77, 
performans  için .74, Toplam Zeka .82 olarak 
hesaplanmıştır. 

Geçerlik: 
Yapı Geçerliği: Alt-testler arası ilişkiler hesaplanmış, 
.51 , .86 arasında bulunmuştur. 
Ölçüt-bağımlı geçerlik: 4'er aylık yaş dilimlerinden 
4'er tane olmak üzere 124 çocuğun testten elde 
ettikleri puanlar orijinal ve Türkçe form  normlarına 
kullanılarak standart puanlara ve Z.B. puanlarına 
çevrilerek sözel zeka bölümleri yönünden fark 
bulunmamıştır. 

NVechsier Çocuklar için Zeka Ölçeği III (1991) 
Geliştirenler: D.Wechsler 
Yaş Grubu: 6-16 
Puan Türü: 3 IQ Puanım vermekte (Sözel, Performans  ve Tanı) 
Kapsam : 13 Alt Testi var; 10 zorunlu, 3 yedek 6 Sözel Alt test; 7 Performans  Alt-
Testi bulunmaktadır. 

Geçerlik ve Güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. WISC III'ün WISC-R'a göre, Sözel 
IQ'da 2 puan, Performans  lQ'da 7 puan, Toplam IQ'da 5 puan aşağıda sonuçlar verdiği 
bulunmuştur. 

Ülkemizde Kullanılan Diğer Gelişim Testleri 

Bebekler için geliştirilmiş testlerden birinin (Bayley Çocuklar için Gelişim Ölçeği) 
ükemizde uyarlaması yapılmıştır. Bu test hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 
incelendiği zaman Amerikan bebekleri için geliştirilen standart puanların Türk bebekleri 
için de kullanılabileceği belirtilmektedir. Testin 1977 verilerine göre kullanılan şeklinin 
yeniden ele alınması ve Türk bebeklerine göre geliştirilen standart puanlara ihtiyaç olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bayley Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği 
ORJINAL ÖLÇEK TÜRKÇE FORMU 

Bayley Scales of  Infant  Development (BSID) Bayley Çocuklar için gelişim ölçeği 
Geliştiren: Nancy Bayley Uyarlayan: Lale Vanlı 
Tarihi: 1969 Tarihi: 1977 
Yaş Grubu: 2 ay- 30 aylar arası Yaş Grubu: 2 ay- 30 aylar arası 
İteni sayısı: 244 

Bilişsel gelişim: 163 
Motor gelişim:81 
Bebek Davranış kayıt: 30 

İtem sayısı: 244 
Bilişsel gelişim: 163 
Motor gelişim: 81 
Bebek Davranış kayıt: 30 

Süresi: 45-60 dakika Süresi: 45-60 dakika 
Normları: 1262 bebek üzerinden elde edilen puan 
ortalama ve standart sapma tabloları vardır. 

Normları: Türk ve Amerikan bebeklerin ölçekten elde 
ettikleri ham puan ortalamaları karşılaştırılmış, 
bunların birbirine yakın olduğu görülmüştür. 
Amerikan bebekleri için geliştirilen standart 
puanların Türk bebekleri için de kullanılabileceği 
belirtilmiştir. 

Güvenilirlik:tki-Yarım Test Güvenilirliği 
Her iki alt test eşit olarak yarıya bölünerek 
aralarındaki korelasyona bakılmıştır. 
Zihinsel Alt Test için .81 ile .93 
Devinsel Alt Test .68- .92 

Güvenilirlik:tki-Yarım Test Güvenilirliği 
Her iki alt test eşit olarak yarıya bölünerek 
aralarındaki korelasyona bakılmıştır. 
Zihinsel Alt Test için .81 ile .93 
Devinsel Alt Test .68- .92 
Geçerlik: Ölçüt Bağımlı Geçerlik 24, 27, 30, aylık 120 
bebeğe Stanford-Binet  Zeka Testi uygulamış. Testler 
arası .57 olarak belirlenmiştir. 

Geçerlik: Yapılan geçerlikte yaş ile zihinsel ve 
devinimsel alt testleri arasında .94 düzeyinde 
korelasyon bulunmuştur. Her iki alt test arası 
korelasyon .96 olarak saptanmıştır. 
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Gelişimsel Tarama Testleri 
Ülkemizde iki gelişimsel tarama ölçeği kullanılmaktadır. Bunlardan biri Denver 

Gelişimsel Tarama Testi II, diğeri ise Ankara gelişimsel Tarama Envanteridir. Ankara 
Gelişimsel Tarama Envanterinin ülkemizde geliştirilmiş bir envanter olması sevindiricidir. 
Tarama envanteri olarak bir ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. Bilgilerin büyük oranda 
anneden alınması kapsamlı değerlendirmeler için yetersizlik doğuracağından sadece 
taramalarda kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Ülkemizde kullanılan diğer bir gelişim testi de Denver Gelişimsel Tarama Testidir. 
Günümüzde çocukların hızla değerlendirilmelerinde en sık kullanılan ölçektir. Özürlü 
çocukları ayırdetmede dünyada en sık kullanılan test olma özelliğini de taşımaktadır. 

Tarama testleri problemin mevcut olup olmadığını değerlendirmede kullanılan 
ölçekler olarak problemin niteliği hakkında kapsamlı bilgi vermemektedir. Bu nedenle daha 
kapsamlı gelişim ölçeklerine ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde Gelişim Testlerine olan ihtiyacı karşılamak için Hacettepe Üniversitesi 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Arı, M. başkanlığındaki bir ekip 
(Bayhan, P., Artan, İ., Üstün, E., ve Akman B.) tarafından  0-73 aylar arasındaki Türk 
çocuklarının gelişimini kapsamlı değerlendirmeye yönelik bir ölçek çalışmasına 1989 
yılında başlanmıştır. 874 çocukla yapılan pilot çalışmalardan alman veriler doğrultusunda 
maddeler yeniden düzenlenerek 2532 çocuk üzerinde incelemeler yapılmıştır. Ölçek 6 
gelişim alanını kapsamaktadır. 

Büyük Motor (64 madde) Dil Gelişimi (61 madde) 
Küçük Motor (72 madde) Kişisel Sosyal Gelişim (51 madde) 
Bilişsel Gelişim (70 madde) Özbakım Becerileri (43 madde) 

Ölçekle ilgili bazı istatistiksel değerlendirmeler halen devam etmektedir. Hacettepe 
Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde yürütülen, çocuklara yönelik diğer bir 
değerlendirme ölçeği de McCarthy Scales of  Children's Abilities Test'in Türkçe formunun 
geliştirilmesi çalışmasıdır. Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenen bir araştırma kapsamı çerçevesinde Prof.  Dr. Meziyet Arı başkanlığındaki bir 
ekip (Gönen, M; Bayhan, P., Üstün E., Akman, B.) tarafından  yürütülmektedir. 

Ülkemizde pekçok testin Türkçeye çevrildiği çok azının uyarlamasının yapıldığı 
bilinmektedir. Bu makale kapsamında, çok kullanılan ve uyarlaması yapılan gelişim testleri 
ele alınmıştır. Bu alanda yeni testlerin geliştirilmesine ihtiyaç hissedilmektedir. 

Türkiyemiz çok genç bir nüfusa  sahip, doğurganlık hızı yüksek bir ülkedir. Bebek ve 
çocuklarımızın gelişimlerini engelleyen sorunların erken tanılanması, varsa gelişimsel 
problemlerin yapısı hakkında değerlendirmelere gidilmesi, erken tıbbi müdahale ve 
destekleyici eğitim hizmetlerinin sağlanması, sağlıklı kuşaklar yetiştirmede toplumsal 
sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Mevcut imkanlar dahilinde götürülen hizmetlerin 
bu amacı karşılayabildiği söylenemez. Ülkemizde açısından gelişimsel değerlendirme 
araçlarının yaygın ve doğru bir şekilde kullanılması ciddi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğa 
karşın geliştirilen ve uyarlanan araçların yaygın olarak kullanımı ve güncelliğinin 
korunmasının sağlandığım söylemek mümkün değildir. Yetişmiş insan gücünün daha 
rasyonel kullanılması ve amaca yönelik değerlendirme araçlarını binbir güçlükle geliştiren 
veya uyarlayan bilimadaırtlarının desteklenmesi ve özendirilmesi 21. yüzyıla girerken 
sağlıklı ve bilinçli kuşaklar yetişmesini hedefleyen  ülkemizin üzerinde durması gereken 
önemli konulardır. 
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TÜRKIYE'DE DIL EDINIMI ÇALıŞMALARıNA TOPLU BIR BAKıŞ 

Prof.Dr.  İclal  ERGENÇ 
Dr. Seda  GÖKMEN 

1.Giriş 

Çocuğun, dili edinimi ve kullanımına ilişkin, sayıları gün geçtikçe artan araştırmalar, 
hem dilin işleyişi ile ilgili sorunların çözümüne hem de çok eski tarihlerden bu yana 
dilbilimle ilgisi olsun ya da olmasın pek çok kişinin zihnini kurcalayan ve üzerinde oldukça 
fazla  çalışma yapılan ancak, hala tam olarak aydınlatılamayan dilin doğuşu sorununa ışık 
tutması açısından yüzyılımızın ikinci yarısında oldukça önem kazanmıştır. Slobin(1971:75) 
Psycholinguistics  adlı çalışmasında bir soruyla konunun tarihsel görünümünü ve önemini 
vurgulamaktadır: "Descartes, Kant, Locke, Pavlov, Skinner, Piaget gibi pek çok ismi 
etrafında  toplayan çocuk dilinin özelliği nedir?" Gerçekten de, konuşma yetisi, dil ve dilin 
edinilişi, dil edinim aşamaları gibi konular üzerinde çalışan düşünürler, dilbilimciler, 
ruhbilimciler çeşitli nitelikteki çalışmalarla bu alana katkıda bulunmuşlardır. Değişik 
alanların, değişik bakış açılarıyla ve yöntemleriyle gerçekleştirilen çocuk dili çalışmaları, 
özde bilinmeyenlerle dolu bir olgu olan dil edinimiyle ilgili incelemelere oldukça büyük 
katkılar sağlamıştır. 

Oksaar (1980:435)'a göre, "Bir dilin edinimi, salt dilbilgisi yapısı, söyleyiş biçimi ve 
sözcüksel düzleminin edinimiyle sınırlı olmaktan çok, bireyin iletişimsel ve etkileşimsel 
edinimini de kapsayan çok daha üst düzeyde bir davranış biçimidir". Bu nedenle, çocuğun 
çevresinde kullanılan dilin önemi de oldukça büyüktür. Küçük çocukla iletişim kuran 
yetişkinlerin, daha yavaş ve yüksek bir ses tonuyla konuştukları bilinmektedir. 

Doğumdan itibaren bireyin geçirdiği dilsel, ruhsal ve biyolojik değişimlerin 
saptanması, her alanda özgün yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını, diğer 
alanlarda yapılan çalışmalarla sağlama olanağını da doğurmuştur. Örneğin, bugün için 
dilbilgisel yapının edinilişini, ruhbilimden dolayısıyla da bilişsel gelişimden ayırmak ve 
birbirinden bağımsız olarak incelemek olası görünmemektedir. Diğer alanlarda yapılmış 
çalışmaların bulgularından yararlanılması ve alanlararası çalışmalarla dil edinimi konusu 
üzerinde sağlıklı ve kabul edilebilirliği yüksek sonuçlara varmak oldukça kolaylaşmaktadır. 

Ruhdilbilim, konuşma seslerini, ses birleşimlerini, bu birleşimlerin anlamlarını ve 
bunların birbiriyle ilişkisini inceleyen dilbilimcilerle, insan davranışını, özellikle bu 
davranışın temel ilkelerini araştıran, ruhbilimcilerin ortak çalışma alanı olarak kabul 
edilmektedir. Bu terimi ilk kez kullanan Osgood'a göre ruhdilbilim, bildirileri seçen ve 
yorumlayan insanların özellikleri ile bildirilerin kendileri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 
bilim dalıdır (Lecompte, 1980:150)". Bir başka deyişle ruhdilbilimciler, "insanın dili 
edinebilmesi için hangi örtük bilgi ve yeteneklere sahip olduğu sorusuyla" ilgilenirler 
(Lecompte, 1980:149). Dil edinimi olgusu, "Son yıllarda ortaya atılan tüm kuramlarda, 
çocuğun geçirdiği bilişsel gelişim ve sosyal etkileşimle birlikte bir bütün olarak ele 
alınmaktadır (Oksaar, 1980:434). Örneğin, bilişsel süreci ve toplumsal bağlamı yeterince 
dikkate almadığı kabul edilen doğuştancılık akımının, dil edinim alanındaki gelişmelere 
anlamlı katkılar sağlamadığı düşünülmektedir. 

Oksaar (1980:434) dilbilim ve ruhbilim alanlarının kesişme noktalarından biri olan 
dil edinimi sürecinin tam olarak betimlenebilmesi için bir takım etkenlerin varlığını 
öngörmektedir. Bu etkenler, bireyi çevreleyen bilişsel/ruhsal ve toplumsal/kültürel etkenler 
başlıkları altında ele alınmaktadır. Edinim ve kullanım süreçlerinde dil yetisinin, insan 
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beyninin belirli bölümleriyle ilişkili oluşu, bu süreçlerde bilişsel/ruhsal etkenlerin 
varlığından söz edilebilmesini sağlar. İnsanın sinir sisteminin işleyişi ve bu sistemin 
yapısıyla ilgili araştırmalarda ulaşılan nokta, yeni doğan bir bebeğin dil yetisini nasıl 
kazandığı ve geliştirdiği sorusuna bugün için yeterince açıklık getirebilecek düzeyde 
değildir. Bu nedenle, edinim süreci üzerine çalışan araştırıcılar, bu süreçte bilişsel/ruhsal 
etkenlerin nasıl işlediğini ancak kimi sayıltılardan yola çıkarak açıklamaya çalışmaktadırlar. 

Edinim süreci içinde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer etken de 
toplumsal/kültürel bağlamla ilgilidir. Daha önce de belirtildiği gibi, çocuğun toplumsal yani 
dilsel çevresi olmadan dili edinmesi olası görünmemektedir. Bir başka deyişle, dilsel 
etkileşim, toplumsal/kültürel bağlamın varlığıyla gerçekleşir ve değer kazanır. Oksaar 
1980'de verilen bir örnek, toplumsal/kültürel bağlamın önemini vurgulamak açısından 
oldukça ilginçtir: Bu örnekte, 1970 yılında Los Angeles'ta bulunan ve ailesinin doğduğu 
andan itibaren toplumsal çevreden tamamen soyutladığı bir çocuktan söz edilmektedir. 13.7 
yaşındaki çocuk, hiçbir sözce üretemediği gibi, üretilen sözceleri de anlayamamaktadır. 
Çocuk, bu yaştan sonra katıldığı toplumsal çevrenin yardımıyla, hem toplumsallaşma hem 
de dil edinim süreci içine girebilmiştir. Üç yıl sonra bu çocuğun dil kullanımında ulaştığı 
nokta, doğal ortamda edinimini gerçekleştiren üç yaşındaki bir çocuğun gelişim çizgisine 
koşut olmuştur. Bu ve buna benzer durumlar, dil edinim sürecinde toplumsal çevrenin 
önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Bireyin dil edinim olgusunu, diğer bir deyişle, 
anadili edinimini, onun evrene ve çevreye ilişkin bilgi edinme sürecinden ayırmanın 
güçlüğü bilinmektedir. Büyüme sürecini yaşayan birey, görerek, yaşayarak, dünyayı ve 
çevreyi tanımakta, bütün bunlarla beraber deneyim kazanmakta ve dilini edinmektedir. 
Yetişkinler açısından bakıldığında da toplumsal/kültürel bağlam, dil kullanımında önemli 
bir etkendir. Bunun en açık kanıtı, toplumsal/kültürel bağlamın dikkate alınmadığı 
ortamlarda gerçekleştirilen dilsel etkileşimlerde, yanlış anlamalara, anlam bulanıklıklarına 
bağlı iletişim kopukluğunun ortaya çıkışının kaçınılmaz oluşudur. 

Chomsky (1965:56), zihin yapılarının bütünü içinde bir bileşen olan dil yetisinin 
beyindeki yetilerden yalnızca biri olduğunu söylemektedir. Ayrıca bilgin, herhangi bir dil 
sisteminin, insanın zihinsel kapasitesinin aynası olan dil edinimindeki ipuçlarına dayanılarak 
öğrenilemeyeceğine işaret etmektedir. 

Clark ve Clark (1977:295), dil edinim süreci içindeki çocuğun gerçekte iki temel 
sorunla karşı karşıya bulunduğuna değinmektedir. Bunlardan birincisi, çocukların 
düşüncelerini yalın sözcüklerle, bir başka deyişle sözcükleri çekim ve türetim sürecine 
sokmadan aktarılan önermelerde varolan genel bilgiyi nasıl anlatabilecekleridir. İkincisi ise 
önermenin içeriği ile sözeylemlerin ve konusal bilginin nasıl uyuşacağını kestirmektir. 
Dolayısıyla çocukların belirtmek istediklerini, uygun bir yapı kullanarak aktarmaları 
gerekmektedir. Bütün bu iletişim sorunları nedeniyle çocuklar, düşüncelerini düzenleme, 
sözcükleri tümceler haline getirme gibi zor bir sürecin içine girerler. Clark ve Clark 
(1979:296), bu iletişim sürecinde çocukların konuşma ve dinlemede kimi yollar bulmak 
zorunda olduklarına değinmektedir. Bu durumda da çocukların edindikleri dilin yapısına 
odaklanmak zorunda oldukları, tümcelerin sesbilimsel yapılarını çözmeleri gerektiği ve 
bunun için de dilde yer alan sesleri tanıma eyleminin öncelik kazandığını belirtmektedir. 

Şimdi Türkiyedeki dil edinimi çalışmalarına ana hatlarıyla göz atmaya çalışalım. 

2. Türkiye'de Dil Edinimi Çalışmaları 
Çok karmaşık bir süreç içeren dil edinimi alanına ilişkin olarak gerçekleştirilen 

çalışmaların sayısı ülkemizde de son yıllarda oldukça artmıştır. Bu çalışmalar, kimi zaman 
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dil edinim sürecindeki herhangi bir dönemin betimlenmesi, kimi zaman da farklı  nitelikteki 
iki grubun karşılaştırılması biçiminde gerçekleşmektedir. Betimleme niteliğindeki 
çalışmalarda, çoğunlukla, dil edinim süreci içinde olan çocukların, çeşitli yaş grupları ya da 
aylarla sınırlandırılmış dönemler içinde incelenmesi söz konusudur. Bu çalışmaların bir 
bölümü, ele alınan yaş döneminde çocuğun, dilbilgisi kazanımını işlemekte, bir başka 
deyişle, çocukların hangi dönemde hangi yapıları edindiğinii betimlemektedir. 

Bilinmeyenlerle dolu olan çocuk dilinin edinimi alanına olan ilginin artmasının bir 
başka nedeni de buradan hareketle ideal dil öğretim yöntemlerinin geliştirilebilmesidir. 

Biz burada Türkiyede yaşayan Türk çocuklarının dil edinim süreçlerine ilişkin olarak 
gerçekleştirilen deneysel nitelikli çalışmalar hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ancak 
doğaldır ki bizim burada tanıtacağımız araştırmalar bu alanda yapılmış olan çalışmaların 
tamamını kapsamamaktadır. 

-BAYKOÇ ve arkadaşları 12-30; 30-47; 48-60 aylar arasındaki çocukların dil 
edinimlerini inceleyerek bu dönemlere ilişkin kimi bulgular elde etmişlerdir. Sözünü 
ettiğimiz bu çalışmalarda psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan görüşme, gözlem, ses 
ve yazılı kayıt yöntemleri aracılığıyla elde edilen tümcelerdeki sözcük sayısı, sözcük türleri, 
tümce yapısı ve türleri gibi dilbilgisel öğelerin kullanımına yönelik saptamalar yapılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre; 

a) Özellikle 12-30 aylar arasındaki çocukların dil kullanımında cinsiyet farkı 
açıkça kendini göstermekte, kız çocukların erkek çocuklara göre daha erken 
üretime girdiği gözlemlenmektedir. 

b) Dilbilgisel açıdan bakıldığında çocukların ilk ürettikleri sözcüklerin çoğu ad ve 
eylemlerdir. 

c) Dilbilgisel zamanların ve kiplerin edinim sırası emir kipi, belirli geçmiş zaman, 
şimdiki zaman, gelecek zaman, istek kipi, belirsiz geçmiş zaman ve dilek kipi 
biçimindedir. 

d) Çoğul ekinin üretimi genellikle 20-24 aylar arasında görülmektedir. 
e) Tüm yaş gruplarında eylem tümcelerinin kullanımı ad tümcelerininkilerden daha 

fazladır 

EKMEKÇİ'nin, dil edinimi üzerine yaptığı çalışmaların kimilerinde Türk 
çocuklarının dil kullanımlarında karşılaşılan yanlışlar ve bu yanlışların kaynaklarının neler 
olabileceği üzerinde durulurken, kimilerinde ise çocukların kendi buluşları olarak ürettikleri 
sözcüklerin incelenmesi ve yeni sözcüklerin oluşturulmasında kullanılan stratejilerin 
saptanması ve çocukların Türkçe'de yeni sözcükler yaratmak için kullanılan süreç ya da 
ilkeleri ne derecede edinmiş oldukları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca EKMEKÇİ, Türk 
çocuklarının sözcelerinde yer alan anlam bağıntılarını, ortalama sözce uzunluğu 
çerçevesinde saptanan evreler içinde incelemiş, çocukların soru tümcelerini yanıtlama 
yeteneklerinin gelişimini de saptamaya çalışmıştır. Bu bağlamda, EKMEKÇİ'nin ulaştığı 
sonuçlara bakarsak, 4-5 yaş arasındaki çocukların en çok içiçe geçmiş tümcelerde, belirteçli 
anlatım yapılarında, durum belirticilerinde ve ünlü uyumlarında yanlışa düştüklerini; buna 
karşılık sözcük türetmede sonekleri işlek biçimde kullandıklarını ve yaşları ilerledikçe 
soneklerdeki yanlış kullanımlarının gittikçe azaldığını, türetimlerinde önceki deneyimleriyle 
ilişkilendirme karşılaştırma ve birleştirme yollarını izlediklerini gözlemleyebiliyoruz. 
Bunun yanısıra, Türk çocuklarının dil gelişimlerinin Brovvn'un önerdiği 5 evreye paralel bir 
ilerleme gösterdiği, soru tümcelerini yanıtlama yeteneklerinin gelişimi açısından da 5-6 yaş 
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grubu çocukların, 3-4 yaş grubu çocuklara göre daha gerçekçi, daha belirgin ve ayrıntılı 
bilgiler verebildikleri, EKMEKÇİ'nin ulaştığı diğer sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

SLOBİN ve TALAY, yaptıkları deneysel çalışmaların sonucunda, çocukların özne 
adılı kullanmama eğiliminde olduklarını, buyrumlara tepkilerini ise yalnızca eylem 
kullanarak gerçekleştirdiklerini, evet-hayır türündeki sorulan yanıtlamada öncelenen adıl 
kullanımını yeğlediklerini, kim-nerede-nasıl biçimindeki soruları yanıtlarken ise özne adılı 
kullandıklarını saptamışlardır. SLOBİN, bir diğer çalışmasında, 4 tane ulacın kullanımını dil 
edinimi açısından incelemiş, -Ip, -IncA ve -Erken ulaçlarının 3 yaş civarında kullanılmaya 
başlandığını ve 5 yaş civarında da kullanımlarının arttığını, -ErEk ulacının ise 9 yaş 
altındaki hiç bir denek tarafından  kullanılmadığını gözlemlemiştir. 

KOÇ, 3;0-6;0 yaşları arasındaki orta katman üyesi ailelerin çocukları örneklem 
grubu olarak aldığı araştırmasında, daha küçük yaş gruplarındaki çocukların tek sözcüklü 
betimlemeler, büyük yaş gruplarındaki çocukların ise iki ya da daha fazla  sözcüklü 
betimlemeler yaptıkları bulgularına ulaşmıştır. 

ÖZCAN ve TOPBAŞ, normal ve özel gereksinimli öğrencilerle adıl kullanımını 
yaşlara göre belirlemek ve iki grup arasında adıl kullanımı açısından farklılık  olup 
olmadığını araştırmak amacıyla başlattıkları çalışmalarının sonucunda, gönderge ve adıl 
kullanımının normal çocuklarda yaşla beraber arttığı, özel gereksinimli çocuklarda ise 
gönderge kullanımının azaldığı, adıl kullanımımnsa arttığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Çocuğun dil edinimine yönelik yukarıda değindiğimiz araştırmaların dışında 
ruhbilim ve dilbilim alanlarında gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
tamamlanmış ya da sürmekte olan pek çok çalışmadan da söz edebiliriz. Bu çalışmalarda 
okul öncesi dönemde bulunan çocukların kavram gelişimleri, uzun ve kısa süreli belleğin bu 
süreçteki etkinliği, çizgi filmlerde  yer alan kavramların edinimleri, eylemlerin görünüş 
değerlerinin çocuk dilindeki görünümleri ve bu görünümlerin yetişkin dili için bir 
önbiçimlenme sergileyip sergilemediği gibi sorunlar ele alınmakta ve irdelenmektedir. 

Sonuç 

Sonuç olarak, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dil yetisinin, dilin, dil 
ediniminin ve dil kullanımının dil sistemini bütün yönleriyle açıklamak üzere ayrıntılı 
deneysel çalışmalarla ortaya konmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Ancak, dilbilim bakış 
açısıyla dilin incelenmesi ve ruhbilimle dilbilimin birbirlerinin verilerinden ve 
yöntemlerinden yararlanarak çalışmalarını ortaya koymaları, son yılların görünümü olarak 
ortaya çıktığı ve Türkçe'nin temel sözvarlığı çeşitli yaş düzlemlerine göre tam olarak 
saptanmadığı için Türkiye'deki dil edinimi çalışmalarının dünyanın biraz daha gerisinde 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Dil edinimi olgusunun betimlenmesi, çocuklara yönelik eğitim ve öğretim 
yöntemlerinin geliştirilmesi, masal kitaplarının ve televizyon programlarının hazırlanması 
gibi pratik amaçlara ulaşmada yardımcı olacaktır. 
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OKUL ÖNCESI ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN 
DUYGUSAL-DAVRANıŞSAL SORUNLARıN BAZı DEĞIŞKENLER 

AÇıSıNDAN INCELENMESI 

Dr. Emine Gül KAPÇI 

Çocukluk psikopatolojisine olan ilgi özellikle son yirmi yılda oldukça artmıştır. Bu 
ilginin nedenlerinden biri, yetişkin psikopatolojisinin köklerini çocuklukta salmış 
olabileceğine ilişkin bulgulardır (Christie ve ark. 1988). Ülkemizde ise çocukluk döneminde 
yaşanan duygusal-davranışsal sorunların görülme sıklığı, duygusal-davranışsal sorunların 
örüntüsü, bu sorunların zaman içindeki değişimi ve bu sorunları etkileyen/ilişkili olan 
etmenlerin belirlenmesine yönelik epidemiolojik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu 
sorunların görülme sıklığı ve örüntüsüne ilişkin epidemiolojik bir çalışma Erol ve ark. 
(1977) tarafından  gerçekleştirilmiştir. 

Duygusal ve davranışsal sorunları etkileyen/ilişkili olan etmenlerin belirlenmesine 
yönelik epidemiolojik çalışmaların da gerçekleştirilmesi, hem duygusal-davranışsal sorunlar 
açısından hangi çocukların risk grubunda olabileceğine ve hem de bu çocukların 
gereksinimlerinin neler olabileceğine ilişkin ailelere, alandaki uzmanlara, öğretmenlere 
bilgiler-ipuçları verebilmektedir. Bu bilgiler özellikle koruyucu ruh sağlığı hizmetleri 
açısından da oldukça önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı, Ankara ilinde yaşayan okul-öncesi dönemdeki çocukların 
duygusal-davranışsal sorunları gösterme sıklığı ve bu sıklığı yordayabileceği düşünülen 
değişkenlerden bazılarının sınanmasıdır. Araştırmada ele alınan temel değişkenler çocuk ve 
aile ortamı ile ilgilidir1. 

Çocuk ve ailesi ile ilgili temel değişkenler, 

1) Çocuğun cinsiyeti, 
2) Çocuğun yaşı, 
3) Annenin çalışması, 
4) Annenin eğitim düzeyi, 
5) Babanın eğitim düzeyi, 
6) Kardeş sayısı (Tek çocuğa karşı iki ya da daha fazla  kardeşi olup olmadığı) 
7) Evde anne-baba dışında bir yetişkin olup olmaması, 
8) Anne-babanın sağ olup olmaması, 
9) Anne-babanın birlikte olup olmaması (birlikte-boşanma,ayrı yaşama), 
10)Çocuğun herhangi bir özürünün olup olmaması. 

' Anaokul ortamı ile ilgili değişkenler'in istatistiksel analizi devam ettiğinden bu bildiride yalnızca çocuk 
ve ailesi ile ilgili değişkenlere yer verilecektir. Anaokul ortamı ile ilgili değişkenler aşağıda belirtilmiştir: 
1) Çocuğun anaokuluna başlama tarihi, 2) Öğretmenin çocuğu tanıma süresi, 3) Anaokul tipi (Devlet-
Özel), 4) Öğretmenin mezuniyet durumu (Lise-Üniversite), 5) Öğretmenin yaşı, 6) Öğretmenlik süresi, 7) 
Sınıftaki  çocuk sayısı, 8) Sınıfta  kimin bulunduğu (Öğretmen-Öğretmen ve bakıcı anne birlikte), 9) 
Anaokulu büyüklüğü. 
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Yöntem 
Pre-School Behaviour Checklist (PBCL; McGuire & Richman 1986): Araştırmada 

kullanılan araç duygusal ve davranışsal sorunlar açısından yardıma ihtiyacı olan çocukları 
belirlemek için İngiltere'deki anaokuluna devam eden çocuklar üzerinde geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilen (2-5 yaş, daha sonra 6-7 yaşa da uygulanabilir olduğu 
görülmüştür, Lynn, 1989) bir araçtır. Bu ölçek temel olarak çocuklarla birlikte olan anaokul 
öğretmenleri tarafından  doldurulmaktadır. Ölçek toplam 22 maddeden oluşmakta ve her bir 
madde sorunun sıklık ya da yoğunluk derecesine göre 0,1 ya da 2 olarak kodlanmaktadır. 
Bir çocuk 0 ile 44 arasında değişen bir puan alabilmektedir, ingiltere'deki çocuklar için 
belirlenen kesim puanı 12'dir. 

Okul-Öncesi Davranış Ölçeği (ODÖ; Kapcı, 1990): Yukarıda sözü edilen aracın 
Türkiye'deki anaokulu çocuklarına uygulanabilir olduğu 1990 yılında yapılan bir çalışma ile 
gösterilmiştir. Bu çalışma 521 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiş ve psikometrik özellikler 
açısından sadece iç tutarlılık ve faktör  yapısı incelenmiştir. 

Okul-Öncesi Davranış Ölçeği-Türkçe Form (ODÖ-TF; Kapcı, 1998): ODÖ'nin 
psikometrik özellikleri 1998 yılında yapılan bir başka çalışma ile zenginleştirilmiş ve 'Okul-
öncesi Davranış Ölçeği' yerine 'Okul-Öncesi Davranış Ölçeği-Türkçe Form' adı 
verilmiştir. Bu araştırmada ODÖ yerine ODÖ-TF kullanılmıştır. Kapcı'nın 1990 yılındaki 
çalışmasından elde edilen bulgular doğrultusunda, maddelerden bir tanesi değiştirilmiş ve 
iki yeni madde eklenmiştir. Sonuç olarak toplam madde sayısı 22'den 24'e yükselmiştir. Bir 
çocuğun alabileceği toplam puan ise 0-48 arasındadır. 

Okul-Öncesi Davranış Ölçeği-Türkçe Form Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: 
Geçerlik ve güvenirlik çalışmasına toplam 432 kız (%47.89) ve 470 erkek (%52.10) 

çocuk katılmıştır. Bunların 505'i devlet (%56) ve 397'si (%44) özel anaokullara devam 
etmekteydiler. Çocukların yaş ortalaması 51 aydır (SS=11.12, ranj 24-82 ay). 

Geçerlik için: 

1) Madde Geçerliği: 
a) psikologların sınıftaki  her bir çocuğu değerlendirmesi (sorun var-yok) 
b) ortalamanın 1-SS yukarısına denk gelen 14 kesim puanının yukarısında olan 

grup ile t-testi karşılaştırması 
c) madde-toplam korelasyonu. 

2) Ölçüt-Dayanaklı Geçerlik: Psikologların görüşleri ile çocukların ölçekten aldıkları 
puanlar t-testi ile karşılaştırılmıştır ve kesim puanı 14 olarak belirlenmiştir. 

3) Faktör Analizi: (Principal axis factoring)  Toplam 3 faktör  (Davramm, sosyal ve 
duygusal) varyansın %40'ını açıklamıştır. Her bir madde faktörlerden  birine .40 ve üzerinde 
yüklenmiştir. 

Güvenirlik: 
1) Alpha katsayısı: (Cronbach Alpha) .82, Spearman-Brown yarıya bölme .88 olarak 

bulunmuştur. 
2) Gözlemciler-arası güvenirlik: .67, p<.01 olarak bulunmuştur. T-testi sonuçlan da 

gözlemciler arasında herhangi bir farklılık  olmadığını göstermiştir. 
3) Test-Tekrar test: (2-3 hafta):  .72, p<.01 olarak bulunmuştur. 
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Katılımcılar: Bu araştırmaya Ankara'daki devlet (553, %52.6) ve özel (498, %47.4) 
anaokullarına devam eden toplam 38 anaokulundan 1051 çocuk katılmıştır2. Bu çocukların 
%45.5'i kız (475), %54.5'i (569) erkektir. Yaş ortalaması 52 aydır (4.33 yaş, SS=10.12 ay). 

İstatistiksel Analiz: Çocuk ve ailesi ile ilgili değişkenleri açıklamada kullanılan 
temel istatistiksel yöntem regresyon analizidir. Bu değişkenler regresyon eşitliginine teker 
teker bulgular bölümünde verilen sıra ile girilmiştir. Ek olarak, araştırmadaki cinsiyet, anne-
baba birlikteliği gibi süreksiz değişkenler dummy (kukla) kodlama tekniği ile regresyon 
eşitliğine girilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 
Ankara'daki anaokullarına devam eden çocuklarda duygusal ve davranışsal 

sorunların görülme sıklığı ve bu sıklığı açıklayan etmenler 14 kesim puanı alındığında, 
duygusal-davranışsal sorunların görülme sıklığı %16.8'dir (n=175). (14<%83.2, 869). Bu 
görülme sıklığı diğer çalışmalarla karşılaştırılabilir bir yüzdedir (Lynn, 1989; McGee, 
Silva, & Williams, 1984).' 

Bu yüzdeyi açıklayan değişkenlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

Çocuk ve ailesi ile ilgili istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenler: 
1) Çocuğun cinsiyeti: Regresyon analizine toplam 475 kız (%45.5) ve 569 erkek 

(%54.5) erkek çocuk alınmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, cinsiyet çocukların 
duygusal-davranışsal sorunları yordama açısından anlamlı bir değişken olarak bulunmuştur 
(F=27.05, p<.00001). Kız ve erkek çocuklar karşılaştırıldığında erkek çocukların kız 
çocuklardan daha yüksek ortalama puana sahip oldukları görülmektedir. Bu farklılık,  ilgili 
çalışmalarla tutarlı bir bulgudur (Goodyer, Kolvin & Gatzanis, 1986). Kız ve erkek 
çocuklar arasındaki farklılığın  temel nedeni ise erkek çocukların 'davranım (conduct) 
sorunları' olarak adlandırılan davranışlarda, -örneğin, tahripkarlık, öfke  nöbeti, 
konsantrasyon gibi- sorunları kız çocuklardan daha fazla  gösteriyor olmasıdır. 
Kız=7.53 (SS=5.51) Erkek=9.50 (SS=6.55); t(1042)=5.28, p<.00001. 

2) Çocuğun yaşı: Çocuğun yaşı regresyon analizinde anlamlı bulunan bir başka 
değişkendir. Regresyon analizinde elde edilen T değeri (-) olduğundan çocuklar 2, 3, 4, 5 ve 
6 yaş gruplarına ayrılarak tek-yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Sonuçta yalnızca 2 yaş 
grubunun diğer tüm yaş gruplarından anlamlı olarak daha yüksek ortalamaya sahip oldukları 
Tukey'in HSD yöntemi ile incelenmiştir, F(4,965)=5.21 p<.0004. 2 yaş grubunun diğer 
gruplardan daha yüksek bir ortalamaya sahip olması McGuire ve Richman'ın (1986) 
çalışması ile koşutluk göstermektedir. Bu farklılığın  temel nedeni ise, bu yaş grubundaki 
çocukların dil ve tuvalet eğitimi ile ilgili sorun alanlardan daha yüksek puan elde 
etmeleridir3. 

6) Kardeş Sayısı: Regresyon analizinde anlamlı bulunan bir başka değişken 
çocuğun kardeş sayısıdır. Regresyon analizinde elde edilen T değeri (-) olduğundan 
çocuklar 3 ayrı kardeş grubuna ayrılarak tek-yönlü varyans analizi uygulanmıştır: 1. 
Grup=Tek çocuk=9.23 (SS=3.85), 2. Grup=Iki çocuk=7.62 (2.98), 3. Grup=Üç ya da 4 
çocuk=8.93 (3.25). Tukey'in HSD yöntemi, yalnızca 1. ile 2. Grup arasında anlamlı bir fark 
olduğunu göstermiştir. Bu bulgu tek çocukların duygusal-davranışsal sorunları gösterme 
açısından tek kardeşli çocuklara göre dezavantajlı olduğunu, fakat  (ikiden) çok 
kardeşlilerden ise bir farkı  olmadığını göstermektedir. Kardeş sayısının duygusal-

- Bu 1051 çocuk, geçerlik ve güvenirlik çalışmasına katılan 902 çocuktan farklı  bir gruptur. 
3 Norm çalışmalarında yaş gruplarına dayalı bu farklılıkların  da dikkate alınması gerekmektedir. 
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davranışsal sorunlar açısından böyle bir farklılık  göstermesinin nedeni belki de, anne-
babaların çocukların çeşitli gereksinimlerine yanıt veremediği durumlarda iki kardeşin 
birbirlerini desteklemeleridir (Dunn, 1983). İlgili yazına dayalı olarak, ebeveyn 
bulunabilirliği (Parental Availability) kavramı, yani gereksinim anında anne-babanın 
psikolojik ya da fiziksel  olarak bulunabilirliğinin, evdeki çocuk sayısının ikinin üzerine 
çıktığı durumlarda azaldığı düşünülebilir (Bryant & Litman, 1987). 

7) Evde anne-baba dışında bir yetişkin olup olmaması: Evde anne-baba dışında 
yaşayan bir yetişkinin olup olmaması da anlamlı bulunan değişkenler arasındadır, 
F(l,826)=4.49, p<.03. Evde anne-baba dışında bir yetişkinle birlikte yaşayan çocuk sayısı 
94'dür (%11) ve evlerinde ebeveyn dışında bir başka yetişkinin yaşadığı çocukların 
ortalama puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Evde Yetişkin Var=10.17 (SS=4.88); Evde 
Yetişkin Yok=8.65 (3.47); t(826)=l.99, p<.05. Bu bulgunun bir nedeni, nasıl anne ya da 
baba çocuklarına farklı  davrandığında -adil davranmadığında- çocuklar arasında sorun 
yaşanıyorsa (Brody & Stoneman, 1987), aynı çocuğun eğitiminde anne-baba dışında bir 
başka yetişkinin de bulunması çocuğun hangi davranış(lar)ın uygun, hangi davranış(lar)ın 
uygun olmadığı konusunda farklı  geri-bildirimlere maruz kalma olasılığının daha da 
artmasına ve çocuklarda duygusal-davranışsal sorunların artmasına neden olabilir. 

8) Anne-babanın sağ olup olmaması: Araştırmada beklenmedik bir bulgu anne ya 
da babasını kaybetme durumunun duygusal davranışsal sorunları olumsuz yönde 
yordamasıdır, F(l,1049)=4.52, p<.03. Erken yaşta ebeveyn kaybının çocuğun ruh sağlığını 
olumsuz yönde etkilediği uzun zamandan beri bilinmektedir (Brown ve ark., 1986). Bu 
çalışmada ise ters yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır; fakat  yorumlamada dikkat edilmesi 
gereken nokta, bu çalışmada anne ya da babasını kaybeden çocuk sayısının oldukça düşük 
olmasıdır (n=13). Anne ya da baba yaşamıyor=(n=13)=5.0 (SS=3.28); Anne-baba sağ= 
(n=1038)=8.65 (SS=3.12); t (1049)=4.25 pc.0001. 

Bu nedenle, önce bu bulgunun ülkemizde gerçekleştirilecek diğer çalışmalarla da 
desteklenmesi gerekmektedir. Eğer diğer çalışmalar da bu bulguyu desteklerse, hayatta 
kalan ebeveyn ve öğretmenlerin böyle bir durumda çocuk ile nasıl bir ilişkiye girdiği, diğer 
sosyal-psikolojik kaynakların nasıl işlerlik kazandığı daha küçük gruplarda ama daha 
ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. 

9) Anne-babanın birlikte olup olmaması: Regresyon analizinde anlamlı bulunan 
bir başka değişken çocuğun anne-babasının birlikteliği durumudur. Anne-baba birlikte ya da 
anne-baba ayrı biçiminde regresyon analizine veriler girilmiştir, F(l,1032)=9.32, p<.002. 
Böyle bir sınıflamada  anne-babası birlikte yaşayan çocuklar bir grubu, anne-babası 
boşanmış ya da ayrı yaşayanlar ise diğer grubu oluşturmuştur. Anne-baba birlikte, boşanmış 
ve ayrı yaşıyor biçiminde üçlü bir sınıflama  yapılıp, tek yönlü varyans analizi 
uygulandığında ise, Tukey'in HSD yöntemi 3. grubun 1. ve 2. gruptan farklı  olduğunu 
göstermiştir. 1 .Grup=Anne-baba birikte(n=971)=8.48 (SS=4.02) 2.Grup=Anne-baba 
boşanmış, (n=44) =9.68 (SS=3.22) 3.Grup=Anne-baba ayrı(n=19) =14.77(6.12). Daha 
önceki çalışmalar anne-babanın boşanması ile çocuğun davranış sorunları arasındaki 
ilişkiyi belirtmelerine rağmen, bu çalışmada boşanmadan çok, anne-babanm ayrı 
yaşamasının duygusal-davranışsal sorunları yordadığı görülmüştür. Boşanma durumunda, 
belki de aile ortamındaki çatışma bir şekilde çözümlenmiş ama ayrı yaşama durumunda 
eşler arasındaki çatışma net bir şekilde çözümlenmediğinden hala çocuğu etkilemeye devam 
edebilir. Bu yorumu destekleyen bir araştırmada, eşler arasındaki çatışmanın çocuğun 
davranış sorunlarını artırdığını göstermesidir (bkz. O'Leary & Emery, 1984). 
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10) Çocuğun herhangi bir öziirünün olup olmaması: Bu araştırmaya alınan özür 
türleri, sırasıyla a) işitme, b) görme, c) ortopedik, d) zihinsel, e) konuşma ve f)  okul 
etkinliklerini etkileyecek derecede aşırı hareketlilik ya da dikkat dağınıklığıdır. Her bir özür 
türünün duygusal-davranışsal sorunları yordamasına bakılmamış, sadece özürü olan ve 
olmayan grup olarak değerlendirilmişlerdir. 

Çocuğun herhangi bir özürünün olup olmaması da anlamlı bulunan değişkenler 
arasındadır, F(l,826)=4.49, p<03. Özürü Var (n=34)= 17.26, Özürü Yok(n=826)=8.24; 
t(858)=6.38, p<.0001. Yurt dışındaki araştırmalar da özürlü çocukların çoğunda duygusal 
ya da davranışsal sorunların görüldüğünü ve özürlü çocuğu ve ailesini olumsuz yönde 
etkilediğini göstermektedir (Gath ve Gumley, 1986). 

Sonuç 

Bu araştırmada duygusal ve davranışsal sorunların okul-öncesi dönemdeki 
çocuklarda görülme sıklığı ve bu sıklık ile ilişkili olabilecek değişkenlerden bazıları 
araştırılmıştır. Bu değişkenlerden anlamlı bulunanlar, 1) Çocuğun cinsiyeti, 2) Çocuğun 
yaşı, 6) Kardeş sayısı (Tek cocuga karşı iki ya da daha fazla  kardeşi olup olmadığı), 7) Evde 
anne-baba dışında bir yetişkin olup olmaması, 8) Anne-babanın sağ olup olmaması, 9) 
Anne-babanın birlikte olup olmaması (birlikte-boşanma, ayrı yaşama), ve 10) Çocuğun 
herhangi bir özürünün olup olmamasıdır. Anlamlı bulunmayan değişkenler ise, annenin 
çalışma durumu ile anne ve babanın eğitim düzeyidir4. 

Sonuç olarak bu araştırmada duygusal-davranışsal sorunlara ilişkin tablonun çok 
küçük bir bölümüne ışık tutulmaya çalışılmıştır. Aydınlanan bölgede görülenlerin başka 
araştırmalarla desteklenmesi ve tablodaki diğer alanların da teker teker aydınlatılması, 
yanılsamaların giderilmesi gerekmektedir. Ancak o zaman, bu tablodan bilimsel düzeyde 
zevk alanlar gereksinimi olan gruplara yardımcı olabilirler. 

Boyce ve arkadaşlarından bir alıntı ile bu sunumu bitirmek istiyorum (1998, Gelişim 
ve Psikopatoloji) " Çoklu regresyon analizini kullanarak, sosyal-psikolojik etmenlerin 
çocuk üzerindeki etkisini değerlendiren araştırmalar, bu etkilerden hangisinin ya da 
hangilerinin özel-ortak etkisinden kaynaklanarak belirli bir çocuğun neden o (sorun) 
davranışı gösterdiğini anlamamıza çok fazla  yardımcı olmaz. Hangi koşullar altında (sorun) 
davranışların-ilişkilerin ortaya çıktığının ve çıkmadığının da değerlendirilmesi gerekir. Bu 
değerlendirmeyi yaparken, belirlenen sosyal-psikolojik faktörlere  çocuğun, ailenin ve 
toplumun hangi anlamları yüklediğini de göz önüne almamız gerekir". 
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İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BENMERKEZCİLİK 

Yard.Doç.Dr.  Demet ÖNGEN 

Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı çerçevesinde benmerkezcilik özne ile nesne 
arasındaki ayırım güçlüğünü anlatır. Elkind'e (1967) göre benmerkezcilik bilişsel gelişimin 
bir yan ürünüdür. Bu nedenle ergen benmerkezciliğini anlayabilmemiz için 
benmerkezcilikteki duyusal devinim evresinden formel  işlemlere kadar uzanan ontogenetik 
değişimlere dikkat yöneltmemiz gerekir. 

Elkind'e (1967) göre formel  işlemlerin kazanılmasıyla ergen, gerçeğe aykırı 
önermeler kurabilir; tüm olası mantıksal ilişkileri ve kombinasyonları üretebilir. Bu tür akıl 
yürütme bir önceki evrenin kazanımı olan somut işlemlerin benmerkezciliğinin üstesinden 
gelinmesi için gereklidir. Çünkü gerçeğe aykırı önermelerin kurulması, gencin kendi 
zihinsel yapısının keyfiliğini  keşfetmesini  sağlar. 

Formel işlemler ergeni somut işlem evresinin benmerkezciliğinden kurtarırken onu 
yeni bir tür benmerkezciliğin tuzağına da düşürür. Ergen diğer insanların düşüncelerini de 
kavramsallaştırabilir. Ancak yine de benmerkezcidir. Çünkü ergen fizyolojik  değişmeye 
bağlı olarak kendi bedenine yönelik olduğundan, kendi düşünceleriyle başkalarının 
düşüncelerinin odak noktasını ayırt edemez. Böylece diğer insanların da kendi fiziksel 
görünümü ve davranışlarıyla ilgili olduğunu düşünür. İlgi odağı olduğuna inanan ergen, 
aslında varolmayan bu ilgiye göre davranır. Dikkatini sürekli olarak ergenin üzerine 
odaklayan hayali bir seyirci kitlesine rol yaptığını hisseder. 

Elkind (1967) ergenlik döneminin en yoğun duygusunun hayali seyirci karşısında 
duyulan utanma duygusu olduğunu belirtir. Elkind'e göre hayali seyirci özellikle erken 
ergenlikte benlik bilincinde önemli bir rol oynar. Genç, kendisini eleştirirken hayali 
seyircinin de kendisini eleştireceğine inanır. Bu nedenle ergenin özel yaşam ve gizlilik 
istekleri diğer insanların eleştirel gözlemleri altında olduğunu hissetmesine karşı duyulan 
bir tepkidir. 

Ergen benmerkezciliğini incelediğimiz zaman, ergenin düşüncesinin duygusal 
yönleri ve davranışla olan bağlantısı ortaya çıkmaktadır. Böylece ergen benmerkezciliğinin 
incelenmesi, bilişsel yapının yanısıra kişilik dinamiklerinin de anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Ergen benmerkezciliğinin hayali seyirci yapısına ilişkin ilk görgül kanıtı Simmons, 
Rosenberg ve Rosenberg'in (1973) çalışmasından elde edilmiştir. Bu araştırmada çocuklar, 
erken ve ileri ergenler arasında en yüksek benlik bilincine sahip olanların erken ergenlik 
dönemindekiler olduğu saptanmıştır. Elkind ve Bowen (1979) ergenlerin kalıcı ve anlık 
benliklerini diğer insanlara sergilemedeki isteklilik derecesini değerlendiren bir Hayali 
Seyirci Ölçeği (Imaginary Audience Scale) geliştirerek erken ergenlikte artan benlik bilinci 
ve hayali seyirci yapısı denencesini sınamışlardır. Araştırmacılar, özellikle kalıcı olmak 
üzere her iki benlik yapısını da sergilemede, çocuklarla ve ileri ergenlerle 
karşılaştırıldığında, erken ergenlik dönemindekilerin daha isteksiz olduklarını bulmuşlardır. 

Enright, Lapsley Shukla'mn (1979) kendi geliştirdikleri benmerkezcilik ölçeğiyle 
yürüttükleri çalışmada hayali seyirci yapısının eğrisel bir gelişim göstereceği (erken 
ergenlikte çocukluk ve ileri ergenlikte olduğundan daha yüksek olacağı) denencesine zıt 
olarak, bu yapının çocukluktan ileri ergenliğe doğru düzlemsel bir düşüş gösterdiği 
bulunmuştur. Goossens'in (1984) araştırmasında ise, Elkind'in benmerkezciliğin eğrisel 

170 



gelişim göstereceği denencesi kızlardan, Enright ve arkadaşlarının düzlemsel azalma 
eğilimi denencesi ise erkeklerden elde edilen verilerle desteklenmiştir. Goossens, 
araştırmasının bulgularına hayali seyirci üzerinde yaş ve cinsiyet değişkenlerinin birlikte 
etkili olduğu açıklamasını getirmiştir. 

Bilişsel gelişimin sınıf  düzeyi ve yaş gibi dolaylı ölçümlerinin kullanıldığı 
araştırmalardan hayali seyircinin gelişimsel yapısına ilişkin farklı  sonuçlar elde edildiği 
görülmektedir. Seksenli yıllardan sonra ise, hayali seyircinin formel  işlemlerin kurulmaya 
başlamasıyla yükseleceği denencesi deneklerin bilişsel gelişim düzeyleri de belirlenerek 
sınanmaya başlamıştır. Bu araştırmalarda denekler, Piaget'nin bilişsel gelişim düzeylerine 
göre somut, geçiş, erken ve ileri formel  dönemde olarak sınıflanarak  incelenmiştir. Bu 
araştırmaların sonuçlarının da tutarlı olmadığı görülmektedir. Peterson'ın (1982) 
çalışmasında, hayali seyirci yapısı ile formel  düşünce arasında ilişki olduğu denencesi 
desteklenmemiştir. Riley, Adams, ve Nielson (1984) ise anlık benlik ile formel  işlemler 
arasında olumsuz bir ilişki olduğunu bildirmektedirler. 

Gray ve Hudson'm (1984) araştırmasında hayali seyircinin geçiş ve erken formel 
dönemdekilerde en yüksek olacağı denencesi kısmen destek bulmuştur. Kalıcı benlik yapısı 
geçiş döneminde, anlık benlik yapısı ise somut dönemde olanlarda zirveye ulaşmakta, 
formel  düşünce geliştikçe hem kalıcı hem anlık benlik yapısında azalma gözlenmektedir. 
Hudson ve Gray (1986) geçiş döneminde olanların hayali seyirci ölçeğinden en yüksek 
puanları aldıklarım saptadıkları çalışmanın sonucunu, ergen benmerkezciliğinin doğrudan 
yaş ve sınıf  düzeyi ile değil bilişsel gelişim düzeyi ile ilişkili olduğu şeklinde 
yorumlamışlardır. Lapsley, Millstead, Quintana, Flannery ve Buss (1986) da 
benmerkezcilikte erken ergenlikten ileri ergenliğe doğru düzlemsel bir azalma 
saptamışlardır. 

Ergen benmerkezciliğine ilişkin görgül araştırmaların bir kısmı, anababa ergen 
ilişkisi algısının ergenlik benmerkezciliği üzerindeki etkisi incelenerek yürütülmüştür. 
Anolik'e (1981) göre düşük fiziksel  sevgi ve düşük arkadaşlık algısı, yüksek 
benmerkezcilikle ilişkilidir. Adams ve Jones'a (1982) göre, annelerini aşırı destekleyici 
algılayan erkek çocuklarının, babalarının desteğini geri çekilmiş algılayan kız çocuklarının, 
annelerinin fiziksel  sevgisini aşırı olarak algılayan kız çocuklarının benmerkezcilikleri 
yüksektir. Riley, Adams ve Nielson'ın (1984) araştırmasında anababasım reddedici-kontrol 
edici algılayan kız çocuklarının benmerkezcilikleri yüksek bulunmuştur. 

O' Connor ve Nikolic'in (1990) çalışmasında ergen benmerkezciliğinin formel 
işlemlerin başlamasıyla değil ancak kimlik gelişiminden kaynakladığı denencesi 
desteklenmiştir. Ergenler moratoryumda, kimliği ipotekli, kimliği dağmık ve kimliğini 
başarmış olarak sınıflanarak  benmerkezcilikleri ölçülmüştür. Bulgular kimliğini başarmış 
ve kimlik krizinde olanların daha benmerkezci olduklarını göstermektedir. 

Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın ilk amacı Elkind ve Bowen'in (1979) Hayali Seyirci Ölçeği'nin 
Türkçeye çevrilmesi, kültürümüzde geçerlik ve güvenirliğinin smanmasıdır. İkinci amacı 
ise, ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin benmerkezcilikleri üzerinde sınıf  düzeyi 
ve cinsiyet değişkenlerinin etkisinin incelenmesidir. Böylece Elkind'in (1967) 
benmerkezciliğin, erken ergenlikte çocuklukta ve ileri ergenlikle olduğundan daha yüksek 
olacağı denencesi sınanmış olacaktır. 
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Yöntem 

Denekler 
Bu araştırma, 1997-1998 öğretim yılında Akdeniz Kolejine devam eden 260 öğrenci 

üzerinde yapılmıştır. Tablo l'de deneklerin sınıf  düzeyi ve cinsiyete göre dağılımları 
verilmiştir. 

Tablo 1 
Deneklerin Sınıf  Düzeyi ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

-^SjûifDüzeyi 
Cinsiyet — 

4. Sınıf 6. Sınıf 8. Sınıf 10./ 11 Sınıflar 

Kız 40 21 34 30 
Erkek 31 38 34 32 
Toplam 71 59 68 62 

4. sınıfa  devam eden 71 deneğin yaş ortalaması 9 yaş 6 ay; 6. sınıfa  devam eden 59 
deneğin yaş ortalaması 12 yaş 6 ay; 8. sınıfa  devam eden 68 deneğin yaş ortalaması 15 yaş 8 
ay; 10./11. sınıflara  devam eden 62 deneğin yaş ortalaması 17 yaş 5 aydır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada öğrencilerin benmerkezciliklerini değerlendirmek amacıyla Hayali 
Seyirci Ölçeği (HSÖ) kullanılmıştır. HSÖ'nin Anlık Benlik (AB) ve Kalıcı Benlik (KB) 
olmak üzere iki alt ölçeği bulunmaktadır. AB alt ölçeğinin maddelerinde, gerçek benliği 
yansıtmayan kozmetik bozukluklar (kötü kesilmiş saç), kötü görünüm (pantolon veya etekte 
görünen bir sökük) gibi utanma duygusu yaratan geçici durumlar tanımlanmaktadır. KB alt 
ölçeğinin maddelerinde ise zihinsel yetenek veya kişilik özellikleri (sınıf  arkadaşlarının 
önünde kendinden sözetmek) gibi benliğin kalıcı yönlerinin ve özelliklerinin sergilenmesini 
içeren durumlar betimlenmektedir. Denekler, AB ve KB alt ölçeklerinin her ikisinde de, 
tanımlanan utandırıcı durum için üç olası tepkiden birini seçerek yanıt vermektedirler. 
Bunlar a- katılıma isteksizliği (2 puan), b- katılıma kayıtsızlığı (1 puan) ve c- katılıma 
istekli olmayı (0 puan) yansıtmaktadır. Deneğin puanının yükselmesi, deneğin anlık ve 
/veya kalıcı benliğini seyirciye sergilemede daha az istekli olduğu anlamına gelmektedir. 
Her iki alt ölçekte 6 tane olmak üzere toplam 12 soru vardır. 

HSÖ'nin, Türkçeye uyarlanması bir dizi çalışmayla gerçekleştirilmiştir. HSÖ'nin 
çeviri çalışması araştırmacı ve İngilizceyi iyi derecede bilen üç kişi tarafından  birbirinden 
bağımsız olarak yürütülmüştür. Bu çeviriler karşılaştırılarak hazırlanan Türkçe ölçek 
maddeleri, çevirinin özgün metne uygunluğunun ve Türkçe anlaşılabilirliğinin 
değerlendirilmesi için Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü elemanlarından 
oluşan dört kişilik uzman gruba sunulmuştur. Uzman grubun önerileri gözönüne alınarak 
hazırlanan form,  öğrenciler tarafından  anlaşılabilirliğinin sınanması amacıyla ön denemeden 
geçirilmiştir. 

HSÖ'nin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla 260 denekten elde edilen ilk puanlara 
faktör  analizi, temel bileşenler analizi ve varimax rotasyonu uygulanmıştır. Özgün ölçekteki 
anlık ve kalıcı benlik faktörlerinin  Türkçe formda  da olup olmadığını sınamak amacıyla 
onaylayıcı analiz iki faktörlü  olarak yapılmıştır. Özgün ölçekte olduğu gibi l.,3.,5.,7.,9., 
10. maddelerin birinci faktörü  (anlık benlik); 4.,6.,8. ve 12. maddelerin ikinci faktörü 
(kalıcı benlik) oluşturduğu görülmüştür. Ancak özgün ölçeğin faktör  yapısından farklı 
olarak 2. maddenin üçüncü faktörde,  11. maddenin ise her üç faktörde  yer aldığı 
görülmüştür. 2. ve 11. maddeler atılarak yeniden gerçekleştirilen faktör  analizi çalışmasında 
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elde edilen iki faktörün,  varyansın sırasıyla % 23.5 ve % 13.0 (öz değerleri sırasıyla 2.36 ve 
1.30) ve toplu olarak varyansın % 36.6'sını açıkladıkları görülmüştür. Aşağıda tablo 2' de 
faktör  analizi sonuçları, madde-toplam puan korelasyonları ile verilmiştir. 

Tablo 2. 
HSÖ'nin Faktör Analizi Sonuçları İle Madde-Toplam Puan Korelasyonları 

Madde r Faktör 1 Faktör 2 
1 .28 .54 -

3 .43 .66 -

4 .37 - .60 
5 .29 .42 -

6 .20 - .68 
7 .31 .49 -

8 .31 - .76 
9 .22 .53 -

10 .30 .60 -

12 .30 - .42 

İç tutarlığın değerlendirilmesi amacıyla HSÖ, AB ve KB altölçekleri için Cronbach 
Alfa  değerleri, tüm sınıflar  ve her sınıf  düzeyi için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Türkçeye 
çevrilen ölçeklerden elde edilen iç tutarlılık Cronbach Alfa  katsayıları .51 ile .71 arasında 
değişmektedir ve tüm değerler p<.001 düzeyinde anlamlıdır. 

Ölçeğin güvenirliği ile ilgili diğer bir çalışma ise, test-tekrar test çalışması olmuştur. 
Test-tekrar test çalışması için aynı uygulama 15 gün arayla yinelenmiştir. HSÖ, AB ve KB 
alt ölçekleri için test-tekrar test güvenirlik katsayıları, tüm sınıflar  ve her sınıf  düzeyi için 
ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu değerler .63 ile .85 arasında değişmektedir ve p>.001 
düzeyinde anlamlıdır 

İşlem 

HSÖ'nin uygulanabilmesi için okul müdürü ve ilk, orta ve lise kısımlarının 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimlerinde görevli uzmanlara araştırmanın amacı ve 
uygulama aşaması anlatılmıştır. Ders saatleri içerisinde, öğretmenlerden izin alınarak her 
kısmın Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanı ile birlikte sınıflara  girilmiştir. Araştırmacı 
tarafından  öğrencilere, çocukların ve gençlerin sosyal gelişimine ilişkin bir araştırmaya 
katılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Sonuçların bireysel olarak 
değerlendirilmeyeceği, sınıflar  arası bir karşılaştırma yapılacağı açıklanmıştır. Test-tekrar 
test çalışması için aynı uygulama 15 gün arayla yinelenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde 
SPSS programı kullanılmıştır. 

Bulgular 

Öğrencilerin anlık benlik, kalıcı benlik ve hayali seyirci yapısının üzerinde sınıf 
düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinin etkisini inceleyebilmek için 4 (sınıf  düzeyi) X2 (cinsiyet) 
faktörlü  varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. İlgili aritmetik ortalamalar ve standart 
sapmalar tablo 3'te gösterilmiştir. 
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Tablo 3 
Öğrencilerin Anlık Benlik, Kalıcı Benlik ve Hayali Seyirci Ölçeği Puanlarının 

Aritmetik Ortalamaları veSstandart Sapmaları. 
— • — ^ ^ Ölçek 

Sınıf  Düzeyi __ 
Anlık Benlik Kalıcı Benlik Hayali Seyirci 

4 X 
SS 

6,296 
2,381 

3,000 
1,805 

9,296 
3,391 

6 X 
SS 

5,862 
2,305 

3,627 
1,507 

9,517 
3,062 

8 X 
SS 

4,882 
2,148 

3,582 
1,479 

8,478 
2,920 

ıo/ı ı X 
SS 

3,984 
2,243 

3,032 
1,708 

7,016 
3,385 

Anlık Benlik puanlarına uygulanan çift  yönlü varyans analizi sonucunda elde edilen 
değerler tablo 4'te sunulmuştur. 

Tablo 4 

KAYNAK Kareler Sd Ortalama F P LSD Testi 
Toplamı Kareler Sonuçları 

Sınıf 206,212 3 68,737 13,436 .000* 4-10/11 4-8 
Cinsiyet 1,854 1 1,854 .362 .548 6-10/11 6-8 
SınıfXCinsiyet 30,488 3 10,163 1,986 .117 8-10/11 
Hata 1284,118 251 5,116 
Toplam 1523,537 258 5,905 
p<.0001 

Tablo 4'te görüldüğü gibi anlık benlik puanları üzerinde cinsiyetin temel etkisi 
anlamlı değildir. Sınıf  ve cinsiyetin etkileşim etkisinin de anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. 
Ancak sınıf  değişkeninin temel etkisi anlamlı bulunmuştur. Sınıf  düzeylerine uygulanan en 
az anlamlı farklar  testi (Least Signifıcant  Differences  Test) sonuçları 4., 6., ve 8. sınıflara 
devam edenlerin 10./11. sınıflara  devam edenlerden daha yüksek puanlar aldığını ortaya 
çıkarmıştır. 4. ve 6. sınıflara  devam edenler ise 8. sınıfa  devam edenlerden daha yüksek 
puanlar elde etmişlerdir. 

Kalıcı Benlik puanlarına uygulanan çift  yönlü varyans analizi sonucunda elde edilen 
değerler tablo 5'te görülmektedir. 

Tablo 5 
Kalıcı Benlik Puanlarına Uygulanan ANOVA Sonuçları. 

KAYNAK Kareler Sd Ortalama F P LSD Testi 
Toplamı Kareler Sonuçları 

Sınıf 22,317 3 7,439 2,762 .043* 4-8 6-10/11 
Cinsiyet 335 1 335 .125 .724 4-6 
SınıfXCinsiyet 5,504 3 1,835 .681 .564 
Hata 675,.443 251 2,693 
Toplam 704,510 258 2,731 
* p < .05 

174 



Tablo 5'te görüldüğü gibi Kalıcı Benlik puanları üzerinde cinsiyetin temel etkisi 
anlamlı değildir. Sınıf  ve cinsiyetin etkileşim etkisinin de anlamlı olmadığı görülmektedir. 
Sınıf  değişkeninin temel etkisi ise anlamlıdır. Sınıf  düzeylerine uygulanan LSD testi 
sonuçlan, 6. ve 8. sınıflara  devam edenlerin 4. sınıfa  devam edenlerden daha yüksek 
puanlar aldığını göstermektedir. 6. sınıfa  devam edenler ise 10./11. sınıflara  devam 
edenlerden daha yüksek puanlar almışlardır. 

Hayali Seyirci Ölçeği puanlarına uygulanan çift  yönlü varyans analizi sonucunda 
elde edilen değerler tablo 6'da verilmiştir. 

Tablo 6 

KAYNAK Kareler 
Toplamı 

Sd Ortalama 
Kareler 

F P LSD Testi 
Sonuçları 

Sınıf 234,078 3 78,026 7,563 .000* 8-10/11 6-
10/11 
4-10/11 

Cinsiyet 4,034 1 4,034 .391 .532 

8-10/11 6-
10/11 
4-10/11 

SınıfXCinsiyet 4,221 3 6,074 .589 .632 

8-10/11 6-
10/11 
4-10/11 

Hata 2579,120 250 10,316 

8-10/11 6-
10/11 
4-10/11 

Toplam 2840,624 257 11,053 

8-10/11 6-
10/11 
4-10/11 

* p< .0001 

Tablo 6'da görüldüğü gibi HSÖ puanları üzerinde cinsiyetin temel etkisi anlamlı 
değildir. Sınıf  ve cinsiyetin etkileşim etkisinin de anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. HSÖ 
puanlan üzerinde , Anlik Benlik ve Kalıcı Benlik puanları üzerinde olduğu gibi sadece sınıf 
değişkeninin temel etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir. Sınıf  düzeylerine uygulanan 
LSD testi sonuçları 4., 6. ve 8. sınıfların  10./11 sınıflardan  daha yüksek puanlar aldığını 
ortaya koymuştur. 

Tartışma 

Bu çalışmada ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin benmerkezcilikleri 
üzerinde sınıf  düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinin etkisi incelenmiştir. Araştırmada Elkind ve 
Bowen (1979) tarafından  geliştirilen Hayali Seyirci Ölçeği Türkçeye çevrilerek geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Cronbach alfa  iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirlik katsayılarının orijinal ölçek 
ile yapılmış çalışmada bulunan katsayılara benzerlik gösterdiği bulunmuştur. Aracın yapı 
geçerliliğini sınamak için faktör  analizi gerçekleştirilmiş, Kalıcı Benlik alt ölçeğinde 
bulunan 2. ve 11. maddeler dışında orijinal ölçek ve Türkçe formun  faktör  yapısının benzer 
olduğu görülmüştür. 

Bu araştırmada tüm öğrencilerin Hayali Seyirci Ölçeği, Anlık ve Kalıcı Benlik alt 
ölçek puanları üzerinde cinsiyetin temel etkisinin anlamlı olmadığı bulgusu elde edilmiştir. 
Hayali Seyirci yapısı üzerindeki ilk araştırma olan Elkind ve Bowen'ın (1979) çalışmasında, 
araştırmacılar her sınıf  düzeyindeki kızların hem anlık hem de kalıcı benliklerini hayali 
seyirci kitlesine sergilemede, erkeklerden daha az istekli olacakları denencesini destekleyen 
bulgular elde etmişlerdir. Enright ve arkadaşları, (1980) Gray ve Hudson (1984) ve Hudson 
ve Gray'ın (1986) araştırmalarının bulguları da cinsiyetin temel etkisinin anlamlı olduğunu; 
kızların anlık ve kalıcı benlik puan ortalamalarının erkeklerinkinden yüksek olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu çalışmada her sınıf  düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin, anlık ve 
kalıcı benlik puanlan arasında anlamlı fark  olmadığı bulgusu anılan araştırmaların 
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sonuçlarıyla çelişmektedir. Diğer taraftan  Enright ve arkadaşlarının (1979) ve Adams ve 
Jones'un (1981) çalışmalarında, anlık ve kalıcı benlik yapısı üzerinde cinsiyetin temel 
etkisinin anlamlı olmadığı bulgusu bu araştırmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Anolik'in (1981) kırsal kesimden seçtiği örneklemden elde ettiği sonuçlar ise, 
erkeklerin puan ortalamalarının kızlarınkinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Goossens'un (1984) çalışmasında, hayali seyirci yapısı üzerinde cinsiyet değişkeninin temel 
etkisinin yanısıra cinsiyet farkının  her sınıf  düzeyi için aynı olmadığı anlamına gelen sınıf 
düzeyi ve cinsiyetin etkileşim etkisi de anlamlı bulunmuştur. Görüldüğü gibi cinsiyet 
değişkeninin hayali seyirci üzerindeki etkisine ilişkin sonuçlar birbiriyle çelişmektedir. 
Cinsiyetin etkisine ilişkin çelişen bu sonuçlar, hayali seyirci yapısı üzerinde cinsiyetin tek 
başına önemli bir değişken olmadığını düşündürmektedir. Bu araştırmanın denekleri özel 
bir okuldan seçilmiş olması nedeniyle üst sosyoekonomik düzeyden gelmektedir. Tüm sınıf 
düzeylerinden gelen deneklerin anlık ve kalıcı benliklerini seyirciye sergilemede cinsiyete 
bağlı olarak farklılık  sergilememeleri, cinsler arasındaki ayrımın en az olduğu üst 
sosyoekonomik düzeyden gelmelerine bağlı olabilir. 

Anlık Benlik yapısının sınıf  düzeyine göre farklılaşıp  farklılaşmadığı  ele alındığında, 
4. sınıftan  10./11. sınıfa  doğru sınıf  düzeyi yükseldikçe, anlık benlik puan ortalamalarının 
azaldığı görülmüştür. En düşük puan ortalaması 10./11. sınıfa  devam eden ileri ergenlerden 
elde edilmiştir. 10./11. sınıfa  devam eden ileri ergenlerin anlık benlik puanlarının 
ortalaması, 4. sınıfa  devam eden çocukların, 6. sınıfa  devam eden erken ergenlerin ve 8. 
sınıfa  devam eden orta ergenlerin puanlarının ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde düşüktür. 8. sınıfa  devam eden ergenlerin anlık benlik puan ortalaması, 6. sınıfa 
devam eden erken ergenlerinkinden ve 4. sınıfa  devam eden çocuklarınkinden anlamlı 
düzeyde düşüktür. Bu bulgulara dayanarak, çocukluktan ileri ergenliğe doğru, anlık benlik 
yapısında düzlemsel bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgu Elkind ve Bowen'ın 
(1979) erken ergenlik döneminin , gençlerin anlık benliklerini seyirciye sergilemede en az 
istekli oldukları dönem olduğu denencesinin desteklendiği araştırmanın bulgularıyla 
çelişkilidir. Enright, Lapsley ve Shukla'nın (1979) araştırmasında ise Elkind'in hayali seyirci 
yapısının eğrisel gelişim göstereceği denencesine zıt olarak, bu yapının çocukluktan ileri 
ergenlige doğru düzlemsel bir düşüş gösterdiği bulunmuştur. Hudson ve Gray'in (1984) 
benmerkezciliğin sınıf  ve yaş düzeyi ile değil ancak bilişsel gelişim düzeyi ile ilgili olduğu 
denencesinin sınandığı araştırmada anlık benlik yapısına ilişkin bulgular, bu yapının somut 
dönemdeki çocuklarda zirveye ulaştığını ortaya koymuştur. Goossens'in (1979) 
araştırmasında ise Enright ve arkadaşlarının (1979) düzlemsel düşüş denencesi, erkeklerden 
elde edilen verilerle desteklenmiştir. Bu araştırmada anlık benlik yapısına ilişkin elde 
edilen düzlemsel düşüş bulgusu, bu araştırmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Kalıcı benlik yapısının sınıf  düzeyine göre farklılaşıp  farklılaşmadığı  incelendiğinde, 
en yüksek puan ortalamasının 6. sınıfa  devam eden erken ergenlere ait olduğu görülmüştür. 
6. sınıfa  devam eden ergenlerin kalıcı benlik puan ortalaması, 4. sınıfa  devam eden 
çocukların ve 10./11. sınıfa  devam eden ileri ergenlerinkinden anlamlı düzeyde daha 
yüksek bulunmuştur. 8. Sınıfa  devam eden orta ergenlerin kalıcı benlik puan ortalaması da 
4. sınıfa  devam eden çocuklarınkinden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Kalıcı 
benlik yapısına ilişkin elde edilen bu sonuçlar, Elkind ve Bowen'ın (1979) kalıcı benlik 
yapısının erken ergenlikte en yüksek olacağı denencesini desteklemektedir. Simmons, 
Rosenberg ve Rosenberg (1973) kalıcı kişilik özelliklerini seyirciye sergilemedeki 
isteksizliğin en fazla  erken ergenlik döneminde gözlendiğini bulmuşlardır. Anolik'in (1981) 
yarı kırsal kesimden seçtiği örneklemden elde edilen bulgular da en yüksek kalıcı benlik 
puanlarının erken ergenlik döneminde olanlardan elde edildiğini, orta ve ileri ergenliğe 
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doğru puanların derece derece düştüğünü göstermektedir. Goossens'in (1984) araştırmasının 
kız deneklere ilişkin bulguları da erken ergenlikte artan kalıcı benlik bilincine işaret 
etmektedir. Bu araştırmada erken ve orta ergenlikte kalıcı benlik puan ortalamalarında 
gözlenen anlamlı yükselme bu araştırmaların bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Hayali seyirci yapısının sınıf  düzeyine göre değişip değişmediği incelendiğinde, 4., 
6. ve 8. sınıflara  devam eden öğrencilerin Hayali Seyirci ölçeğinden aldıkları puanların 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark  olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan  10./11. sınıflar 
4., 6. ve 8. sınıfların  puanlarının ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 
düşük puanlar elde etmişlerdir. Tüm sınıfların  toplam ölçek puan ortalamalarına 
baktığımız zaman, ortalamaların çocukluktan ileri ergenliği doğru düzlemsel bir eğilim 
izleyerek düştüğünü görüyoruz. Bu bulgular çocukluktan erken ergenliğe geçişin hayali 
seyirci puanlarının yükselmesine yol açmadığını göstermektedir. 10./ 11. sınıfa  devam eden 
ileri ergenlerin Hayali Seyirci ölçek puanı ortalamasındaki anlamlı düzeydeki azalma ise, 
hayali seyirci yapısının ileri ergenlikte zayıfladığını  ortaya koymaktadır. Elkind ve Bowen'ın 
(1979) ve Anolik'in (1981) çalışmalarında erken ergenlikte artan benlik bilinci ve hayali 
seyirci yapısı denencesine destek sağlayan sonuçlar elde etmişlerdir. Goossens'in (1984) 
araştırmasında da sadece kız deneklerin puanlarının erken ergenlik döneminde yükseldiği 
bulunmuştur. Bu araştırmanın hayali seyirci ölçeğinden elde edilen bulguları, Elkind'in 
benmerkezciliğe ilişkin eğrisel gelişim çizgisi denencesinin desteklediği araştırma 
bulgularıyla paralellik göstermemektedir. 

Diğer taraftan,  Goossens'in (1984) araştırmasında erkek deneklerden elde edilen 
veriler, hayali seyirci yapısının çocukluktan ileri ergenliğe doğru düzlemsel olarak 
azaldığını ortaya koymuştur. Enright,"Laplesy ve Shukla (1979) ve Gray ve Hudson'ın (1984) 
çalışmalarının bulguları da hayali seyirci yapısının erken ergenlikte en yüksek olacağı 
denencesine destek sağlamamaktadır. Bu araştırmada hayali seyirci puanlarının erken 
ergenlikte en yüksek olmadığı, çocukluktan ileri ergenliğe doğru düzlemsel bir azalma 
gösterdiği bulgusu bu bulgularla tutarlıdır. 

Sonuç olarak, bu araştırmada Elkind'in erken ergenlikte artan benlik bilinci ve 
hayali seyirci yapısı denencesinin kısmen desteklendiği söylenebilir. Kalıcı Benlik ve Anlık 
Benlik alt ölçeklerine ilişkin bulgular karşılaştırıldığında, erken ergenlerin sadece kalıcı 
benlikleri hakkındaki benlik bilinci yükselmekte fakat  geçici benlik bilincinde yükselme 
söz konusu olmamaktadır. Ancak bu araştırmada formel  düşünceye geçişin ölçütü olarak 
yaş/sınıf  düzeyi alınmıştır. Elkind'in erken ergenlikte artan benlik bilinci ve hayali seyirci 
yapısı denencesinin sınanmasında, ergenlerin bilişsel gelişim düzeylerinin doğrudan 
ölçülmesiyle elde edilen verilerin kullanılacağı araştırmaların da yapılması gerekmektedir. 
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CUMHURİYET ÇOCUĞUNUN KONUT ANLAYIŞI* 

Prof.Dr.  Şengül  ÖYMEN  GÜR 

Amaç 
Bu çalışmada Türk çocukları hakkında bilinmeyen bir boyut gündeme 

getirilmektedir. Modernleşme pratiği içinde çocuklara gösterilen ilginin giderek arttığı 
ülkemizde çocuklarla ilgili bilinmeyen hâlâ çok yön vardır. Tarihe geri dönerek bilgi 
birikimini çocuğa bakan yönüyle derlemek başvurulan ilk araştırma türleri olmaktadır. 
Oysa, ileriye yönelik bakış bilinmeyene doğru bakıştır. 

Bugün çocuklarla yapılacak her hangi bir araştırmada çocuğa nasıl yaklaşılacağı, 
nasıl bir dil kullanılması gerektiği, çocukla ilgili bilinmeyenlerden yalnızca birisidir. Bu 
konuda yabancı yayınlara sığınmak da ciddi bir hata olur. Çünkü; dil, tıpkı ulusların mitleri 
ve kültürleri gibi zaman içinde yoğrularak var olur ne denli küresel bir kültürlenme olgusu 
ile karşı karşıya kalınırsa kalınsın dil ayrıcalığını korur. 

Bu çalışmada çocuğun fiziksel  çevresi oluşturulurken çocukla kurulacak diyaloglarda 
başvurulması gerekli terminolojinin ortaya konmasına çalışılmış ve bu terminolojinin 
taksonomik kurgusu oluşturulmak istenmiştir. Terminolojinin özellikle cinsiyet ve yaşa 
bağımlı olup olmadığının ve çeşitli paradigmalarla bağlılaşımlı olup olmadığının üzerinde 
durulmuş ve bu bağlamda Türk araştırmacısına yardımcı olunmak istenmiştir. 

Araştırma 

1997 Ekim ayında başlatılan araştırmanın alan çalışması bölümü Şubat 1998 tarihine 
kadar sürmüş; Trabzon ilinde rastlantısal demet örneklem yoluyla seçilen okullarda 
öğrencilerle anket üzerinden görüşmeler yapılmıştır. 40 anaokulu öğrencisi, 80 ilkokul 
öğrencisi, 100 ortaokul öğrencisi ve 96 lise öğrencisi olmak üzere toplam 316 deneğe ekteki 
anket (Ek.l) uygulanmıştır. Toplam altı araştırma görevlisi bizzat okullara giderek 
öğrencilerle görüşmüştür. Anket uygulama güçlüğü nedeniyle anaokulu çalışmasında her bir 
görüşme oyunla karışık olarak yaklaşık 2,5 saat sürmüştür. 

Daha sonraki bir aşamada SPSS-PC istatistik paket programına veriler girilerek çok 
sayıda istatistik test uygulanmış (Cross Tabulation) ve metin içindeki çizelge ve tablolar 
elde edilmiştir. 

Çözümleme 
Türk çocukları evleriyle ilgili anıları sorulduğunda herşeyden önce "anı" sözcüğü 

karşısında bocalamışlardır. Bu durum araştırmacıları şaşırtmış ve şaşırtmaya da devam 
etmektedir. Çünkü; benzer bir soru İsrail'li çocuklara da sorulmuş ve araştırmacılar, Sebba 
ve Churchman (1991), bildiğimiz kadarıyla böyle bir güçlük yaşamamıştır. Ya da güçlük 
yazarlarca ifade  edilmemiştir. Üstelik sözü edilen bu çalışmada "ev" sözcüğü soru formunda 
hiç kullanılmamakta, çocuklardan sadece bir "anı" aktarılması istenilmekteydi. Böylece 
konutun insan yaşamındaki önemi açığa çıkarılmak istenmişti. 

Biz de pilot çalışmaya böyle başladık. Ama küçüklerle iletişim kuramadık. Büyükler 
ise "anı" sorusunu ciddiye almadılar. Anlaşılan bizim çocuklar kalıplarla yetiştirilmeye çok 
alışmışlar! 

Burada sözü edilen araştirmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştirma Görevlileri Simla Özdemir, 
Tülay Zorlu, Mukaddes Demirbaş, Emine Saka, Levent Alver, Altay Çolak görev almiştir. 
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Böylece, bir diğer ülkeden farkımızı  anlayıp ve farkımıza  razı olarak resmi soru 
kağıdındaki soruyu değiştirdik; "Evinizi anlatır mısınız?" (2. Soru) ve "Evinizde başınızdan 
geçen güzel veya acı bir olayı anlatır mısınız?" (9. Soru) şeklinde ikiye böldük. Bir başka 
deyişle, "soruya alıştırma yöntemi" uyguladık. 

Sonuçlara bakılınca, ikinci sorunun dökümünden Türk çocuklarının konut 
terminolojisinin zengin olduğu görülmektedir (Çizelge 1). Evleriyle ilgili anılarında da 
kullanılan terminoloji evlerine olan yakın bağlılıklarını ve evin fiziksel  özelliklerinin 
beyinlerindeki imlemini yansıtmaktadır. Bu terminolojinin ana grupları aşağıdaki çizelgede 
aktarılmaktadır (Çizelge 2). 

Araştırılan çocuk nüfusunun  yarısından biraz fazlasının  kendisine ait bir odası 
olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 1). Çocukların yalnız başına oyun oynadıkları yerler ve 
sıklıkları (Çizelge 3), arkadaşlarıyla oyun oynadıkları yerler ve sıklıkları (Çizelge 4), ders 
çalıştıkları yerler ve sıklıkları (Çizelge 5), en sevdikleri yerler ve sıklıkları (Çizelge 6) 
çizelgelerde görüldüğü gibidir. 

Çocuklar en çok eğer varsa kendi odalarında, kapı önü uygunsa kapı önlerinde, 
bahçelerde ve oturma odalarında oynamakta; arkadaşları aileleriyle birlikte evlerine ziyarete 
geldiğinde misafir  odası ve salonlarda oynamakta, kapı önüne çıkmaktansa arkadaşını 
odasına almayı tercih etmektedir. Bunun iki nedeni vardır: Misafir  çocuğunu evin dışında 
oyalamak geleneklerimizle örtüşmemektedir, bir. Misafir  çocuğu ya da eve gelen arkadaş 
çocuğun özel donatı, aksesuar ve en çok da oyuncaklarına ilgi duymaktadır, iki. 

Çocuklar ders ve ödevlerine kendi odalarında hazırlanmakta, böyle bir imkana sahip 
olmayanlar ise oturma odası, salon ve misafir  odalarını kullanmaktadırlar. 

Çizelge 1. Çocukların konutlarını anlatmakta kullandıkları terminolojinin dökümü 
A. Evin Bölümleri E. Yapı Bileşenleri K. Konutun Fiziksel Özellikleri 

1. Salon 1. Yer-zemin 1. Sıcak/soğuk 
2. Misafir  odası 2. Duvar 2. Manzaralı/manzarasız 
3. Oturma odası 3. Tavan 3. Ferah/havadar 
4. Yemek odası 4. Pencere 4. Güneşli/aydınlık 
5. Çalışma odası 5. Kapı 5. Az odalı/çok odalı 
6. Oda F. Yapı Malzemeleri L. Konutun Psiko-sosyal Özellikleri 
7. Mutfak 1. Beton-betonarme 1. Dayalı/döşeli 
8. Banyo 2. Taş 2. Lüks olan/olmayan 
9. Tuvalet 3. Tuğla 3. Ev gibi, yuva gibi 
10. Anne-baba yatak odası 4. Tahta 4. Kendine ait 
11. Çocuk odası 5. Parke 5. Herkesin bir odası olmalı 
12. Oyuncak odası 6. Duvar kağıdı 6. Mal sahibi 
13. Koridor 7. Halı-halıfleks M. Beğeni (zevk) 
14. Antre 8. Çift  cam 1. Modern 
15. Alt sofa 9. Kartonpiyer 2. Yeni 
16. Üst sofa G. Renk-Boya 3. Teknolojik 
18. Teras I. Fiziksel Çevre Bileşen ve 4. Temiz 

Özellikleri 5. Şirin 
19. Bahçe-taşlık 1. Yer adı (adres) 6. Değişik 
20. Bodrum 2. Sokak 7. Küçük/büyük 
21. Çatı katı 3. Spor alanı 8. Geniş/dar 
22. Kalorifer  dairesi 4. Havuz 9. Sessiz-sakin 
23. Ev önü 5. Kum havuzu 10. Düzenli-derli toplu 
24. Merdiven 6. Tarla 11. Huzurlu-mutlu 
25. Yakınların evi 7. Yeşil (ağaç, bitki, çiçek) 12. Sevgi dolu 
26. Çocuk parkı 8. Yönlenme 13. Rahat 
27. Luna park 9. Yükseklik 14. Haz veren 

C. Büyüklük 10. Kar (mevsimlere göre durumlar) 15. Gönlüne göre 
(evin ve/veya çocuk odasının) J. Psiko-sosyal Çevre Özellikleri N. Evcil Hayvanlar 

D. Alt Yapısal Özellikler 1. Komşuluk ilişkisi O. İmgesel Benzetmeler 
1. Kaloriferli 1. Dubleks 
2. Sobalı 2. Tripleks 
3. Şömineli 3. Apartman 
4. Asansörlü 4. Tarihi ev 
5. Yanggın merdivenli 5. Farklı yapı türlerine yapılan 

Benzetmeler 
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Çizelge 2. Evle ilgili anılarda geçen sözcüklerin taksonomisi 
1. Yer adları 
2. Diğer kapalı mekanların adları 
3. Açık mekanlar 
4. Evin bölümleri 
5. Evin donatıları 
6. Evin kapı, pencere, eşik, vb. bileşenleri 
7. Duvar, döşeme ve donatı renkleri 
8. Evin malzeme ve donatısının dokusu 

Çizelge 3. Çocukların oyun oynadıkları yerler ve sıklıkları 
1. Yer yok 67 
2. Salon 3 
3. Misafir  odası 3 
4. Oturma odası 15 
5. Çalışma odası 1 
6. Çocuk odası 98 
7. Oyuncak odası 6 
8. Balkon 2 
9. Teras 3 
10. Bahçe 22 
11. Çok amaçlı bir yer 2 

(çatı arası, bodrum, kalorifer  dairesi) 
12. Evin önü 70 
13. Çocuk parkı 13 
14. Her yer 10 
15. Yakınların evi 1 

Çizelge 4. Çocukların arkadaşlarıyla oyun oynadıkları yerler ve sıklıkları 
1. Yok 
2. Salon 
3. Misafir  odası 
4. Oturma odası 
5. Çocuk odası 
6. Oyuncak odası 
7. Antre 
8. Bahçe 
9. Çok amaçlı bir yer 
10 Evin önü 
11. Çocuk parkı 
12. Her yer 

63 
10 
8 

15 
123 

1 
20 
4 

53 
11 
7 

Çizelge 5. Çocukların ders çalıştıkları yerler 
1. Yok 
2. Salon 11 

5 
31 

3. Misafir  odası 
4. Oturma odası 
5. Yemek odası 
6. Çalışma odası 
7. Mutfak 

6 
2 
3 

249 
8. Ebeveyn yatak odası 
9. Çocuk odası 10. Teras 
11. Her yer 
12. Yakınların evi 

5 
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Çizelge 6. Çocukların en sevdiği mekanlar 
1. Yok 
2. Salon 
3. Misafir  odası 
4. Oturma odası 
5. Yemek odası 
6. Mutfak 
7. Banyo 
8. Ebeveyn yatak odası 
9. Çocuk odası 
10 Oyuncak odası 
11. Koridor 
12. Antre 
13. Balkon 
14. Çok amaçlı yerler 
15. Her yer 
16. Yakınların evi 

10 
24 
19 
41 
3 

10 
1 
6 

172 
1 

8 

17 

Çizelge 7. Çocukların kullandıkları mekanları tercih etme nedenleri 
1. Donatıların uygun olması 
2. Ayrıntıların elverişli olması 
3. İşleve uygun olması 
4. Pencere, kapı gibi elemanların uygun yer ve boyutlarda olması 
5. Mülkiyetlerinde olması 
6. Olumlu psiko-sosyal faktörler 
7. Olumlu çevre faktörleri 
8. Doğanın görünmesi 
9 . Beğenilerine göre olması 
10. Statülerine göre olması 
11. Annenin daytmacı temizlik anlayış sonucu 
1 2. Sağlıklı ve güvenlikli olması 

Çizelge 8. Çocukların evlerine ilişkin değişiklik yapma istemleri 
1. Her şeyi top yekûn değiştirme 
2. Bazı mekanların işlevlerini değiştirme 
3. Farklı mekanlar ekleme 
4. Donatı yerlerinde değişiklik yapma 
5. Yeni donatılar satın alma 
6. Renk ve boyalarda değişiklik yapma 
7. Dış mekanlarda değişiklik yapma 
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Şekil la-b. Çocukların yaş grupları ve cinsiyetlerine göre 
özel odaya sahip olma durumları. 

(Grafik) 

Çocukların evlerde en hoşuna giden yerler öncelikle kendi odaları, daha sonra da 
oturma odası, salon, misafir  odası, mutfak  ve eğer varsa şık döşenmiş yemek odalarıdır. 

Bu tercihleri yapmalarındaki nedenleri de çocuklar yine aşağıda belirtilen 
sözcüklerle ifade  etmektedirler (Çizelge 7). 

Çocukların evlerinde değişiklik yapma istemlerinin de aşağıdaki kategorilerde 
olduğu saptanmıştır (Çizelge 8). Bu değişiklik istemleri arasında mekanların işlevlerini ve 
donatıların yerlerini kendi uygun gördükleri biçimde değiştirmek isteği başta gelmektedir. 

İleri Çözümleme 
Veri tabanının ileri çözümlemesi göstermektedir ki erkek çocuklar konutu 

betimlerken konut büyüklüğü, altyapısı (Pearson: 6,31; <J> : 0.14), donatısı, konutun fiziksel 
ve psiko-sosyal özellikleri ile ilgili sözcük ve kalıpları kız çocuklardan fazla  kullanırken, kız 
çocuklar renk ve doku ile ilgili sözcükleri erkeklerden daha fazla  kullanmaktadırlar 
(Pearson: 1.05). Bunlar dışında cinsiyetler arasında kayda değer fark  tespit edilememiştir 
(Şekil 2). i e< 
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Şekil 2: Cinsiyet konut terminolojisi ilişkisi 

• kız 
• erkek 
•toplam 

İleri çözümleme çocukların yaş faktörüne  bağlı olarak daha önemli faklar  sergilediği 
ortaya koymuştur (Şekil 3): Çocukların yaşı büyüdükçe, evler, mekan birimleri (Pearson: 
111.99; § : 0.59), kat adetleri (Pearson: 14.34; (j) : 0.21), altyapı özellikleri (Pearson: 11.4; 
<j> : 0.55) cinsinden ve imgeler aracılığıyla (Pearson: 25.26; (|> : 0.28) ifade  edilirken; küçük 
yaş gruplarının yapı bileşenleri (Pearson: 96.5; (j): 0.55), yapı malzemeleri (Pearson: 79; <j) : 
0.50) ve bunların renk ve dokusuna (Pearson: 195; (j) : 0.78) gösterdiği ilgi, komşulara 
gösterdiği yakınlık (Pearson: 8.13; <)) : 0.16), donatı ve aksesuarların ayrıntısına (Pearson: 
149; (j> : 0.68) gösterdiği ilgi büyüklerden çok fazla  olmaktadır. Demek ki küçük yaşlardaki 
bu ayrıntılara yönelik ilgi ileri yaşlarda ya tamamen yok olmakta ya da ciddi biçimde 
azalmaktadır. 

Erken yaşlarda önemli olmayan ve 15 yaştan sonra önemini yitiren fiziksel  çevre 
özelliklerine orta yaş grubunun gösterdiği ilgi de dikkat çekicidir (Pearson: 6.88; cj>: 0.15). 

Annenin ev hanımı veya çalışan bir hanım olması çocuklarda bazı kavramların ön 
plana çıkmasına bazılarının da geri plana itilmesine neden olabilmektedir (Şekil 4). 

Annesi ev hanımı olan çocuklar konutları mekan birimlerinin adlarıyla (Pearson: 
8.95; (j) ; 0.17), kat adetleriyle (Pearson: 11.43; <)> ; 0.2), yapı bileşenleriyle (Pearson: 5.93; 
(|) ; 0.13) ve imgesel benzetmeler yoluyla (Pearson: 2.9; ()) : 0.1) ifade  etmeye daha fazla 
eğilim gösterirken, annesi çalışan çocuklar konutu, büyüklük (Pearson: 7.26; <j) : 0.15), yapı 
malzemesi özellikleri (Pearson: 5.09; <j) : 0.13), renk-doku özellikleri (Pearson: 7.87; (j) : 
0.16), donatı-aksesuarları (Pearson: 13.12; <j) : 0.2), komşuluk birimi özellikleri (Pearson: 
1.97; <(>: 0.08) cinsinden ifade  etmeye daha fazla  temayüllüdürler. 
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Şekil 3: Yaş ve konut termonolojisi ilişkisi 
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Şekil 4: Anne mesleği ve konut termonolojisi ilişkisi 

Bu sonuç iki ayrt biçimde yorumlanabilir: Küçük yaş grubunun ayrıntıya duyduğu 
ilgi yukarıdaki sorunun irdelenmesinden anlaşılmış bulunmaktadır. Bu anaokulu grubunun 
aynı anda çalışan kadınların çocukları olması araştırmayı bu sonuca taşımış olabilir. 

Diğer bir yorum ise şöyle yapılabilir: Ev hanımları komşuları ve bir önceki nesille 
daha çok beraber olma fırsatı  bulmaktadır. Bu durum çocuğun çevreye yerleşik sosyal 
normalarla bakmasında rol oynamaktadır. Çalışan kadının çocuğu dışardaki yaşamla 
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temastadır. Daha çok bilgi, görgü ve beğeni düzeyi gerektiren boyutlarla tanışma fırsatını 
elde etmiş olabilir. 

Hane halkı ortalaması da çocuğun terminoloji zenginliğini etkilemektedir (Şekil 5). 
Ortalama büyüklükte bir Türk ailesinden gelen çocuklar konutu yoğun bir biçimde mekan 
birimleri (Pearson: 43; (j) : 0.37) ile anlatılırken, kalabalık ailelerden gelenler konutu psiko-
sosyal özellikleriyle (statü, prestij gibi... Pearson: 4.31; <|) : 0.11) ve imgesel benzetmeler 
aracılığıyla (Pearson: 22.05; (j): 0.26) anlatıyorlar. 

1-3 kişilik ailelerden gelen çocuklar ise yapı bileşenleri (Pearson: 22; cj> : 0.26), yapı 
malzemeleri (Pearson: 16.09; <j) : 0.23), donatı-aksesuar (Pearson: 29.21; (j) ; 0.3), renk-boya 
(Pearson: 41.8; (j) ; 0.36) konusunda çok daha duyarlı olup bu konulara rahatlıkla giriyorlar 
ve konutun psiko-sosyal yönüne de diğerlerinden fazla  (Pearson: 4.3; <j) ; 0.11) ilgi 
gösteriyorlar. Çocuğun iyi yetişmesi ile hane halkı ortalamasının düşük olması arasındaki 
verimli ilişki de, kanımca, böylece gözler önüne serilmiş oluyor. 

Konutu değiştirme istemi konusunda cinsiyet farkı  önemli bir fark  getirmiyor (Şekil 
6). Ama erkek çocukların donatı yerlerini değiştirme (Pearson: 1.4; (j) : 0.06) konusunda 
kızlardan biraz daha hevesli görünmesi de gözlerden kaçmıyor (Pearson: 1.4; (j): 0.06). 

Ancak, faklı  yaş gruplarındaki çocuklar arasında konutu değiştirme istemi farklı 
seyrediyor (Şekil 7). Mekan değişikliği istemi yaş büyüdükçe artıyor (Pearson: 8.2; (j) : 
0.16); küçük yaşlarda yüksek derecede seyreden donatı satın alma (Person: 3.66; (f>  : 0.1), 
donatı yeri değiştirme (Pearson: 23.38; <j) : 0.27;), değişik renklere boyama (Pearson: 5.4; (j) 
: 0.13), dış mekanlara doğru genişleme ya da dış mekanlar, bahçe vb. satın alma (Pearson: 
2.76; <j); 0.23) fikri  yavaş yavaş çocuk hayatın güçlüklerini kavradıkça azalıyor. 

92,1 • 1-3 arası 
• 4-5 arası 
• 5+ 
• toplam 

23,V 
14,6 JL6, 

i l _nH 1 İıL 
7,6 8,2 

JJİ r ü i l 
8,5 

jâ 0,9 0,9 5.7 3,8 
-nJI 0,6 -nJL 

- p ^ 

a> 
E 

to ı/h ro •Ş E 

• - s-
D. <0 ro >* 

o -a <D 
O 

•i û- >CJ) a> -O 
c O) ÜH ı O) o> 
E 

konut terminolojisi temel grupları 

Şekil 5: Hane halkı ortalaması konut termonolojisi ilişkisi 

188 



32,9 

herşeyi mekan değ mekan ek dona. Yeri yeni dona. renk dış mekan 
değişim istemi temel boyutları 

Şekil 6: Cinsiyetlere göre değiştirme istemi 

• 0 - 6 arası 
• 7-14 arası 
• 15+ 
• toplam 

Şekil 7: Yaşlara göre değiştirme istemi 

Küçükken çok fazla  olan, orta yaşta düşen, buna karşın ergenlikte yeniden artma 
gösteren eğilim "her şeyi değiştirme" eğilimi (Pearson: 10.29; (j) : 0.18). 0-6 yaş grubunun 
düş ve fantaziye  düşkünlüğü; on beş yaş ve üstündekilerin de ergenliğe girdiği düşünülürse 
her şeyi değiştirmek istemeleri normal karşılanabilir. 

Ev nasıl olmalıdıra gelince; yine erkeklerin alt yapısal özelliklerle (Pearson: 7.07; (j> : 
0.14) ve toplumun benimsettiği imajlarla (Pearson: 3.77; cj) : 0.1) daha fazla  ilgilendiği 
ortaya çıkıyor (Şekil 8). 

herşeyi mekan değ mekan ek dona. Yeri yeni dona. renk. dış mekan 
değişim istemi temeı grupları 
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Şekil 8: Cinsiyet ve ideal ev tanımı ilişkisi 

Yaş büyüdükçe çocukların mekan birimleri bilinci artıyor (Pearson: 7.95; (j) : 0.15) 
ama artık büyüklük konusunda fazla  bir ısrarları kalmıyor (Pearson: 27.7; (j): 0.29). 

Bu konularda büyüklerle küçükler arasındaki farklar  önemli. Yaşları büyüdükçe, 
özellikle on beş yaştan sonra, çocuklar istedikleri koşul ve büyüklükteki evlere sahip 
olamayacaklarını düşündüklerinden olsa gerek ideallerini sınırlama yoluna gitmekteler. 
Kapı-pencere şöyle olsun gibi ayrıntılarda realist bir bilgiye sahip olmadıkları için ilerleyen 
yaşlarında artık bir görüş de ileri sürmüyor, konutun psiko-sosyal özelliklerine (Pearson: 
8.9; <j): 0.16) önem vermeye başlıyorlar. 

Yani fazla  lüks olmasını istememekle birlikte "dayalı-döşeli" olmasını, "yuva"ya 
benzemesini, "kendilerine ait" olmasını ve "kişiselleştirebilecekleri" bir konut olmasını 
istemekteler. 

Kendi beğenilerini sıfatlarla  vurgulamayı ve yerleşik kalıplar kullanmayı da ihmal 
etmiyorlar (Pearson: 33.53; <|> : 0.32): "Dubleks olmalı", "tripleks olmalı", "kat kaloriferli" 
olmalı, "garajı ve yüzme havuzu" olmalı, kısacası "süper" olmalı, diyorlar. 

Küçük yaş gruplarının (0-14) hayallerini zaten "tavan aralı" çok katlı büyük evler 
(Pearson: 27.7; <j) : 0.3), güzel yeşil çevreler içinde (Pearson: 13.12; (j) : 0.2) bol ve güzel 
donatılı (Pearson: 13.12; (j) : 0.2;), rengarenk (Pearson: 21; (j) : 0.25), bahçesinde evcil 
hayvanlar olan evler süslüyor (Şekil 9). 

Çocukların halen yaşadıkları ev tipi, ideal ev tanımlarını etkilememekte, yalnızca 
apartmanlarda yaşayanlar evcil hayvanların evde beslenmesine biraz daha duyarlılık 
göstermektedirler, ama bu da istatiksel açıdan önem arz etmemektedir (Şekil 10). 
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konut terminolojisinin temel grupları 

Şekil 9: Yaşlara göre ideal ev tanımı 

Şekil 10: Deneğin halen oturduğu ev tipinin ideal ev tanımına etkileri 

Yorumlar 
Araştırma kapsamına giren Türk çocukları konutu bölümleri ile zihinlerine 

yerleştirmekte ve bölümlere işlev ile birlikte anlam yüklemeyi "o" yaştan başlayarak 
öğrenmekte ve bu yolla kültüre entegre olmaktadırlar. 

Ancak Cumhuriyet çocuklarının eldeki ile yetinmek yerine, değiştirmek, iyileştirmek 
ve güzelleştirmekten yana tavır koydukları açıktır. 
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Böyle bir çalışma daha önce yapılmış olsaydı bir karşılaştırma yapmak; çocukların 
fiziksel  çevrelerine karşı değişen tavırlarını ve terminolojilerini belirlemek olanaklı olurdu. 
Ne yazık ki bu çalışma bu konuda yapılmış ilk çalışmadır. Bu nedenle tarihsel bir 
karşılaştırma yapmak olanaksızdır. 

Tek tek bulgulara eğilerek, özellikle çocukların konut istemi konusunda, söylenecek 
çok şey var. Fakat bu sınırlı bildiride ayrıntılar üzerinde durmak yerine, şunu özetle 
söylemeliyim ki, araştırmaya alınan Türk çocukları bu ülkedeki modernizasyon sürecine 
sahip çıkacağa benziyorlar: Bireysel hak ve özgürlük anlayışı, girişimcilik ruhu, kendilerini 
ifade  etme özgürlüğü, bolluk ve refah  özlemleri konut bağlamında terminolojilerine ciddi 
biçimde yansıyor: 

"Bence bir ev tripleks  olmalı.  Kocaman  bahçesi, spor yapmak için 
bütün olanaklar,  buz sahası, basket  sahası, tenis kortu,  jimnastik 
salonu, olimpik  bir havuzu olmalı;  üç tane kendime  ait oda  ve 
kendime  ait banyo, tuvalet  ve bir de  diskosu  olmalı" 

Zeynep Sıla Yaşar - 13 yaş. 
Ek. 1. Anket Formu 

Adınız ve soyadınız: 
Cinsiyetiniz: 
Yaş: 
Annenizin mesleği: 
Babanızın mesleği: 
Kaç kişilik ailesiniz: 
Okuduğunuz okul-sınıf: 
Oturduğunuz mahalle: 

1. Ev Tipi: 
Apartman: 
Ev: 

2. Evinizi bize anlatır mısınız? 

3. Kendinize ait bir odanız var mı? Yoksa, odanızı kiminle payalaşıyorsunuz? 

4. Odanızı seviyor musunuz? Neden? 

5. Nerede ders çalışıyorsunuz? Neden? 

6. Nerede oyun oynuyorsunuz? Neden? 

7. Arkadaşlarınız gelince nerede oyun oynuyorsunuz? Neden? 

8. Evinizde en çok sevdiğiniz yer neresi? Neden? 

9. Evinizde başınızdan geçen güzel veya kötü bir olay var mı? Bize anlatır mısınız? 

10. Evinizde değişiklik yapmak isterseniz nereyi değiştirirdiniz? 

11. Sizce bir ev nasıl olmalı? 
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CUMHURİYET'İN 75. YILINDA TÜRKİYE'DE ÇOCUK TİYATROSU 
Günümüzdeki Uygulamaların Tarihsel Gelişimin Işığı Altında 

Değerlendirilmesi 

Prof.  Dr. Sevda  ŞENER 
Dr. Tülin  SAĞLAM 

Ülkemizde çocuk tiyatrosu ile yetişkin tiyatrosunun sorunları birbirine benzer. 
Yetişkin tiyatrosunda da, çocuk tiyatrosunda da, aynı tarihsel ortamdan, aynı toplumsal 
koşullardan, aynı sanat anlayışından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bunların başında, 
tiyatronun bir çağdaşlık göstergesi olarak kabul görmesine ve desteklenmesine karşın bu 
sanatın yaşamımızdaki gerçek yerinin ne olduğu üzerinde düşünülmemiş, bir tiyatro anlayışı 
üretilmemiş olması gelir. İkinci sorunsa, iyi niyetle, coşkuyla başlatılmış olan birçok doğru 
girişimin sürdürülmemiş olması, yarım bırakılmasıdır. 

Tiyatro tarihimize baktığımızda çeşitli dönemlerde bu saptamayı doğrulayan 
gerçeklerin karşımıza çıktığını görürüz. Örneğin, ileride etraflıca  açıklamaya çalışacağım 
gibi, çocuk tiyatrosunun çocuk eğitimindeki yeri ve işlevi üzerine özgün ve günümüz için de 
geçerli bir kuram üretmiş olan İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun görüşleri yeterince 
değerlendirilmemiş, kendi kuramı bağlamında başlattığı uygulama sürdürülmemiş, çocuk 
tiyatrosunun tanımını, özelliklerini belirten düşünceler üretilmemiş, yakın zamanlara kadar 
bir çocuk tiyatrosu anlayışı geliştirilmemiştir. 

Türk tiyatrosu deyince aklımıza ilk gelen tiyatro ustası Ertuğrul Muhsin'in çabası ile 
erken yıllarda Darülbedayi sahnesinde çocuk tiyatrosu etkinlikleri başlatılmış, Ankara ve 
İzmir Devlet Tiyatrolarının ilk yıllarında çocuk tiyatrosu birimleri açılmış olmasına karşın, 
ödenekli tiyatrolarda çocuk tiyatrosuna gereken önem verilmemiş, çocuklar için yapılan 
tiyatro hep bir yan görev olarak kalmıştır. Ferih Egemen'in İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 
yaşattığı coşkulu dönem onun yaşamı ile sınırlı kalmış, Anadolu Çocuk Kulübü'nün 
(AÇOK) çağdaş anlayışla gerçekleştirdiği çok başarılı çocuk tiyatrosu, yabancı ülkelerde 
övgü toplamasına karşın ülkemizde devletten gerekli desteği bulamamış, bu mutlu girişimi, 
başka toplulukların aynı doğrultuda başka girişimleri izlememiş, Ankara Çocuk Tiyatrosu 
(AÇT)'nin Alman Grips Tiyatrosu modelini uygulayan çalışmaları ancak bir kaç yıl 
sürmüştür. Tıpkı düşünce alanındaki kısırlık gibi, süreksizlik de tiyatromuzun önde gelen 
sorunudur. 

Günümüzde erişkin tiyatrosunda olduğu gibi çocuk tiyatrosu konusunda da pek çok 
toplantı düzenleniyor. Açık oturumlar, paneller birbirini izliyor, tanıtma, inceleme, eleştiri 
yazıları yayımlanıyor. Fakat bu kuramsal çalışmaların uygulamayı etkilediği söylenemez.. 
Tıpkı çocuk oyunları yarışmalarının oyun yazımını yeterince geliştirmediği, tıpkı çocuk 
tiyatrosu şenliklerinin çocuk tiyatrosuna gereğince yaygınlık kazandıramadığı gibi. İyi 
niyetli girişimler, o girişimi gerçekleştiren bir kaç özverili gönüllünün direnci ile bir süre 
ürün verdikten sonra, ilgisizlikten, sevgisizlikten sönüp gidiyor. 

Oysa, bugün çocuk tiyatrosunun hem eğitimbilimin, hem sanatbilimin verilerine 
dayanılarak yapılması gereken ciddi bir uğraş olduğu kabul edilmiştir. Çocuklar için yapılan 
tiyatronun, öz ve biçim açılarından erişkinler için yapılan tiyatroya benzemesine karşın, 
erişkin tiyatrosundan önemli farklılıkları  da vardır ve bu farklılıklar  çocuk tiyatrosunun, 
yanlış olarak sanıldığı gibi, erişkin tiyatrosundan daha kolay, daha ucuza malolan, daha az 
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çabayla gerçekleştirilebilen bir etkinlik olmadığını, aksine, erişkin tiyatrosundan daha çok 
bilgi, donanım, çaba gerektirdiğini gösterir. 

Çocuk, dış dünyayı toplumsal ve doğal çevreyi kendi deneyim sınırları içinde 
algılayan, bu deneyimin sınırları içinde etkiye açık bir varlıktır. Bu bakımdan çocuğa 
yönelik sanat etkinliklerinde çocuğun yaşını, bu yaş grubunun özelliklerini dikkate almak 
gerekir. Çocuk, aynı zamanda değişmekte ve oluşmakta olan bir kişilik yapısına sahiptir. 
Çocuklar için yapılan tiyatro bu oluşumu doğru yolda etkilemeli, yanlış yönlendirmelerden 
kaçınılmalıdır. Bu da çocuklar için tiyatro yapanlara özel bir sorumluluk yükler. 
Eğitimbilimin, ruhbilimin ışığında yapılmayan çocuk tiyatrosu yararlı olamayacağı gibi, 
uzun vadede çocuğa zarar da verebilir. Özetle, çocuk tiyatrosu, çocuğun kendine özgü 
dünyasına yönelen, bu dünyanın gerçeklerini dikkate alan, sınırlarını kollayan, çocuğun 
gelişimine katkıda bulunan bir tiyatro olmak zorundadır.Bu da, çoğu kez okullarda yapılan 
tiyatro etkinliklerinde tanık olduğumuz gibi, kaba bir öğreticilik anlayışıyla, ya da özel 
tiyatrolarda gözlemlenen kaba eğlendiricilik yöntemleriyle sağlanamaz. 

Çocuk tiyatrosu, çocuğa sanatın artı niteliğini tanıtacak düzeyde olmalı, 
savrukluktan, gelişigüzellikten kaçınılarak profesyonelce  yapılmalıdır. Çocuğun beğenisini 
geliştirmeyen bir etkinliğin onun yaratıcı gücünü ateşlemesi beklenemez. Güzel ve özenli 
olması gözetilmemiş bir çocuk oyunu sıradan bir eğlence aracı olmaktan öte değer taşımaz. 
Çocuk için yapılan sanatsal etkinliklerin amacı onun körpe varlığını güzel olanla yoğurup 
inceltmek, derinleştirmek, yüceltmek olmalıdır. Bugün sahne gösterilerinin genellikle kof 
bir eğlence, sıradan, hatta bayağı bir güldürme, ya da sıkıcı bir eğitim aracı olarak 
algılanmasının bir nedeni, çocuğa küçüklüğünden beri aşılanan yanlış eğitim ve yanlış 
eğlendirme anlayışıdır. 

Günümüzde medyanın, erişkinlere ve çocuklara yönelik gösterilerinde tanık 
olduğumuz uygulamaların sanat nitelemesini haketmediğini görüyoruz. Bu ciddiyetsizlik 
kimi çocuk tiyatrosu topluluklarına da sıçramış durumda. Şimdi burada görevimiz, 
ülkemizde tiyatro tarihinin ışığı altında çocuk tiyatrosunun nasıl bir gelişim gösterdiğini 
saptamak, başlangıçtan bu yana yinelenen ve günümüzde yaşanan sorunlar üzerinde durup 
tartışmak, çağdaş sanat ve eğitim anlayışı doğrultusunda oluşturulacak bir çocuk tiyatrosu 
politikasının tanımını yapmaya çalışmaktır. 

Ülkemizde ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru çocuk tiyatrosuna karşı ilgi 
uyanmış, çocuklar için yazılmış oyunlar dilimize çevrilmeye başlanmıştır. II. Meşrutiyet 
döneminde ilkokul eğitiminde çocuk tiyatrosuna yer verilmesi düşüncesi kabul görür. 
1915'te Maarif-i  Umumiye Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) "Mektep  Temsillerinin  Usul-ü 
Tedrisi"  başlıklı bir yönetmelik çıkarır. Bu yönetmelikte temsil dersleri ile, tarih olaylarının, 
ahlakın, terbiye kurallarının, yurt düşüncesinin eğitilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. 
Böylece, her yaşta çocuğun beden, düşünce ve ahlak düzeyine etkisi olduğu kabul edilen 
okul temsillerinin bir tarih ve edep dersi olarak kabul edildiğini ve resmi eğitime alındığını 
görüyoruz. Bu yönetmeliğin, "Temsillerin  Talim  ve Terbiye  ile Münasebeti"  başlıklı birinci 
bölümünde çocuklara tiyatro yoluyla ahlaki olayların, dünya edebiyatının, ulusal edebiyatın 
kolayca öğretilebileceği açıklanmış, çocuktaki taklit içgüdüsü ve yaratıcılık üzerinde 
durulmuş, günlük olaylardan örnekler verilerek tiyatronun zaten çocuğun yapısında olduğu 
belirtilmiştir. Johan Huizinga'nm insanın taklit ve oyun içgüdüsü üzerinde duran, Homo 
Ludens  adlı özgün yapıtının bin dokuz yüz otuzlu yıllarda yayımlandığı hatırlanırsa, 
eğitimcilerimizin tiyatronun eğitimdeki yerini çok erken yıllarda kabul etmiş oldukları 
görülür. Aynı yönetmeliğin, "Temsillerin  Usul-i  Tedrisi"  başlıklı ikinci bölümünde 
temsillerin öğretmenlerin denetiminde çocuklar tarafından  gerçekleştirileceği, dekor ve 
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aksesuarların, gerekli ön araştırmalar yapıldıktan sonra çocuklar tarafından  resim ve elişi 
derslerinde yapılacağı belirtilmiş, tiyatro sanatı ve oyunculuk hakkında bazı genel bilgiler 
verilmiştir. Bu da, tiyatro yapımının kollektif  karakterinin belirlenmiş, elbirliği ile yapılan 
üretimin çocuğun sosyalleşmesine olan katkısının bilincine varılmış olduğunu kanıtlaması 
açısından önemlidir. Ne var ki bu önemli yönetmelik tarihsel değeri olan bir belge olarak 
kalmış, Birinci Dünya Savaşının ve Kurtuluş Savaşının karmaşık ortamında dikkatlerden 
kaçmıştır. 

Cumhuriyet döneminde Muhsin Ertuğrul'un çocuk tiyatrosu konusuna eğildiğini 
görüyoruz. 1930'larda Darülbedayi  Dergisi'ne  yazdığı yazılarda Muhsin Ertuğrul, Rus, 
Alman, Amerikan okullarındaki tiyatro çalışmalarından örnekler vererek ilk ve orta 
öğretimde tiyatroya yer verilmesinin yararları üzerinde durmuş, ders konularının bu yolla 
kolayca öğretilebileceğine işaret etmiştir. Daha sonra, Rusya'daki çocuk tiyatrosu 
çalışmalarını incelemiş ve bu çalışmalardan etkilenmiş olan Muhsin Ertuğrul, Darülbedayi 
Dergisi'nin  Ocak 1935 sayısına yazdığı bir yazıda Moskova Çocuk Tiyatrosu'nun çalışma 
düzeni, çocuk tiyatrosu konusunda bilimsel araştırmalara verilen önem hakkında bilgi 
vermiştir. Muhsin Ertuğrul'un 1934 yılında Belediye Meclisi'ne bir çocuk tiyatrosu 
kurulması için yaptığı başvuru, dönemin İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ ve Belediye 
Meclisi üyeleri tarafından  olumlu karşılanmış, İstanbul Şehir Tiyatrosu kapsamında bir 
çocuk tiyatrosu kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda 1 Ekim 1935'te 
İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun Tepebaşı sahnesinin çocuk tiyatrosu uygulaması başlatılır. 
Sahnelenen ilk oyun M.Kemal Küçük'ün Çocuklara  İlk  Tiyatro  Dersi adlı çocuk oyunudur. 
Bu uygulama 1946 yılına kadar başarıyla sürdürülmüş, on yıl boyunca her yıl iki yeni oyun 
sahnelenmiştir. Oyunlara eşlik eden küçük bir orkestra ile küçük bir dansçı topluluğu 
oluşturulmuş, M.Kemal Küçük, Mümtaz Zeki Taşkın, Afif  Obay, Halit Fahri Ozansoy, 
Ekrem Reşit Rey, Ragıp Top, Sami Ayanoğlu, Selehattin Küçük, Sabih Gözen ve çocuk 
tiyatrosuna yazar, yönetici ve oyuncu olarak büyük emek vermiş olan Ferih Egemen'in 
yazdığı oyunlar müzikli ve danslı olarak sahnelenmiştir. Daha sonra, İstanbul Şehir 
Tiyatrosu'nun Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu gibi semt sahnelerinde de çocuk oyunlarına yer 
verildiği görülmektedir. 1 

1946 yılında açılan ve 1950 yılına kadar etkinliklerini sürüdüren İzmir Şehir 
Tiyatrosu'nda da, açıldığı yıldan kapanışına kadar çocuk temsillerine yer verilmiştir. Bu 
tiyatroda sahnelenen ilk çocuk oyunu Mümtaz Zeki Taşkın'ın Altın Kalem  adlı oyunu 
olmuştur. 

Devlet Tiyatroları müdürü ve Konservatuvar öğrencilerinin hocası olan Cari Ebert'in 
ülkesine dönmesinden sonra Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi'nin başına getirilen 
Muhsin Ertuğrul 1949'da Küçük Tiyatro'da Mümtaz Zeki Taşkm'm sorumluluğunda çocuk 
tiyatrosu çalışmalarını başlatmıştır. Sahnelenen ilk çocuk oyunu Mümtaz Zeki Taşkın'ın 
yazdığı, müziklerini Ferih Egemen'in düzenlediği, Nüzhet Şenbay'ın sahneye koyduğu 
Kara  Böcek  olmuş, bu oyunu Ziya Demirel'in Perili  Değirmen adlı oyunu izlemiştir. 1949 
yılında Devlet Tiyatro ve Opera Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle kurulan Devlet 
Tiyatrosu'nda çocuk oyunları temsillerine devam edilmiş, Ankara'daki girişimi Bursa 
Ahmet Vefık  Paşa Tiyatrosu'nun ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Çocuk Tiyatrosu birimleri 
izlemiştir. O tarihten bugüne ülke çapında yaygınlaşan Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde 
çocuk oyunlarına da yer verilmekte, her mevsim yerli ve yabancı dillerden dilimize 
çevrilmiş çocuk oyunları sahnelenmektedir. 

1 Dr.Tekin Özertem, Türkiye'de  Çocuk  Tiyatrosu.  Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1979. 
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Çocuk Tiyatrosu konusunda ilk özel girişimi 1940 yılında Ankara'da Çocuk 
Esirgeme Kurumu yapmış, bu tiyatroda Karagöz ve Kukla oyunlarından oluşan bir repertuar 
uygulanmıştır. Ellili yıllarda İstanbul'da ticari amaçla kurulmuş, çocuklara yönelik oyunlar 
sergileyen topluluklar bulunduğunu öğreniyoruz. Altmışlı yıllarda özel bankaların çocuk 
tiyatroları açtıkları, Türk Ticaret Bankası Keloğlan Çocuk Tiyatrosu, Akbank Çocuk 
Tiyatrosu, İş Bankası Çocuk Tiyatrosu gibi çocuk tiyatrosu topluluklarının kurulduğu 
görülüyor. Altmışlı ve yetmişli yıllarda İstanbul ve Ankara'daki hemen bütün özel 
tiyatroların sahnelerinde erişkinlere yönelik oyunlar yanında çocuklar için hazırlanmış 
oyunlar sahnelenmiştir. Seksenli ve doksanlı yıllardaysa Binbir Gece Çocuk Tiyatrosu, 
Dünya Çocuk Oyuncuları Topluluğu, Afacan  Çocuk Tiyatrosu gibi yalnızca çocuk oyunları 
sergileyen, ticari amaçlı çocuk tiyatrosu toplulukları kurulmuştur. Çoğu kısa ömürlü olan bu 
topluluklar arasında Çan Tiyatrosu gibi, İdil Abla Çocuk Tiyatrosu gibi uzun ömürlü olan, 
AÇOK gibi, AÇT gibi çocuk tiyatrosuna yeni soluk getiren topluluklar bulunmaktadır. 
Günümüzde yalnızca çocuk oyunları sergileyen çocuk tiyatrosu toplulukları yanında, hem 
ödenekli tiyatrolarda, hem kimi özel tiyatro topluluklarında çocuk oyunları sahneleniyor, 
çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor. Fakat bu etkinliklerde çocuğun gelişimine 
çağdaş anlamda katkısı olan doğru tiyatro üretildiğini söylemek olanaksız. Çünkü bu 
tiyatrolarda sahnelenen oyunların içeriği de, biçimi de çocuk gerçeğini dikkate alarak 
oluşturulmamıştır. 

Bugün, hareketli bir çocuk tiyatrosu ortamı yaratıldığı halde, çocuk tiyatrosunun 
çağdaş düzeyi tutturamamış olmasının başta gelen nedeni, çocuk tiyatrosunun niteliği, 
çocuğun yaşamındaki yeri, eğitimindeki işlevi üzerinde düşünülmemiş olmasıdır. Nasıl 
erişkinler için yapılan tiyatromuzun dayandırıldığı bir tiyatro anlayışı oluşmamışsa, İsmayıl 
Hakkı Baltacıoğlu'nun, öğrencilerin rol aldığı okul tiyatrosu kuramı dışında, çocuklar için 
yapılan tiyatronun düşünsel temelini oluşturacak bir kuram saptanmamıştır. Burada değerli 
eğitimcimizin tiyatro kuramını ve uygulamasını kısaca tanıtmak isterim.^ 

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun tiyatro kuramı ile eğitim kuramı bir bütün oluşturur. 
Baltacıoğlu'nun eğitimin amacı hakkındaki görüşleri, toplum değerlerinin özümletilmesi ve 
çocuğa toplumsal bir kişilik kazandırmak, ulusal sorunların ve gerçeklerin iyi anlaşılmasını 
sağlamak, yurduna karşı sevgi, hizmet ve bağlılık isteği uyandırmak, çocuğa meslek kişiliği 
kazandırmak ve böylece toplumsal, yapıcı, yaratıcı insan yetiştirmek olarak özetlenebilir. 
Bu amaçla uygulanacak olan eğitimin yöntemi, ezberletmeye başvurmadan, sınavsız ve 
zorlamasız olacaktır. Baltacıoğlu, tiyatroyu, hayata yakın olduğu için, canlı, eksiksiz bir 
yaşam örneği olduğu ve yaşamın karmaşık gerçeğini yansıttığı için eğitimin amacına uygun 
bir sanat olarak kabul etmiş, tiyatro ile bilgi verilebileceğini, tarih, toplumbilim, felsefe  gibi 
konuların kavranmasının sağlanabileceğini söylemiştir. 

Baltacıoğluna göre tiyatro bir kişilik okuludur. Çünkü tiyatroda oynamak, oyun 
kişisinin kişiliğine girmek, çocuğun düşünme, kavrama, yaratma yeteneğini geliştirir. Oyun 
kişisinin canlandırılması anlatım gücünü geliştirir. Baltacıoğlu tiyatronun yöntemini 
belirleyen bu ilkeyi, Kişilik  İlkesi  olarak tanımlamıştır. Tiyatronun yöntemini belirleyen 
ikinci ilke Çevre  İlkesi'dir.  Oyun seyirciden oluşan kendi doğal çevresi içinde oynanmalıdır. 
Öğrencilerin temsilleri ailelerden oluşan seyirciye yönelik olarak verilmelidir. Böylece 
çocuk yaptığı işin ciddiyetini kavrayacak, sosyal kişiliğini geliştirecektir. Üçüncü ilke 
Çalışma  İlkesi'dir.  Oyunlar elbirliği ile yazılmalı, oynanmalı, eleştirilmelidir. Oyun, 
önceden tamamlanmış bir metni ezberleyerek değil, doğaçlama yaparak, dinamik bir 

o 
Prof.Dr.  Sevda Şener, "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Okul Tiyatrosu Konusundaki Görüşleri", Oyundan 
Düşünceye,Gün&oğ&n Yayınları,Ankara 1993. s:220-229. 
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çalışma düzeni içinde, özgürce, anlamını kavrayarak, anlayarak hazırlanmalıdır. Dekora, 
makyaja, suflöre,  perdeye gerek yoktur. Oyun çıkartmak için herhangi uygun bir alan 
kullanılabilir. Dördüncü ilke Ürün  İlkesi'dir.  Oyun hazırlanmakla kalmamalı, mutlaka 
seyirci önünde oynanmalıdır. Çocuk, oyunun anlamını seyirciye aktarabilmeli, gerçek bir 
tiyatro tecrübesi kazanmalıdır. Baltacıoğlu tiyatronun, yaşama uyum sağlayan, anlatım gücü 
gelişmiş, yapıcı, işinin üstesinden gelebilen, kişilik kazanmış insanın yetişmesini 
sağlayacağını ileri sürmüş ve bunu da Başlatma, Alıştırma  İlkesi  olarak adlandırmıştır. 

Baltacıoğlu görüşlerini uygulama yaparak kanıtlamış olan bir eğitimcidir. 1913'de 
Fındıklı'da Şemsülmekatip'de öğretmenlik yaparken, 1929'da Ankara Gazi Terbiye 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı iken, 1938'de Çamlıca'da Altınyurt Spor Klübü'nden kiralanan 
garajda, 1936-38'de Üsküdar Bağlarbaşı CHP Murat Reis Semt Ocağı'nda öğrencilerle bu 
doğrultuda tiyatro çalışmaları yapmıştır. Baltacıoğlu'nun çağdaş eğitim anlayışına da uygun 
olan görüşlerinin daha sonra dikkate alınmamış olması, yakın zamanlara kadar aynı ölçüde 
özgün ve çağdaş görüşler üretilmemiş olması, yalnız okul tiyatrosu alanında değil, erişkin 
tiyatrosunda, hatta sanatın bütün dallarında düşünsel temelin ihmal edilmiş olması bizi 
düşündürmelidir. 

Günümüz çocuk tiyatrosunda göze çarpan yetersizlikleri, yanlış eğitim anlayışından 
kaynaklanan hatalar,yanlış eğlendiricilik anlayışından kaynaklanan hatalar olarak iki ana 
grupta toplayabiliriz. Okullarda kotarılan oyunlarda da, çocuklar için profesyonelce 
sahnelenen çocuk oyunlarında da çocuğa kimi doğru değerlerin, onu korkutucu, yıldırıcı, 
zorlayıcı düzenlemeler içinde öğretilmeye çalışıldığına tanık oluruz. Bu oyunlarda, 
anlaşılmaz bir biçimde çocukların acı çektiği, kötülüğe, ihanete, iftiraya  uğradığı, hatta 
öldüğü görülür. Okulda yaramazlık eden çocuk haylaz damgasını yiyecek, arkadaşları 
karşısında utandırılacak ve mutlaka acı bir biçimde cezalandırılacaktır. Uslu çocuğun payına 
da söz dinlemek, yani, büyüklerin her dediğine soru sormadan itaat etmek, durmadan ders 
çalışmak, daha doğrusu ders konularını ezberlemek düşmüştür. Böyle bir düzenlemenin 
çocuğun içindeki geliştirme ve değiştirme gücünü yıpratacağı, direncini kıracağı, en azından 
ilgisini çekmeyeceği ortadadır. Bir de, eskimiş, donmuş, geçerliliğini yitirmiş değerlerin 
öğretildiği tiyatro uygulamalarını düşünelim. Üvey annelerin mutlaka kötü olduğu, ailede en 
büyük özveri payının çocuğa düştüğü, ana baba sevgisinin kayıtsız şartsız itaat olarak 
belirlendiği, milliyetçiliğin saldırganlık olarak yorumlandığı, yurt sevgisinin yabancı 
ülkelere karşı düşmanlık olarak algılandığı ne çok oyun yazılmış ve oynanmıştır. Okul 
sevgisi aşılamayı amaçlayan, anneler günü, tutum haftası,  çevrecilik, hatta milli bayramlar 
gibi önemli günlerin kutlanması için hazırlanan oyunların ne denli içeriksiz, ne denli 
derinliksiz ve sonuçta anlamsız olduğunu bu kutlamalara tanık olan analar, babalar çok iyi 
bilirler. 

Profesyonel  tiyatrocuların çoğunlukla bir yan iş olarak kotardığı çocuk oyunlarında 
ve yalnız çocuk oyunu sahnelemek üzere kurulmuş pek çok tiyatro topluluğunun sahnelediği 
oyunlardaysa amaç ne yolla olursa olsun çocuğu eğlendirmek olmuştur. Tıpkı erişkin 
tiyatrosuna olduğu gibi, çocuk tiyatrosuna da, yapıcı olmayan, kof,  hatta yoksullaştırıcı bir 
eğlence anlayışı egemendir. İlkel dürtüleri kışkırtarak, sorumsuzluğu önererek, sevgisizliği, 
düşmanlığı yeşerterek, yıkıcılığı özendirerek üretilene gülme, zararlı gülmedir. Çocuğa 
yalnızca geçici bir üstünlük duygusu sağlar, fakat  onda kalıcı bir mutluluk duygusu 
yaratamaz, onun toplumun yapıcı bir üyesi olmasına katkıda bulunamaz. Piyasada tüketici 
bile aldatmacalara karşı uyarılırken, çocuğun bu tür ayartıcı trüklerle sözümona 
eğlendirilmesine karşı duyarsız kalmamalı, onun kişiliğinin sağlıklı bir biçimde gelişmesinin 
engellemesine razı olmamalıyız. Çocuk tiyatrosu konusunda ciddi araştırmalar yapmış olan 
Prof.Dr.  Sevinç Sokullu doğru ve özenli yapılan çocuk tiyatrosunun çocuğun estetik 



duyarlığını geliştireceğini hatırlatmış, çocuk tiyatrosunun, "Lunapark  eğlencesiyle  tiyatrosal 
yaratıcılığı  ayırt edemeyenlerin  kaba taklitli  şamatalarıyla  ve ahlakçıların  sahneyi derslik 
sanan kuru  cansıkıcı öğütleriyle  " gerçekleşemeyeceğini söylemiştir. ^ 

Günümüzde eğlendiricilikle eğiticiliği birleştiren, çocuğa kendini ve çevresini 
tanıtan, iyi ve kötü nitelikler, zararlı ve yararlı, haklı ve haksız davranışlar üzerinde 
düşündüren, ona doğru değerleri anlama ve tartışma ortamı hazırlayan oyunların yazılmaya 
başladığını görüyoruz. Okullarda Yaratıcı Drama çalışmaları yaygınlık kazanıyor. Tiyatro 
çalışmalarının eğitime katkısı üzerinde duruluyor, okullararası tiyatro şenlikleri, yarışmaları 
düzenleniyor. Aynı gelişimin çocuk tiyatrolarında da yaşanmasını diliyoruz. Uluslararası 
Çocuk Tiyatrosu Şenliklerinde yabancı çocuk oyunlarının ne denli özenle sahnelendiğine, 
bu konuda teknik olanakların ne kadar gelişmiş olduğuna tanık oluyor, bizde de çocuk 
oyunlarının aynı beceriyle, aynı yaratıcı ruhla kotarılmasını istiyoruz. 

Bugün, hareketli bir çocuk tiyatrosu ortamı yaratıldığı, çocuk oyunu yazımında bir 
gelişme görüldüğü halde, çocuk tiyatromuzun AÇOK , AÇT gibi toplulukların, ne yazık ki 
kendi etkinlikleriyle sınırlı kalmış atılımları dışında, çağdaş düzeyi tutturamamış olmasının 
başta gelen nedeni, çocuk tiyatrosunun niteliği, çocuğun yaşamındaki yeri, eğitimindeki 
işlevi üzerinde düşünülmemiş olmasıdır. Nasıl erişkinler için yapılan tiyatromuzun 
dayandırıldığı bir tiyatro anlayışı oluşmamışsa, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun tiyatro 
kuramı dışında, çocuklar için yapılan tiyatronun düşünsel temelinin oluşturulmamış olması 
en büyük eksiğimizdir. 

1998'de Alaçatı'da yapılan I. Çocuk Tiyatrosu Kurultayı'nda, günümüzdeki çocuk 
tiyatrosu etkinlikleri eleştirilir, ilgililer, eğitimsiz, sorumsuz gezici çocuk tiyatrosu 
topluluklarına, korsan çocuk tiyatrosu gösterilere karşı uyarılırken, çocuk tiyatrosunun bir 
çıraklık basamağı veya yan ürün olmayıp bağımsız bir birim olarak kabullenilmesi, bilimsel 
temele dayandırılması, tiyatro bölümlerinde ve konservatuarlarda çocuk tiyatrosunun ayrı 
bir dal olarak ele alınması istenmiştir.^ Günümüzdeki çocuk tiyatrosu etkinliklerini 
açıklamak, sorunları üzerinde durmak üzere sözü, çocuk tiyatrosu konusunda uzman bir 
öğretim elemanı ve ASSITEJ Türkiye Merkezi Genel Sekreteri Dr. Tülin Sağlam'a 
bırakıyorum. 

Cumhuriyetin 75. yılında, kuruluşunun 63. yılını kutlayan çocuk tiyatromuz hakkında 
ne yazık ki sözü edilebilecek olumlu gelişmelerin sayısı fazla  değil. Sayın hocamın belirttiği 
gibi bir tiyatro anlayışının üretilememiş ve dolayısıyla nasıl bir çocuk tiyatrosu yoluyla 
çocuğa nasıl bir yaşantı sunulmak istendiğinin cevabının verilememiş olması halâ 
güncelliğini koruyan bir sorundur. Bu sorunun hem nedeni hem de sonucu olarak bir çocuk 
tiyatrosu geleneğinin oluşmamış olması da günümüzde bu alanda yaşanan en önemli 
sorunlardan biri olmayı sürdürmektedir. Bu nedenle yeni kuşaklar sürekli olarak eski 
hataları tekrarlamakta ve "Amerika'yı yeniden keşfetme  çabaları" ileriye dönük, yenileyici, 
yaratıcı ve çağının ruhunu yakalamış etkinliklerin gerçekleşmesini sürekli olarak 
geciktirmektedir. 

Elbette bu sorunların temelinde devletin ileriye dönük kültür politikaları üretip 
sistemli bir etkinlik gerçekleştirememesi, tiyatro salonlarının yetersiz ve özensiz oluşu, 
salon kiralarının yüksekliği, yetişmiş eleman bulamama, belediye vergilerinin yüksekliği, 

"3 
Prof.Dr.  Sevinç Sokullu, "Çocuk Tiyatrosu Etkinliğinde Tartışılmaz Asal'Iar", Tiyatro  Dergisi, Nisan 
1992. Sayı 15. s:9-10. 
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çocuk tiyatrosunun ikinci sınıf  bir etkinlik olarak görülmesi ve yarışmalarda bile çocuk 
oyunu metinlerine ve oyunlarına yetişkin oyunlarından daha az para ödülü verilmesi gibi 
çocuk tiyatrosunun ezeli sorunları da vardır. Ancak bu tür kaygıların çoğunu taşımayan 
ödenekli tiyatrolarda da belirli bir sanatsal düzeyi tutturmuş çocuk oyunları 
görememekteyiz. Bu durum sorunun temelinde başka etkenlerin olduğunu 
düşündürmektedir. Bunların içinde belki de en önemlisi çocuğa ve dolayısıyla çocuk 
seyirciye yeterince saygı duyulmaması, onun önemsenmemesidir. Bu nedenle ortaya çocuk 
gerçeğinden uzak, çocuğu hafife  alan, özensiz, yavan, sıradan olanın peşine takılmış bir 
çocuk tiyatrosu etkinliği çıkmaktadır. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen çocuk tiyatrosunun geleceğine ilişkin olumlu 
işaretler veren gelişmeler de yaşanmaktadır. Bunlara neden olan başlıca gelişme de 
toplumsal yaşamda genç kuşağın öneminin kavranmasıdır. Batılı toplumlarda yüzyılımızın 
başlarında, özellikle de iki dünya savaşının yarattığı umutsuzluk ortamının ardından, ruhsal 
bakımdan sağlıklı ve bilinçli genç kuşakların yetiştirilmesi daha fazla  önem kazanmıştır. 
Buna bağlı olarak çocuğu gerçekten tanımaya yönelik çabalar artmış ve eğitimden 
başlayarak çocukla ilgili etkinliklerde farklı  yöntemler denenmeye başlanmıştır. Bu 
bağlamda tiyatro da önemli bir güç olarak devreye girmiştir. Toplumumuzda da çocukla 
ilgili etkinliklerin arttığını ve çocuk gerçeğinin sorgulanmaya başlandığını görmekteyiz. 
Doğal olarak bu gelişmeler-biraz geç de olsa- çocuk tiyatrosu alanını da etkilemeye 
başlamıştır. 

Çocuk gerçeğinin tanınması önem kazanırken tiyatroda da yaş gruplarının 
özelliklerini dikkate alarak oyunlar üretme isteği dile getirilmeye başlanmış ve sayısı az da 
olsa bu konuyu göz önüne alarak oyunlar üreten topluluklar ortaya çıkmıştır. Eğitimimizin 
ezbercilik temeline oturtulmasının sorgulanması gibi çocuk tiyatrosunda da didaktik oyunlar 
sorgulanmaya başlanmıştır. Düşünen, tartışan, sorgulayan kuşakların yetiştirilmesi isteği 
eğitimde drama ve tiyatronun kullanılmasını gündeme getirmiş ve tiyatro ile eğitim arasında 
sağlıklı bağlar kurulmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak üniversitelerde çocuk tiyatrosu 
derslerine de yer verilmektedir. Üniversite mezunu yazarlar çocuk tiyatroları için oyun 
yazmakta ve giderek artan sayıda eleştiri ve değerlendirme yazıları yayımlanmaktadır. 
Çocuk eğitiminde tiyatronun öneminin dile getirilmesi çocuk tiyatrolarında bir pedagogla 
işbirliği yapma uygulamasını başlatmıştır. 

Bu gelişmelerin yanı sıra gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası çocuk tiyatrosu 
festivalleri,  seminerleri, atelye çalışmalarının sayısı artmakta ve yaygınlaşmakta ve çocuk 
tiyatrosu alanında örgütlenme çabaları giderek yoğunlaşmaktadır. Son yıllarda çocuk 
tiyatrosuna ilişkin gerçekleştirilen etkinliklerden bazıları şunlardır: 

• 1989 yılında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği olan 
ASSITEJ'in Türkiye Merkezi kurulmuştur. 

• Bu merkez aynı yıl Alaçatı Belediyesi'nin desteği ile Alaçatı'da Uluslararası 
bir Çocuk Tiyatroları Şenliği başlatmıştır ve bu şenlik her yıl yapılarak devam 
etmektedir. Oyunların yanı sıra çocuklarla yapılan atelye çalışmaları da 
gerçekleştirilmektedir. 

• ASSITEJ Bursa'da da Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür, Sanat ve 
Turizm Vakfı'nın  işbirliği ile 1996 yılında Uluslararası Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali'ni başlatmıştır ve bu yıl üçüncüsü bu Kongre ile aynı 
tarihte gerçekleşmektedir. Festivalde oyunların yanı sıra yerli ve yabancı 
uzmanların çocuk tiyatrosu konusunda verdiği seminerler ve sergilenen 
oyunların değerlendirildiği toplantılar yapılmaktadır. 
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• Eskişehir'de dört yıldır yapılan Eskişehir Festivali'nde yerli ve yabancı çocuk 
oyunları da sergilenmekte, çocuklarla atelye çalışmaları yapılmaktadır. 

• Devlet Tiyatroları üç yıldır Ankara'da bir Çocuk Oyunları Şenliği 
gerçekleştirmekte ve Türkiye çapında sahnesi olan illerden gelen çocuk 
oyunlarını sergilemektedir. (49 yıllık bir kurum için geç kalınmış bir etkinlik 
olsa da.) 

• İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu yıl 14. günü yaptığı Çocuk Oyunları 
Şenliği'nde kendi oyunlarının yanı sıra yurtiçinden ve dışından davet ettiği 
toplulukların oyunlarını da sergilemektedir. 

• Ankara'da bu yıl ikincisi yapılacak olan Ankara Festivali'nde yerli ve yabancı 
çocuk oyunları sahnelenmekte ve çocuk tiyatrosu konusunda açık oturumlar 
düzenlenmektedir. 

• İstanbul'da ilk defa  bu yıl Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin girişimi ve Kültür 
Bakanlığı'nın desteğiyle Çocuk Tiyatrosu Eğitim Semineri, Çocuk Tiyatrosu 
Kurultayı ve Uluslararası Çocuk Tiyatrosu Festivali'nden oluşan üçlü bir 
program gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen tüm bu etkinliklerin çocuk tiyatrosu uygulamaları üzerinde etkili 
olabilmesi için giderek yetkinleşmesi, artması ve sürekli olması gerekmektedir. Bunun için 
dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları şunlardır: Festivallerde ulaşılan seyirci 
sayısının değil oyunların niteliğinin önem kazanması, çocuk seyirci için yapılan şenliklerde 
çocuğun gerçeği göz önüne alınarak düzenlemeler yapılması, düzenlenen kurultaylarda, açık 
oturumlarda uygulamaya ilişkin sorunların yanı sıra nasıl bir çocuk tiyatrosu sorusuna da 
yanıt aranmaya çalışılması, çözümün başkalarından beklenmesi alışkanlığından vaz 
geçilerek herkesin sorumluluğunu üstlenmesi ve değişen çocuk gerçeğinin sürekli olarak 
peşinde olunması. 

Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde yıllardır yinelenen sorunların 
çözümlenebilmesi için doğru adımlar atılabilir ve şu andaki iç karartan manzara düzelmeye 
başlayabilir. Çünkü ancak çocuğu tanıyan, bu bilgiyle desteklenmiş bir sanatsal anlayışı 
olan ve bunu sergilemek için çocuk tiyatrosu yapan, yazan, oynayan sanatçılar, tiyatronun 
iletişim gücünü araştıran deneysel oyunlar üretebilir, oyunlarını çocuğun duyarlılığının ve 
yaratıcılığının gerisine düşmeden büyüyen zihinlere göre biçimlendirebilir. 
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TÜRK SİNEMASINDA ÇOCUK 

Nejat  ULU  SAY 

Herhangi bir ulusal sinemada, yaşa, cinsiyete ya da başka kategorilere göre 
belirlenen toplumsal kimliklerin sunumlarının değerlendirilmesine ilişkin bir çalışmada, 
verili ulusal film  endüstrisinin farklı  dönemlerindeki durumu ile bu dönemlerde perdeye 
getirilen anlatılar ve anlatı biçimleri açısından baskın eğilimleri gözönünde bulundurmak 
gerekmektedir. Buna göre, Türk sineması, kabaca, film  endüstrisinin kurumsallaştığı 1960'lı 
yılların başından 1980'li yılların ortalarına kadar uzanan "Yeşilçam dönemi" ile 1970'li 
yıllarda başlayan ve 1980'lerde ivme kazanarak bugüne kadar gelen 'yönetmen sineması' ya 
da 'sanat filmi'  olgusunun belirleyici olduğu iki ayrı dönem çerçevesinde ele alınabilir. Bu 
makalede, ağırlıklı olarak, Türk sinemasının, ulusal film  pazarındaki yeri ya da izleyiciyle 
kurduğu ilişki, başka biçimde söylersek 'popülerlik' açısından en parlak yıllarına işaret eden 
'Yeşilçam dönemi'nde gerçekleştirilmiş 'çocuklu filmler'  üzerinde durmak istiyorum; 
makalede, çocukların 'göründüğü' bütün filmlere  değin(e)memekte, sadece çocuk 
yıldızların oynadıkları bazı filmlerdeki  'çocuk' ve 'kadın', daha önemlisi 'annelik' 
sunumlarını değerlendirmekteyim. Bu seçimi yapmamın nedeni, 'çocuk yıldızlı' filmlerin 
popüler Türk sinemasında önemli bir yeri olması ve çocukluğa ve anneliğe ilişkin baskın 
patriarkal/toplumsal yaklaşımların bu filmler  aracılığıyla yeniden üretilmiş olmasıdır. 
Aşağıda, Türk sinemasının farklı  dönemlerinde gündeme gelen farklı  sinemasal eğilimlerin 
ürünlerinde çocukların nasıl yer aldıklarına kısaca değindikten sonra, 'çocuk yıldızlı' 
'Yeşilçam melodramları'ndaki 'çocuk' ve 'annelik' sunumları üzerinde duracağım. Ancak 
daha önce, çocuk ve sinema ilişkisi üzerine genel birkaç söz söylemek istiyorum. 

Çocuk ve Sinema 

Çocuklar ve sinema üzerine düşünürken, çocuklar için yapılmış filmlerden  çocuk 
yıldızlara, çocukluk döneminin yetişkin sinemacıları hangi çerçevede ilgilendirdiğine ve 
dünya sinema izleyicisinin yaşının giderek küçülmesine kadar birçok konu akıllara 
gelmekte. Gerçekte, çocuk ve sinema ilişkisi, şiddet ve cinsellikle ilgili sunumlar içeren 
filmlerin  ve televizyon programlarının çocuklar üzerindeki etkisi gibi her zaman ilgi çekici 
olmuş bir tartışma alanı dışarıda bırakılırsa, üzerinde çok da durulmuş ve araştırma yapılmış 
bir konu değil. 1980'li yıllardan bu yana, çocuk ve sinema açısından en çarpıcı durum, 
büyük bütçelerle gerçekleştirilmiş Hollywood yapımı filmlerin,  neredeyse küresel 
düzlemde, özellikle çocuk ve genç izleyiciler arasında gördüğü ilgi. Genel olarak sinema 
izleyicisinin kompozisyonu çocukların ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir doğrultuda değişti. 
Örneğin, 'sinemaya gitme' alışkanlığının yeniden canlandığı ve görece de olsa izleyici 
sayısının arttığı Avrupa ülkelerinde, sinema izleyicilerinin ortalama üçte birini 'yeniyetme' 
diye anılan grup, diğer önemli bir oranını yaşlan yirmilerde olan bir kuşak ve geri kalanını 
ise otuz yaşın üzerindekiler oluşturuyor; özellikle Almanya'da ve İngiltere'de sinema 
izleyicisinin kompozisyonu büyük oranlarda genç kuşaklara dayanıyor.1 Çocukların ve 
gençlerin izledikleri filmler  ise, yetişkinlerin sözsahibi olduğu bir endüstrinin ürünleri ve 
onların hayalgücüyle gerçekleşen yapımlar. Sinema, endüstri, teknoloji ve ticaret ile birlikte 
varolan bir kurum; bu nedenle, başka alanlarda da (örneğin kitap endüstrisi) olmadığı gibi, 
sinemada da bizzat çocuklar tarafından  gerçekleştirilmiş ürünlere rastlamıyoruz. Başta 

' Martin Dale. The  Movie  Game: The  Film  Business in Britain, Europe and  America, Londra; Cassell, 
1997, s. 5. 
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Hollywood olmak üzere, dünyadaki ulusal sinema endüstrilerinin denetimi yetişkinlerin, 
özellikle erkek yetişkinlerin elinde. 

Yetişkinlerin sineması çocuklara nasıl bakıyor? Yetişkinler açısından, sinemada, 
'çocukluk dönemi'nin belirgin bir önemi var. Dünya sinemasında 'çocukluk dönemi'ne 
yönelik ilgi, herşeyden önce, geçmişe, anılara, 'kaybedilmiş masumiyet'e ilişkin evrensel bir 
arayışa işaret ediyor. Bu anlamda, yitik bir zamanın peşindeki sinemacılar, bir yandan kendi 
çocukluk dönemlerini kurmaca yoluyla yeniden keşfederken,  diğer yandan, bu dönemde 
temelleri atılan yaratıcılıklarının parametrelerini çözümlemeye çalışıyorlar. Örneğin, 
Amerikalı yönetmen Steven Spielberg, taşrada geçen çocukluğuna E. T.  - The  Extra 
Terrestrial  (1982) adlı filmiyle,  bilim-kurmaca sinemasının dünyası içinden yaklaşırken, 
Spielberg'den tamamen farklı  bir yerde, Rus sinemacı Andrei Tarkovski, Ayna (Zerkalo, 
1975) adlı, son derece kişisel filmiyle,  çocukluk dönemini, izlenimler, anılar, duygular 
aracılığıyla irdeliyor; Fransız yönetmen François Truffaut  ise, 400 Darbe (Les  Quatre cents 
coups, 1959)'de, problemli çocukluk yıllarına 'gerçekçi' bir sinemanın gözüyle bakıyor. 

Çocukluk dönemini perdeye getiren bir sinemanın yanısıra, hedef  kitlesi doğrudan 
çocuklar olan, ancak çoğu kez yetişkin izleyicinin de ilgi duyduğu bir sinemadan da 
sözetmek gerekiyor. Böyle bir sinemanın dünya film  pazarındaki en ünlü yaratıcısı, 
şüphesiz, Walt Disney. Cinsiyet rolleri açısından baskın/patriarkal, yabancılar (beyaz ve 
Amerikalı olmayanlar) açısından ise ayrımcı sunumları nedeniyle zaman, zaman eleştirilen 
Disney şirketi, özellikle canlandırma ve fantazi  ağırlıklı filmleriyle  tanınıyor. Çocuklara 

yönelik canlandırma sinemasının yakın yıllarda Hollywood'un 20^ Century Fox ve Warner 
Bros gibi öteki büyük stüdyoları tarafından  da keşfedildiğini  ve bu sinemanın bazı eski 
Doğu Blok'u ülkelerinde önemli bir yeri olduğunu da burada belirtmekde yarar var. 

Çocuk ve sinema ilişkisi çerçevesinde, dünya sinemasında 'çocuk yıldızlar' [Shirley 
Temple, (Küçük  Prenses/The  Little  Princess, Walter Lang, 1939, ABD); Hayley Mills 
(.Pollyanna,  David Swift,  1960, ABD); Mark Lester (Oliver/,  Carol Reed, 1968, İngiltere); 
Ricky Schroder (Şampiyon/The  Champ, Franco Zeffirelli,  1979, ABD); Macaulay Culkin 
(Evde  Tek  Başına/Home  Alone, Chris Columbus, 1990, ABD), gibi], filmlerde  erkek 
çocukların ve onlara ilişkin öykülerin baskın konumu ve çocukların, vvesternden müzikale, 
korkudan bilim-kurmacaya kadar, farklı  sinemasal türdeki filmlerde  yer almış olması gibi 
konular üzerinde de durmak mümkün. 

Dünden Bugüne Türk Sinemasında Çocuk 

Bir ulusal sinemanın farklı  toplumsal kesimleri ya da kimlikleri nasıl sunduğunu 
araştırırken farklı  tarihsel dönemleri gözönünde bulundurmak gerektiğini yukarıda 
belirtmiştim. Türk sinemasının 'Yeşilçam dönemi'nde yapılan çocuk yıldızlı filmleri 
aşağıda ele alacağım.2 Burada, yetmişlerdeki 'gerçekçi/toplumcu' sinema akımının 
filmlerinde  ve daha sonra başat bir konum kazanan 'yönetmen sineması'nın ürünlerinde 
çocukların ya da 'çocukluk dönemi'nin nasıl sunulduğuna kısaca değinmek istiyorum. Türk 
sinemasında, 1960-1965 arasındaki 'gerçekçi sinema' çabalarının 1970'li yıllarda yeniden 
canlandığını ve çoğu Yılmaz Güney'in izini süren genç bir sinemacı kuşağının, dönemin 

L 'Yeşilçam', Türk sinemasında, bir anlatı formu  olarak 'melodram'in baskın olduğu bir döneme işaret 
etmektedir. Aile, melodramatik anlatının başlıca malzemesidir. Bu dönemin filmlerinde  'aile'nin sunuluş 
biçimi ve aile üyeleri olarak baba, anne, çocuklar ve gençler üzerine yapılmış bir değerlendirme için 
bakınız: Nilgün Abisel, 'Türk Sinemasında Aile', Türkiye  'de  Ailenin Değişimi: Sanat  Açısından 
İncelemeler  içinde, Türköz Erder (yayma hazırlayan), Ankara, Türk Sosal Bilimler Derneği, 1984, s. 31-
46. 



hareketli siyasal ortamına paralel olarak, 'toplumcu' bir sinema çerçevesinde ürün 
verdiklerini görmekteyiz. Klasik anlatıya dayalı 'Yeşilçam' geleneğinin yanısıra, bu 
dönemde, günün toplumsal ve siyasal sorunlarını ve eğilimlerini yansıtan 'gerçekçi' bir 
sinemanın da izleyici ile buluştuğunu ve belli bir popülerlik kazandığını belirtmek mümkün. 
Yeni sinemacıların filmlerinde,  '[F]eodal yapının, ağalık düzeninin, buna bağlı geri 
kalmışlığın ve geri bıraktırılmışlığın ortaya çıkardığı sorunlar, toprak mülkiyeti, mülkiyet 
ilişkileri, insan ilişkileri, katı gelenek ve görenekler, böyle bir toplumda kadının yeri en çok 
işlenen konulardı. Kimi zaman çevre kente dönüşüyor, o vakit de çoğunlukla kırsal 
kesimden kente göçler, kırsal kesim insanının emekçileşme süreci, bunun ortaya çıkardığı 
sorunlar inceleniyordu.'3 Bu çerçevede, dönemin bazı filmlerinde  çocuklar da feodal 
yapının, törelerin, toplumsal ve ekonomik sorunların birer kurbanı olarak sunuldular. 
Örneğin, Yusuf  ile Kenan  (Ömer Kavur, 1979), kan davası nedeniyle İstanbul'a, 
akrabalarının yanına kaçan, ancak onları bulamayan ve biri hırsızlık yaparak diğeri 
çıraklıkla yaşamlarını sürdüren iki erkek kardeşin durumunu aktarırken Hazal  (Ali 
Özgentürk, 1979), köylü bir kadının, kocasını kaybetmesinin ardından, töreler gereği 
kocasının on yaşındaki kardeşiyle evlendirilmesini anlatıyor ve böylece kırsal kesimdeki 
kadınların sorunları ile, kaçınılmaz olarak, bu kesimin 'çocukluklarını yaşayamayan' 
çocuklarını da ele alıyordu. Adak  (Atıf  Yılmaz, 1979) da, gene törelerin yıkıcı sonuçlarıyla 
ilgileniyor ve ikibuçuk yaşmdaki bir çocuğun, babası tarafından  boğazı kesilerek kurban 
edilmesini perdeye getiriyordu. At (Ali Özgentürk, 1981) ise, kırsal kesimden yoksul bir 
baba ile oğlunun büyük kentteki çıkmazını, oğlanın parasız yatılı okulda okutulması 
mücadelesi çerçevesinde anlatıyordu. Adı geçen filmlerdeki  çocukların durumu, gözlemci, 
mesafeli  ve hatta, Adak'da  olduğu gibi, 'natüralist gerçekçi' bir yaklaşımla ele alınıyordu. 

1980 sonrası Türk sinemasında 'çocukluk dönemi', melodramın ya da 'toplumsal 
gerçekçi' sinemanın dünyalarından farklı  kurmacalar çerçevesinde ele alındı. Yakın 
geçmişin, yaşanılan günün ve daha geride kalmış dönemlerin toplumsal ve siyasal dokusunu 
sembollere başvurarak anlatmanın gözde olduğu bu dönemde, 'çocukluk dönemi', daha 
ziyade 'romantik' bir yaklaşımla perdeye getirildi. Bu dönemin, çocuklara yer veren 
filmlerinin  bir özelliği de yazınsal kaynaklara dayanmasıydı. Ahmet Muhip Dıranas'ın aynı 
adlı şiirinden sinemalaştırılan Fahriye  Abla (Yavuz Turgul, 1984)'nın öyküsü, Fahriye ile 
mahalledeki genç sevgilisi arasında haber getirip götüren [Joseph Losey'ın Arabulucu (The 
Go-Between, 1971) adlı fılmindekine  benzer biçimde] ergenlik yıllarını yaşayan bir çocuğun 
gözüyle anlatılır. 'Yeşilçam' sonrası Türk sinemasının en fazla  ilgi gören filmlerinden  biri 
olan ve Feride Çiçekoğlu'nun, kendi yapıtından senaryolaştırdığı Uçurtmayı  Vurmasınlar 
(Tunç Başaran, 1988)'da, bir hapishanenin kadınlar koğuşunda geçen günler beş yaşındaki 
bir çocuğun gözünden anlatılırken, adı 'Barış' olan çocuk ve filmin  adında yer alan 
'uçurtma', masumiyet, özgürlük ve sevgi gibi kavramların metaforuna  dönüşür; Kemal 
Demirel'in 'Evimizin İnsanları' adlı eserinden uyarlanan Piano Piano Bacaksız  (Tunç 
Başaran, 1990)'da, sekiz-dokuz yaşlarındaki bir çocuğun anıları aracılığıyla (yani o'nun 
bakış açısıyla) 1940'lı yılların İstanbul'unda eski bir konağın sakinleri arasındaki sevgi ve 
dayanışma vurgulanır; Teyzem  (Halit Refığ,  1986) de bir çocuğun anılarına ve 'geriye 
dönüş' ('flash  back') yöntemine başvuran bir filmdir;  filmde,  erkek bir yeğen, orta sınıf 
baskıcı bir aile yapısı içinde çıkış bulamayan ve şizofreniye  sürüklenen teyzesinin ölümle 
sonuçlanan trajik yaşamının tanıklığını yapar. Bir masal-film  olan Şahmaran  (Zülfü 
Livaneli, 1993) ise bir çocuğun fantazileri  çerçevesinde gelişen bir anlatıdır. Dönemin 
filmlerinde  biçim açısından fantastik  öğelerin yanısıra, konu olarak sinemanın kendisi, hatta 
yıldızları ve yönetmenleriyle 'Yeşilçam sineması' da önemli bir yer aldı. Bu iki olguyu 

3 Nijat Özön, 'Türk Sineması', Cumhuriyet  Dönemi Türkiye  Ansiklopedisi,  1984 Cilt: 7, s. 1899. 
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('fantastik'  ve 'Yeşilçam') biraraya getiren Hayallerim,  Aşkım ve Sen  (Atıf  Yılmaz, 1987) 
adlı film,  yetimhanede büyüyen genç bir adamın, Yeşilçam'ın bir kadın yıldızına yönelik, 
çocukluk yıllarında başlayan tutkusunu anlatır. Sinema tutkusu, çocuk karakterleri 
merkezine alan iki filme  daha konu olur: Muzaffer  İzgü'nün aynı adlı kitabından uyarlanan 
Zıkkımın  Kökü  (Memduh Ün, 1992)'nde, Adana'da bir gecekondu mahallesinde, bir çocuk, 
eski film  parçalarını birbirine ekleyerek sinemacılık düşünü gerçekleştirirken, Hollywood 
Kaçakları  (Muammer Özer, 1996)'nda tutkunun nesnesi Hollywood'dur; film,  İstanbul'un 
varoşlarında yaşayan ve Hollywood'a gitmeyi düşleyen iki yeniyetme arkadaşın oyunla, 
sinemaya gitmekle ve aile içi tartışmalarla geçen günlerini anlatır. Sinemalarda 
gösterilmemiş, ancak ulusal film  festivallerinde  izleyici ile buluşmuş olan olan Soğuk 
Geceler  (Kadir Sözen, 1994) ise, dört çocuğun İstanbul'da verdikleri 'yaşam kavgası'nı 
anlatır. Bu arada, adları geçen filmlerin  hepsinde anılarına başvurulan ya da öyküleri 
anlatılan karakterlerin erkek çocuklar olduğunu belirtmekde yarar var. 

Çocuk Yıldızlar 

Türk sinemasının popüler bir kurum olarak parlak dönemini yaşadığı 1960'lı ve 
1970'li yıllarda, film  endüstrisinin işleyişini belirleyen unsurlardan biri de yıldız sistemiydi. 
Gişedeki başarıları yüksek yetişkin kadın ve erkek yıldızların yanısıra, izleyici bu dönemde 
çocuk yıldızlarla da tanıştı: Rüya Gümüşata (1952), Zeynep Değirmencioğlu (1955), Parla 
Şenol (1957), Nilgül Utku (1960), Menderes Utku (1963), İlker İnanoğlu, Sezer İnanoğlu 
ve Gülşah Soydan. 1980'li yılların başında bu isimlere, hem müzik hem de sinema 
alanlarında ünlenen birer 'çocuk yıldız' olarak Küçük Emrah ve Küçük Ceylan eklenebilir. 
Adı geçen küçük yıldızların birçoğunun babası ya da annesi endüstrinin içinden kişilerdi. 
Örneğin, 'Ayşecik' serisiyle ünlenen, çocuk filmlerinde  çığır açan ve gençlik yıllarında da 
oyunculuğu sürdüren Zeynep Değirmencioğlu'nun babası Hamdi Değirmencioğlu, 
'Yeşilçam'ın senaryo yazarlarındandır ve kızının birçok filminin  senaryosunda imzası 
bulunmaktadır. Nilgül ve Menderes Utku kardeşler, yapımcı-yönetmen Ümit Utku'nun 
çocukları; İlker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın ile yapımcı-yönetmen Türker İnanoğlu'nun 
oğlu; Gülşah Soydan da, oyuncu Hülya Koçyiğit ile yapımcı Selim Soydan'ın kızıdır. 

Bu makalede, çocuk yıldızlardan Zeynep Değirmencioğlu, İlker İnanoğlu, Sezer 
İnanoğlu, Menderes Utku, Gülşah Soydan ve Küçük Emrah'ın, aşağıda adları geçen filmleri 
üzerinde duracağım: Ayşecik Şeytan  Çekici  (Atıf  Yılmaz, 1960), Ayşecik Yavru  Melek 
(Osman F. Seden, 1962), Ayşecik Yuvanın  Bekçileri  (Aram Gülyüz, 1969), Yumurcak 
(Türker İnanoğlu, 1969), Yumurcak  Köprüaltı  Çocuğu  (Türker İnanoğlu, 1970), Afacan 
Küçük  Serseri  (Ülkü Erakalın, 1971), Sezercik  Yavrum  Benim (Safa  Önal, 1971), Veda 
(Orhan Aksoy, 1974), Gülşah (Orhan Aksoy, 1975), Gülşah Küçük  Anne (Orhan Elmas, 
1976), Yaralı  (Ümit Efekan,  1984). 

"Çocuk Melodramları" 
Sinemada 'melodram' türü ve 'kadın filmi'  ile ilgilenen feminist  film  kuramcıları, 

'western' ya da 'bilim-kurmaca' gibi öteki türlerde dışlanan ya da marjinalleştirilen 
kadınların, 'kadın filmi'  diye anılan kategori içinde yer alan yapımlarda öne çıkarılması, 
kimi kez anlatıcı durumunda sunularak aktif  bir konuma getirilmesi ve kadınların 
arzularının, gündelik yaşam içinde karşılaştıkları çelişkili durumların, yükümlülüklerin ve 
çatışmaların anlatının merkezinde yer alması nedeniyle bu filmleri  önemsemektedirler. Bu 
yapımların 'kadın filmi'  olarak değerlendirilmesinin ('kadınca' olduğu varsayılan aşk, 
aldatılma, anne-çocuk ilişkisi gibi konuları ele almalarının yanısıra) önemli bir nedeni de 
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yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalarıdır. Bu filmleri  'kadın melodramları' olarak 
anmak da mümkündür.5 

Yukarıda adları geçen çocuk yıldızların filmleri,  parçalanmış aile, terkedilmiş çocuk, 
mesleği ile çocuğu arasında kalan kadın karakter gibi, melodrama özgü durum ve kişileri 
konu etmekte, yapıldıkları 1960'Iı ve 1970'li yılları da hesaba katarsak, aile izleyicisini, 
ama özellikle kadınları hedeflemektedirler.  Sözkonusu filmlerin  bazıları ana karakter olan 
çocuğun anlatıcılığıyla ('voice-over') başlamakta; ebeveynlerinden biri ile oturmakta olan 
çocuk, film  boyunca, ayrı yaşayan annesi ile babasını yeniden biraraya getirmek için çaba 
göstermekte ve öykünün gelişimi içinde aktif  bir konumda bulunmaktadır. Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, sözkonusu filmleri  birer 'çocuk melodramı' olarak tanımlamak da 
mümkündür. Bunlar, melodramın has izleyicisi sayılan kadınların yanısıra, bütün bir ailenin 
ve özellikle çocukların da potansiyel bir izleyici olacağı düşünülerek yapılmış filmlerdir. 

'Çocuk yıldızlar'ın canlandırdıkları film  kişileri, genel olarak, zeki, şirinlikleri ve 
zekaları nedeniyle yaramazlıkları hoşgörülen, yoksul ya da sorunlu ailelerin çocukları 
olsalar da mutlu, yaşıtlarıyla arkadaşlık, kendilerinden büyük kişilerle de hemen yakınlık 
kurabilen çocuklardır. Rol modelleri açısından değerlendirildiklerinde, bu filmlerin, 
çocukların, toplumdaki baskın 'kadınlık' ve 'erkeklik' rollerinin 'gereklerini' bir an önce 
edinmeleri gerektiği görüşünün altını çizmeyi amaçladıkları gözlemlenmektedir. Örneğin, 
Ayşecik Şeytan  Çekici  adlı filmde,  babasının mamasını yedirdiği ve altını temizlediği 
Ayşecik, bebeklikten çocukluğa geçer geçmez yemep pişirmeye ve çamaşır yıkamaya 
başlar. Yumurcak  Köprüaltı  Çocuğu'nda  ise, Yumurcak'ın babası taksi şoförlüğü  yapmakta, 
annesi de kundaktaki öteki çocuğunun bakımı ile bulaşık, çamaşır gibi ev işlerini yerine 
getirerek 'annelik' ile 'ev kadınlığı' görevlerini başarıyla sürdürmektedir; bir erkek çocuk 
olarak Yumurcak, zamanını, oyunla, mahalle sakinlerine çeşitli tuzaklar kurarak ve iyi 
semtlerde tanıştığı kız çocuklarıyla gezerek geçirir. Filmin bir yerinde, babası, kadın 
müşterilerinden birini sözle taciz eden bir şoför  arkadaşıyla kavga ederken, paralel kurgu 
aracılığıyla, bir yandan Yumurcak'ın da, yanındaki küçük kız arkadaşına benzeri bir tacizde 
bulunan sokak çocuklarını dövmesini izleriz. Rol modelleri açısından bir başka ilginç örnek 
de, bu filmlerde,  aileleri ya da muhtaç komşularına yardım amacıyla para toplamak için kız 
çocuklarının sokaklarda şarkı söyleyip göbek atmaları {Ayşecik  Şeytan  Çekici,  Gülşah 
Küçük  Anne), erkek çocukların da seyyar satıcılık yapmalarıdır (Yumurcak  Köprüaltı 
Çocuğu).6  Bu filmlerde,  hayatın sorumlulukları çocukların sırtlarına erken yaşlarda 
yüklenir; melodrama özgü biçimde, filmlerdeki  yetişkin kişilerin yaptığı gibi, çocuklar da 
'hayattan büyük', bir başka deyişle 'boylarından büyük' konuşurlar. Ancak bu filmlerin  asıl 
amacı, aşağıda göreceğimiz gibi, kadın izleyiciye 'annelik vazifeleri'  üzerine uyarılarda 
bulunmaktır. 

^ Bu arada, 'erkek melodramları' olduğunu da unutmamak gerekir. Michalengelo Antonioni gibi, 'sanat 
filmi'  yapan Avrupalı erkek yönetmenlerden, 1950'li yıllarda gerçekleştirdiği Hollywood yapımı 'burjuva 
melodramları'yla seçkinleşen Douglas Sirk'e kadar bazı sinemacılar erkeklerin 'duygusal sorunlarıyla' 
ilgili olmuştur. Bakınız: Barbara Creed, 'Male Melodrama', The  Woınen's  Companion to International 
Film  içinde, Annette Kuhn ve Susannah Radstone (ed.), Londra. Virago, 1990, s. 253-254; ayrıca: Laura 
Mulvey, 'Notes on Sirk and Melodrama', Home  is Where  the Heart  Is  içinde, Christine Gledhill (ed.). 
Londra, British Film Institute, 1987, s. 75-79. 

^ Bu filmlerde  çocuklar için önerilen cinsiyet rolleriyle aynı dönemlerin ilköğretim ders kitaplarında, 
kadına ve erkeğe uygun görülen toplumsal roller arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bakınız: Firdevs 
Gümüşoğlu, "Cumhuriyet Döneminin Ders Kitaplarında Cinsiyet Rolleri (1928-1998), 75 Yılda  Kadınlar 
ve Erkekler  içinde, istanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,  1998. s. 101-128. 
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"Annelik Dersleri" 

1970'li yılların ortalarında, Batı'da, feministler  tarafından  önceleri ihmal edilmiş bir 
konu olarak 'annelik' üzerine önemli çalışmalar yayımlandı. Bunlar, Adrienne Rich, 
Dorothy Dinnerstein ve Jane Lazarre gibi araştırmacıların yapıtlarıydı. Örneğin, 
Dinnerstein, erken çocukluk deneyimini, kişinin kendisinden ayırılamayan Anne'ye 
bütüncül bir bağımlılık olarak tasvir eder; anne yanımızda olduğu zaman 'iyi', olmadığı 
zaman 'kötü'dür. Adrienne Rich de, Anne'nin, iyi ve kötü anne olarak nasıl idealize 
edildiğinin örneklerini sunar.7 Film çalışmaları alanındaki feminist  yaklaşımlar da, 1980'li 
yıllardan başlayarak geleneksel Hollywood filmlerinde  annelik olgusunun nasıl sunulduğu 
üzerinde durdular. Bu çerçevede, Stella  Dallas  (King Vidor, 1937) ve Mildred  Pierce 
(Michael Curtiz, 1945) gibi, annelik ile ilgili melodramlarda, annenin anlatının bütünü 
içindeki yeri ve anne-çocuk ilişkileri değerlendirildi. E. Ann Kaplan, Stella  Dallas  adlı 
filmdeki  annelik sorununu ele aldığı makalesinde, Hollyvvood sinemasının baskıcı patriarkal 
mitlere süreklilik kazandırdığını belirtmekte ve anneliğe ilişkin baskın paradigmaların Batı 
kültüründe, yazınsal eserlerde ve mitolojide, benzer biçimde yer aldığına işaret etmektedir. 
Buna göre, dört anne kategorisi bulunmaktadır: Kendini kocasına ve çocuklarının bakımına 
adayan 'iyi anne'; sadist, kırıcı ve kıskanç 'kötü anne' ya da 'cadı'; kocası ve çocukları için 
acı çeken ve fedakarlıklara  katlanan 'cesur anne' (ilk anne örneğinin daha da gelişmiş bir 
modeli); daha çok güldürülerde yer alan, kocası ve çocukları tarafından  alay konusu olan 
'aptal, zayıf  ve değersiz anne'.8 Kaplan, Hollyvvood filmlerinde,  genellikle, işi ile anneliği 
birarada sürdürmeye çalışan kadının cezalandırıldığını ve patriarki tarafından  kendisine 
uygun bulunan konumunu reddettiği durumlarda, anlatının Anne üzerine yoğunlaştığını da 
kaydetmektedir.9 

'Yeşilçam melodramları' ve '(aile) güldürüler(i)', patriarkal bir kurum olarak 'aile' 
üzerine kuruludur. Bu melodramları çeşitli kaynaklar beslemiştir: geleneksel sözlü ve yazılı 
edebiyatın ürünleri, Batı kökenli popüler roman, Muazzez Tahsin Berkand, Kerime Nadir 
ve Kemalettin Tuğcu gibi, çok satan yerli yazarların yapıtları, Hollyvvood filmleri.  'Çocuk 
yıldızlı' filmlerde,  'annelik rolü'nün vurgulanması açısından çarpıcı olacağı düşünülerek 
ölüm ya da anlaşmazlık nedeniyle dağılmış çekirdek ailelerin öyküleri anlatılmakta ve 
genellikle, anne-çocuk ilişkileri bağlamında anne suçlanmaktadır; böylece, anne ilgisinden 
ya da şefkatinden  yoksun büyüyen çocuk karakterler üzerinden 'annelik' olgusunun önemi 
vurgulanmakta, kadınlara temel rollerinin ve sorumluluklarının ne olduğu 
anımsatılmaktadır. Bu filmlerde  anlatının gelişimi belli formüller  üzerine kurulmuştur. Bu 
formüllerin  nasıl kurulduğunu, yukarıda belirtilen filmleri  tek, tek ele alarak inceleyelim. 

Ayşecik Şeytan  Çekici'deki  varlıklı bir ailenin kızı olan anne kendi sınıfından 
olmayan bir adama aşık olup evlenmiş, bir çocuğu olmuş, ancak 'zenginlik budalası' 
annesinin ve babasının devreye girmeleri sonucu, alışkın olduğu rahat yaşamı kendisine 
sağlayamayan kocasını ve çocuğunu terketmiştir; babasıyla yoksul ama mutlu bir yaşam 
sürdüren çocuk, bir gün tesadüfen  sokakta annesi ile karşılaşır; anne kızını tanır; daha önce 
yalnızca fotoğrafını  görmüş olan kızı ise tanımadığı annesine tuhaf  bir yakınlık duyar; 
çocuğunu kocasından geri almak ve daha iyi koşullarda yetiştirmek isteyen anne bu amacına 
ulaşamaz ve kızı ve kocası tarafından,  kendilerini bırakıp gitiği için suçlanır; ancak, 
babasının isteğiyle anne evine giden küçük kız, büyükbabanın gönlünü fethedecek  ve 

7 Aktaran E. Ann Kaplan, 'The Case of  the Missing Mother', Issues  in Feminist  Film  Criticism  içinde, Ed: 
Patricia Erens, Indiana, Indiana University Press, 1990, s. 127. 

8 A.g.e., s. 127-128. 
9 A.g.e. 
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büyükanne de dize gelerek hepbirlikte baba ile annenin yeniden biraraya getirilmesine 
çalışılacaktır; bu süreçte, küçük kızın rolü önemlidir. 

Ayşecik Yavru  Melek  adlı filmde  anne ölmüştür; kızın çok düşkün olduğu babası 
hastalanır; baba, varlıklı bir ailedendir, ancak iyi büyükanne dışındaki aile üyeleri (erkek 
kardeşler, gelinler) miras peşindedirler; Ayşecik özel bir yuvada kalmaktadır ve babasından 
gelen mektupları kendisine okuyan bir kadın öğretmen ile arasında anne-çocuk ilişkisine 
benzer bir yakınlık kurulmuştur; filmin  başından beri, kızın babasına yakıştırdığı öğretmen, 
ailenin öteki üyelerinin Ayşecik'e ve babasına kurdukları tuzakların ortadan kaldırılmasında 
yardımcı olur ve filmin  sonunda baba ile birleşir. 

Yuvanın  Bekçileri  'nde, Ayşecik artık genç bir kızdır ve Sezercik adındaki erkek 
kardeşi ve varlıklı bir adam olan babasıyla birlikte oturmaktadır; kocasından ve 
çocuklarından ayrı yaşayan anne ise taksi şoförlüğü  yapmaktadır; Ayşecik ve Sezercik, 
anlatı boyunca, babanın evlenmeye niyetlendiği yeni anne adaylarını geri çevirmek ve öz 
anneleri ile babayı yeniden biraraya getirmek için mücadele verirler. 

Yumurcak,  Ayşecik Şeytan  Çekici  adlı filmin  bir benzeridir; ancak bu kez bir erkek 
çocuğun öyküsü anlatılır. Şoförlük  yapan babasıyla birlikte İstanbul'un kenar 
mahallelerinden birinde yaşayan Yumurcak, annesinin ölmüş olduğunu sanmaktadır; 
kendisini yeğeniyle evlendirmek isteyen annenin üvey büyükannesi, kadının kocasının 
fabrikada  soygun yaptığına dair bir iftira  ortaya atmış ve anne ile babanın birbirlerinden 
ayrılmasına neden olmuştur; kadının babası iyi bir adamdır, ancak karısının etkisinde 
kalmaktadır; Yumurcak'ın babasının kaza yapması ve bu haberin bir gazetede yayınlanması 
sonunda anne, yıllardır aradığı oğlu ile kocasının izlerini bulur; baba hapise girer ve kadın, 
oğlunu yanına alır; üvey büyükannenin yeğeni Yumurcak'I kaçırır ve annesinden fidye  ister; 
bunu öğrenen baba oğlunu kurtarır ve Yumurcak annesi ve babası ile yeniden biraraya gelir. 
Köprüaltı  Çocwğw'nda ise, Yumurcak yoksul bir ailenin çocuğudur ve annesi ve babası ile 
mutlu bir yaşam sürmektedir; anne ev kadınıdır, baba ise taksi şoförlüğü  yapmaktadır; 
müşterilerinden birinin karıştığı bir cinayetin ardından iftiraya  uğrayan baba hapise düşer ve 
Yumurcak ve o'nun kundaktaki kardeşi ile yalnız kalan anne de kör olur; ailesini 
geçindirmek ve annesinin gözlerinin açılması için gerekli ameliyat parasını sağlayabilmek 
için balon satan Yumurcak, babasının suçsuz olduğuna inanan bir hakimin de yardımıyla 
annesinin ameliyatını yaptırır ve babasının masumiyetini ispatlar. 

Afacan  Kiiçük  Serseri  adlı film,  annesi tarafından  cami avlusuna bırakılmış bir 
çocuğun öyküsünü anlatır. Evleneceği adam iş gezisindeyken, adamın kuzeni tarafından 
tecavüze uğrayan genç kadın, daha sonra ünlü bir şarkıcı ve sinema oyuncusu olur; bir ödül 
töreni sırasında, yankesici bir adam ve ablası ile birlikte yaşamaya başlayan Afacan,  annesi 
olduğunu bilmediği ünlü şarkıcının çantasını çalar, ancak yakalanır; genç kadın, yıllar önce 
terkettiği bu çocuğun oğlu olabileceğini hisseder ve o'nu affeder;  oğluna daha yakın olmak 
isteyen anne, kimliğini gizleyerek, Afacan'ın  ile yankesicinin ve ablasının oturdukları evin 
üst katına yerleşir; bu arada yankesici de kadına ilgi duymaktadır. 

Sezercik  Yavrum  Benim'de,  gene melodrama özgü bir biçimde parçalanmış bir 
çekirdek aile anlatının merkezinde yer alır. Filmde, annesinin ve babasının iftirasına 
uğramış olan karısı ile arası açılan ve o'ndan ayrılmak durumunda kalan varlıklı bir adamın 
oğlu olan Sezercik, veremli annesiyle ve hem annesine hem de kendisine sürekli kötü 
davranan bir adamla birlikte oturmaktadır; bir gün, zalim üvey babanın elinden kurtulmak 
için kaçmaya çalışırken, Sezercik'e özel bir otomobil çarpar; çocuğu arabasına alıp 
hastaneye götüren ve daha sonra kendi evine getirerek, yaptığı vicdan muhasebesi ve 
çocuğa duyduğu yakınlık ve sempati nedeniyle, orada kalmasını sağlayan kişi gerçek 
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babasıdır; Sezercik, bu kez, adamın (öz babanın) çocuğu olmayan karısının (üvey annenin) 
kötü davranışıyla karşılaşırsa da, baba durumu düzeltmeye çalışır; zengin adam, bir gün, 
Sezercik'i, varoşlardaki evine, annesinin yanına götürür, ancak burada, çocuğu geri almak 
isteyen zalim üvey baba ile karşılaşırlar ve iki adam kavga ederler; anne, hastanede tedavi 
görmektedir; Sezercik ve öz babası kadını ziyarete gittiklerinde, adam eski karısını tanır ve 
o'nun kendisini görmesine fırsat  vermeden oradan ayrılır; yaşlı annesi ve babası ile konuşan 
ve gerçeği öğrenen adam, bir gelinlik satın alarak hastaneye döner ve oğlunun yanında artık 
iyileşmiş olduğu anlaşılan eski karısından af  dileyerek, kadını ve oğlunu kendi evine getirir; 
hatalarını anlayan büyükanne ile büyükbaba ve yetşkin kızları (adamın kardeşi) bu yeniden 
biraraya gelen aileyi, gelinlerini ve torunlarını bağırlarına basarlar. 

Yumurcak'ın Veda  adlı filminde  ise, kocası ölmüş olan kadın, gene ünlü bir 
şarkıcıdır ve oğlu ile birlikte yaşamaktadır; sürekli turnelere giden ve plak dolduran kadın, 
bu nedenle çocuğunu ihmal etmektedir; evdeki hizmetliler ve annesinin yaşlı özel şoförü  ile 
yalnızlığını paylaşan Yumurcak, kan kanserine yakalanır; mesleki nedenlerle uzun süre 
oğluna ilgi gösterememiş olan anne, bütün çabalarına karşın Yumurcak'ın iyileşmesini 
sağlayamaz ve oğlunu kaybeder. 

Gülşah da burjuva bir ortama götürür izleyici; bu kez ölmüş olan ebeveyn annedir ve 
genç, şefkatli  ve zengin baba, elinden geleni yapmasına karşın, işlerinin yoğunluğu ve tabii 
'erkek olması' nedeniyle kızına gereken ilgiyi gösterememektedir; kızının ihtiyaçlarının iyi 
bir dadının bakımı ile karşılanabileceğine inanan baba, gazeteye bu amaçla sürekli ilan 
vermekte, ancak Gülşah, hizmetlilerle birlikte çeşitli tuzaklar kurarak, dadı adaylarının 
dayanamayıp kısa sürede işi bırakmalarına neden olmaktadır; çocuk eğitimi ve bakımı 
üzerine çalışmış genç bir dadı, bu yıldırıcı oyunlara karşı direnir ve Gülşah'ın kalbini 
kazanmayı başarır; şimdi Gülşah ve evdeki hizmetliler için tek hedef,  babası ile parası için 
evlenmek isteyen yeni anne adayı ile o'nun 'işbirlikçi' annesinin püskürtülmesi ve babanın 
genç dadı ile evlenmesi için uygun bir ortamın yaratılmasıdır. 

Küçük  Anne adlı filmde  ise, Gülşah, Yumurcak  Köprüaltı  Çocwğw'ndakine benzer bir 
biçimde, yoksul bir ailenin kızıdır; baba, bir iftira  sonucu hapise düşerken, anne de 
hastalanır ve tedavi altına alınır; artık Gülşah'ın amacı, babasına yapılan komployu ortaya 
çıkarmak ve annesinin iyileşerek ailenin kaybolan düzeninin yeniden oluşmasını 
sağlamaktır. 

'Çocuk yıldızlı' filmler  arasından son olarak değineceğim yapım, arabesk müzik 
türünde söylediği şarkılarla küçük yaşta ünlenen Emrah'ın Yaralı  adlı filmi.  Emrah, kan 
davası nedeniyle taşradan İstanbul'a göç ederek bir apartmanda kapıcılık yapmaya başlayan 
bir ailenin oğludur; civardaki evlere temizliğe giden anne, bekar bir genç adam tarafından 
baştan çıkarılır ve evlenecekleri vaadiyle adamla sık sık beraber olur; bu arada, kadının 
kocası, İstanbul'a gelen kan davalıları tarafından  silahlı saldırıya uğrayarak yaralanır ve 
koltuk değneği ile yaşamaya mahkum olur; karısının eve geç dönmesinden şüphelenen 
adam, o'nu takip eder ve kadını genç adamla sevişirken yakalayarak üzerlerine ateş eder; 
adam cinayetten, kadın ise zinadan hapise düşerler; Emrah, kendisinin ve kız kardeşinin 
geçimini sağlamak için hamallık yapmaya başlar; daha sonra, bir okul gösterisinde şarkı 
söyleyen Emrah'ın sesi yapımcılar tarafından  keşfedilir  ve çocuk sahnelere terfi  olur; bu 
arada anne hapishaneden çıkmış ve orada tanıştığı bir kadının ısrarıyla randevuevinde 
çalışmaya başlamıştır; baba ise hastalanır ve hapishanede ölür; kötü yola düşen annesini 
reddeden Emrah o'nu öldürmeye çalışırsa da bunu gerçekleştiremez; bir konser sırasında 
kan davalılarının saldırısına uğrayan Emrah'ın yaşamını, oğlunun üzerine atlayarak 
kurşunlara hedef  olan annesi kurtarır; Emrah ve kızkardeşi hastahanede, ölüm döşeğindeki 
annelerini affederler. 
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Yukarıdaki özetlerden de anlaşılacağı gibi, 'çocuk yıldızlı filmler',  çekirdek aile 
kurumunu anlatının merkezine taşıyan ve tehdit altında olduğu gösterilen bu kurumun, 
çocukların çabasıyla yeniden onarılması sürecini öyküleştiren kurmacalardır. Bu çerçevede, 
aile içindeki roller açısından dengelerin, anneler, babalar ve çocuklar bağlamında, genellikle 
babaların lehine ve çocukların bakımlarının yerine getirilmesi sürecinde annelerin aleyhine 
bir biçimde kurulmuş olduğunu belirtmek mümkündür. Annelerin, kocalarını ve çocuklarını 
terketmeleri üzerine kurulu öykülerde, bu durumda başkalarının kötü niyetleri rol oynamış 
olsa bile, annelerin ihmalkar davrandıkları ve çocuklarına sahip çıkmamış oldukları 
vurgulanır; babaların aileyi terkettiği durumlarda (ki, bunu konu edinen filmler  azdır) ise 
sorumluluk, ağırlıklı olarak, kötü melodram kişilerinin sırtına taşınır ve babaların günahı 
üzerinde fazla  durulmaz. Şimdi, filmlerdeki  babalık ve annelik (ancak daha çok annelik) 
durumlarını örneklerle ele alarak tartışalım. 

Ayşecik Şeytan  Çekici  adlı filmde,  babası ile yaşayan Ayşecik, kendisini almaya 
gelen annesini, babası ile ortak bir dil kullanarak suçlar. Veda'da  ise, işi (Yeşilçam dönemi 
filmlerinde  kadınların yapabilecekleri düşünülen hemen, hemen tek 'meslek': 'şarkıcılık') 
ile annelik görevi arasında kalan kadın, bunun bedelini oğlunun ölümüyle öder. Babanın 
(ölüm nedeniyle) olmadığı filmde,  anne de turneler ve plak çalışmaları nedeniyle çoğu 
zaman yoktur; çocuk, kendisine her türlü olanağın sağlandığı varlıklı bir çevre içinde 
yaşamakta, ancak anne ilgisinden ve şefkatinden  yoksun olmanın eksikliğini ve acısını 
duymaktadır; yaşlı aile şoförü,  çocuğa, 'babasının nasıl "erkek" bir adam olduğunu ve o'nu 
ne kadar çok sevdiğini' anlatır; 'annesi de Yumurcak'ı sevmektedir, ama işleri nedeniyle 
fazla  ilgi gösterememektedir'; Yumurcak hastalandığında ve her şey için çok geç 
kalındığında, evdeki hizmetliler, akneye 'ne kadar hatalı davrandığını' ifade  ederler; 
çocuğun bakımı ve ona gösterilecek ilgi doğrudan annenin görevidir. Veda,  annelik 
görevinin ihmal edilmesinin, kadının, işi ile annelik arasında kalmasının 'sonuçları'nı 
anlatır; Yaralı  adlı filmde  ise, kadının, cinsel arzularına ve daha iyi bir yaşam özlemine 
yenik düşmesine ve bunun aileyi felakete  sürükleyen sonuçlarına tanık oluruz; anne, 
sürdürdüğü yasak ilişkinin, cehaletinin, iyi bir eş ve iyi bir anne olamamasının bedelini, bu 
kez, çocuğunu değil ama çocuğu için hayatını vererek öder ve böylece kadının ölümü 
meşrulaşır (bu arada, Yaralı'da  cinsellik olgusunun altının çizilmesi, filmin  1980'li yıllarda 
yapılmış olması ve özellikle varoşlardaki erkek izleyiciyi hedeflemesi  ile açıklanabilir). 
Babanın işleri nedeniyle kızıyla fazla  ilgilenemediği, ancak o'nun her türlü ihtiyacını 
karşılayan çok sevecen bir kişi olarak sunulduğu Giilşah'da  ise, 'annelik' olgusu, iyi dadı ve 
samimiyetsiz eş/anne adayı ile tartışmaya açılır; pedagoji bilgisine sahip, anlayışlı, sabırlı ve 
şefkatli  genç dadı, filmin  sonunda anne ve eş statüsünü hak eder ve böylece sınıf  atlarken, 
eş/anne adayı öteki kadm ise sürekli gülünç duruma düşürülür. Yuvanın  Bekçileri'  nde de 
'üvey anne' adayı ve o'nun annesi Ayşecik ve Sezercik'in oyunlarıyla birer güldürü unsuru 
olarak sunulurlar; aynı filmde,  öz anne taksi şoförlüğü  yapmaktadır ve bu yüzden biraz 
erkek gibidir; kadm, çocuklarının çabası sonucu, asıl yerine, yani evine, kocasının ve 
çocuklarının yanma, 'gerçek rolleri'ne (ev kadınlığı ve annelik) dönecektir. Sezercik 
Yavrum  Benim'de,  çocuğun öz babasının daha sonra evlendiği kadın kısırdır ve Sezercik'e 
(o'nun kimliğinde bütün çocuklara) karşı sevgisizdir; kadın, kocasının kendisine olan 
ilgisini azalttığı için çocuğa kötü davranır: 'çocuğu olmayan kadınlar (çünkü kadınlar ancak 
doğanın kendilerine verdiği üretici olma vasıflarıyla  kimlik edinebilirler) çocuk sevgisinden 
anlayamazlar'. Bu filmlerin  mantığına göre, bir kadın ancak mükemmel bir eş ve mükemmel 
bir anne olabildiği zaman ideal olabilir. Bu durumun nasıl gerçekleşebileceği ya da nasıl 
'ideal kadın' olunabileceği, sözkonusu filmlerde  bu rolleri başarıyla içselleştirmiş kadın 
kimlikleri aracılığıyla gösterilir. Bu modelin en çarpıcı örneği, Yumurcak  Köprüaltı  Çocuğu 
adlı filmde  karşımıza çıkar. Filmdeki yoksul, ama mutlu çekirdek ailenin bir bireyi olarak 
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kadın, biri kundakta iki çocuğuna, elverişsiz koşullara karşın, büyük bir özveriyle bakmakta, 
yaramaz ama sevimli Yumurcak'ın haşarılıklarını hoşgörmekte, bütün gün ev işler (yemek, 
bulaşık, çamaşır) ile vaktini geçirmekte ve kocası eve geldiği zaman hiçbir yorgunluk 
ifadesi  taiımadan sofrasını  hazırlamakta ve güzel sözlerle o'nun gönlünü almaktadır; kocası 
hapise düştükten sonra kadın kör olduğunda, Yumurcak, 'Anne'nin yokluğunu, kundaktaki 
kız kardeşinin altını değiştirirken şu sözlerle ifade  eder: "O görmezse bizim dünyamız da 
kararır; kardeşim ana sütünden mahrum kalır." Bu yaklaşım, bu makaleye konu olan hemen 
bütün kurmacaların temel mantığını da açığa vurmaktadır: kadının toplumsal kimliği, 
'annelik' gibi, o'nun üreme ile ilgili biyolojik varlığını ifade  eden bir olgu aracılığıyla ancak 
gündeme gelebilir; bu durumda, böyle bir kimlikten sözetmek mümkün görünmemektedir. 
Veda  adlı filmin  yapımcısının, filmin  sonuna eklediği tavsiye yazısı bu açıdan oldukça 
anlamlıdır: "ERLER FİLM bu filmi  tüm Ana Baba ve evlatlara ithaf  eder. Şayet VEDA 
filmini  beğenmiş iseniz bütün yakınlarınıza tavsiye etmenizi önemle rica ederiz. ERLER 
FİLM - Türker İnanoğlu". Bu makalede ele aldığımız Veda  adlı film  ve diğerleri, özellikle 
kadın izleyicilere 'annelik' üzerine dersler sunmaktadırlar; bu nedenle, yukarıdaki 
tavsiyenin, babalar ve evlatlardan çok anneleri (çünkü filmde  baba yoktur -ölmüştür-) 
hedeflediği  çok açıktır. 

Sonuç 
Bu makalede, genel olarak, Türk sinemasındaki çocuk sunumlarını değerlendirmeye 

çalıştım. Önce, dünya sinemasında 'çocukluk dönemi'nin ele alınması durumu ve çocuklara 
yönelik bir sinema üzerinde durdum ve daha sonra Türk sinemasının farklı  dönemlerinde 
çocukların nasıl ve ne tür kurmacalar çerçevesinde perdeye getirildiklerini tartıştım. 
Makalenin geri kalan kısmında ise, ağırlıklı olarak, 'Yeşilçam dönem'inde gerçekleştirilmiş 
'çocuk yıldızlı' filmlerden  bazıları üzerinde durarak, bu filmlerde  çocukların, annlerin ve 
babaların nasıl sunulduklarını araştırdım ve gene bu filmlerde  özellikle 'annelik' olgusunun 
nasıl kurulduğunu inceledim. Buna göre, sonuç olarak, Türk sinemasının en popüler 
döneminde yapılmış 'çocuklu' filmlerde,  kadının gerçek yerininin ev ve asıl 
sorumluluğunun kocasına hizmet ve annelik olduğunun hatırlatıldığı; gene bu filmlerde, 
anlatının gelişimi çerçevesinde (çözüm/sonuç iyi de olsa) çocukların ve özellikle kadınların 
cezalandırıldığı ileri sürülebilir. 
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KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI VE TELEVİZYON 
ÇOCUK PROGRAMLARI 

Nilüfer  TİMİSİ 

Türkiye'de özel televizyon yayıncılığının 1990'lı yıllardan itibaren sayısal olarak ve 
izleme süresi açısından yaygınlaşması yayıncılık alanının çeşitli açılardan tartışılmasını da 
beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların eksenlerinden birini özel televizyon kanallarında 
yayınlanan programların toplum üzerinde yarattığı zararlı etkiler oluşturmaktadır. Özel 
televizyon kanallarının kimi yayınları özellikle çocuk ve gençlerin yetişmelerinde olumlu 
psikososyal değerleri teşvik edici değil engelleyici kurumlar olarak gösterilmektedir. Aile, 
okul ve toplumsal kurumların geleneksel toplumsallaştırma işlevlerinin azalması, tüketim, 
şiddet ve cinselliğe dayalı bir kültürün oluşması, kültürel eğitimin kültürel tüketime 
dönüşmesi gibi pek çok eleştiri özel televizyon yayınlarını hedef  almaktadır. Ancak bu 
eleştiriler tek tek kanallar ya da bu kanallarda yer alan programlar üzerinden biçimlenmekte, 
yayıncılık alanının makro bir eleştirisi yapılmaktan ziyade mikro düzeyde eleştiri 
yapılmakta ve dolayısıyla üretilen çözümler de kapsayıcı olmamaktadır. Bu çalışmada 
Türkiye'de çocuk programlarının değerlendirilmesi yapılırken tek tek program biçimleri ya 
da içerikleri değil, genel olarak bu tür program biçim ve içeriklerinin üretilmesine yardımcı 
olan koşulların kendisi yapısal ve kapsayıcı bir bakış içinden dikkate alınacaktır. Çalışmada 
sırasıyla kamu hizmeti yayıncılığının çocuk programları anlayışı ele alınacak, özel 
televizyon yayıncılığı karşısında çocuk programlarının mevcut konumu değerlendirilecektir. 

I. Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Çocuk Programları 
Yayın kurumlarının uymaları gereken ilkeler başlangıcından itibaren ulusal sınırlar 

içinde yayıncılığa biçilen rol ile yakından ilişkilidir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) 1976 yılında aldığı bir karar ile radyo ve televizyon kurumlarının 
yönetim sistemlerini, yayın kurumlarının toplumdaki işlevleri, bu işlevlerle ilgili hizmetleri 
dikkate alarak üç grupta toplamıştır. Bunlar "Kamu Hizmeti Yayın Kurumu", "Hükümet 
Yayın Kurumu" ve "Ticari Yayın Sistemi" dir. Bu kümelendirmede temel alınan ölçüt 
"kamu hizmeti", "kamu görevi", "kamu yararı" gibi kavramlardır (Aziz, 1996:80). Kamu 
hizmeti anlayışına göre yayıncılık bir toplumsal sorumluluğu içerir, yayın kurumlarının 
temel görevi kamusal enformasyon,  kültür-eğitim ve eğlence kaynaklarını geliştirmektir. 
Buna göre yayın kurumlarının kullandıkları elektronik hava dalgaları kamunun ortak malıdır 
ve kullanımı da genel kamunun yararına olmalıdır. Yayıncılık alanında faaliyet  gösteren 
kurumlar kamu adına yayın yapma hakkını elde etmiş kurumlar olarak görülmektedir. Kamu 
hizmeti yayıncılığı devletçe finanse  edililip korunan, ama devlet dışında kalan ve 
yurttaşların büyük bir bölümü arasında fikir  dolaşımı sağlayan iletişim kurumlarıdır. Bu 
anlayış içinde ulusal sınırlar içinde yer bütün toplumsal gruplar yayın kurumlarına eşit 
olarak erişebilme ve temsil edilebilme hakkına sahiptir. Çoğulculuk iletişim alanının çok 
sesli olması, yani farklılıkların  eşit olarak temsil edilmesi anlamına gelmektedir. Kamu 
hizmeti yayıncılığı içinde izleyici bir tüketici olarak değil, yurttaş olarak ele alınmaktadır 
(Stevenson, 1995:203). 

Türkiye'de televizyon yayıncılığı kamu hizmeti modeli çerçevesinde biçimlenmiştir. 
1968 yılında başlayan televizyon yayınları devlet tarafından  kurulan, geliri devlet tarafından 
sağlanan ve ulusal düzeyde yayın yapan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) 
Türkiye'de yayıncılık alanını uzun yıllar temsil eden tek kurumdur. 1990'lı yıllardan itibaren 
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başlayan özelleştirme süreciyle birlikte kamu hizmeti anlayışım temsil eden tek kurum olma 
özelliğini sürdürmektedir. 

Türkiye'de çocuk programlarının tarihi TRT Kurumunun tarihinden bağımsız olarak 
düşünülemez. TRT gerek radyo yayınları ve gerekse televizyon yayınları aracılığıyla çocuk 
dinleyici/izleyiciyi, hedef  aldığı temel toplumsal gruplardan biri olarak ele almaktadır. 
Nitekim TRT Kurumu içinde çocuk programlarının başlangıçtan itibaren ayrı bir idari biri 
olarak düzenlenmesi, çocuk izleyici grubunun TRT Kurumu için önemini gözler önüne 
sermektedir. 

A. Türkiye'de Çocuk Programcılığının Gelişimi: 

Türkiye'de çocuk televizyon programlarının tarihi TRT televizyonunun teknik ve 
örgütsel gelişim tarihiyle uyumlu bir çizgi izlemiştir. Çocuk programcılığı bağlamında TRT 
üç dönem olarak incelenebilir. Başlangıç yılları, gelişim yılları ve rekabet yılları. 

1. Çocuk programcılığının başlangıcı, (1968-1972): Televizyon çocuk 
programlarının başlangıcı televizyonun Türkiye'de yayma başladığı ilk güne kadar 
gitmektedir. 31 Ocak 1968 günü yayma başlayan Ankara Televizyonun ortalama üç saatlik 
program akışı içinde ilk programlarından birisi çocuklar için hazırlanan bir çizgi filmdir: 
"Kötü Adam ve İnatçı Çiçek". 1969 yılında 530 saat 26 dakika yayın yapan Ankara 
Televizyonunun program akışı içinde çocuk programlarına ayrılan süre tüm programların 
yüzde 14.7'sini (67 saat 31 dakika) oluşturmaktadır (Çankaya, 1989:18). 

Türkiye'de televizyon yayınları modernleşme sürecinin bir parçası olarak ele alınmış, 
gelişme ve kalkınmada önemli toplumsal sorumluluğu olan bir kurum olarak 
değerlendirilmiştir. 1971 yılı TRT Program Planlama İlke ve Amaçlan program 
örgütlenmesi açısından Eğitim, Kültür, Eğlence ve Haber Yayınlarını içermektedir. Çocuk 
programları "Eğitim ve Kültür Yayınları " başlığı altında üçüncü maddede tanımlanmıştır. 
Diğer ilk iki maddeyi ise yetişkin eğitimi ve köy yayınları oluşturmaktadır. Eğitim ve kültür 
yayınlarının genel amacında "her meslek ve yaş kesimindeki yurttaşların milli ülküler 
çevresinde kişiliklerini geliştirecek ve mutluluklarını artıracak şekilde bilgi ve görgü 
edinmelerini sağlamak" ibaresi tanımlayıcı bir unsur olarak yer almaktadır (TRT, 1971:15). 
Bu tanımlama içinde TRT Kurumunun işlevi açıkça ortaya konmaktadır. Anayasa, yasalar 
ve ulusal değerler çerçevesinde yurttaşların toplumsallaştırılmalarını sağlayacak olan bir 
kurumdur. Çocuklar ise bu toplumsallaştırma sürecinin başlıca gruplarından birisini 
oluşturmaktadır. 1971 yılı TRT yönetmeliğine göre çocuk yayınları genel olarak "4-16 yaş 
arası kuşakların iyi insan, iyi yurttaş ve her türlü çağdaş gelişmeleri kolaylıkla kabule hazır 
bir hayat anlayışı içinde yetişmeleri amacıyla" düzenlenecektir denmektedir. Başlangıç 
yılları olarak tanımlanan bu dönemde çocuk yayınları 1. Okul öncesi, 2. Okul çağı ve 3. 
Ergenlik öncesi olarak üç düzeyde örgütlenmiştir. 

Okul öncesi çocuk olarak tanımlanan 1-7 yaş arası çocuklar için hazırlanacak 
programlarda aranan özellikler şunlardır: Bu kuşak için masal ve hikayeler anlatılacak, 
çocukta iyimserliği geliştirecek yayınlar yapılacaktır. Amaç: 

-anne, baba, kardeş ve arkdş sevgisi ve kavramının geliştirilmesi, 
-beslenme ve temizlik, 
-karşılıklı yardım ve işbirliği, 
-öğrenme ilgisi, 
-okul kavramı konusunda ön bilgiler, okuma sevgisi ve bunun gibi bilgilerle 

duygular vermektir. 
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Okul çağı 8-12 yaş grubunu içermekte ve bu kuşak için hazırlanacak programlarda 
"Atatürk sevgisini, okul, çevre, yurt ve ulusa bağlılığı geliştirecek, aile ve arkadaş sevgisini 
artıracak, sağlık ve temizlik alışkanlıklarını kuvvetlendirecek, güzel sanatlara yöneltecek ve 
boş vakitleri değerlendirmeyi öğretecek yayınlar yapılacaktır. 

Ergenlik çağı ise 12-16 yaşları arasını kapsamakta ve bu yaş grubuna aile ve çevre 
ilişkilerini gerçek anlamlarıyla öğretecek, milli duyguları güçlendirecek, genel ve ulusal 
kültür ufkunu  genişletecek, kişiliğin serbest gelişmesini sağlayacak bilgiler verilecektir 
(TRT, 1971:21-22). Her üç çocuk grubuna yönelik hazırlanacak olan program ilke ve 
amaçlan, TRT'nin televizyonu çocukların gelişme ve eğitilmelerinde bir araç olarak 
gördüğünü ortya koymakta, çocukların toplumsal bir kimlik edinmelerinde aile ve ulus 
bilincinin rolünün güçlendirilmesini önemsemektedir. 

Başlangıç yılları tüm programlarda olduğu gibi çocuk programlarında da bir deneme 
süreci niteliğini taşımaktadır. Bu dönemin önemli yanı çocuk programlarının ayrı bir idari 
birim altında kurumsallaşmasının sağlanmasıdır. Bu yıllarda atılan adımlar sonraki yıllarda 
da TRT'nin çocuğu tanımlama biçimini ve çocuk programlarından beklenen görevleri 
belirlemesi anlamında önemlidir. Televizyon tekniğinin özelliklerinin henüz yeterince 
anlaşılamadığı bu yıllarda yapımlar bütünüyle dışa bağımlı bir nitelik göstermektedir. 

2. Televizyon Tekniğinin Keşfedildiği  İkinci Dönem: 1972-1990 
İkinci dönem olarak tanımladığımız 1972-1990 dönemi televizyon yayınlarının 

Türkiye'de hem zaman olarak hem de kapsadığı alan olarak genişlediği ve programcılık 
açısından teknik ve insan kaynağı olarak zenginleştiği bir dönemdir. Çocuk programcılığı da 
bu gelişmeden etkilenmiş, televizyon tekniği çoücukların ilgisini çekecek düzeyde 
kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıç döneminde eğitim programlarında benimsenen 
yaklaşım stüdyo yapımı, tek bir kamera ile gerçekleştirilen bir sınıf  ortamının benzeridir. 
Didaktik bir anlatım içeren bu yapımlar çocukların ilgisini çekmekten uzaktır. Ancak 
özellikle 1975 yılından sonra gerek dış yapımların etkisiyle ve gerekse programcılık 
alanında TRT personelinin yaratıcı eğilimiyle program hazırlama biçiminde ve çocuk 
programı türlerinde bir ayrışma yaşanmaya başlanmıştır. Çocuk zihinsel ve toplumsal 
gelişim düzeyiyle yetişkinlikten farklı  bir toplumsal kategori olarak tanımlanmaya 
başlanmış, program yapımında çocuğun ilgisini çekecek yerli ve yabancı yapımlar 
üretilmeye başlanmıştır. 

Prodüktörler ön araştırmaya önem verirken programda danışman kullanılması da 
genel kabul gören bir eğilim halini almaya başlamıştır. Ancak danışmanlık hizmeti 
kurumsallaşamamış, metin yazımı konusundaki bir yardımdan öte gidememiştir. Program 
türleri de canlanmaya başlamış ve stüdyo, kukla, çizgi filmden  oluşan yapım biçimleri aynı 
program içinde kullanılmaya başlamıştır. Mozik ya da karma olarak da adlandırılabilecek 
olan bu tür, çocuk izleyicinin ilgisini dikktli tutmak anlamında önemlidir. 

1972 yılı televizyonun Ankara dışında İstanbul, İzmir ve Eskişehir'den yayın yaptığı 
ve reklam yayınlarının başladığı bir yıldır. Reklam yayınları Türkiye'de çocukların kitlesel 
olarak tüketimle ilişkisinin yoğun olarak kurulmaya başlandığı yayın türü olarak da önem 
kazanmaktadır. Her ne kadar TRT yasa ve yönetmelikleri çocuklara yönelik reklam ve 
reklamda çocuğun kullanılması konusunda belirli ölçütler ortaya koysa da, reklamlar bir 
program türü olarak çocukların ilgisini çeken en önemli yapımların başında gelmektedir. 
Çocuğun reklam mesajların maruz kalması aynı zamanda aslında TRT tarafından  da çok da 
fazla  kabul edilemeyen bir yaşam görüşünün, tüketime dayalı bir yaşam görüşünün 
toplumsallaştırılması anlamına da gelmektedir. Ancak bir endüstri olarak ele alındığında 



Türkiye'de televizyon hem bir eğitim, toplumsallaştırma, kalkınma aracı hem de 
ekonominin canlandırılmasına hizmet eden bir araç olarak düşünülmektedir. 

1972 yılında çocuk televizyonculuğu için önemli gelişmelerden birisi yerli 
yapımların başlangıcıdır. Bu dönemde " Bizim Sokağımız", "Çocukların Televizyonu" 
çocuklara yönelik olarak hazırlanan dramatize eğlence programlarıdır. 1973 yılında ise 
eğitim programları ağırlık kazanmaya başlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
hazırlanan "Televizyon Okulu" ve "Okul Televizyonu (üniversiteye hazırlık)" programları 
devreye girmiştir. 1973 yılında okul çağı çocuklarına yönelik olarak "Çocukların evreni", 
"Gelin Yarışalım", ve "Yavru Kurtlar" ve "Oyun Gemisi" programları okul öncesi ve okul 
çağına yönelik olarak hazırlanan yerli üretim kültür ve eğlence programlarıdır. 1974 yılında 
televizyon yayınları haftada  yedi güne çıkarılmıştır. 1975 yılında çocuklar için hazırlanan 
programlar "Birlikte Olalım" "Elma şekeri" ve "Güler Yüzle Tatlı Dille" oyunlaştırılmış, 
eğitici ve eğlendirici çocuk programlarıdır. 1976 yılı yerli yapımların artırılmasının 
hedeflendiği  bir yıl olmuştur. Ancak bunun altında yatan gerekçe televizyonun yabancı bir 
kültürün taşıyıcısı olmaya başladığı ve yerli değerlerin giderek bozulmaya başladığına 
ilişkin değerlendirmelerdir. Bu yapım yılı içinde yerli programların özellikle milli tarih ve 
milli kültür diye adlandırılan Cumhuriyet öncesine yönelik olması önerilmektedir. 

1978 yılından itibaren televizyonun kendi üreteceği yapımlarda uzman kuruluşlarla 
işbirliğine gideceği belirtilmektedir. Çocuk programlarının hazırlanmasında uzman 
görüşlerine başvurma bu yıldan sonra yaygınlık kaznmıştır. "Evrende iki konu" okul çağı 
çocukların seslenen programlrdır. "Dönme dolap" "Atlı karınca " yine bu yılın çocuk 
programlarıdır. TRT Avrupa çocuk şenliğine de ilk kez bu yıl katılmıştır. 1980 yılında 
Japon çizgi filmleri  ağırlık kazanmıştır. "Günaydın" ve okul çağı kuşağın yönelik 
"Gökkuşağı" programı tümüyle yerli yapım programlardır. "Uykudan önce" ve "Güle 
oynaya" yine okul öncesi çocuklara yönelik programlardır. 

1981 yılında teröre karşı televizyon yayınları koruyucu bir unsur olarak ele 
alınmıştır. TRT'den beklenen görevler ve TRT 1981 genel yayın planında özel ağırlıkla 
işlenecek konular arasında "milli birlik ve beraberlik ülküsünü artıracak ve Atatürk ve 
Atatürkçülüğün, Atatürk ilkelerinin topluma benimsetilmesine ağırlık verilecek programlara 
öncelik tanınacaktır" ibaresi yer almaktadır. 1981 yılı programları "Gökkuşağı, "Bil Başar", 
"Uykudan Önce" dir. 1985 yılında TRT'de yayınlanan çocuk programlarının toplam 
programlara oranı yüzde 5.6'dır (Çankaya, 1989:79). 

İkinci dönemde TRT çocuk programcılığı açısından dikkate alınması gereken bir 
gelişme TRT'nin uluslararası çocuk program kanallarıyla ortak yapım konusunda attığı 
adımlardır. Bunlar arsında söz edilmesi gereken önemli bir örnek "Susam Sokağı"dır. 

Susam Sokağı TRT televizyonlarında çocuklara yönelik olarak çağdaş program 
geliştirme yöntem ve tekniklerine göre hazırlanmış ilk eğitim ve eğlence dizisidir. Program 
Amerikan Children's Television VVorkshop (CTW) isimli televizyon şirketi tarafından  okul 
öncesi çocuklara yönelik olarak hazırlanan bir eğitim programıdır. Programın TRT 
tarafından  uyarlanmasının nedenlerinin başında TRT'nin geleneksel çocuk programcılığı 
ilkeleri gelmektedir. "Ülkemizdeki okul öncesi çağda bulunan çocukların televizyonu diğer 
eğitim araçlarında bulunmayan üstünlüklerini kullanarak eğitimlerini gerçekleştirmeyi 
sağlamaktır" (Timisi, 1992). Eylül 1988 yılında programın hazırlıkları başlamış, 2 Ekim 
1989 tarihinden itibaren TV-l'de yayınlanmaya başlamış, zaman içinde GAP Televizyonu 
ve TV-5 INT'de de yer almıştır. Nisan 1991 'de ise dizinin yayınına son verilmiştir. 
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Susam Sokağı TRT için neden önemli bir yapımdır? 
Öncelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi TRT'nin uluslararası ortak çocuk yapımları 

konusunda attığı ilk adımdır. Susam Sokağı'nın yapımcısı olan Children's Television 
Workshop'la (CTW) yapılan anlaşma gereği program ortak üretime dayalıdır. 30 dakikalık 
bir program içinde gösterilen parçacıkların bir kısmı (genellikle kuklalar, çizgi filmler  ve 
belgeseller) CTW tarafından  bir kısmı ise (stüdyo ypımları, bir kısım belgeseller) TRT 
tarafından  üretilmiştir. 

Susam Sokağı TRT tarafından  gerçekleştirilen ilk ve belki de tek projeli yapımdır. 
Projeli yapımla kastedilen programın her aşamasının planlanıp araştırmalara konu 
olmasıdır. Türkiye'de Susam Sokağı ile gerçekleştirilen araştırmalar şunlardır. 

1. Durum Belirleyici Araştırmalar. Program yayına girmeden önce ülke ölçeğinde 
hedef  kitlenin özellikleri ile programın amaçlarının eşgüdümlendirilmesi amacıyla TRT 
tarafından  yapılan arştırma. 

2. Biçimlendirici Araştırmalar: Program ülke genelinde yayınlanmadan önce, 
amaçlanan hedeflerin  başarıya ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek amacıyla pilot gösterim. 156 
anasınıfı  öğrencisi üzerinde yapılan bu araştırma çocukların programa görsel dikkat, anlama 
ve hatırlama testlerinden oluşmaktadır. Buradan çıkan sonuç sonrasında program son biçimi 
verilmiştir. 

3. Yayın Sonrası Araştırmalar: Üç-altı yaş grubundan 1166 çocuk üzerinde yayın 
sonrası sonucu görmek üzere bir değerlendirme yapılmıştır. 

Susam Sokağı ile birlikte çocuk programcılığında "çocuğun" tanımını yeniden 
yapılmaya başlamıştır. Bundan önceki program biçimleri belli bir çocukluk tanımından yol 
çıkmaktaydı. Yukarıda vurgulandığı gibi okul öncesi, okul ve ergenlik öncesi olarak 
tanımlanan bir çocukluk tarifi  mevcuttu. Ancak programların hazırlanması bu kitlenin 
ihtiyaç ve ilgilerinin yapımcı ve prodüktörler tarafından  keşfedilmesine  bağlıydı. Susam 
Sokağı ile birlikte çocuğun bilişsel ve toplumsal gelişim süreçleri programların 
hazırlanmasında yol gösterici olmaya başlamış, çocuk programcılığının diğer programlar 
karşısındaki ayırdedici rolü anlaşılmaya başlanmıştır. Uzman görüşlerinin program 
mesajlarını biçimlendirmede önemi anlaşılmıştır. 

Susam Sokağı TRT Çocuk programcılığında televizyon tekniğinin özelliklerinin 
nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur. Ses ve görüntünün müzik ve hareketle 
birleşmesinin yarattığı televizyona özgü iletişim ortamının çocukların televizyona olan 
ilgilerindeki önemi keşfedilmiştir.  Susam Sokağı kendisinden sonraki pek çok çocuk 
programına tür açısından örnek oluşturmuş görünmektedir. Susam Sokağı TRT'nin eğitim 
felsefesine  "öğretim ile eğlencenin birbirinden ayrılamayacağı fikri"ni  katmıştır. 

Susam Sokağı TRT televizyon programcılığından yerel ve evrensel olanı birleştiren 
bir yapımdır. TRT televizyonlarının yasal düzenleme, yönetmelik ilkeleri ve uygulama 
pratiklerinin yarattığı geleneksel toplumsallaştırma kalıplarının, rol modellerinin dışında 
daha geniş bir dünyanın kapılarını çocuklara açmış, farklılıkların  birarada yaşama 
koşullarının örneklerini sunmuştur. 

3. Çocuk Programcılığında Üçüncü Dönem: 1990'lardan Günümüze: 
1990'lardan itibaren Türkiye'de iletişim alanında köklü dönüşümler yaşanmaya 

başlanmıştır. Bu dönem kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yayın yapan TRT Kurumunun 
özel radyo ve televizyon kanalları ile karşılaştığı bir dönemi tarif  etmektedir. Çocuk 
programlarında TRT'nin genel anlayışı devam ederken, özel televizyonculuğun yayıncılık 
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anlayışı Türkiye'de çocuk programcılığının yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 
Hafta  içi hergün kuşaak programı biçiminde devam eden programlar, hafta  sonu eğlence ve 
kültür programlarıyla devam etmektedir. 

B. TRT Çocuk Programlarının Dayandığı Nitelik Kriterleri 

TRT başlangıcından itibaren çocuklara yönelik olarak belirli kriterler taşımaktadır. 
Bunların dayandığı ilkeler kamu hizmeti yaklaşımının bir sonucudur. Bu ilkeler: 

1. Çoğulculuk: Farklı programların farklı  yaş ve ihtiyaçlardaki çocuklar için 
hazırlanıyor oluşu, 

2. İlgi çekici programların hazırlanmasında yerel üretim için kaynakların yeterliliği, 
3. Çocuk izleyiciye karşı sorumluluk ve saygı, 
4. Çocuk programlarının hazırlanmasında çocuğun kendi başına bir değer olarak ele 

alınması ve reklam verenlerin baskısından çocuğu uzak tutmak. 
5. Program hazırlamasında yeni bakış açıları ve yaklaşımlara açıklık (Blumler, 

1992:6-7). 

BBC tarafından  geliştirilen ve TRT tarafından  da örnek alınan bu ilkeler TRT 
Kurumunun çocuk programcılığı anlayışını başlangıcından günümüze kadar 
şekillendirmektedir. Ancak bu ölçütlerin hepsinin tamamiyle yerine getirilmiş olduğunu 
söylemek bütün dönemler için zor olmaktadır. TRT kamu hizmeti yapan bir kurumdur 
ancak aynı zamanda yasal ve örgütsel yapısı nedeniyle devlet ve hükümet politikalarından 
ve müdahalelerinden yakından etkilenen bir kurumdur. Çocuk programcılığı bu etkilerden 
muaf  tutulamaz. Yukarıda belirlenen kriterler farklı  dönemlerin kamu hizmeti anlayışındaki 
değişmelere koşut olarak değişebilmektedir. 

II. Özel Televizyon Yayıncılığı Karşısında Çocuk Programları 

1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'de iletişim alanı, kamu hizmeti yayıncılığı yanında 
ticari amaçlarla yayınlarını sürdüren özel televizyon kanallarının varlığına sahne olmuştur. 
Bu yayın kurumlarının ortaya çıkışı çocuk programcılığının yapısını ve geleceğini yakından 
etkilemektedir. Bu etkilenmelerin nedenleri aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 

1. Türkiye'de televizyon programcılığının ekonomisi giderek daha fazla  oranda 
ulusal ve uluslararası pazara bağımlı hale gelmektedir. Bunun sonucunda çocuk programları 
çok kanallı televizyon ortamının baskısıyla nitelik değiştirmektedir. 

Özel televizyon yayıncılığı reklam gelirlerine bağımlılık nedeniyle "en çok izlenme 
(rating)" rekabetine dayalıdır. Rekabetin tırmanışı, pazar paylarının korunması, artırılması 
veya yeniden kazanılması saplantısıyla açıklanabilir. Bu kaygı televizyon kanallarını yayın 
süresi açısından etkilerken; yani kanalları bütün gün boyunca ve hatta 24 saat süresince 
program sunmaya götürürken; aynı zamanda en çok izlemeyi sağlayabilecek program 
türlerinin ve üretim materyalinin araştırılmasına götürmektedir. Bir televizyon kanalının en 
çok izleniyor oluşu ortalama düzeyde bir izleyici kitlesinin ilgisini, dikkatini ve merakını 
harekete geçirecek konu ve programların üretilmesiyle mümkündür (Souchon, 1992 B51). 
Böyle bir ortalamayı tutturmanın güçlüğü ile bilinen psikolojik güdüleme mekanizmaları 
devreye sokulmaktadır. Bunların başında cinsellik, şiddet ve tüketim güdülerine hitap etmek 
ve sansasyon yaratmak gelmektedir. 

En çok izlenme kaygısı çocuk izleyici grubunun bu güdülerini harekete geçirecek 
mesajları çekinmeden kullanma eğilimindedir. Türkiye'de şiddet ve tüketimin kitle iletişim 
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araçlarıyla olan ilişkisinin tartışılması oldukça yenidir ve özel televizyon kanallarının 
yaygınlığıyla birlikte bir sorun odağı oluşturmaktadır (Mutlu, 1997:41-79). 

2. Çok kanallılık ve çoğulculuk arasında bir ayrım yapmak zorunlu hale gelmiştir. 

Özel televizyon yayıncılığının çoğulcu bir iletişim ortamı yaratacağı, iki temel 
sonuca neden olacağı söylenmektedir. Bunlardan bir tanesi farklı  izleyici gruplarının 
temsillerine olanak verecek bir yayıncılık politikasının ortaya çıkacak olması, diğeri ise 
program türlerinde bir farklılaşmanın  gerçekleşmesidir. 

Çocuk programları özelinden bakıldığında Türkiye'de çoğulculuk yalnızca çok 
kanallılık olma özelliği göstermektedir. "Kanal sayısı arttıkça seçenek azalmaktadır". En 
çok izlenen özel televizyon kanallarının hafta  içi bir günlük yayın akışı incelendiğinde 
çocuk programlarındaki benzeşme kendisini açıkça ortaya koymaktadır. Star TV, ATV, ve 
Kanal D'nin yayın akışı içinde çocuk programlarının süresinin gün içine dağılımı 60 
dakikayı geçmemektedir. Bu programlar ise bütünüyle çizgi filmler  olarak 
değerlendirilmektedir. Hafta  sonunda ise stüdyo yapımı çocuk eğlence programları devreye 
girmekte, bu programların yayın süresi de yine 60 dakikayı geçmemektedir. 

Yine benzer olarak çocuk çizgi filmlerinin  televizyonlar arası dolaşımı da 
çoğulculaşma değil, yoğunlaşmaya işaret etmektedir. Herhangi bir çizgi film  farklı  yayın 
dönemlerinde farklı  televizyon kanallarında dolaşıma girebilmekte, kanalların birbirinden 
farkı  kalmamaktadır. 

Farklı izleyici gruplarının temsil edilmesi açısından ele alındığında özel televizyon 
yayıncılığı oldukça başarısız bir profil  ortaya koymaktadır. Programlar genel olarak kentli, 
orta sınıf  ve yetişkin izleyici dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Çocuk olarak tanımlanan 
grup ise yaygınlıkla okul öncesi yaş grubu olarak ele alınmakta, yayınlanan çizgi filmler  bu 
yaş grubunun ilgisine hitap etmektedir. 

3. Yerel üretim dış yapım çocuk programlarının satın alınmasıyla yer değiştirmiştir. 

Özel televizyon yayıncılığının yayın planlamasının ekonomisi marjinal maliyetle 
maksimum faydanın  sağlanmasıdır. Bu anlamda ekonomik yatırım çocuk izleyiciden ziyade 
yetişkin izleyicinin izleme pratiğini dikkate alarak en çok izlenen zamanda yayınlanan 
programlara ayrılmaktadır. Stüdyo yapımı bir programın üretilmesi seri üretime dayalı 
yabancı yapım programların satın alınmasından daha fazla  bir ekonomik yatırım 
gerektirmektedir. Bu ekonomik yatırım ise reklam verenlere ve sponsorlara dayalıdır. 
Türkiye de çocuk nüfusunun  fazlalığına  karşılık reklam verenler bu nüfusu  henüz bir 
tüketim unsuru olarak değerlendirememekte, sponsorluk çocuk programlarından ziyade 
yetişkin programları için geçerli olmaktadır. Sponsor bulunduğunda ise program türünün 
çocuklar tarafından  ilgi çekici olarak değerlendirilen eğlence içeriklerine dayanması 
beklenmektedir. Bu anlamda stüdyo yapımı yerli çocuk programı ancak eğlence ve hoşça 
vakit geçirmeye dayalı olduğu sürece destek görmektedir. 

Buna karşılık seri üretime dayalı yabancı kaynaklı programların satın alınması hem 
ucuz hem kolay bir yoldur. Bu programlar da genel televizyon tekniğinin bütün 
olanaklarının kullanıldığı, yüksek görsel ve işitsel uyaranlara sahip çizgi filmlerden 
oluşmaktadır. 

4. Çocuk programlarının hazırlanmasında ve satın alınmasında özel kanallarda 
yaygın bir ilgisizlik gözlenmektedir. Bu ilgisizliğin içeriği çocuğun zihinsel ve toplumsal 
gelişimini dikkate almamak ve programlarda bir uzman kontrolünün yaratılamamış 
olmasıdır. 
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1994 yılında RTUK tarfından  kapatma cezasına maruz kalan televizyonların en sık 
işlediği suçları 3984 sayılı yasanın 4. maddesinin J ve M fıkraları  oluşturmaktadır 
(RTÜK,1996). Yasanın J maddesine göre radyo ve televizyon yayınları kişi ya da 
kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira  niteliği taşıyan 
yayın yasakların uygun olmak suretiyle yapılır. Her ne kadar bu madde çocukları 
programlarını ilgilendirmese de çocukları ilgilendirmektedir. Özel televizyonlarda olan 
biten her şey çocukların gözü önünde olmaktadır. 

Yasanın M maddesi ise Radyo ve televizyon yayınları çocukların ve gençlerin 
fiziksel,  zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimin olumsuz yönde etkileyebilecek yayın 
yapılmaması esasına uygun olmak suretiyle yapılır demektedir. RTÜK'ün statüsü ve 
değerlendirme ölçütleriyle yasaklayıcı anlayışı farklı  bir konuyu oluşturmakla birlikte 
burada özel televizyon kanallarının çocuklara yönelik yayınlar karşısındaki aldırmazlığını 
ortaya koyması açısından bu veriler önem taşımaktadır. 

Türkiye 22/11/1993 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak kabul edilen Avrupa 
Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi'ne imza atarak kabul etmiştir. Bu anlamda Türkiye 
sınırları içinde yayın yapacak olan televizyon kuruluşlarının bu tür bir sözleşmeye uygun 
yayın yapmaları beklenmektedir. Bu sözleşme çocukları televizyon yayınlanın istenmeyen 
mesjlarına karşı çeşitl bçimlerde koruma yoluna gitmiştir. Örneğin Sözleşmenin II. 
Bölümünde Program konuları başlığı altında yayıncının sorumlulukları (madde 7-3 bent) 
nın 3. fıkrası:  "Gençlerin ve çocukların fiziksel,  zihinsel ve ahlaki gelşimini zedeleyebilecek 
türden program hizmetleri, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde 
yaymlanmayacaktır" demektedir. Oysa özel televizyon yayıncılığının başlangıcından 
itibaren yalnızca çocuklara değil yetişkinlere bile zarar verecek türde olan şiddet, kan, 
vahşet içeren programlar özel televizyon kanalının insiyatifme  kalmış bir biçimde istenen 
saatte ve uyarıda bulunulmaksızın yayınlanmaktadır. 

Bir diğer uyulması gereken madde reklamların yerleştirilmesi ile ilgilidir. "... Otuz 
dakikadan kısa süreli haber bültenleri ve haber programlar, belgeseller, çocuk programları 
ve dini programlarda reklam yayınlanamaz. Bu gibi programların sürelerinin otuz dakikadan 
veya dah fazla  olması halinde önceki paragraflardaki  hükümler uygulanır (RTÜK, 
1986:Maddel4/5). Bu maddenin de uygulaanmadığı kolayca görülebilir. Ayrıca çocukların 
programlarda kullanılmasına ilişkin gerek sınır ötesi televizyon sözleşmesinde gerekse diğer 
yasa ve sözleşmelerde sınırlandırmalar söz konusudur. Çocukluğun zihinsel, fiziksel  ve 
duygusal olarak teşhir edilmesine yönelik yayıncılık anlayışı etik bir sorumluluk olarak 
yayıncının insiyatifme  bırakılmıştır. Türkiye 'de çocukların programlarda bir eğlence ve ilgi 
çekici unsur olarak kullanılması oldukça yaygındır. Çocuk şarkıcıların konumu sık sık 
tartışılmıştır. Bunun yanında çocuklar kullanılarak hazırlanan eğlence programları da 
mevcuttur. 

5. Özel televizyon kanallarının ticari birer kurum olmaları onların kamu hizmeti 
yapmamaları anlamına gelmemektedir. Yayıncılığın kendisi bir kamu hizmeti içeriği 
taşımaktadır. Elektromanyetik ortamın (havada ilerleyen dalgalar) sahibi kamudur ve bu 
ortamın kurumlara ayrılmasının yönetimi kamusal yönetime dayanmaktadır. Özel televizyon 
kurumlan kamuya ait elektromanyetik ortamı kullanmak nedeniyle bir kamu hizmeti 
yapmaktadır. Bu anlamda kamuya karşı bir sorumluluk taşımaktadır. Bu yaklaşımın kökeni 
ilginçtir başlangıçtan bu yana ticari televizyon sisteminin hakim olduğu ABD tarafından 
geliştirilmiştir. 1934 yılında çıkarılan "iletişim yasası" kamu çıkarı için oluşturulan 
standartlara uyulmasının bir kamu hizmeti olduğunu belirtmektedir. 1963 yılında ise 
ABD'de özel televizyon yayıncılığının tek biçimleştirici, yalnızca eğlendirici ve kar anlayışı 
içine hapsolmuş anlayışına karşı Public Brodcasting Corporation (PBC) adıyla kurulan bir 
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örgütlenme televizyon yayınlarında çoğulculaşmanm sağlanması, eğitim ve kültüre ağırlık 
verilmesi, farklı  izleyici gruplarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik politikalar 
üretilmesini zorlamıştır (Krattenmaker, 1994). PBC'nin temel dayanağı yayıncılığın 
kendisinin bir kamu hizmeti içeriği taşımasıdır. Nitekim yukarıda belirttiğimiz Susam 
Sokağı çocuk programının oluşturulmasının temel amaçlarından birisi özel televizyon 
yayıncılığının rekabeti içinde çocukların eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacak 
programların üretilmesi yer almaktadır. 

Sonuç olarak Türkiye'de çocuk programcılığının geleceğinin kamu hizmeti 
anlyışının yerleşmesiyle paralel olduğu söylenebilir. Ancak TRT'nin temsil ettiği kamu 
hizmeti anlayışı yasal düzenlemeler ve uygulamadaki müdahalelerle çoğu zaman devlet 
bürokrasisi ve hükümetler adına yayın yapmayla özdeş hale gelmiştir. Nitekim özerk olarak 
statüsü belirlenen kurumun 1971 yılında yasal düzenlemeyle tarafsız  bir kurum haline 
getirilmesi TRT Kurumunun yayıncılık politikalarının belirlenmesinde kamu ve devlet 
kavramlarının eş anlamlı kabul edilmesi anlayışının sonucudur. Türkiye'de kamu devletle 
özdeşleştirilmiş ve kamu hizmeti yayıncılığı devlet adına yayın yapan yayıncılık olarak 
tanımlanmıştır. Kamu hizmetinin sınırları TRT gibi devletle özdeşleştirilen bir 
kurumsallaşmanın ötesine götürülmelidir. Özel televizyon kanalları kamuya ait hava 
dalgalarını kullanmakta, genel kamuya yönelik yayın yapmaktadır. Bu nedenle kamu 
hizmeti sorumluluğu taşımalıdırlar. 

TRT çocuk programlarının geleceği açısından, gerek teknik donanım gerek erişim 
alanı ve gerekse uzman personeli açısınan oldukça önemlidir. Ancak TRT'nin siysal 
eğilimlerden uzak tutulması, özerkleştirilmesi gerekmektedir. 

Son olarak Türkiye yayıncılık ortamı gerçekten düzenleyici bir kuruma ihtiyaç 
duymaktadır. Anck bu varolan yapılanma gibi yalnızca yasklayıcı ve ideolojik bir anlam 
taşıyan kurumsallaşmanın ötesine geçmelidir. RTÜK yeniden revize edildiğinde yasaklayıcı 
değil teşvik edici politiklar önermelidir. Televizyon alanında gerçekleştirilmesi gereken bu 
adımlar çocuklar, gençler, azınlıklar ve farklılıkların  bilgi ve haber alma özgürlüğünü 
güvenceye almalıdır. Bu da ancak kamu hizmeti anlayışının güçlenmesiyle mümküdür. 
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CUMHURİYET DÖNEMİ FOTOĞRAFLARINDA ÇOCUK* 

Engin ÖZENDES 

1. 19 Ağustos 1839, pazartesi öğleden sonra. Fransız Bilimler Akademisi'nde bilim adamı 
François Arago: "Sayın baylar, doğa ışık aracılığıyla bir yüzeyin üzerine geçirildi" diye 
fotoğrafın  bulunuşunu tüm dünyaya açıklıyordu. 

2. Bulucusunun adına uygun olarak, Daguerreotype diye adlandırılan bu buluş için 
Alexander Von Humbolt; "Bu resimlerin fırça  sürülmeden elde edildiğine inanmak çok 
zor. Doğadan bir parçayı koparıp alıyor ve elinizde tutuyorsunuz" diyordu. 

3. O günlerde Daguerreotype adıyla tanımlanan fotoğraf  Osmanlı İmparatorluğu'na 
bulunuşundan hemen bir iki ay sonra gezgin fotoğrafçılarla  geldi. 

4. Gezgin fotoğrafçılar  döneminden sonra da, imparatorluk başkenti İstanbul'un batı 
anlayışına en yakın bölümü Grande Rue De Pera'da yerli fotoğraf  stüdyoları açılmaya 
başladı. 

5. Bu stüdyolar arasında, saray erkanının fotoğraflarını  çekme başarısını gösterenler 
ünlerine ün kattılar. Şehzade Selim Efendi,  başında aziziye fesi  ve Osmanlı'nın değişim 
çağının batı stili apoletli üniforması  ile Kargopoulo'nun stüdyosunda. 

6. 19.yy'da yenilenme çabaları içinde olan imparatorluğa Alman, Fransız, İsviçreli bebek 
bakıcıları getirmek moda olmuştu. 1874'de Raşel Fransız dadısı ile Abdullah 
Biraderler'in stüdyosunda. 

7. Çocuk fotoğrafları  çekiminde genellikle günün gözde oyuncaklarından aksesuarlar 
kullanılırdı. 

8. Bazı stüdyolar ise, her çekim için yeni dekorlar hazırlarlardı. Bu dekorların çoğu, 
fotoğrafı  çekilen kişi ile proporsiyon açısından büyük bir uyumsuzluk gösterir, altından 
suları akmayan köprüler gibi gerçeklikten iyice uzaklaşırlardı. 

9. Okula yeni başlayan çocukların, tören sonrasında fotoraflarının  çekilmesi de adettendi. 
Başa genelde bereketi simgeleyen buğday başakları takılır, elde tutulan kitap okuma 
azmini belli ederdi. Ailenin ekonomik yapısını, stüdyonun dekorundan, ve çocuğa 
giydirilen kılık kıyafetten  anlamak mümkün olurdu. Özellikle takkenin üzerine takılan ve 
kurutulmuş buğdaydan elmas dallı olanlarına kadar değişik çeşitleri bulunan başaklar, 
varlık durumunun belli başlı göstergesiydi. 

* Diapozitifler  eşliğinde yapilan konusmadir. 
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10. Gemici giysileri çocuklar için kuşkusuz her dönemin gözdesiydi. Bu giysilerle fotoğraf 
çektirmek üzere stüdyoya gelen her çocuk için değişik dekorlar hazırlanırdı. Bazan arka 
panoya denizler çizilip, önüne konan gemi maketi ile bu kıyafet  tamamlanır, ya da daha 
ucuz ve kolay bir biçimde işi başarmak için üstüste konulan kaya parçaları ile karadan 
denizi gözetleyen bir gemici görüntüsü yaratılmaya çalışılırdı. 

11. Müslüman halkın bazı kesimlerinde resmin günah olduğu düşüncesi olsa bile, aydın din 
adamları torunları ile fotoğraf  stüdyolarına uğrarlar ve görüntülerinin saptanmasını 
isterlerdi. 

12. Günün modası ayakkabılarıyla, 

13. Fistolu iç çamaşırı ve giysileriyle, 

14. Kılıç tutan elleriyle, 

15. Bazan romantik, 

16. Bazan soran bakışlarıyla, 

17. Onlar Osmanlı döneminin çocuklarıydılar. 
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18. Şimdi savaş zamanıydı. Kurtuluş savaşında evde hazırlanan yemekler askerlere 
sunulurken, çocuklar yaşamın içindeydi. 

19. Bu milletin tüm fertleri  ile eşit şartlarda, savaşan askerler için mermiler doldurup, 
cephane hazırladılar. 

20. Onlar Cumhuriyet tarihinin başlangıcı oldular. 
21. Artık Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'ydı. 
22. Çocuklar, Adana'da Gazi Mustafa  Kemal'i bayraklar ve çiçeklerle karşıladılar. 

23. 1925'li yıllarda dünya çarliston yaparken, İstanbul ve Ankara radyoları kuruldu. 
Türkiye geleceğini kurma çabaları içindeydi. Genç Cumhuriyetin dünyaya tanıtılması 
büyük önem taşıyordu. Bu görevi en iyi biçimde yerine getirecek olan elbette fotoğraftı. 
Köylü ve kentli çocuklar; gelecek, ümit ve güvence simgesi olarak bu tanıtım faaliyetleri 
içinde en çok fotoğrafı  çekilenler oldular. 

24. Kasım 1928'de Latin alfabesinin  kabulü ile okullar yeni bir düzene girdi. Artık 
öğrenmek gereken çok şey vardı. 
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25. Cumhuriyetin yeni nesilleri kız ve erkek çocuklar birarada, büyük bir bilgi açlığı ile 
okullara kaydoldular. 

26. Bu okullar, başlangıç döneminin güç şartları altında genellikle eski büyük konaklara 
yapılan küçük tadilatlarla yaratıldılar. Bazılarının camlarında eski evlerden kalan beyaz 
iş perdeler bile duruyordu. 

27. Okul sıralarında bir anlamda ailelerin ekonomik farklılıklarını  silebilmek için, günlük 
giysiler yerine yeni bir disiplinle önlük giyme mecburiyeti getirildi. 

28. 1937'de yürürlüğe giren nizamname sonrasında, dolgun ay ve yıldızlı Türk bayrağı, 
yeni çizimle dünyanın en güzel grafiği  olan bayraklarından bir haline geldi. Ay yıldız, 
okulların tören formalarında,  erkek çocukların ceplerine işlenerek sıkça kullanıldı. 

29. İzcilik genç kızlar arasında modaydı. 

30. Okullardan bilgili, modern ve çağdaş genç kızlar yetişti. 

31. 1933'de Darülfünun  İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Fakülteler, yüksek okullar 
ve enstitüler ikinci, üçüncü mezunlarını vermeye başladılar. 

32. Mühendis mekteplerinden yetişen ilk mezunlar, Cumhuriyet döneminin kalkınmasına; 
devlet dairelerinin, barajların, yolların, köprülerin inşaatlarında çalışarak katıldılar. 
Türkiye, 1933 yılında kurulan Kayseri uçak fabrikası  ve 1934'de yapılan uçuşla, 
teknolojide de varolduğunu kanıtlamaya başlamıştı. 
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33. yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu yıllarda evlenmek için en revaçta 
olanlar Cumhuriyetin genç subaylarıydı. 

34. yılında Avrupa göklerinde Almanya ile Rusya'nın yarattığı savaş rüzgarları esmeye 
başladı. Bu genç çift,  1945 yılına kadar dünyayı kana bulayan savaşın bittiği günlerde 
evlendi. 

35. Evlilik için subaylar kadar, üniversite okumuş olanlar da seçilmekteydi. 
36. Taşra şehirlerinde de yine yüksek okul bitirmiş gençler gözdeydi. 
37. Osmanlı döneminde müslüman halk arasından stüdyolara yalnız babalar ve çocuklarının 

gidebilmesi mümkündü. Cumhuriyet döneminin genç anneleri, artık bebekleri ile 
stüdyolarda fotoğraf  çektirebiliyorlardı. 

38. Fotoğraf  makinası artık evlere girmeye başladı. Yeni nesillerin yaşama ilk merhabaları 
bu özel makinalarla saptandı. 

39. Kırlarda, oyun alanlarında onların görüntüleri sonsuzlaştırılıyordu. 
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40. Bayramlardaki geçit törenleri genç anne babaların olduğu kadar, miniklerin de gurur 
kaynağıydı. 

41. Günlük giysilerle çekilen amatör fotoğraflar  çoğaladursun, stüdyoya giderken kılık 
kıyafet  özenle seçiliyor, saç bakımı, makyaj ihmal edilmiyordu. Hatta siyah-beyaz 
fotoğraflarda  canlı çıkması için küçüklere de ruj sürüldüğü olurdu. 

42. Bir dil öğrenmek bir okul bitirmektir inancı ile yabancı dil öğretilen okullara ilgi 
artmıştı. 

43. 1966'lı yıllarda çiçek çocukları, -Hippy'lik yeni bir yaşama bakış olarak dünyayı etkisi 
altına aldığında, bu yeni modadan pek fazla  etkilenmeyen Türkiye yine klasik evlilikleri 
yaşadı. 

44. Onların çocukları da aynı çizgiyi izlediler. 
45. Türkiye'de toplumu bütünüyle ilgilendiren eğitim olayı, çocuğunu bir yabancı okula 

göndermek isteyen ailelerce yaşandı. Daha ilkokulun üçüncü dördüncü sınıflarından 
başlayan ders aldırmalar ailelerin bütçelerini uzun seneler zorladı. Bu çabalara varlıklı 
aile çocukları ile birlikte, orta halliler ve hatta gecekonduda yaşayanlar bile katıldılar. 

46. Cumhuriyetin başlangıç yıllarında, yüksek okul mezuniyeti genellikle erkekler için 
önemliyken, artık bu genç kızlarda da aranan vasıflardan  biri haline geldi. 

47. Yeni nesli dünyaya farklı  bakan anne babaların yetiştirdiği çocuklar oluşturuyor. 
48. Bu çocuklar, çağdaş araçların pek çoğunu daha küçük yaşlardan kullanabiliyorlar. 
49. Bu konuşmaya örnek olan dört ailenin albümlerindeki fotoğraflar,  aslında ülke tarihinin 

birer aynasıdır. Türkiye, bir ulusun kendini yeniden yaratma inancı ile 1923'de tam 
bağımsız, laik ve çağdaş uygarlık düzeyini hedefleyerek  attığı temeller üzerinde 
yükselmektedir. 

50. Türk toplumunun değişim dinamiği, çocukların gözlerindeki pırıltıdan yansımaktadır. 
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VI.  ÇOCUK/EDEBİYAT,  SANAT,  MÜZİK,  RESİM 



75 YILDA TÜRK ÇOCUK ŞİİRİ 

Prof.Dr.  Cahit  KAVCAR 
Giriş 
Çocukların okuyup zevk alabileceği, eğitsel amaçlar da taşıyan edebiyat ürünlerinin 

tümüne çocuk edebiyatı diyoruz. Yüzyıllarca iki ana kaynaktan (Divan Edebiyatı ve Halk 
Edebiyatı) beslenegelen köklü edebiyat geleneğimizde çocuklara genel olarak yer yoktur. 

Çocuklar için yapılan yayınların sayısı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğru 
orantılıdır. Okuma yazma sorunlarını aşmış endüstri ülkelerinde kitap yayınlarının önemli 
bir bölümü çocuklara ayrılmaktadır.1 

Türk çocuk edebiyatı alanında bilinçli çabalar Tanzimattan sonra başlar. Bu alanda 
çok yönlü ve yoğun ürünler ise İkinci Meşrutiyet döneminde görülür (1908-1923). Ve 
ülkemizde çocuk edebiyatının ilk temellerinin bilinçli olarak Eğitimci Satı Bey ve onun 
çağrısına uyan şairlerce atıldığını söyleyebiliriz. Kısa bir sürede İbrahim Alâaddin 
Gövsa'nın Çocuk Şiirleri (1911), Ali Ulvi Elöve'nin Çocuklarımıza Neşideler (1912) ve 
Tevfik  Fikret'in Şermin (1914) adlı kitapları yayımlanmıştır. Bu kitaplarda yer alan, 
genellikle yalın ve doğal bir Türkçeyle yazılan şiirlerde çocuklara iyilik, doğruluk, güzellik, 
yiğitlik, insanseverlik, yurtseverlik, çalışma gibi değerler ve davranışlar kazandırılmak 
isteniyordu. Bu ilk çocuk şiirleri, biçim, anlatım ve düşünce özellikleri bakımından daha 
sonraki yıllarda çocuk şiiri yazmak isteyenlere örnek olmuştur.2 Özellikle Tevfik  Fikret'in 
Şermin adlı eseri, çocuğun dünyasına nasıl girilebileceği, çocuğun ruhuna nasıl inileceği 
konusunda çarpıcı bir örnektir. 

Milli Edebiyat akımının egemen olduğu yıllarda çocuk şiiriyle yakından ilgilenen 
başka şairlerimiz de vardır. 

İkinci Meşrutiyet döneminde yayınlanan çocuk gazete ve dergilerinde çocukların 
gerçek ilgi ve meraklarını karşılayan nitelikli yazılara, resim ve karikatürlere de yer 
verilmiştir. 

Sürekli öğüt vermekle çocuğa yön ve biçim verileceği düşüncesi Osmanlı eğitim 
anlayışında değişmez bir ilke olarak benimsenmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına 
kadar yazılan çocuğa yönelik şiirlerde de, şairler genellikle öğütçü olma özelliğinden 
sıyrılamamışlardır. Önce eğitici ve yön verici olma kaygısı ağır basmıştır.3 

Cumhuriyet Dönemi 
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında devletçe eğitime çok önem verildiği, öğrenci ve 

öğretmen sayısında sürekli bir artış olduğu gerçektir. Bu hızlı değişim, çocuk yayınlarına 
da yavaş yavaş bir canlılık kazandırır. 

1928'de yeni Türk harflerinin  kabulüyle başlayan okuma yazma seferberliği,  basın 
yayın alanına da bir canlılık getirmiştir. Bunun yanı sıra, ilkokula giden öğrencilerin çok 
kısa bir sürede okuma yazmayı öğrenmeleri, yardımcı okuma gereçlerine, bu arada kitap 
gazete ve dergi gibi yayınlara ihtiyacı daha belirgin ve anlamlı kılıyordu. Bu bakımdan 

' Alpay Kabacalı, Çocuk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Cilt 3, 
s. 607 

- Atilla Özkırımlı, Çocuk Edebiyatı maddesi, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cem Yayınevi, C. 2, s. 330. 
3 Orhan Ural, Şiirlerde Çocuk, Ankara 1979, s. 6. 
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1928'den sonra çocuklara yönelik telif,  çeviri ve uyarlama kitap sayısında da hızlı bir artış 
olmuştur ve bunu çok doğal karşılamak gerekir. 

1. Tarihsel Gelişim 
Cumhuriyetin ilk yıllarında şiirdeki yalınlaşmayla birlikte birçok yazar çocuk 

edebiyatına da yönelir. Milli Edebiyat Döneminde Beş Hececiler veya Hecenin Beş Şairi 
olarak tanınan şairler ve Yedi Meşalecilerden bir kısmı da çocuklar için şiirler yazdılar. 

Harf  devriminden sonra çocuk gazete ve dergilerinde bir canlılık ve artış görülür. Bu 
sırada çıkmaya başlayan çocuk dergileri arasında Çocuk Sesi, Mektepli, Arkadaş ve 
Çocuk dergilerinin ayrı bir önemi vardır. 

Türk şiirinde 1940 yılı çok önemli bir dönüm noktasını simgeler. Kalender, 
özentisiz, her türlü gösterişten uzak bir sanatçı tipi, eski şair tipiyle artık yer değiştirmiştir. 
Bu yeni sanatçı, doğaya, insana alışılmışın dışındaki gözlerle bakmasını bilmiş, ince 
ayrıntıların yalın güzelliğini her geçen gün değişik yönüyle sergileme ustalığını 
göstermiştir. İnsana bakıştaki donmuş kalıplardan uzaklaşma, çocuk şiirindeki anlatım 
derinliğine de böylelikle yeni boyutlar getirmiştir. Bu yeni çığırın öncüsü Orhan Veli ve 
arkadaşlarıdır (Birinci Yeni veya Garip Akımı). Tanınmış şairimiz Orhan Veli Kanık'ın şiir 
diline uyarladığı La Fontaine Masalları (1948) ile Nasreddin Hoca Hikâyeleri de (1949) 
çocuk edebiyatı yönünden önemli eserlerdir. Orhan Veli kendisi de çocuklara yönelik çok 
başarılı şiirler yazmıştır4. Günlük konuşmayı ve halk dilini şiire aktarıştaki ustalığını 
gösteren çarpıcı şiirlerdir bunlar. 

1960'tan sonra çocuğa yönelik şiir, roman ve hikâye kitapları sayısında artışlar 
görülür. 1964 yılında Doğan Kardeş Yayıniarı'nın açtığı çocuk romanı yarışması, 1970'te 
Milliyet Yayıniarı'nın başlattığı küçük boy ciltli çocuk kitapları dizisi geniş ilgi toplar. 
Arkın Yayınevi'nin 1973 ve 1974 yıllarında çeşitli dallarda açtığı çocuk edebiyatı 
yarışmaları da bu alanda büyük bir canlılık oluşturur. 1975 yılında Cem Yayınevi'nin 
başlattığı Arkadaş Kitaplar dizisi, önemli bir atılımdır bu alanda. Daha sonra, adları ileride 
verilecek olan çeşitli yayınevleri ve onların çocuk dizileri ile, sayı ve nitelik bakımından 
önemli sıçrama görülür. 

Bu gelişmenin bir göstergesi de, Türk Dil Kurumu'nun 1976 Kurultayı'nda kurumun 
çocuk edebiyatı dalında da ödül vermesinin kararlaştırılmış olmasıdır. 

Bu canlılık, çocuk edebiyatı sorunlarını da gündeme getirir. Çocuk yayınlarının 
nitelikleri, çizgi romanların yararlı olup olmadığı, çocuk ve toplumsal sorunlar üzerinde 
yazılar yayımlanır, tartışmalar yapılır. 

1979 yılının UNESCO tarafından  Dünya Çocuk Yılı ilan edilmesi, bu alandaki 
yayınların ve etkinliklerin kapsamını alabildiğine genişletir. Cumhuriyet gazetesince her yıl 
ayrı bir dalda düzenlenen Yunus Nadi Armağanı Yarışması'nın konusu 1978 - 79'da "çocuk 
romanı" olarak belirlenir ve bu daldaki ödülti İsmail Uyaroğlu kazanır. 

1970 ve 1980'den sonra çocuk edebiyatımız bakımından asıl sevinilecek nokta, 
çeşitli yayınevlerinin çocuk yayınlarına yakın ilgi göstermeleridir. Bu durum, çocuk şiiri, 
roman ve hikâyesi başta olmak üzere çeşitli türlerde çok sayıda eser yazılması, çok sayıda 
şair ve yazar yetişmesi, bu alanın gerçek anlamda bir canlılık ve hareket kazanması 
demektir. 

^ Cahit Kavcar, "Orhan Veli'ııin Şiirlerinde Çocukluk Özlemi". Edebiyat ve Eğitim. Ankara llW~l 141 -
150. 
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2. Başlıca Şairler 
Cumhuriyetten sonra usta şairlerimizden bir bölümünün özellikle çocuklar için 

yazmaya yönelmeleri, çocuk şiiri ve çocuk edebiyatı bakımından bir kazanç olmuştur. 
Akıncı Türküleri (1938) ile Faruk Nafiz  Çamlıbel, Kuş Cıvıltıları (1938) ile Yusuf  Ziya 
Ortaç ve Sizin İçin (1938) ile Hasan Âli Yücel çocuk edebiyatına doğrudan doğruya hizmet 
eden şairler arasında yer alırlar. Şiirleri, çocuklar için düzenlenen çeşitli kitap ve 
antolojilerde sık sık yayınlanan, bir kısmı halen yaşamakta olan öteki şairlerimiz de 
şunlardır: Necmettin Halil Onan, Ömer Bedrettin Uşaklı, Orhan Şaik Gökyay, Ahmet Kutsi 
Tecer, Halide Nusret Zorlutuna, Kemalettin Kamu , Vasfı  Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi, 
Nazım Hikmet, İlhami Bekir Tez, Ziya Osman Saba, Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ceyhun Atıf  Kansu, Cahit Külebi, Behçet Necatigil, İbrahim Zeki 
Burdurlu, Rıfat  İlgaz, Coşkun Ertepınar, Adnan Ardağı, Halim Yağcıoğlu, Turgut Uyar, 
Edip Cansever, Berin Taşan, Tahsin Saraç, Cemal Süreya, Gülten Akın, Hilmi Yavuz, Ülkü 
Tamer, Ataol Behramoğlu, Abdülkadir Bulut, Bilgin Adalı, Güven Turan, Erdal Alova, 
Yaşar Miraç, Necati Cumalı, Ali Yüce... 

Bunlardan Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, Açıl Susam Açıl (1967), Kuş Ayak (1971), 
Arkaüstü (1974), Balina ile Mandalina (1976) adlı eserleri ve çocuklara yönelik diğer 
eserleri ve şiirleriyle, Cumhuriyet Dönemi çocuk şiirinde çok ayrı bir yeri vardır. 

Bu adları sayılan şairler dışında çocuk şiirine karşı sürekli bir ilgi gösteren ve yalnız 
çocuk şiirinden oluşan eserler yayımlayan şairlerimiz de vardır. Bunlar arasında Elma 
Ağacı (1971) adlı eseriyle Şükrü Enis Regü, Sonbahar (1962) ve Sevgi Bahçesi (1963) 
adlı kitaplarıyla Mehmet Necati Öngay, gerek biçim ve söyleyiş gerek hayal, duygu ve 
düşünce yönlerinden çocuk şiirimize belli bir düzey ve içerik kazandırmışlardır. 

Öte yandan, ya çocuk dergilerinde çıkan ya da bağımsız kitapçıklarda yayımlanan 
çoğu eğitsel şiirleriyle çocuklara ilk şiir zevkinin kazandırılmasında, anadili iyi kullanma 
alışkanlıklarının yerleştirilmesinde ve birtakım güzellik duygularının geliştirilmesinde etkili 
ve başarılı olan şairlerimiz de vardır. Bunlar arasında Mehmet Faruk Gürtunca, İsmail 
Hakkı Talaş, Zeki Tunaboylu, Emin Recep Gürel, Galip Naşit Irı, İ.Hakkı Sunat gibi şairler 
sayılabilir. 

Bunlardan başka, Refik  Durbaş, İsmail Uyaroğlu, Yalvaç Ural, Süreyya Berfe, 
Veysel Çolak, Abdülkadir Budak ve Neşe Yaşın gibi genç şairler de çocuk kitapları 
yayımlarlar. 

3. Başlıca Temalar 
Çocuğu anlatan şiirleri, kesin sınırlama ölçülerine girmeden birkaç grupta 

toplayabiliriz: 
1. Doğrudan eğitsel ya da öykü içinde eritilmiş nitelikte çocuğa yön vermek isteyen 

şiirler. 
2. Çocuğun sevdiği kelebek, papatya gibi doğa öğelerini; saat, oyuncak gibi eşyaları 

anlatan şiirler. 
3. Geçmiş yıllarını anımsayan şairlerin bu duygudan esinlenerek kendi çocukluğunu 

dile getiren şiirler. 
4. Dikkat dolu gözlemlerle değişik çevrelerdeki çocuğu sezmeye ve anlamaya 

yönelen şiirler. 
5. Öğretmenlik ve doktorluk gibi meslekler açısından çocuğa yaklaşımı belirleyen 

şiirler. 
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6. Çocuksu duygulan yalın ve özentisiz bir anlatımla dile getiren şiirler5. 

Bu sayılanlara ek olarak, başlıca konular arasına aşağıdaki temalar da katılabilir: 
• Kurtuluş Savaşı coşkusu, Atatürk sevgisi, yurt sevgisi, Türkiye'nin güzellikleri 

ve çeşitli özellikleri. 
• Okul sevgisi, okulla ve okumayla ilgili çeşitli anılar, çocuk eğitiminde korkunun 

ve korkutucu öğelerin gereksizliği. 
• İnsan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, kuş sevgisi, kardeşlik, mutluluk 

özlemleri, çeşitli sevgiler. 
• İkinci Dünya Savaşı ve sonrasının kargaşa dolu havasında, özgürlüklerin 

kısıtlandığı, ekonomik koşulların ağırlaştığı bir ortamda, kimi şairler hayal 
ülkelerine sığınmanın, uzak bir adaya kaçışın özlemini yaşarlar. Bu arada savaş 
karşıtı şiirler yazılır. İnsan sevgisi, barış, dostluk duyguları işlenir. 

• Kendisi de öğretmen ve eğitişıci olan kimi şairler, çocuklara öğretmen ve baba 
yaklaşımıyla seslenir. 

Hiç kuşku yok ki, çocuk edebiyatının kaynağında çocuk sevgisi yatar. Ziya Osman 
Saba'nın Patik Yap Kunduracı şiiri, çocuk sevgisini en içten dile getiren dizelerle 
örülmüştür. Ölümler karşısında öylesine duygulu olan şair, ölümü çocuklara hiç 
yaklaştırmak istemez: 

Tabutçu, ölçünü büyük tut, büyük! 

Çocukların öldüğünü istemem... 

• Kimi şairler, Anadolu'nun bakımsızlığı, insanların yoksulluğu ve çaresizliği, 
çocukların ihmal edilmesi üzerinde önemle ve özenle durur. Bunlardan biri, 
kendisi doktor-şair olan Ceyhun Atuf  Kansu ve onun Kızamık Ağıdı adlı 
şiiridir. 

Kızamık Ağıdı, 1950 yılından bu yana , köy çocukları için yazılmış en büyük ağıttır. 
Anadolu'nun bağrındaki yoksul, bakımsız, ilgiden yoksun, karanlıktaki çocuğa yönelen 
çarpıcı bir belgedir bu şiir. Hekim gözüyle acı gerçekleri sergilerken, ülkemiz aydınlarını 
çok haklı biçimde suçlar şair. 

Şimdi, çocuklara yönelik şiirlerden oluşan birkaç antolojiye ve bu antolojilerde yer 
alan konulara bir göz atalım: 

1. Orhan Ural, Şiirlerde Çocuk - Çocuk Konulu Şiirlerden Seçmeler, Ankara: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1979. 

Bu kitapta 20 tanınmış Türk şairinden 166 şiir bulunmaktadır. 

Önsözden sonra gelen "Ozan Gözüyle Çocuk" bölümünde (s. 11-20), kitapta yer alan 
şairlere ve şiirlerine kısa kısa değinmeler var. Şiirlerin en tipik ve çarpıcı özellikleri 
belirtiliyor. Daha sonra da şairlerin kronolojik sıra ile ve örnek şiirleri ile birlikte 
yerleştirildiklerini görüyoruz. 

Bu eserde belirlenen başlıca konular 5 nolu dipnotla verilmiştir. 

5 Orhan Ural, Şiirlerde Çocuk, s. 8 - 9. 
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2. Ferhan Oğuzkan, Çocuklar İçin Şiir Dünyası, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, 
1995 (Birinci baskı: Remzi Kitabevi, İstanbul, 1973). 

Bu kitapta 70 şair ve onların 172 şiiri yer almaktadır ve şiirler içerik özelliklerine 
göre sınıflandırılmış.  Önce marşlarımız yer alıyor. Daha sonra çocuk bahçesi, ailemiz-
evimiz ve anne, okulumuz, yerli malımız, besinler, mevsimler bölümünde dört mevsimle 
ilgili şiirler, hayvanlar âlemi, kır şarkısı ve ağaçlarım, bayrak, vatan, mehmetçik, zafer 
türküsü, memleket türküsü ve yurttan görünümler, ulusal günlerimiz ve bayramlarımız (29 
Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos), Atatürk'le ilgili şiirler, denizlerden göklere -
gemiler ve gemiciler, Türk uçağı, masallar - öyküler ve Nasreddin Hoca fıkraları  gibi çeşitli 
konularla ilgili şiirler bulunmaktadır. 

3. Ali Püsküllüoğlu, Kırlangıcın Kanat Vuruşu - Çocuklara Günümüz Şiirinden 
Örnekler, Ankara, 1979. 

Bu antolojide 69 şair ve 214 şiir yer almaktadır. Gerçi bu şiirlerin büyük bir kısmı 
yetişkinler için yazılmış şiirler ama bunların çocuklar için de yararlı olduğu açık. 

Yazar Püsküllüoğlu, kitabın sonuna bir "Konusal Dizin" bölümü eklemiş ve böylece 
şiirleri konu gruplarına göre de sıralamış. Çok da yararlı bir çalışma bu . 

Söz konusu dizin'e göre kitaptaki şiirlerin oluşturduğu konu alanları şunlardır: 
Atatürk 
Aile, ev 
Çocuk, çocukluk, oyun, oyuncak 
Okul, öğrenci, öğretmen 
Yurdumuz (yurt özlemi, yurt görünümleri, yurt gerçekleri) 
Kentler, yerler, (yurdumuz) 
Yolculuk 
Halkımız ve halleri 
İnsan ve halleri 
Arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, 
Barış, dirlik, düzenlik 
Sevgi 
Özlem 
Özgürlük 
Yaşama sevinci 
Çalışma, iş 
Evren 
Doğa 
Ağaç 
Dağ, orman 
Deniz, göl, akarsu 
Kır, bozkır 
Toprak, tarla, tohum, ürün 
Gökyüzü (gök, güneş, yıldızlar vb.) 
Mevsimler, 
Hayvanlar 
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4. Hüseyin Tuncer - İsmet Alpaslan, Şiirlerle Türkiye. Kültür Bakanlığı Yayınını, 
Ankara, 1995. 

Bu kitapta 100'den fazla  şairin Türkiye'mizin güzelliklerini ve çeşitli özelliklerini 
dile getiren 221 şiiri bulunmaktadır. Şiirler konularına göre gruplandırılmış. Başlıca konular 
şöyle sıralanmış: 

1. Anadolu, 2. Türkiye, 3. Memleket, 4. Vatan, 5. Yurt, 6. Değişik adlar verilmiş 
şiirler, 7. Dağlar, 8. Ovalar, 9. Akarsular, 10. Göller, 11. Denizler. 

Bu kitaptaki şiirlerin de hepsi çocuklara yönelik değil. Bir kısmı yetişkinler için 
yazılmış. Ama onlar da çocuklar için son derece yararlı. 

4. Başlıca Yayınevleri ve Dergiler 

1970 yılından sonra Türk çocuk edebiyatı bakımından asıl sevinilecek noktalardan 
biri, bazı yayınevlerinin çocuk yayınlarına yakın ilgi göstermeleridir. 

Çocuk yayınlarıyla eskiden beri tanınan Varlık Yayınevi, Altın Kitaplar Yayınevi, 
Arkın Yayınevi, İnkılâp ve Aka Kitabevi gibi yayınevlerinin sürdürdükleri çocuk dizileri 
büyük önem taşımaktadır. 

Doğal olarak çocuk edebiyatı konusuna salt ticaret açısından bakmayan 
yayınevlerinin tutumu da büyük önem taşımaktadır. Şiire, öyküye, romana verdiği önemi 
çocuk kitaplarına da gösteren ciddi yayınevlerinin olması gerçekten umut vericidir. 

ABC, Cem, Can, Bilgi, İnkılâp, Altın Kitaplar, Koza, Gözlem, Remzi, Yapı Kredi, 
Milliyet, Doğan Kardeş, Özyürek, Arkın, Arıtaş, Özer, Gendaş, Ya - Pa, Esin, Esi, E, 
Ergun, Engin, Arkadaş, Nurdan, Demet, Gerçek, Sanat, Bu, Mavibulut, Uçanbalık... gibi 
yayınevleri akla ilk gelenlerdir. Bu yayınevlerinin birçoğu, yeni bir tutumla değişik adlar 
altında çeşitli çocuk dizilerine başlamışlardır. 

Cumhuriyet'ten sonra çocuk dergileri alanında da büyük bir canlılık görülür. Bu 
dönemde Talebe Mecmuası, Çocuk Dünyası, Çocuk Sesi, Mektepli, Arkadaş, dergileri 
yayımlanır. 1936'da Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Dergisi, ardından Çocuk ve Yuva 
dergisi çıkar. 1940 - 1950 döneminin başlıca çocuk dergileri Yavrutürk, Çocuk Haftası  ve 
Doğan Kardeş'tir. 

1960'tan ve özellikle 1970'ten sonra da çocuk dergisi bakımından büyük bir canlılık 
ve zenginlik göze çarpar. Bazı gazeteler, bankalar ve çeşitli kurumlar çocuklara yönelik 
dergiler çıkarırlar. 1970 sonrası için sözü edilmeye değer çocuk dergilerinin başında, en 
uzun ömürlü dergilerden biri olan Milliyet Çocuk gelir. Türkiye İş Bankası'nca çıkarılan 
Kumbara dergisi de bu arada sayılabilir. 

Bilindiği gibi çocuk yayınları için resimler, dolayısıyla ressam ve çizerler de çok 
önemlidir. Bu alanda da çok sayıda sanatçımız vardır: Gülgeç, Mistik, Ferruh, Tan, Ayşın, 
Cavit, Fatoş, Şükran, Delioğlu, Cıbıroğlu, Ceylan, Dandul, Keskinok... daha niceleri6. 

5. Günümüzde Çocuk Edebiyatı 

Son yıllarda ülkemizde çığ gibi büyüyen bir çocuk edebiyatı göze çarpıyor. Bu 
edebiyatta çocuğun dünyası var. Değişik yaş gruplarının algılarını, kaygılarını, sevinçlerini, 
sorunlarını ve zaman zaman çözümlerini bu edebiyatta bulabiliriz. 

^ Ahmet Uysal. "Çocuk Kitapları ve Çocuk Edebiyatının Önemi", Ankara Üniversitesi TÖMER, Ana Dili 
Eğitimi ve Çocuk Kitapları Sempozyumu, s. 20. 
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Yayınlarda önceleri çocuk - büyük farkı  gözetilmiyordu. Ama bütün dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de çocuk yayınları ayrı bir uzmanlık dalı haline geldi ve bu sevindirici bir 
gelişmedir. Öyle ki, yaş düzeylerine göre çocuk yayınları ile de karşılaşıyoruz artık. Okuma 
yaşı: 8-12, 7-9, 10-14, 3-6 gibi notlar bulunan çok güzel ve çarpıcı kitaplar, yayınlar giderek 
çoğalıyor7 

Yine Cumhuriyet Kitap eki, 18 Haziran 1998, Sayı 435'teki "Çocuklar İçin Kitaplar" 
bölümünde, "Önceki tanıtımlardan seçme tatil kitapları" listesi var ve bu liste, "2-6 yaş, 4-8 
yaş, 7-10 yaş, 8-12 yaş, 12 yaş üstü" gibi yaş gruplarına göre düzenlenmiş. 

Bu tür gelişmelerin çocuk edebiyatı bakımından çok olumlu ve yararlı olduğunu 
özellikle vurgulamak gerekir. 

Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından  20-21 Şubat 1997 tarihinde kapsamlı bir 
"Ana Dili Eğitimi ve Çocuk Kitapları Sempozyumu" düzenlendi. Çocuk kitabı yazarlarının, 
yayıncıların, yayınevlerinden temsilcilerin, çeşitli kesimlerden eğitimcilerin katıldığı bu 
sempozyum geniş bir ilgi gördü. Toplantıda çok yararlı, gerekli ve çarpıcı konular 
görüşüldü ve bildiriler kitap halinde yayımlandı. Bu tür bilimsel toplantılar da çocuk 
edebiyatı alanındaki önemli gelişmelerin bir göstergesidir. 

Türkiye İş Bankası 1997 Edebiyat Büyük Ödülü "Çocuk Edebiyatı" dalında dört 
yazar arasında paylaştırıldı ve bu kitaplar da İş Bankası Kültür Yayınları içinde basıldı. 

Kültür Bakanlığınca, Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü ve Ulu Önder Atatürk'ün 
Ölümünün 60. yılı nedeniyle 1998 yılında 14 dalda eser yarışması düzenlendi8. Bu 14 dalın 
dördü "Çocuk Edebiyatı"nın resimli kitap, masal ya da öykü, çocuk romanı, çocuk oyunu 
dallarıyla ilgilidir ve devletimizin bu olumlu yaklaşımı çok sevindiricidir. 

13-17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da TÜYAP Tepebaşı Fuar alanında ilk kez bir 
Çocuk ve Gençlik Yayınları Fuarı açıldı: I. Çocuk ve Gençlik Yayınları Fuarı. Bu fuarın 
açılışını Cumhurbaşkanı Demirel yaptı. 

Çocuk Yayınları Derneği Başkanı Fatih Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre , Fuara, 
çocuk ve gençlere yönelik yayın yapan 45 yayınevi katıldı9. Bu da çok önemli ve olumlu bir 
gelişmedir. 

"Çocuklara ve gençlere daha iyi kitaplar" iletilmesini sağlamak amacıyla bir Çocuk 
Yayınları Derneği kurulduğunu10 biliyoruz. Bu tür olumlu ve yararlı gelişmeler sevinçle 
karşılanmaktadır. 

Burada değinme fırsatı  bulamadığımız daha birçok önemli ve olumlu gelişmenin 
görülmekte ve yaşanmakta olduğunu belirtmek gerekir. 

Sonuç 

Türkiye Cumhuriyetini kuranların ne kadar sağlam adımlar attıkları, Cumhuriyetin 
temellerini ne kadar sağlam kurdukları bir gerçektir. En başta Büyük Atatürk olmak üzere o 

7 Bkz. Cumhuriyet, Kitap eki. "Çocuklar İçin Kitaplar" bölümü, 1 Ocak 1998 ve 15 Ocak 1998. 
o 

Duyuru için bkz.. Cumhuriyet. 12 Mayıs 1998. 
9 Neden Böyle Bir Fuar? Cumhuriyet, Kitap eki, 14 Mayıs 1998, Sayı 430, s. 14. 
1 0 Fatih Erdoğan. Cumhuriyet Kitap eki. 14 Mayıs 1998. Sayı 430. I. Çocuk ve Gençlik Yayınları Fuarı, 

Fuar Etkinlik Programı. Fuar Sempozyum Programı. Fuara katılan yayınevleri konusunda ayrıntılı bilgiler 
için bkz.. Aynı ek, s. 14-16. 
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dönemin yöneticileri, en değerli yatırımın kafaya,  kafalara  yapılan yatırım olduğunu çok iyi 
biliyorlardı. Bu nedenle eğitim, kültür, sanat ve bilime çok önem veriliyordu. 

İlk yıllarda çeşitli sıkıntılar ve sorunlar bulunmakla birlikte devrimler birbirini izledi. 
Yazı devrimi başta olmak üzere çeşitli devrimler çocukları da çok yakından 
ilgilendiriyordu. Böylece çocuklara yönelik bir edebiyat da hızla gelişmeye başladı. Bu hızlı 
ve çok yönlü gelişim günümüzde de sürmektedir. 

Bu çalışmada, kısa bir girişten sonra, Cumhuriyet döneminde çocuk edebiyatının 
tarihsel gelişimi, başlıca şairler, çocuklara yönelik şiirdeki başlıca temalar, çocuk 
edebiyatıyla ilgili başlıca yayınevleri ve dergiler, günümüzde çocuk edebiyatı gibi konular 
üzerinde duruldu. 

Sonuç olarak görüyoruz ki, 75 yılda Türk çocuk edebiyatı çok önemli ve çarpıcı 
gelişmeler göstermiştir. Yarının büyükleri ve geleceğin güvencesi olan çocuklara yönelik 
yayınlar, kitaplar, sanatçılar, yayınevleri ve dergiler gerek sayı ve gerekse nitelik 
bakımından hızla artmıştır ve artmaktadır. Şiir alanında da hem şair ve eser sayısı hem de 
eserlerin niteliği bakımından çok ilgi çekici, çarpıcı, sevindirici gelişmeler vardır ve bu 
gelişmeler hızla sürmektedir. 

Çeşitli yönleri ve boyutlarıyla çocuk edebiyatının ayrı bir uğraşı alanı, uzmanlık dalı 
haline gelmiş olması, ülkemiz adına sevindirici bir gelişmedir. Bu alanda sanatçı yani şair 
ve yazar, yayın, yayıncı ve yayınevi sayısının hızla artması, nitelik öğesinin sürekli göz 
önünde tutulması, çocuk edebiyatı konusunda geniş katılımlı ve işlevsel bilimsel 
toplantıların giderek çoğalması, çocuğun sadece genel olarak değil, yaş düzeyleri ile birlikte 
düşünülmeye başlaması gerçekten sevindiricidir. Bütün bu olumlu gelişmelerin temelinde 
Cumhuriyet devrimleri ve Atatürk ilkeleri yatmaktadır. 
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CUMHURİYET YILLARINDA ÇOCUK ROMANI 

Dr. Kemal  ATEŞ 

"Roman" sözcüğü bir dil grubunun adıdır. Bu sözcük yazı dili Latinceden sonra 
"Roma çevresinde halk diliyle yazılmış hikâyeler" anlamında kullanıldı (Akıncı, 1961, s. 
9). Zamanla anlamı gelişerek, kimi yazarların "çok boyutlu öykü" saydıkları bir edebiyat 
türünün adı oldu. 

Batı edebiyatına göre bu türün geçmişi Türk edebiyatında daha yenidir. İsmail 
Habib'in de belirttiği gibi, "Divan edebiyatı hemen hemen nazımdan ibaretti" (1940, s. 5). 
Bu edebiyatın düzyazısı yok gibiydi, hele çocukların anlayabileceği bir düzyazıdan söz 
etmek daha da zordur. 

Türk okuru başta roman olmak üzere kimi düzyazı türlerini Tanzimat döneminde 
önce çevirilerle tanıdı. İlk çeviriler arasında Vakanüvis Lütfı'nin  Defoe'dan  çevirdiği 
Tercüme-i Hikâye-i Robinson (1864), Mahmut Nedim'in Jonathan Swiftt'ten  çevirdiği 
Gulliver'in Seyahatnamesi (1872), Mehmet Emin'in Jules Verne'den çevirdiği Merkezi-i 
Arza Seyahat (1887) ve Beş Haftada  Balonla Seyahat (1881) gibi çocuk edebiyatının 
önemli yapıtları da vardır (Oğuzkan, 1979, s. 277). Ancak o dönemde özellikle de dil 
yüzünden bu çevirileri çocukların okumuş olabileceğinden söz etmek zordur. Zaten 
kaynaklarda bu çevirilerin çocuklara dönük bilinçli bir çabanın ürünü olduklarına ilişkin bir 
açıklamaya rastlanmamıştır. 

Türk romanı, tarih bakımından, ülkenin bütün kurumlarını değiştirecek olan yeni bir 
yönelişin başlamasıyla ortaya çıktı : 

"Osmanlı  İmparatorluğunun  çözülmesi ve aydın  bir çevrenin batı uygarlığının 
bilincine varması, Türkiye'de  belirlenecek  ve edebiyat  tarihinde  yeni bir çağı başlatacak 
kültür  gelişimini  oluşturur"  (Dino, 1978, s. 32). 

Kaynaklarda Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872), Ahmet Mithat 
Efendi'nin  Hasan Mellah (1874), Namık Kemal'in İntibah (1976) Türkçede ilk romanlar 
arasında sayılırken, son zamanlarda bunlara Misailidis'in Temaşa-ı Dünya (1871) adlı 
romanı da eklendi, ilk Türk romanı olarak sunuldu (Timur, 1991, s. 26). 

Roman ve tiyatronun bizim edebiyatımıza neden geç girdiğini bu türlerin ilk 
örnekleriyle birlikte ortaya çıkan tartışmalardan anlamaktayız. Henüz "aydınlanma" 
döneminden geçmemiş Osmanlı toplumunda özellikle bu iki edebiyat türüne "genel ahlak" 
açısından kuşkuyla bakılmıştır. Bu dönemde roman üzerine yazılan yazıların çoğu konuyu 
"ahlak" açısından irdeler. Ahmet Mithat 1880 yılında Şark dergisinde "Roman ve hikâyeler, 
genel ahlak için zararlı mıdır, faydalı  mıdır?" sorusuyla başladığı yazısında roman türünü 
ahlak açısından savunmaya çalışır. 

"Sözü  kısa kesmek  için diyelim  ki : Herkes  az çok bir romanın kişilerindendir. 
Kendi  özel yaşayışımız içinde  az çok birtakım  romanlar  geçer. İşte  roman demlen  şey, 
böyle genel ahlakın  tayin eylediği  yaşamlar içinde  oluştuğuna  göre, onun zararları  ve 
kazançları  gene zamanın zarar veya kazancının aynı olduğu  tümü ile teslim edilmiş  olarak 
görülür"  (Dürder, 1971, s. 22). 

Roman türünün henüz büyükler için bile genel ahlak açısından zararlarının 
tartışıldığı bir dönemde çocuklar için yazılmış romanlar bulmak olanaksızdır. Zaten ilk 
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çevirilerin de çocuk edebiyatının ürünleri olması, "ahlak" açısından duyulan bu kaygılara 
bağlanabilir ; ilk çevirilerin şimdiki moda bir deyişle "ailenizin romanı" anlayışıyla 
seçilmiş olabileceği düşünülebilir. Bu kitapları çocuklar okumamış olsa bile, aile içinde 
topluca okunma olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Çocukların kitap okuma gereksinmesi 
bizde çocuk edebiyatı gelişinceye kadar halk masalları ve halk öyküleriyle karşılanmıştır 
(Gökşen, 1972, s. 10). 

Kısaca belirtmek gerekirse, roman türünün ilk örneklerini gördüğümüz Tanzimat ve 
Servet-i Fünun dönemlerinde çocuklar için yazılmış romanlar göremiyoruz. Ancak 
Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarının bazılarının çocuk edebiyatına kazandırılması 
olanağı vardır. Örneğin, mizahi yapıtlardan ayrı bir tat aldıklarını bildiğimiz çocuklar için, 
Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası (1896) bu anlamda ilk anımsanması gereken 
romanlar arasında yer alabilir. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşat Nuri Güntekin vb. 
yazarların romanlarından yapılacak düzenlemelerle böyle bir çalışmanın örnekleri 
çoğaltılabilir. Bir dönemde on iki yaşın üstündeki çocukların roman okuma 
gereksinimlerini büyükler için yazılmış bu tür yapıtlarla giderdiklerini Orhan 
Hançeroğlu'nun şu sözlerinden anlıyoruz : 

"Ortaokul  ikinci sınıftayken,  yeni gelen Türkçe  öğretmenimiz  bize birer birer neler 
okuduğumuzu  sordu.  Kızlı  erkekli  40 kişi,  tek  bir ağızmış gibi "Çalıkuşu"  dedi"  (Kavcar, 
1974, s. 260). 

Kahramanın çocuk olması nedeniyle çocuklara yakın bir roman olarak görülebilecek 
Küçük Paşa (Ebubekir Hazım Tepeyran, 1910) sayılmazsa, çocuk romancılığımızı 
Cumhuruyet'le başlatmak doğru olur. Oysa gerek gazete ve dergi yayımcılığında, gerekse 
şiirde bu süre biraz daha eskiye gider. Tanzimat'tan sonra başlayan çocuklara dönük (çoğu 
kısa ömürlü) gazete ve dergi yayımcılığında İkinci Meşrutiyet'ten sonra belirgin bir 
kıpırdanma oldu. İkinci Meşrutiyet yıllarında yeni kuşaklan pedagojinin verilerine göre 
yetiştirme kaygısı, çocuk eğitimi ve öğretimine verilen önemi artırmıştır. Bu dönemin en 
önemli eğitimcilerinden olan Sati Bey'in önderliğinde birçok yazarımızın çocuklar için 
şiirler yayımladığı görülür. İbrahim Alaaddin Gövsa'nın Çocuk Şiirleri (1911), Ali Ulvi 
Elöve'nin Çocuklarımıza Neşideler (1912), Tevfik  Fikret'in Şermin (1914) adlı yapıtları 
bu dönemde yayımlandı (Enginün, 1985, s. 187). 

Cumhuriyet dönemine gelinirken, çocuk pedagojisinin yavaş yavaş bilinmesi, aynı 
zamanda yazarların dil olarak yalın bir anlatıma yönelmesi, çocuk edebiyatını canlandıracak 
koşulların hazırlanmasında önemli gelişmelerdir. Ziya Gökalp başta olmak üzere, kimi 
yazarların halk kaynağına, halk masallarına yönelmesi, bu koşulları güçlendiren bir başka 
önemli gelişmedir. Cumhuriyet'ten hemen önceki yıllarda Ömer Seyfettin  (1884-1920), 
Refik  Halit Karay (1883-1965) gibi yazarların çocuklara yakın, yalın anlatıma dayalı bir 
yazı dili geleneğinin oluşmasında büyük etkileri olmuştur. Özellikle de Ömer Seyfettin'in 
öyküleri hem çocuklar, hem yetişkinler arasında geniş bir okur kitlesi buldu. Ancak Milli 
Edebiyat döneminde de roman ve öykü alanında çocuklara dönük önemli bir kıpırdanış 
olmadığı araştırmacıların belirlediği bir gerçektir (Oğuzkan, 1979, s. 278). 

Cumhuriyet Dönemi 
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında hükümetlerce eğitime çok önem verildiği ve 

öğrenci sayısında sürekli bir artış olduğu halde, bu gelişmeler çocuk edebiyatına hemen 
yansımamıştır. Cumhuruyet'in ilk yıllarında, hem de uzunca bir süre Türk çocuklarının 
roman ve öykü okuma gereksinimleri büyükler için yazan Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, Aka Gündüz, Mahmut Yesari, Reşat Nuri Güntekin gibi yazarların 
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yapıtlarıyla karşılandı. Bu arada belki yalnız Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun Kızıltuğ 
(1923), Atlı Han (1924), Türk Korsanları (1926) ve Gültekin (1928) gibi arka arkaya 
yayımladığı tarihi romanların doğrudan doğruya çocukların ilgi ve beğenisini çekecek 
nitelikte olduğu söylenebilir (Oğuzkan, 1979, s. 279). Özellikle Kızıltuğ, çocuklar için 
yazılmadığı halde serüven çağındaki çocukların ilgisini çekmiştir. 

Harf  devriminden sonra çocuk dergi ve gazetelerinde görülen canlılık, bir süre sonra, 
bir ölçüde de olsa roman ve öykü alanında da kendini gösterdi. Bu dönemin ilk 
romanlarında acı ve acıma duygusu öne çıkar. Mahmut Yesari'nin Bağrı Yanık Ömer'inde 
(1930), Muallim Cemal'in Küçük Durmuş (1933)'unda, Enver Naci Gökşen'in de belirttiği 
gibi, konu "talihin merhametsizliği, yalnızlık ve kimsesizliktir" (1972, s. 120). Bu 
romandan birkaç yıl sonra yayımlanan Huriye Öniz'in Köprü Altı Çocukları (1936) 
romanında da bunlara yakın bir konu işlenir. Aynı yıllarda yayımlanan Reşat Nuri 
Güntekin'in Kızılcık Dalları (1932) çocuklar için yazılmamakla birlikte, araştırmacıların 
(Gökşen, 1972, s. 121) çocuklara yakın bulduğu romanlardandır. Gökşen'in de belirttiği 
gibi, bu romanın çocuklar için yapılacak yeni bir uyarlaması, çocuk edebiyatımız açısından 
önemli bir kazanç olabilir. Kızılcık Dalları'nda, çocuk edebiyatımızda uzun bir süre çokça 
örneklerini gördüğümüz "merhamet romantizmi" de diyebiliceğimiz melodram türü dışında 
bir yaklaşımla bakıldığında, çocuğun aslında ne kadar zengin bir konu olduğunu görüyoruz. 
Reşat Nuri Güntekin, kendini istemeden İstanbul'da zengin bir konakta bulan Gülsüm'ün 
yaşamını, konak yaşamından seçilen canlı portrelerle iç içe, yer yer mizahi abartılarla 
süsleyerek, kimi insani gerçeklerle birlikte, toplumsal değişmeleri de içeren ilginç, hoş 
gözlemlerle anlatıyor. Yazar, romanın bir yerinde "insan kalbi kaidesiz bir şeydir" (s. 11) 
derken, insanla ilgili bu saptamasına uygun bir yaklaşımla ve her şeyden önce sevgiyle ele 
alıyor bütün kahramanlarını. Başta Gülsüm olmak üzere, kahramanlarında iyilik ve kötülük 
iç içedir. Hiçbir kahramanını aşağılamıyor yazar, yüceltmiyor da... Yazarın onlara karşı 
alttan alta duyduğu sevgiyi roman boyunca seziyorsunuz. 

Nimet-Rakım (Çalapala) tarafından  yazılan 87 Oğuz (1933) okul yaşamını, okul-
arkadaş-öğretmen ilişkisini konu alan bir romandır. Romanın önemli kahramanları arasında 
birbirini kişilik olarak tamamlayan iki çocuk vardır: 87 Oğuz ve Selim.... Yer yer bu 
romanda da acı olaylar olmakla birlikte, bu dönemin kimi romanlarının tersine, sevinç ve 
iyimserliğin öne çıktığı bir romandır. 

İskender Fahrettin Sertelli'nin yazdığı Tahtları Deviren Çocuk (1936), doğrudan 
doğruya çocuklar için yazılmış ilk tarihi roman olarak kabul edilir (Gökşen, 1972, s. 122). 
Ancak yukarıda adını andığımız romanların (Kızılcık Dallan ve bir ölçüde Bağrıyanık Ömer 
dışında) geniş bir okur kitlesi bulduğundan söz edilemez. Bu romanların çocuk edebiyatı 
içinde uzun süreli bir etkisi olmamıştır. Yeni baskılarının yapılamaması kuşkusuz bu 
ilgisizlikten kaynaklanmıştır. 

İlk denemelerine Ziya Gökalp'in başladığı halk masallarını derleme çalışmalarına 
1940'lı yıllardan sonra yeni yazarların çabalarıyla yeni ürünler eklendi. Bu yıllarda Naki 
Tezel'in Çocuk Masalları (1943); Eflatun  Cem Güney'in Dertli Kaval (1945), Nartanesi 
(1946), Bir Varmış Bir Yokmuş (1956), Dede Korkut Masalları (1958); Pertev Naili 
Boratav'ın Zaman Zaman İçinde (1958) çocuk edebiyatına güç veren, çocuklara masal 
okuma zevkini tattıran yapıtlardır. Eflatun  Cem Güney, masal alanındaki çalışmalarıyla 
1956'da Andersen ödülünü almıştır. Altı Kardeşler (1959), Yedi Devler (1960), Üç 
Kızlar (1963), Mavi Gelin (1966), Allı ile Fırfırı  (1976) Oğuz Tansel'in derleyip şiirsel 
bir anlatımla kaleme aldığı başarılı masal kitaplarının unutulmaması gereken 
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örneklerindendir. Allı ile Fırfırı  adlı iki ciltlik masal kitabıyla Tansel, 1977 yılında Türk 
Dil Kurumu Ödülünü kazandı. 

Rakım Çalapa'nın Mustafa,  Atatürk'ün Romanı (1944), Falih Rıfkı'nın  Babamız 
Atatürk (1955) çocuk edebiyatında önemli yeri olan biyografi  kitaplarının 
edebiyatımızdaki ilk örnekleridir. Daha sonra gerek Atatürk'le ilgili, gerekse öteki Türk 
büyüklerinin yaşamını anlatan başka kitaplar da yayımlandı. Hayrettin Ziya Taluy'un Bir 
Avuç Askerle Tiryaki Hasan Paşa (1945), Şükrü Enis Regü'nün Onlar da Çocuktu. 
(1972), Nahit Nafiz  Edgüer'in Atatürk'ten Anılar (1963), Cahit Ersen'in Osman Gazi 
(1972), Fikret Arıt'ın Bir Güneş Doğuyor (1982) adlı yapıtları, kiminin başarısı tartışılsa 
da, burada anlamamız gereken biyografik  türde kitaplardır. 

1937 yılında yazdığı Türk İkizleri adlı romanı ile 1958 yılında Andersen Armağanı 
Şeref  Listesine giren Cahit Uçuk, Eflatun  Cem Güney'den sonra bu ödülü alan ikinci Türk 
yazarı olmuştur. Türk İkizleri İngilizceye de çevrilip Londra'da basılmıştır. O günkü 
koşullar içerisinde, yerli olsun, çeviri olsun kıt olanaklarla ele geçirilen bu ilk dönem 
kitaplarının diline, anlatımına, konusuna, eğitsel değerine bakmak, baskı tekniği üzerinde 
ince eleyip sık dokumak pek olası değildi (Alangu, 1965, s. 8). 

1960 Sonrası Romanları 

İkinci Meşrutiyet'ten sonra süregelen ve istenen canlılığa bir türlü ulaşamayan çocuk 
roman ve öyküsünde, 1960'lı yıllarda belirgin bir kıpırdanış, bir canlanma görülür. Bunda 
Cumhuriyet'in eğitim politikalarıyla sağlanan uzun yılların birikimiyle birlikte, kimi 
yayınevi ve bankaların özendirici tutumlarının etkisi olmuştur. Bu yıllarda Küçük 
Mirasyedi (1969), Sokak Köpeği (1975), Dağdaki Yabancı (1976), Şeytan Çocuk 
(1976), Geriye Dönüş (1992) gibi romanlarıyla bir dönemde çocukların ilgisini çeken 
romanlar yayımlayan Kemalettin Tuğcu (1902-1996)'nun yapıtları eğitsel ve teknik acıdan 
düzeyi öteden beri tartışılmış, sanat değeri açısından kuşkuyla karşılanmıştır (Ateş, 1995, s. 
43). 

Doğan Kardeş Yayınları arasında yayımlanan Cahit Uçuk'un Gümüş Kanat (1962) 
adlı romanının kapağındaki şu uyarıcı sözler, hem çocuk edebiyatımızdaki yetersizliğin bir 
eleştirisi, hem de bu alanda yavaş yavaş başlayan bir kıpırdanışın belirtisi sayılmalıdır: 

"Çocuklar  için yazılmış yerli hikâyelerimiz,  romanlarımız  ne kadar  azdır.  Bu yüzden 
çocuk kitaplarımız  baştan başa çeviri eserlerle  dolmuş  gibidir.  Yazarlarımız  nedense  bu 
alana fazla  önem vermemişler,  hatta bu işle uğraşmayı biraz da  küçümsemiş 
görünmektedirler". 

Türk İkizleri (1937), Kırmızı Mantaralar (1943) adlı romanları ve Üç Masal 
(1944), Türk Çocuğuna Masallar (1946) gibi öteki çocuk kitaplarıyla çocuklar için de 
üretken bir yazar olduğunu gösteren Cahit Uçuk, 1960'tan sonra yeni kitaplarla bu 
çalışmalarını sürdürdü. Zamanına göre güzel bir baskı ve kaliteli bir kâğıtla sunulan Gümüş 
Kanat'ta bir mücellit ustasının acıklı yaşamı ve aile içindeki özverili dayanışma konu edilir. 

Küçük Fedailer (1962), Garip (1966), Transfer  Ahmet (1969), gibi romanlarını 
izleyen daha başka yapıtlarıyla Fikret Arıt'm; Ülkü Öğretmen, Balık Çocuk, Beş Çocuk 
Kayıp, Çitlenbik Kız gibi romanlarıyla Mümtaz Zeki Taşkın'ın çocuk romanları 
konusunda öteden beri süregelen boşluğu doldurmada önemli katkıları oldu. 

Büyükler için pek çok roman ve öykü yazan Mehmet Şeyda (1919-1986) yaşamının 
son yirmi yılında çocuklar için de kitaplar yazdı. Mehmet Şeyda, Doğan Kardeş 
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Yayınlarının düzenlediği yarışmada Bir Gün Büyüyeceksin (1966) adlı romanıyla 
birincilik ödülünü kazandı. Aynı yarışmada Nihal Karamağaralı ve Vâlâ Nurettin'in 
yazdıkları Korkusuz Murat ikinciliği, Talip Apaydın'm Toprağa Basınca adlı romanı 
üçüncülük ödülü kazandı. 

Mehmet Şeyda, Gülten Dayıoğlu gibi, çocuk edebiyatındaki son otuz yıl içindeki 
canlılıkta etkisi olan yazarlardandır. Romanlarında çocuklara sevimli gelebilecek tipler 
yarattı, gündelik yaşamın içindeki insanları (başta çocukları) şakacı, eğlenceli bir üslupla 
anlattı. Yaşamın çocuklar için hep eğlenceli yanlarını arayıp bulurken, acıları üzüntüleri bile 
onların içini karartmadan, kuru bir öğreticiliğe düşmeden anlattı. Onun hemen her 
yapıtında rastladığımız bu şakacı anlatımına kısa bir örnek vermek istiyorum: 

"Cahit  Bey'i  Kızıltoprak'ta  herkes  tanır. Bakkal  dükkânından  tanımazsa, oyuncakçı 
dükkânından  tanır. Her  ikisinden  de  tanımazsa, şişmanlığından  tanır"  (Şeytan Çekiçleri, 
1980, s. 70). 

Mehmet Şeyda'nın Ölümsüz Dostluk'u konusunu tarihten alan, halk romancılığı ile 
çocuk romancılığının kesiştiği bir romandır. Ölümsüz Dostluk'ta zenginden alıp yoksula 
dağıtan (İnce Memed gibi) bir eşkıya tipi anlatılır. Emin Özdemir bu romanın anlatımındaki 
başarıyı şöyle değerlendiriyor: "Öte yandan masal anlatımından yararlanması, araya girip 
konuyu derleyip toparlaması değişik olay ve serüvenlerle yüklü bu romanın okunmasını 
büyük ölçüde kolaylaştırıyor" (Varlık Yıllığı, 1979, s,l 15). 

Olağandışı bir görünümü olan " komik" bir köylü çocuğunun İstanbul'da bir köşkteki 
serüveninin anlatıldığı Bastıbacak Ermiş, bir kız çocuğunun etrafında  dönen olaylar 
üzerine kurulan Gururlu Peri, Şeytan Çekiçleri (1980) Mehmet Şeyda'nın 1980'li yıllarda 
yayımladığı öteki çocuk romanlarındandır. 

Toprağa Basınca (1966) ile Doğan Kardeş Yayınlarının açtığı yarışmada üçüncülük 
ödülünü kazanan Talip Apaydın daha sonra Biz Varız (1977), Merdiven (1985) adlı iki 
roman daha yayınlandı. 

1970'li yıllarda bazı bankaların, büyük gazetelerin, yayınevlerinin, 1970'li yılların 
sonuna doğru Kültür Bakanlığı ve belediyelerin de katkılarıyla çocuk edebiyatında büyük 
bir canlanma oldu. 1979 yılının "Uluslararası Çocuk Yılı" olması nedeniyle toplumun her 
kesiminde çocuğa dönük etkinlikler çoğaldı, ilgi gördü. 

O yıllardaki bu canlı ortamı bir eleştirmenimiz şu gözlemlerle anlatıyor: 

"Çocuk  yazınımız açısından  1978 devinimli  bir yıl olmuştur.  Bu devinimde 
önümüzdeki  yılın, 1979'un  Uluslararası  Çocuk  Yılı  olmasının da  payı vardır.  Sözgelimi 
Cumhuriyet  gazetesi,  her yıl bilimsel,  düşünsel  ve yazınsal yaratılara  ayırdığı  Yunus  Nadi 
Armağanını, 1979 için "en güzel  çocuk romanı'na  ayırdı.  Milliyet  Sanat  Dergisi, çocuk 
oyunu yarışması düzenledi.  Ayrıca, Uluslararası  Çocuk  Yılını,  çocuk yazını açısından 
değerlendirmek,  daha  verimli kılmak  ereğiyle  özel konulu  toplantılar  yapıldı" 
(Özdemir, 1979, s. 104). 

Türk edebiyatının en üretken kalemlerinden olan Aziz Nesin' in yalnız çocuklar için 
yazdıkları değil, büyükler için yazdıkları da çocukların ilgisini çeken kitaplar arasında yer 
almıştır. Pek çok baskısı yapılan Şimdiki Çocuklar Harika (1967) onun çocuklarca ilgi 
gören kitaplarının başında gelir. Çocukların mizaha olan bu düşkünlüklerinden dolayıdır ki, 
Bacaksız Sigara Kaçakçısı (1980), Küçük Çekmece Okyanusu, Bacaksız Kamyon 
Sürücüsü vb. yapıtlarıyla Rıfat  İlgaz; Bülbül Düdük (1980), Kara Pamuk (1982), Ekmek 
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Parası (1979) vb. yapıtlarıyla Muzaffer  İzgü çocuklarla kolayca bağ kuran mizah 
yazarlarımızdandır. 

1970'li yıllarda çocuk edebiyatı alanında yaratılan canlılıkta, öğretmen yazarların, 
özellikle Köy Enstitüsü çıkışlı yazarların önemli katkıları olmuştur. Han Yaptırma Yarışı 
adlı yapıtıyla 1973 Arkın Çocuk Edebiyatı Ödülünü kazanan Abbas Çılga, daha sonra 
yayımladığı Yaramazlar Kuyusu (1975), Müjdeci Hüsnü (1976), Şaşar Ali (1977), 
Kim Sevmez Uğur Böceklerini? (1977) vb. romanlarıyla bir dönemin çocuk edebiyatı 
alanında verimli yazarları arasında yer aldı. Öğretmen kökenli yazarlardan biri de Mehmet 
Güler'dir. Çocuklar içiıi öykü, masal türündeki yapıtların yanı sıra romanlar da yazdı. Okul 
Bir Türküdür, İkizler, Kesekâğıdı Ustaları, Yedi Renkli Dünya Çocukları adlı 
romanları, 1979 Dünya Çocuk Yılıyla birlikte gelen verimli edebiyat ortamının ürünleridir. 

Köylerden büyük kentlere göçen ailelerin yaşadıkları sıkıntılar, yoksul mahalle 
çocuklarının yaşamı Nezihe Meriç (Alagün Çocukları, 1976), Hakkı Özkan (Şans, 1975), 
Kemal Bilbaşar (Yonca Kız, 1971) gibi yazarların romanlarıyla çocuk edebiyatının bu 
döneminde öne çıkan konuları arasında yer aldı. Büyükler için yazılan yapıtlar çocuk 
edebiyatmda da hemen etkisini gösterdi. İşçi eylemleri, grevler, siyasal kavgaların etkileri 
çocuk edebiyatına da yansıdı. Işıl Özgentürk'ün Kuş Ne Yana Öter (1976) bu konuda 
yazılmış romanların ilk örneklerindendir. Demirtaş Ceyhun, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, 
Ümit Kaftancıoğlu,  Tarık Dursun, K., Ayla Kutlu, gibi Türk romanının ustaları çocuklar 
için de romanlar yazdılar. Büyükler için yazdığı romanlarda olduğu gibi çocuk 
romanlarında da köyü, köy çocuklarını anlatan Fakir Baykurt, Yandım Ali (1979), 
Sakarca (1979) vb. çocuk romanlarının yanı sıra büyükler için yazdığı kimi yapıtlarıyla da 
çocuklarm ilgisini gördü. 

Bu dönemde kimi yazarlar da masal geleneğinden yararlanarak romanlar yazdılar. 
Erol Toy'un Fareler Cumhuriyeti, Altın Saray adlı kitapları birer çağdaş masal 
örneğidir. 

Bu kuşak yazarlarının ardından gelen Burhan Günel'in romanlarının bir bölümü 
çocuklar için yazılmıştır : Evcilik Oyunu (1973), Ağlama Bebeğim (1976), Dost Eller 
(1980), Penceredeki Çocuk (1991) 

Çocuk edebiyatımızın başlıca konularından biri de Kurtuluş Savaşımız ve 
Cumhuriyet sevgisi olmuştur. Cumhuriyet'e Doğru (Selma Mine, 1973), Çocuklar da 
Savaştı (Afet  İlgaz, 1981) adlı romanlarda Türk tarihinin bu dönemi anlatılır. 

1970'li yılların başında Milliyet Yayınları çocuk edebiyatına önemli bir canlılık 
getirdi. Bu yayın evinin kitapları, yeni ve eski yazarların romanlarının da yer aldığı uzun bir 
liste oluşturur. 

Halil Kocagöz'ün şiirli bir anlatımla doğal çevre, gelenek, görenekler içinde gelişen 
çocuk dünyasını konu aldığı Ötleğen Kuşu (1971), Hanife  Tüzüner'in gözleri görmeyen bir 
çocuğun acıklı öyküsünü anlattığı Gülfıdan  (1974) Hakkı Özkan'ın yoksul çevre 
çocuklarını anlattığı Taş (1972), Zekai Yiğiter'in okul anıları ve öğretmen sevgisi üzerine 
kurduğu Öğretmenim (1974), M. Kamil Su'nun ülkemizin turisttik bölgelerinde yaşanan 
bir serüveni konu aldığı Olaylar Gemisi (1973), Selma Mine'nin bizde ilk bilim kurgu 
örnekleri içinde anılması gereken Uzay Yolu (1973), Emin Töreci'nin ilk insanların 
yaşamını konu aldığı Mağara Çocuğu Milliyet Yayınlarının çocuklara sunduğu romanlar 
arasında yer aldı. Daha başka yapıtlarla uzayıp giden bu liste, bir yayınevinin adeta bir 
düğmeye basmışçasma, çocuk edebiyatına nasıl bir canlılık getirebileceğinin de 
göstergesidir. Bu yayınevinin ardından yeni yayınevleriyle bu canlı ortam sürdü: 
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"Düşünce planındaki  bu gelişmeler  yanında  çocuk yazınımız bakımından  asıl 
sevinilecek  nokta,  son yıllarda  bazı yayınevlerinin çocuk yayınlarına yakın ilgi 
göstermeleridir.  Çocuk  yayınlarıyla  eskiden  beri tanınan Varlık  Yayınevi,  Altın Kitaplar 
Yayınevi,  Arkın  Yayınevi,  İnkılap  ve Aka Yayınevi  gibi yayınevlerinin sürdürdükleri  çocuk 
dizilerine  ek olarak  şimdi  Esin Yayınları,  Koza  Yayınları,  Cem Yayınevi,  E Yayınları, 
Gözlem Yayınevi,  Okar  Yayınları  gibi birçok  yayınevi yeni bir tutumla  değişik  adlar 
altında  çocuk dizilerine  başlamışlardır"  (Oğuzkan, 1979, s. 282). 

Bu gün yukarıda adı anılan bazı yayınevleri çocuk dizilerine ara verirken, Remzi 
Yayınevi, Bilgi Yayınevi, son zamanlarda da Can Yayınevi, Mavibulut, Ümit Yayıncılık 
gibi yeni yayınevleri çocuk edebiyatına da yöneldiler. 

1979 Dünya Çocuk Yılına gelinirken, yazarlar çocuklar için yazmaya özendirildi, 
hatta zaman zaman tecimsel kaygılarla bir baskı buyutuna ulaştı bu özendirmeler. 

Yukarıda adını andığımız yazarlar dışında, İbrahim Zeki Burdurlu, Tanju Cılızoğlu, 
Oktay Verel, Ayşe Kilimci, Ayhan Bozfırat,  Ahmet Tural, Naciye Poyraz, Ülkü Tamer gibi 
günümüz yazarlarının kimi birer ikişer yapıtla, kimi daha üretken bir tutum içinde romanlar 
yazdılar. 

Yukarıda adını anmadığımız daha başka yazarlar da var kuşkusuz. Türkiye'de 
özellikle son yirmi yılda yayımlanan çocuk kitaplarına bakıldığında Türk yazarlarının bir 
çocuk edebiyatı yaratma ve geliştirme konusunda oldukça yoğun bir çaba gösterdikleri 
söylenebilir (Adalı, 1993, s. II). Yayınların tümünü kapsayan bir inceleme ve değerlendirme 
yapmak ayrı çalışmalarla olabilir ancak. Bu yayınların bir bölümünde tecimsel amaçlar ön 
plandadır. Bazıları ise Oya Adalı' nm da dediği gibi, kitap yazarlarının, ancak yetişkinken 
öğrendiklerini, çocuklara çocukken öğretmeyi amaçlamaktadır (1993, s. II). 

Hem "ilerici" olarak nitelenebilecek kesim içinde, hem "köktendinci" olarak 
nitelenen kesim içinde yapılan bu tür yanlışlardan duyulan kaygıları dile getiren pek çok 
yazı yazıldı. "Köktendinci Çocuk Yazınına Eleştirel Bir Yaklaşım" (1991, s. 293) adlı 
yazısında Zehra İpşiroğlu'nun Senatörün Kızı adlı bir çocuk kitabından aktardığı şu 
cümleleri buraya da alalım: 

"Ya  allahın istediği  gibi olacağım ya da  annemle babamın. Ben allahı  tercih 
ediyorum.  Allah'ın  karşı  olduğu  her şeye karşıyım.  Bu karşı  oluşlar  kendimden  başlıyor, 
dalga  dalga  tüm toplumu kuşatıyor.  Durumum namlusunu terk  etmiş bir kurşuna  benziyor. 
Hedef  ise çok geniş, kimi nasıl vuracağını ben de  bilmiyorum ". 

Çocuğu eleştirel düşünmeden yoksun, gözü dönmüş robotlar haline getirmeyi 
amaçlayan bu tür kitapları son zamanlarda çokça görmek olasıdır. Bütün bu yayın bolluğu 
içinde iyiyi, güzeli öne çıkarmak gerekir. Bunun için de eleştirmenlerin, eğitimcilerin ve 
araştırmacıların ayrı bir sorumluluğu vardır. 

Bu sıralama içinde daha önceden anmam gerekirken, çocuk edebiyatımızdaki önemi 
nedeniyle daha genişçe üzerinde durmak istediğim için Gülten Dayıoğlu'nu sona bıraktım. 
Gülten Dayıoğlu'nun bütünüyle çocukları ele alan, çocuklar için yazmayı ilk uğraş olarak 
benimseyen romancıların başında anmak gerekir. Ondan önce de çocuklar için yazan 
yazarlar vardı kuşkusuz. Sözgelişi uluslararası bir başarı da elde eden Cahit Uçuk bu 
alanda unutulmaması gereken bir yazardır. 1960'lı yıllara değin çocuk edebiyatımızın 
(özellikle romancılığını düşünerek) en başta anılması gereken yazarı sayıyorum Cahit 
Uçuk'u. Ancak onun yazarlığında da çocuk ikinci plandadır. Bu kuşağın ardından gelen 
Mehmet Şeyda, Aziz Nesin gibi yazarlar da öncelikle büyükler için yazmayı yeğlediler. Bu 



arada, kimi yazarların "çocukların Kerime Nadiri" olarak niteledikleri ve yapıtlarının değeri 
edebiyat ve eğitim açısından epey tartışılan, eleştirilen Kemalettin Tuğcu bir dönemde 
çocukların roman okuma gereksinmesini nerdeyse bir başına karşıladı. Bu boşluğun çok 
güçlü bir biçimde duyumsandığı yıllarda, Gülten Dayıoğlu bütünüyle çocuklara yönelen bir 
yazar olarak karşımıza çıktı. Otuz beş yılı bulan uzun yazarlık yaşamında onun için çocuk 
hep ön planda oldu, sürekli çocuklar için üretti, edebiyat dünyasındaki yerini bu alandaki 
başarısıyla sağladı. Bugün Türk edebiyatının çocuklar için yazan en üretken kalemi odur. 

Gülten Dayıoğlu'nun çocuklarca çok okunan bir yazar olduğu yapıtlarının art arda 
yaptığı baskılardan anlaşılmaktadır. Bu başarının önemli nedenlerinden biri, hiç kuşkusuz 
onun çocuklar için yazmadaki ısrarlı, istekli çabalarıdır. Çocukları önemsemesi, 
Dayıoğlu'nun ilkokul öğretmenliğinden de gelen bir özelliğidir. Bu mesleğin, onun 
çocuklara yönelişinde ve çocukları anlamasında önemli etkileri olmuştur. Bunun yanı sıra 
Dayıoğlu çocuk edebiyatı konusunda öteden beri süregelen boşluğun zamanında farkına 
varmıştır. Ayrıca ideolojik kavgalarla şu ya da bu yana çekilmek istenen çocuk açısından, o, 
ana babalara güven veren bir yazar olarak görülmüş, geniş bir okur kitlesi bulmasında bu 
da önemli bir etken olmuştur. 

Gülten Dayıoğlu, farklı  yaş gruplarını hedef  alan roman ve öykü türünde elliyi aşkın 
kitap yayınladı. Bunlar arasında dokuz - on dört yaş grubunu hedef  alan romanlarının 
sayısı on dörde ulaşmıştır. 

Dayıoğlu'nun çocuklar için yazdığı ve geniş bir okur kitlesi bulan Fadiş ve Dört 
Kardeştiler adlı yapıtlarında Kemalettin Tuğcu etkisi sezilirse de, bu etkiden yazarın 
uzaklaşma çabası içinde olduğunu gene aynı yapıtlarında görmek olasıdır. Fatih Erdoğan bu 
yakınlığın peri masallarına benzeyen "tahlilsiz anlatım"da görüldüğünü belirtirken, sonuçta 
o da Dayıoğlu'nun Kemalettin Tuğcu'nun yolundan pek fazla  gitmediği görüşündedir 
(1993, s. 8). Ancak ilk romanlarındaki melodram özellikler yazarın kendisinin de 
yadsımadığı ve yaşamın bir parçası saydığı özelliklerdir. Yazarın aynı yapıtlarında 
memleket edebiyatının, köy edebiyatının etkilerinden de söz edilebilir. 

Kurtuluş Savaşı yıllarının "gençler Anadolu'ya!" parolası, G. Dayıoğlu, T. Apaydın 
gibi yazarların romanlarında "Çocuklar Anadolu'ya!" biçimine dönüşmüştür. Gelenek, 
görenek, folklor  ve üretim ilişkileriyle köy ortamı, köy yaşamı onun uzun uzun anlattığı bir 
çevre olarak yer alıyor romanlarında. İlk romanlarında (Fadiş, Dört Kardeştiler) "çocuk 
romantizmi" diye de niteleyebileceğimiz acıma duygusunu öne çıkaran özelliklerle, köy 
edebiyatının, köy gerçekçiliğinin etkileri iç içedir. 

Türk edebiyatında büyükler için yazılan romanlarda uzun bir süre ağırlığını 
duyumsatan kimi toplumsal sorunlar başta Gülten Dayıoğlu olmak üzere pek çok çocuk 
edebiyatı yazarının da konuları arasında yer aldı. Köy gerçeklerinin yanı sıra, göç olgusu, 
göç olayının getirdiği sorunlar, yer yer gecekondu gerçekleri, toprak kavgaları, kan davası, 
kimlik bunalımı ve yabancılık sorunu gibi bir dönemde büyükler için yazılan romanların 
önemli konuları arasında yer alan konular, Gülten Dayıoğlu aracılığıyla çocuk edebiyatının 
da konuları arasına girdi. Fadiş, Yurdumu Özledim, Ben Büyüyünce yazarın bu konulan 
işlediği romanlarıdır. 

Çocuk edebiyatının bu üretken kaleminin 1980'den sonra yayımladığı romanlarında 
yeni bir dönem başladı. Ülkemize özgü toplumsal sorunları, yurt gerçeklerini konu alan 
yapıtlarının ardından yayımladığı bilim kurgu türündeki romanlarla bütün insanlığı 
ilgilendiren, evrensel ya da uluslararası sorunlara yöneldi. Barış, kardeşlik, savaşlar, 
özgürlük, bağnazlık, insanın insanı sömürmesi, kölelik, çevre sorunu, doğal dengenin 
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korunması, silahlanma, saldırganlık gibi konular onun son dönem romanlarının önemli 
konularıdır. Yazarın bu romanlarına göre, teknolojideki baş döndürücü bazı gelişmelere 
karşın insanoğlu güzel değerlere sahip çıkmada aynı başarıyı gösterememiştir. 

Başta "saldırganlık" olmak üzere eski çağlardan gelen birtakım davranışlar sürüp 
gitmektedir. Yazar bu yapıtlarında insanlığa felaket  getiren buluşları da eleştirir. İnsanlığın 
yüzakı buluşların sahiplerini çocuklara örnek gösterir. 

Dayıoğlu, Dünya Çocukların Olsa, Akıllı Pireler, Işın Çağı Çocukları gibi 
yapıtları ile başlayan ve sayısı dokuzu bulan bilim kurgu türündeki son dönem yapıtlarının 
hemen hepsinde, gittikçe bozulan ve kendi felaketini  gene kendisi hazırlayan insanlığı 
eleştirmiştir. Özellikle çevre konusundaki duyarsızlık bu gruptaki romanlarının en önemli 
konularındandır. İnsanoğlunun acımasızlığını, bencilliğini, para ve mal düşkünlüğünü, 
saldırganlığını kıyasıya eleştirmiştir. İnsanoğlu hem kendine karşı, hem doğaya ve 
hayvanlara karşı acımasız olmuştur. Yazar bu olumsuzlukları uzun uzun eleştirirken, çocuk 
okuru karamsarlığa düşürmemek için, insanlığın olumlu yanlarını da göstermeyi 
unutmamıştır. Dayıoğlu'nun bu karamsar eleştirilerinin içinde hep bir umut ışığı yer 
almıştır. 

Gülten Dayıoğlu'nun anlattığı kahramanlar arasında, doğal olarak çocuk 
kahramanlar önemli bir yer tutar. İlk romanlarmdaki (Fadiş, Dört Kardeştiler, Yurdumu 
Özledim, Ben Büyüyünce) çocuk kahramanlar, yoksul, ezik, yaşadıkları acılarla yaşlarından 
önce olgunlaşmış çocuklardır. Ancak daha sonra yazdığı bilim kurgu türündeki romanlarda 
çocuk kahramanlar daha etkin, zeki, atak, gözü pek, ufku  geniş çocuklardır. Yazar gerek 
kişilerin seçiminde, gerek konu ve iletilerindeki bu değişmeyi şöyle açıklıyor: 

"Onları  (çocukları)  geniş açıda,  büyük düşünmeye  motive etme olanağı 
bulabiliyorum.  Bugünün çocukları,  yirmi birinci yüzyılın insanı olacak.  O yüzyılın insanı 
olabilmek  için kabuklarının  kırılması,  görüş ufuklarının,  düşünce  sınırlarının  genişlemesi 
birincil koşul  bence. Bu inançla ben de  yarının insanlarına destek  vermeye çalışıyorum " 
(Ateş, 1997, s. 319). 

Bu tutum yalnız Gülten Dayıoğlu'na özgü değil, son zamanlarda çocuk yazarlarının 
çoğunda görülen, izlenen bir tutumdur. 

Cumhuriyet döneminde uzun bir süre istenen canlılığa ulaşamayan çocuk 
romancılığında özellikle son yirmi-yirmi beş yılda büyük bir canlanma oldu. Artık çocuklar 
için roman yazılmadığı yakınmalarının bittiğini söyleyebiliriz. Bu yapıt bolluğu içinde, bu 
verimli ortamın bütün yazarlarını değerlendirmek ayrı ayrı araştırmalarla olabilir ancak. 
Bugün çocuk romancılığımız daha geniş araştırmalara konu olacak bir zenginliktedir. 

Ben yukarıdan beri dökümünü yapıp sıraladığım romanları belli dönemlere ayırıp, bu 
dönemlerin başarılı bulduğum bazı romanlarına kısaca değinerek bitirmek istiyorum 
sözlerimi: 

Başlangıçtan 1960'lı yıllara kadar olan dönem: Bu dönemde "çocuk romantizmi" de 
diyebileceğimiz duygusal özellikleri ağır basan romanlar çokça yazıldı. Bu dönemin kimi 
ürünleri "duygu sömürüsü" üzerine kurulduğu için eleştirildi. Bu roman türü en çok da 
Kemalettin Tuğcu'nun romanlarında "duygu sömürüsü" nedeniyle eğitimcileri rahatsız 
eden bir boyuta ulaştı. Yer yer G. Dayıoğlu'nun da ilk romanlarında "acıma duygusu" ön 
planda olmuştur. Bu tür romanlar içinde Cahit Uçuk'un Gümüş Kanat'ını başarılı bir çocuk 
romanı olarak belirtmek istiyorum. Romanda acıma duygusu, duygusallık yer alsa da, 
inandırıcı gözlemler, anlatımdaki incelik, Gümüş Kanat'ı başarılı bir roman yapar. Bir dil 



ustalığının çocuklara yönelişi sayıyorum bu romanı. Gümüş Kanat'ta, babasının geçirdiği 
bir kaza sonucu, ailenin sorumluluğunu üstlenmeye çalışan bir çocuğun mücadelesi anlatılır. 
Yer yer duygusal abartılar olsa da, "aile dayanışması" gibi sağlıklı bir ileti üzerine kurulur 
roman. Simgeler, düşsel öğeler yerli yerindedir. Kahramanların hepsi de iyidir; abartılmış 
iyi - kötü çatışması gibi kolaylıklar yoktur. Çok kötü örneklerinin yazıldığı "duygusal 
çocuk romanları" içinde, Gümüş Kanat'ın unutulmamasını, yeni baskılarla çocuklara 
yeniden kazandırılmasını diliyorum. 

1970'li yıllara gelinirken Türk edebiyatındaki gerçekçi anlayış çocuk romanlarına 
da yansıdı. Mehmet Şeyda (Bir Gün Büyüyeceksin), Talip Apaydın (Toprağa Basınca), 
Gülten Dayıoğlu (Ben Büyüyünce) gibi yazarların yapıtlarıyla çocuk, düşsel ve duygusal 
roman dünyasından, gerçekçi roman dünyasına adım attı. Çocuk dünyasında abartmadan, 
acıma duygusunu ölçüsüzce kullanmadan da nice zenginlikler olduğunu bu yazarların 
yapıtlarıyla öğrendik. Özellikle Mehmet Şeyda'nın Bir Gün Büyüyeceksin hiç abartısız 
anlatılan çocukluğun başarılı bir romanıdır. Ayrıca bu romanı da, C. Uçuk'un Gümüş 
Kanat'ı için söylediğim gibi, çocuklara yönelmiş bir dil ustalığı sayıyorum. 

Çocuk romanlarındaki gerçekçi anlayış, köye, köy yaşamına yönelerek yeni ve 
başarılı örneklerle çoğaldı. Talip Apaydın'ın Toprağa Basınca'sından sonra Çetin Öner'in 
Gülibik'i, Fakir Baykurt'un Yandım Ali'si köy çocuklarının dünyasını anlatan başarılı 
romanlardır. Yukarıda da değindiğim gibi, Kurtuluş Şavaşı yıllarının "Gençler 
Anadolu'ya!" parolası, bu yıllardaki kimi romanlarda, "Çocuklar Anadolu'ya!" biçimine 
dönüştü. Ayrıca göç olgusunun getirdiği sorunlar da 1970 sonrası çocuk romanlarının 
konuları arasında yer aldı. Nezihe Meriç'in Alagün Çocukları, Gülten Dayıoğlu'nun Ben 
Büyüyünce bu konuda yazılmış başarılı romanlardandır. 

1970'li yılların sonuna doğru, özellikle 1979'un "Dünya Çocuk Yılı" olması 
nedeniyle çocuk romanlarında büyük bir artma oldu. Bu dönemde gerçekçi çocuk 
romanları, siyasal düşüncelerin etkisiyle farklı  bir boyut kazandı. Bu siyasal etkiler 
eğitimcilerin ve eleştirmenlerin hâlâ tartıştığı konular arasındadır. İşçi eylemleri, 
sendikacılık, grev gibi konularla büyük romanlarındaki toplumcu gerçekçiliğin çocuk 
romanlarına da aynen girdiği gözlendi. Oya Adalı bu durumu "Çocuk  yazarlarının  ancak 
yetişkinken  öğrendiklerini,  çocuklara  çocukken  öğretmeyi  amaçlamak"  (1993, s. 11-14) 
olarak nitelemiş ve eleştirmiştir. 1970'li yılların sonuna doğru çocuk romanlarındaki 
canlılık, konu çeşitliliğini, konu zenginliğini de birlikte getirmiştir. Mizahi romanların yanı 
sıra (M. İzgü, A. Nesin, R. İlgaz) masalsı ya da bilim kurgu türündeki çocuk romanlarının 
da güzel örnekleriyle bu yıllarda karşılaştık. 

Çetin Öner'in gene 1970'li yılların önemli konularından olan "çevre duyarlılığı" 
üzerine kurduğu romanı Mavi Kuşu Gören Var mı? (1978), konusu, kurgusu, çocuklara 
sevimli gelebilecek simgeler ve diliyle başarılı bir romandır. Yazıldığı yılların havasına 
uygun olarak, toplumsal örgütlenmenin anlatıldığı bu romanda masal geleneğinden ve halk 
dilinden çok iyi yararlanılmış. Özellikle romanın bir yerinde (s. 49) kuşun bir dal yukarı, bir 
dal aşağı inerek çocukla kurduğu diyologdaki sıcaklık, canlılık, naiflik  romanın çok başarılı 
bölümlerindendir. Genellikle çocuk romanları klasik roman kurgusuna uygun olarak 
yazılmıştır. Çocuk romanlarında yazarların biçimsel yenilik yapma olanağı sınırlı gibi 
görünse de, Suna'nın Serçeleri'nde görüldüğü gibi, çocuk romanları da farklı  kurgulara ve 
biçimsel yeniliklere açık bir alandır. Hem biçimdeki, kurgudaki farklılığı,  hem içerik 
olarak Suna'nın Serçeleri'ni Türk çocuk edebiyatının klasikleri arasında görmek gerekir. 
"Çerçeve anlatı" gibi çocuk romanlarında (özellikle Türk edebiyatında) çok az bilinen bir 
kurgunun çok başarılı bir örneğidir bu roman. Dış zamanı sınırlı olan romana, çerçeve 



anlatı tekniğiyle iç zaman açısından sonsuz olanaklar katılmıştır. Biçimsel yeniliklere, kurgu 
oyunlarına pek elverişli olmadığı sanılan çocuk edebiyatının, aslında biçimsel yeniliklere 
ve farklılıklara  da açık olduğunu göstermesi bakımından da önemli bir romandır Suna'nın 
Serçeleri. Masal kaynağından gelen etkiler Dayıoğlu gibi bu dönem yazarlarında çokça 
görülür. 

1970'li yıllarda az da olsa tarihsel konularda da romanlar yazıldı. Mehmet 
Şeyda'nın, konuşma dilinin özellikle zengin deyimlere dayalı canlılığından ve meddah 
geleneğinden yararlanarak sağladığı eğlenceli anlatımı tarihsel konulara da yöneldi. 
Ölümsüz Dostluk, bu usta yazarımızın, Abdülaziz, V. Murat, Mithat Paşa, Ali Süavi gibi 
tarihe mal olmuş kişilerin yaşamını ana olaylar içine yerleştirerek anlattığı başarılı bir 
romandır. Kahramanlarının çokluğu nedeniyle olaylar yer yer karmaşıklaştığı için, 12 yaşın 
üzerindeki çocuklara önerilebilecek bu romanı; çocuk romancılığı ile, "halk romancılğı" 
çizgisinin kesiştiği başarılı bir roman saymak gerekir. 

Gülten Dayıoğlu'nun Tuna'dan Uçan Kuş, son yirmi yıl içinde yazılan önemli bir 
tarihsel çocuk romanıdır. Yazar tarihi salt bir serüven öğesi olarak almamıştır. Yazar tarih 
içinden aldığı malzemeyi, insan gerçeğiyle, insana ilişkin duygularla ustaca birleştirmiştir. 
Osmanlı saray entrikalarının ve "devşirme" adı verilen düzenin anlatıldığı Tuna'dan Uçan 
Kuş, bir çocuk romanı özelliğini yitirmeden, kimi insani gerçekleri belli bir derinliğe 
ulaşarak irdeliyor. Çocuk romanlarında çok az yer verilen aşk teması sınırlı da olsa, bu 
romanda yer bulmuştur. Bir görüşmemizde Gülten Dayıoğlu, gene devşirme sisteminin 
anlatıldığı İva Androviç'in Drina Köprüsü'nün kendi üzerindeki etkisinden söz etmişti. İki 
roman arasında bazı benzerlikler olmakla birlikte, Drina Köprüsü belgesel yanı ağır basan 
bir romandır. Tuna'dan Uçan Kuş ise kimi gerçekçi özelliklerine karşın, tarihin fon  olarak 
kullanıldığı macera yanı ağır basan bir çocuk romanıdır. 

Son yıllarda, çocuk romancılığının daha çok bilim kurguya yöneldiği bir sırada, 
tarihi romanlara başarılı bir roman daha eklendi. Hidayet Karakuş'un Kurtuluş Savaşını 
anlattığı Kuyudaki Asker'den, çok yeni bir roman olmasına karşın, burada kısaca söz 
etmek istiyorum. Bu roman, çocuk romanlarında pek alışılmamış bir gerçekçiliğin iyi bir 
örneğidir. Romanın bir başka ilginç yanı da, Kurtuluş Şavaş'mı karşı cepheden bir askerin 
gözüyle anlatmasıdır. Kurtuluş Savaşını şimdiye kadar Yunanlı gözüyle anlatmak, daha çok 
Yunan yazarlarına düşmüştü. Hidayet Karakuş'un Kuyudaki Asker böyle bir "ilk" olma 
özelliğini de taşıyor. Romanda, Kurtuluş Savaşı yıllarında bozguna uğrayan Yunan 
askerlerinin yakıp yıkarak kaçışı sırasında birliğini yitiren bir başıbozuk Yunan askerinin 
öyküsü anlatılıyor. Karakuş'un bu romanında çok güçlü insani öğeler var. Anadolu'ya 
kahramanlık nutuklarıyla gönderilen Pandeli'nin kendi yarattıkları felaketten  duyduğu 
dehşet, abartısız, çok inandırıcı gözlemlerle anlatılıyor. Anadolu'ya düşman olarak gelen bu 
Yunan genci, kendisini saklandığı kuyudan çıkarıp yıkayan, tıraş eden ve şehit 
çocuklarının giysisini vererek giydiren Anadolu insanını yakından tanıyınca, yurduna hem 
utanç, hem dostluk duyguları içinde döner. Saklandığı kuyudan çıkarıldığında askerin bir 
serçe gibi ürkek halini gören Safiye  Nine'nin, "Sen nasıl Yunansın böyle?" sözleriyle dile 
getirdiği şaşkınlığı, birbirinden korkutulmuş iki halkın (Türk ve Yunan halkının) durumunu 
büyükler için yazılmış romanlarda da az görebileceğimiz bir duyarlılık içinde anlatır. 

1980 sonrasında uzun bir süre çocuk romanlarında belli bir durgunluk yaşandı. 
Ancak 1990'lı yıllarda çok sevindirici bir canlılık gözlenmektedir. Tarık Dursun K., Ayla 
Kutlu, Muzaffer  İzgü, Sulhi Dölek, Ayşe Kilimci gibi büyükler için yazan yazarlarımızın 
yanı sıra, Ayla Çınaroğlu, Hüseyin Yurttaş, Serpil Ural, Aytül Akal, Aysel Gürmen, Ülker 
Koksal, Hidayet Karakuş çocuk edebiyatındaki son yıllardaki canlılığın üretken kalemleri 



olarak gözüktüler. Bu geniş zaman dilimini içeren çalışmama koymak zorunda olduğum 
sınırlamalar nedeniyle, çocuk romanlarının son yıllarına emek vermiş bütün yazarları 
inceleme olanağı bulamadım. Onların hepsinin ayrı ayrı araştırmalara konu olmasını 
diliyorum. Sözgelişi, çocuklarla kurduğu sıcak bağ, tiyatro yapıtlarıyla eskilere giden Ülker 
Köksal'ın, Dağ Denize Kavuştu (1996), Sevgisayar (1997) gibi yapıtlarıyla romana da 
yönelmesini bu alan için önemli bir kazanç saymak gerekir. Son yıllarda bilim kurgu adına 
bir sürü karmaşık olaylar, çekiciliği olmayan simgeler üzerine kurulmuş roman bolluğu 
içinde, onun bilim kurgu romanlarındaki düşsel öğeler, simgeler gerçeğin üzerine öylesine 
ustalıkla oturur ki, bir bilim kurgu yapıtı okuduğunuzun ayrımına varmazsınız. 

Baştan beri sıraladığım çocuk romanlarına büyüklerin dünyasından katılabilecek 
romanlar da var kuşkusuz. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, özellikle "halk romancılığı" çizgisi içinde yer alan 
romanların pek çoğu yaşı on ikinin üstündeki çocukların okuma gereksinmesini de karşıladı. 
Bu tür yapıtların başında Reşat Nuri Güntekin'in Kızılcık Dalları'nı, Çalıkuşu nu anmak 
gerekir; bir ölçüde İnce Memed'in de buna benzer bir işlevi oldu. Çocukların hayvanların 
dünyasına duyduğu ilgi nedeniyle olacak, bir de son yıllarda Abbas Sayar'ın Yılkı Atı gene 
on iki yaşın üstündeki çocukların okuduğu kitaplar arasında yer aldı. Bu liste özellikle on iki 
yaşın üzerindeki çocuklar için daha da çoğaltılabilir. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından 1960'lı yıllara kadar yazılan romanlardaki 
edilgin, acınası çocuk tiplerinin yerini, son zamanlarda etkin, gözüpek, ufku  geniş, atak 
çocuk tipleri almıştır. Benim kahramanlar açısından gözlediğim belki de en önemli 
eksiklik, çocuk edebiyatı yazarlarımız, "karakter" yerine, hep tip yaratmayı yeğlemişlerdir. 
"Karakter" niteliğindeki kahramanlara ancak büyükler için yazılmış romanlarda 
rastlayabiliyoruz ki, bunun en iyi örneği de, Kızılcık Dallar'ındaki Gülsüm sayılabilir. 

Genel olarak edebiyat etkinlikleri içinde büyüklere göre hep ikinci planda kalan 
çocuk romanlarının son yıllarda büyükler için yazılan romanların sayısını nerdeyse aştığı 
söylenebilir. Büyükler için yazan yazarları imrendirecek bir gelişmedir bu. Ancak bu sayısal 
gelişmenin, çocukları adeta yayınevi "siparişi" izlenimi veren bir yığın niteliksiz yapıtla 
yüz yüze getirdiği de unutulmamalıdır. 
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CUMHURIYET DÖNEMINDE ÜSTÜN YETENEKLI 
ÇOCUKLARıN YETIŞTIRILMESI 

Ahmet SAY 
Giriş 

Öncelikle bildirimin başlığına ilişkin iki önemli noktaya açıklık getirmek istiyorum: 

Ele alacağım konu, sadece "müzik" sanatının sınırları içindedir. Dolayaısıyla 
"müzikte üstün yetenekli çocukların yeteiştirilmesi"ne eğileceğim. Zaten cumhuriyet 
dönemindeki uygulama da genel olarak bu yönde olmuştur. 

Açıklama gerektiren ikinci nokta, "üstün yetenekli" nitelemesidir. Çelişkiler içeren 
ve yerine oturmayan bu niteleme, ülkemizde yaygın bir deyiş olarak kullanılmaktadır. 
Aslında söz konusu olan, "özel yetenekli" çocuklardır. Dolayısıyla konuya "seçkici" bir 
anlayışla yaklaşmak istediğimi vurgulamalıyım: Çünkü bütün çocuklar yeteneklidir. Bütün 
çocuklar, insan yeteneklerinin gizilgücünü taşırlar. Önemli olan, eğitim sürecinin 
kazandırdığı bedensel, zihinsel ve ruhsal yükseliştir; yeteneğin işlemesi, geliştirilmesidir. 
Ham yetenek öğesi, tek başına yaratıcı verimler sağlamaya yetmez. "Üstün yetenekli" 
olduğu varsayılan nice çocuklar vardır ki, büyüdükleri zaman yetenekleri körlenmiş ve hep 
"çocuk" kalmışlardır. 

"Üstün" olan insandır, insanlıktır. 

Tanımlar 
"Üstün yetenek" ne olabilir? Yaratıcı verimlerle gün yüzüne çıkmadıkça yeteneğin 

niteliği üzerine nasıl yargıda bulunabiliriz? Bazı maden cevherleri üstündür, çok üstündür; 
ama toprağın altındaki bu cevher, toprağın üstüne çıkarılmadıkça hangi "elmas"tan, hangi 
"altın"dan söz açabiliriz? 

Yetenek, insan yaratıcılığını içeren bir "tez"dir. Onun "sentez"e dönüşmesi, ancak 
"eğitim"le gerçekleşebilir. 

"Eğitim" temelde bir "yöntem" ve "program" sorunudur. Gelişkin yöntemlerle 
geliştirilen programlar, çocuğun yeteneğini geliştirir. Bence sorun bu kadar yalındır. 

Burada başka bir olguya değinmek istiyorum: Çocukluk çağında özel yeteneğin 
göstergeleri nelerdir? Ne gibi ipuçlarıyla karşılaşıyoruz? 

Her çocuk, belli bir alanda kendi özel yeteneğini dışa vurur. Üstelik, doğası gereği 
bu "dışavurum" eylemini cesaretle gerçekleştirir. İşte ipuçları, bu anlatımlardır, bu 
dışavurumlardır. Ama dikkat edelim, çocuğun dışavurum eylemini belirtirken "cesaret" 
sözcüğünü kullandım. Şimdi de "cesaret" olgusuyla karşı karşıyayız: 

Cesaret, sanatsal yaratıcılığın bir önkoşuludur. Oysa "çocuk cesareti", kendi 
doğasından kaynaklanan saf  ve salt dışavurumların ötesinde, "sanatsal sorumluluklar" 
taşımaz.Onun içindir ki çocuk cesaretiyle yapılmış resimler, ya da ilk besteler, çarpıcı ve 
şaşırtıcı anlatımları içerir. Bu olgu, "üstün yeteneğin" değil, belki daha çok, "çocuk 
cesareti"nin göstergesi olabilir. Bu noktaya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. O 
çarpıcı resimlere, bestelere bakarak çocuğu "üstün yetenekli" olarak nitelemek, bizi 
yanılgılara götürebilir. 
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Yetenek, "eğitim süreci" içinde belirlenen bir vasıftır.  Bunun da göstergesi, gelişim 
hızıdır. Aynı eğitsel yöntemler ve programlar çerçevesinde Hasan, Hüseyin'den daha hızlı 
gelişiyorsa Hasan'm "daha yetenekli" olduğu söylenebilir. Oysa burada başka değişkenler 
de söz konusudur: Eğitim ortamının dışında bulunan öteki değişkenler, söz gelişi "aile 
ortamı", Hüseyin'in gelişmesini kısıtlıyor olabilir. 

Demek ki yeteneğin gelişmesi ve özgür sanatsal yaratıcılığa ulaşılması yolunda, çok 
sayıda koşulun denk düşmesi gerekmektedir. 

Yine de çocuktaki "cesaref'in  desteklenmesi, özendirilmesi doğrudur. Çocuğun 
iddiasını kıracak yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Eğitim, iğneyle kuyu kazmaktır. Ama bu 
iğne, çocuğa hiçbir zaman batmamalıdır. Gelişim yolunda çocuğun bütün istençleri elden 
geldiğince karşılanmalıdır. Yeteneğin hakkı verilmeli, ne bir adım öteye gidilmeli ne de 
geride kalınmalıdır. Söz doğaya bırakılmalı, doğanın doyurulmasına çalışılmalıdır. 

Kültürel Etkileşim 

Eğitim, önemli bir yönüyle kültürel etkileşim kanallarım aydınlatmak anlamına gelir. 
Sanat eğitimi, "düşgücü"nü yükselten donanımlar sağlar. Bu donanımlar, "kültürel 
etkileşim" kapılarının anahtarlarıdır. Şu deyimi anımsayalım: "Çok yaşayan değil, çok 
gezen bilir". Homeros, oturduğu yerde destanlar okuyan bir şair değil, yedi iklim dört bucak 
"gezen" bir şair, çalgıcı ve şarkıcıdır. Ortaçağda da "şair-çalgıcılar", köy kasaba 
dolaşmışlardır. Biz de bugün "internet"te gezinmiyor muyuz? 

Kültürel etkileşim kapsamında "yaşamı tanımak", sanatsal yaratıcılığın izini 
sürmektir. 

Bu iz nasıl sürülür? Bilinen iki yol vardır: Yurtdışında öğrenim yapmak, ya da 
yurtdışından gelen uzmanlar aracılığıyla etkileşimi "yaşanır" kılmak. 

Ülkemizde bu iki yolun bilinçli uygulaması cumhuriyet döneminde başlamıştır. 
Cumhuriyetimizin "kuruluş" döneminde temellendirilen "Türk müzik inkılabı", bu iki 
yöntemi de kullanmıştır. 

Bildirimin konusu, özel yetenekli çocuklarımızın yetiştirilmesi ve çağdaş anlamda 
uluslararası düzeyde başarılar kazanması yolunda "ulus devlet" olarak alınan önlemleri 
sergilemek olduğuna göre, gerek yurtdışına öğrenci göndererek gerek yurtdışından uzmanlar 
davet ederek uyguladığımız bu iki yöntemin verimlerini gözden geçirmek istiyorum. 

İlkeler 

Amaca ulaşmak için uygulanan ilkeleri, Atatürk'ten alıntıladığım şu sözlerle 
belirtmekte yarar görüyorum: 

"Dünyanın her türlü biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılmalı; fakat 
asıl temel, ulusun kendi içinden çıkarılmalıdır. Sanat, birey ve toplum olarak insanca 
yaşamanın vazgeçilmez öğeleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Güzel 
sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun da kanıtıdır. Sanatsız kalan bir 
ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bir ulus sanata önem vermedikçe büyük 
bir felakete  mahkumdur. Bunun içindir ki Türk ulusunun sanata olan sevgisi sürekli olarak 
her türlü araç ve önlemlerle beslenerek geliştirilmelidir. Sanatlar içinde en çabuk, en önde 
götürülmesi gereken müziktir. Çünkü bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü müzikte değişikliği 
alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bize yeni bir müzik gereklidir. Bize gerekli olan yeni müzik, 
özünü ulusal müziğimizin gerçek temelini oluşturan halk müziğimizden alan çoksesli bir 
müzik olacaktır. Bunun için ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, 
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söyleyişleri toplamak, onları bir an önce genel son müzik kurallarına göre işlemek gerekir. 
Türk ulusal müziği ancak bu yolla yükselebilir, uluslararası müzikte yerini alabilir". 

Bu sözlerle verilen mesaj, çok açıktır: Ulusumuzun sanat sevgisinin göstergesi olan 
çocuklarımız, gençlerimiz, "sürekli olarak her türlü araç ve önlemlerle beslenerek 
geliştirilmelidir". 

Yurtdışında Öğrenim 

Konumuz açısından "her türlü araç ve önlemlerle beslenerek geliştirilen" birinci yol, 
öğrencilerimizin yurtdışında öğrenim yapmasına olanak açmak olmuştur. Bu uygulama 
1925 yılında başlatılmıştır. Ancak, "beslenerek geliştirme"nin "sürekli olabilmesi" için 
1929 yılında 1416 sayılı yasa çıkarılmıştır. Böylece, yeteneğin saptanması ve geliştirilmesi 
için "sınavla" yurtdışına öğrenci gönderilmesi, hukuksal dayanak kazanmıştır. Bu yasayı, 
1943 yılında yürürlüğe giren 4489 sayılı yasa izlemiştir. 1948 yılında ise Atatürk'ün "bir an 
önce" olarak nitelendirdiği özel durumların yanıtlanabilmesi amacıyla İdil Biret ve Suna 
Kan için özel bir yasa çıkarılmıştır. Bu özel yasa 1956 yılında genelleştirilmiş, 6660 sayılı 
yasayla "yurtdışı öğrenim" olanağı geliştirilmiştir. 

Araç ve önlemlerle beslenerek yaratılan olanaklar, 1956'da yürürlüğe giren bu 
yasayla noktalanmıştır. Daha da acı olanı, 6660 sayılı yasa, 1960'lı yılların sonlarında 
işlemez hale getirilmiştir. 

Bir yasa nasıl "işlemez" hale gelebilir? Yenisi çıkarılmadıkça bir yasanın 
kaldırılması olanaklı mıdır? 

Açıkça belirtelim: Yasa kaldırılmamış, ya da değiştirilmemiş, ama yasanın 
geçerliliğini sağlayan can alıcı yasa maddesi işletilmemiştir: Söz konusu madde, bir 
seçiciler kurulunun toplanarak yurtdışına gönderilecek çocukların belirlenmesini 
öngörüyordu. İşte bu maddenin gereği yerine getirilmemiş, "seçiciler kurulu" toplanmayınca 
yasa işlemez hale gelmiştir. 

Ancak, yasanın uygulanmayışından doğan boşluk, birkaç yıllık bir süre içinde hemen 
hissedilmiştir. Ünlü piyanistimiz ve piyano öğretmeni Mithat Fenmen (1916-82), "harika 
çocuk yasası" olarak bilinen 6660 sayılı yasanın yeniden işletilmesi için girişimlerde 
bulunmuş, ancak başarılı olamamıştır. Bunun üzerine Mithat Fenmen ve kompozitör İlhan 
Baran, yeni bir "model" üzerinde çalışmışlardır. Devlet konservatuvarında uygulanacak 
olan bu modelin adı, "üstün yetenekli çocuklar için özel statü"dür. Hızlandırılmış yoğun 
eğitim niteliğindeki "özel statü"ye ilişkin yönetmelik, 1976 yılında Bakanlar Kurulunca 
onaylanmış, 15 Ekim 1976 tarihli ve 15725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

1976'dan 1983 yılına kadar özenle uygulanan "özel statü" kapsamma alınan çocuklar 
arasında, Fenmen öğrencisi piyanist Oya Ünler, Muhiddin Dürrüoğlu Demiriz, Fazıl Say ve 
Yeşim Alkaya gibi uluslararası düzeyde başarılar kazanmış sanatçılarımız vardır. 

"Özel Statü" kapsamında yetiştirilen son kuşak müzikçilerimiz bunlardır. Sonuç 
veren bu uygulama da 1984'ten sonra sürdürülmemiştir. Demek oluyor ki 14 yıldan beri, 
özel yetenekli çocuklarımızın Türkiye'de veya yurtdışında öğrenim görmesi olanağı 
kalmamıştır. 

1925'te Atatürk'ün isteğiyle başlatılan yurtdışında öğrenim görme olanağı, ya da 
"özel statü" gibi, dış ülkelerin verdiği burslara yoğun bir eğitimle hazırlanma disiplini, 
günümüzde artık geçerli değildir. 

252 



Aslında, gerek 6660 sayılı yasa ve gerek 1976 tarihli "özel statü" yönetmeliği 
yürürlüktedir, oysa işletilmemektedir. Böylece bir olumsuzluğun bir "hukuk devleti"nde 
nasıl sürüp gittiği düşündürücüdür. 

Dış Ülkelerden Getirilen Müzikçiler 
Özel yetenekli çocuklarımızın yetiştirilmesi konusunda ikinci olanak, Türkiye'ye 

davet edilen yabancı uzmanlardır. 

Bilindiği gibi bu üst düzey yabancı müzikçiler arasında çağdaş müziğin dünyaca ünlü 
iki büyük adı vardır: Macar besteci ve müzikolog Bela Bertok, Alman besteci ve müzik 
eğitimcisi Paul Hindemith. 

Bela Bartok, 1936 yılında Ankara Halkevi'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiş, 
halk müziği araştırmalarında etnomüzikolojik çağdaş yaklaşımları yaşama geçirerek kısa 
süreli "derleme gezileri" yapmış, Saygun ve Akses gibi genç Türk bestecilere bu alandaki 
çalışma yöntemlerini örneklemiştir. 

Paul Hindemith ise ülkemize dört kez gelmiştir. Bu ziyaretlerin hepsi, kendisiyle 
yapılan sözleşme kapsamında Türkiye'deki müzik kuruluşlarının, ya da okullarının kuruluşu 
dolayısıyla önerdiği görüşleri kapsar. Bestecinin ülkemizdeki çalışmaları şu değişik tarihlere 
rastlamaktadır: 5 Nisan - 15 Mayıs 1935; 4 Mart - 20 Mayıs 1936; 1 Şubat - 20 Şubat 1937; 
4 Ekim -24 Kasım 1937. 

Öte yandan, 1933 yılından başlayarak özellikle Almanya'yı ve Avusturya'yı terkedip 
Türkiye'ye yerleşen yüzlerce (900 dolayında) bilim ve sanat adamı, öğretim kurumlarımıza 
getirdiği katkılarla çocuklarımızın yetişmesinde önemli rol almışlardır. 

Almanya'da Kari M. Lipp Yayınevi tarafından  1991 'de yayımlanan "Exil Türkei" 
adlı kitapta, insanlık düşmanı siyasal koşullardan uzaklaşmak amacıyla Türkiye'ye gelen 
bilim ve sanat adamlarının dökümü verilmekte, bu uzmanların adlarını kapsayan bir liste 
sunulmaktadır. 

Türkiye Avrupa'nın bu zor yıllarında, demokratik ve insancıl bir yaklaşımla yabancı 
uzmanlara kucak açmıştır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'in girişimleri 
sonucunda, "Yurtdışındaki Alman Bilim Adamlarına Yardım Derneği"ne resmen 
başvurularak bilgin ve sanatçıların Türkiye'ye yerleşmeye olanak açıldığı bildirilmiş ve 
olumsuz koşullar altmda bulunan bu uzmanları temsil eden "Dernek"le sözleşme 
yapılmıştır. Buna göre, elden geldiğince kısa bir süre içinde Türkçe öğrenip ders kitabı 
yazması koşuluyla Türk Hükümeti o dönemin parasıyla bin Mark maaşın yanı sıra, her türlü 
ulaşım giderlerini ödemeyi taahhüt etmiştir. 

1933 yılından başlayarak Türkiye'ye yerleşen, kısa ya da uzun süre hizmet veren, 
çoğunluğu Alman ve Avusturya uyruklu müzikçiler şunlardır: 

Liko Amar (kemancı), Gilbert Back (teori uzmanı), Ludvvig Czazskes (piyanist ve 
piyano pedagogu), Theodoro Fuchs (besteci), Walter Gerhard (kemancı ve keman 
pedagogu), A. Haendschke (kemancı), Paul Hindemith (besteci ve eğitimci), Heinrich 
Jacoby (besteci ve kemancı), Max Klein (müzik eğitimcisi), Steffı  Klein (şan sanatçısı ve 
şan pedagogu), H. Markovitz (korrepetitör ve piyano pedagogu), Ernst Praetorius (orkestra 
şefi  ve müzikolog), Walter Schlösinger (piyanist ve piyano pedagogu), Friedrich Schönfeld 
(müzikolog), Adolf  Winkler (kemancı ve keman pedagogu), Walter Wunsch (kemancı ve 
keman pedagogu), Eduard Zuckmayer (müzik eğitimcisi). 
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Avrupa'nın değerli müzikçilerinden oluşan böyle bir kadronun ülkemizde saygı ve 
sevgiyle karşılanması olgusu, bütün dünyada yankılar uyandırmış, daha sonra siyasal 
sorunları bulunmayan çok sayıda yabancı sanatçının ülkemize gelmesine yol açmıştır. Bu 
kapsamda sayılması gereken yabancı sanatçılar ise şöyle sayılabilir: 

Bela Bartok, Cari Ebert, Hans Kuchenbuch, Paul Lohmann, P. Savarosh, Hermann 
Ritter von Schmeidel, Otto Matzerath, Hans Hörner, Elvira de Hidalgo, Max Klein, Frieda 
S. Böhm, Johanna Seidler, Adolfo  Camozzo, Salvadore Indovino, David Zirkin, Elizabeth 
Adler, Alfred  Braun, Hans Hey, Richard Knauer, Heinz Schafrath,  Martin Bochmann, Jules 
Higny, Marcel Debot, Christian Schertel, Arangi Lombardi, Hermann Auer, Peter Weiss, 
Brigitte Weiss, Eva Klein Franke. 

Yukarıda sunduğum iki listede yer alan değerli müzikçiler, kültürel etkileşimi 
"yaşanır" kılarak Türkiye'de uluslararası sanat müziği eğitimine katkılar getiren geniş 
kadroları oluşturmuşlardır. 

Üçüncü Köprü 

Dış ülkelerde öğrenim yaparak Türkiye'ye döndüğünde müzik eğitimcisi olarak çok 
değerli hizmetler veren sanatçılarımızı ise kültürel etkileşim planında "üçüncü köprü" 
biçiminde tanımlayabiliriz. Bu sanatçılarımızın sayısı, yaklaşık 200 dolayındadır. 19. 
yüzyılın sonlarından günümüze kadar olan dönemi kapsayan bu sanatçılarımızın sağlıklı bir 
listesini hazırlamak üzere çalışmalar yapmaktayım. 

Sonuç 

Bildirimde belirtmeye çalıştığım "üç köprü", cumhuriyet döneminde bilinçli bir 
dizge olarak yaşama geçirilmiştir. Ancak bu dizgenin son iki halkası olan 6660 sayılı yasa 
ile "özel statü"ye ilişkin Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, artık uygulanmamaktadır. Bu 
olgunun, "hukuk devleti" ilkeleriyle bağdaştığı söylenemez. Ayrıca geldiğimiz nokta, 
cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana izlenen kültür politikaları çizgisini de açıklığa 
kavuşturmaktadır. 
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CUMHURIYET YıLLARı BOYUNCA TÜRK ÇOCUK MÜZIĞI 

Dr. Nedim  YILDIZ 

Giriş 

Bilindiği gibi, Cumhuriyet Dönemi'nde müzik, ülkemizde sürekli konuşulan, 
tartışılan ve sürekli gündemde kalan konuların başında gelmektedir. Dolayısıyla müzik 
sözcüğünü içinde barındıran bir kavram olarak "çocuk müziğini" de bu durum içinde 
değerlendirmek gerektiği düşünülebilir. Fakat ilginçtir ki çocuk müziği bu gündemde 
doğrudan yer almamıştır. Yine de çocuk müziğini Türkiye'deki müzik ortamından 
koparmak ve tek başına değerlendirmek mümkün değildir. Diğer yandan çocuk müziğinin 
genel ve örgün eğitim sistemi ile de yakın ilişkisi vardır. Bu anlamıyla da sistemin yapısı 
çocuk müziğini yönlendirme, belirleme ve etkileme özelliği göstermektedir. 

Bu bildiride, Cumhuriyet Dönemi'nde Çocuk Müziği; çocuk müziği kavramı, çocuk 
müziğinin niteliği ve üretenleri, çocuk müziği kurumları, çocuk müziği eğitimi açılarından 
ele alınıp irdelenmeye çalışılacaktır. 

Çocuk Müziği 

Çocuk müziği kavramı ilk anda "çocukların yarattıkları ve çocuklar için yaratılan 
sözlü-sözsüz müzik yapıtları" çağrıştırmaktadır. Bu tanımdan da hareketle 
yaratanları/üretenleri açısından bir sınıflama  yapmak gerekirse; 

Çocuk Müziği: 

1. Çocukların ürettikleri müzikler 

2. Çocuklar için yetişkinlerin ürettikleri müzikler olmak üzere iki ana gruba 
ayrılmaktadır. 

Birinci grupta, geleneksel olarak ve bir sonraki kuşağa aktarılarak çocukların 
sürdüregeldikleri oyun ve müzikleri yer almaktadır. Bunlar genel bir adlandırmayla 
tekerleme ve saymaca başlığı altında toplanmaktadırlar. 

İkinci grup ise, üretenleri bakımından iki alt basamağa ayrılmaktadır. 

a. Geleneksel kaynaklı, yetişkinler tarafından  üretilmiş, üreteni bilinmeyen çocuk 
müzikleri, 

b. Besteciler tarafından  üretilmiş çocuk müzikleri. 

Geleneksel kaynaklı müzikler anonimdir. Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmişlerdir. 
Bunlar teknik olarak çocukların algılama ve söyleyebilme düzeylerine uygun Türküler ve 
ninniler başlığı altında toplanabilirler. 

Besteciler tarafından  üretilen müzikler ise kendi içinde teknik ve estetik olarak 
farklılık  gösterirler. 

bl. Başka kültür ve ülkenin bestecilerine ait çocuk müzikleri (ezgileri)ne Türkçe söz 
yazılarak elde edilen aktarma şarkılar. 

b2. Farklı kültür müziklerinin teknik ve estetik yapıları taklit edilerek bestelenmiş 
Türkçe sözlü öykünme şarkılar. 
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b3. Teknik ve estetik bakımlardan Türk kültürü ve insanının beğeni düzeyi ile 
örtüşen Türk besteciler tarafından  yazılmış çocuk şarkıları. 

b4. Çocukların dinlemeleri veya çalgılarıyla çalmaları için aktarılmış, öykünerek 
yazılmış ve özgün olarak bestelenmiş çalgı müzikleri. 

Üretenleri açısından yapılan ve bir bakıma, ait oldukları kültürel kimliği de belirten 
yukarıdaki çocuk müziği sınıflamasından  sonra çocuk müziklerinin çocuklarla ilişkisine ya 
da sunuluş biçimi ve ortamına da kısaca değinmekte yarar görülmektedir. 

Nitelikleri tıe üretenleri kim olursa olsun müzik çocuğun dünyasına girerse 
anlamlıdır. Çocukların aktif  oldukları müzikal ortamlar genellikle okullar ve oyun 
ortamlarıdır. Bulundukları ortamın özelliklerine ve gereklerine göre bu müziklerle ilişki 
içindedirler ya da müzikler bu ortamlarda işlerlik ve işlevsellik kazanırlar. Dinleyici olarak 
bulundukları ortamlar ise, tiyatro, televizyon, radyo, konser vb. ortamlardır. 

Çocuk müziğini, üretenleri, kaynağı ve uygulandıkları ortamdan başka kategorilerde 
de sınıflandırmak  veya ele almak mümkündür. Çocukların okul dönemleri, yaşları, zihinsel 
ve fiziksel  düzeyleri, sosyal statüleri ve şarkıların konuları gibi farklı  açılardan sınıflamak 
ve ele almak mümkün olmakla birlikte, bu ve benzeri irdelemeler bildiri kapsamı dışında 
tutulmuştur. 

Cumhuriyet  Döneminde  Çocuk  Müziği'nin  Gene! Görünümü 

A. Müziklerin Niteliği ve Üretenleri Açısından; 

Sınıflamadan  da anlaşılacağı üzere, Cumhuriyet Dönemi'nde çocuk müziği 
yapıtlarının nitelikleri ve nicelikleri birbiriyle ters orantılı görünmektedir. Dayandığı ya da 
esinlendiği kültürel kaynak olarak çeşit bol olmakla birlikte repertuarın sayıca çok 
olmaması göze çarpmaktadır. 

Çocuk müziği literatüründe 1920'li yıllardan 1950*1 i yıllara kadar çoğunlukla 
aktarma/adapte ve az olarak da öykünme şarkılarla repertuar oluşturulurken. 1950'den 
itibaren çocuk tekerlemeleri ve basit ezgili türküler de dağarmaya girmeye başlamıştır. 
1960'lı yıllardan itibaren ise dağarcığın ağırlığını tekerleme ve türkülerle birlikte özgün 
olarak üretilen müzikler almaya başlamıştır. Günümüzdeki çocuk müziği dağarcığını, "daha 
dün  annemizin kollarında  yaşarken",  "do  bir külah  dondurma",  "yaslı  gittim  şen geldim", 
"bak  postacı geliyor"  gibi aktarma şarkılar; "mini mini bir kuş donmuştu",  "serin esen 
rüzgar" gibi öykünme şarkılar; "üşüdüm",  "fış  fış  kayıkçı",  "bezirgan  başı", "leylek  leylek 
havada"  gibi tekerlemeler; "gelin  ayşe", "al  mendili",  "süt  içtim"  gibi türküler ve çocuklar 
için bestelenmiş "gel  bize katıl  bize", "pazara gidelim"  "annemize türkü",  "oynaya oynaya 
gelin çocuklar"  gibi özgün şarkılar oluşturmaktadır. 70'li yıllardan itibaren de sayıları 
beklenenden az olmakla birlikte bu alanda eser veren besteci ve eğitimcilerin eserleri de 
dağarcığa katılmış ve katılmaya devam etmektedir.. 

B. Kurumları Açısından; 

Çocuk müziği uygulamalarının gerçekleştirildiği kurumların başında okullar 
gelmektedir. Oyun ve eğitim ortamının iç içe yürütülmesi beklenen özellikle okulöncesi 
eğitim kurumlarında ve ilkokullarda çocuk müziğinin doğru ve verimli yapıldığına ve 
uygulandığına ilişkin bir genelleme yapmak oldukça güç görünmektedir. Zira bu kurumlarda 
müzik dersi var olmakla birlikte dersi okutacak ve müzik etkinliği gerçekleştirecek 
uzmanlar yoktur. Çocuklar için müzik etkinliği yürütecek uzmanların olmaması demek, 

257 



çocuk korolarının, çocuk çalgı toplulukları ve çocuk müziği için gerekli araç- gereç ve 
mekanın da olmaması demektir. 

Konuyu özetlemesi açısından, 1978 yılında TRT Radyosu'ndan 52 bölüm olarak 
yayınlanan "Okulda Müzik" adlı programın yapımcısı Sayın Neşe Bilginer'in, 1988 yılında 
Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen Birinci Ulusal Müzik Kongresi'nde sunduğu "Türkiye'de 
Okulöncesi Öğretim, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Eğitimi Nasıl 
Olmalıdır?" konulu bildirisinin bir bölümünde aynen şöyle denmektedir: "....Miniklerin 
müzik dersine mikrofonumla  konuk oldum. Onların müzik çalışmalarını kaydedip, 
öğretmenleriyle röportajlar yaptım. 

Anaokulu öğretmenlerinin bir bölümü, müziği yalnızca bir oyun dersi olarak kabul 
etmiş, kendi çocuklarından öğrendikleri şarkılarla çocuklardan oluşturdukları halkayı 
döndürmekteler. Bazı anaokulu öğretmenleri ağlamaklı oldu ve "Ne yapabilirim ki, ben bu 
konuda bir şey öğrenmedim ki öğreteyim" dedi. Birkaç anaokulu öğretmeni ise ki bu 
öğretmenler müzik öğretmeni olarak görev yapıyordu, araç gereç eksiklerinden yakındılar 
ve okul öncesi şarkı repertuarının yetersizliğini dile getirdiler". 

Bildirinin bir başka paragrafında  da, "İl, ilçe ve köy ilkokullarında müzik öğretmeni 
bulunmadığı gibi, müzik dersi de müfettişe  göstermelik olarak, öğrenciler arasında bilenler 
bilmeyenlere öğretsin denerek yapılıyordu. Müzik için ayrılan ders saatleri genellikle 
çocukların test çalışmaları yapmasına iyi bir imkan veriyordu" denmekte ve okullardaki 
müzik ortamını ya da ortamsızlığını gözler önüne seriyordu. 

Bu bildirideki durum, 1978 Türkiyesinde yaşanıyor, 1988 Türkiyesinde bir müzik 
kongresinde bildiriliyor, 1998 Türkiyesinde de çocuk kültürü kongresinde alıntı yapılarak 
tekrar aktarılıyor. Geriye ise, 2008 yılında yine Türkiye'de gerçekleştirilecek bir kongrede 
ya da sohbette tekrarlanmamasını ummak kalıyor. 

Diğer yandan, çocuk müziği alanında köklü ve etkili kurumlaşmalara tanık olunuyor. 
1977-1978 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu kuruluyor. Bugün Ankara, 
İstanbul ve İzmir olmak üzere üç ayrı bölgede etkinliğini sürdüren bu korolar, TRT radyo 
ve televizyonları aracılığı ile konser ve eğitim programları gerçekleştirerek çocuk müziği 
alanında önemli bir görev üstleniyor. Önceleri Ankara Devlet Opera ve Balesi çatısı altında 
"ADOB Çocuk Korosu" kuruluyor, sonra da Kültür Bakanlığı'na bağlanarak Devlet Çocuk 
Korosu adı altmda konser ve yayın etkinliklerini sürdürüyor. 

Türkiye'deki çocuk müziği toplulukları bunlarla sınırlı değil şüphesiz. Birçok okulda 
ve diğer müzik kurumu ve derneklerde (Polifonik  Korolar, Çoksesli Müzik Dernekleri gibi) 
kurulan çocuk koroları da etkinlikleriyle katılanlar ve yakın çevreleri için önemli birer 
çocuk müziği kurumu niteliği kazanıyorlar. 

Türkiye'de çocuk müziği alanında övgüye değer bir diğer konu da çocuk müziği 
festivalleri,  bayramlar/şenlikler ve yarışmalardır. Bu alanda en önemli etkinlik TRT 
tarafından  düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Genliği. Birçok çocuk kültürünü içinde 
barındıran bu şenlik çocuk müziği alanında da çok olumlu bir işleve sahiptir. Bu konu 
kapsamına giren bir diğer etkinlik ise, yine TRT tarafından,  düzenli olmamakla birlikte 
bazen iki, bazen üç yılda bir düzenlenip gerçekleştirilen, tüm ülke bestecilerine açık TRT 
kanallarında yayınlanarak çocuklara ulaştırılan "TRT Popüler Çocuk Şarkıları 
Yarışması"dır. Bu yarışma sayesinde her seferinde  50-60 eser üretilmekte ve bunların on 
kadarı TRT tarafından  repertuara alınıp, seslendirilip, basılıp, yayınlanmaktadır. Bu olumlu 
kurumlaşmalar ve etkinliklerin yanında çocuklar için müzik yapan yetişkinlerden oluşan 
müzik topluluklarının olmayışı ise önemli bir boşluk yaratmaktadır. 
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Çocukların dinlemesi bazı bestecilerimizin eserler ürettikleri ve bunların da bir 
dönem seslendirilip yayınlandığı bilinmektedir. Günümüzde çocuk müziği yapan 
orkestraların olmayışı, Tiyatro, Opera ve Balelerimiz'in çocuklar için çok az sayıda ürün 
sergilemeleri çok düşündürücüdür. 

Bu bölümün başında, bir bildiriden yapılan alıntıyla, okulöncesi ve ilk (temel) eğitim 
kurumlarındaki müzik dersleriyle ilgili bir saptama yer almıştı. Çocuk müziği ile ilgili 
eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi, o saptamadaki sorunun çözümünde yatmaktadır. 
Eğer çocuk eğitim kurumlarındaki müzik çalışmaları örgütlenebilirse, bu örgütlülük 
beraberinde uzmanları, programlılığı ve müzik eğitim programını, müzik yayınlarını ve 
araç-gereci gerekli ve zorunlu kılacaktır. Bu sayede çocuk müziği, bilimsel ve sanatsal 
olarak bir uzmanlık alanına dönüşecek ve böylelikle hakettiği ilgiye ve özene geç de olsa 
kavuşmuş olacaktır. 

Sonuç: 

Türkiye, Cumhuriyet'in ilanından bugüne, birçok alanda olduğu gibi müzik alanında 
da önemli süreçler geçirmiştir. Fakat, Cumhuriyet'le birlikte başlatılan müzik atılımlarının 
tam anlamıyla ve beklenen düzeyde başarıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında bugünkü ortama 
bakılarak kestirimde bulunmak mümkündür. Ülkemizin bu müzikal ortama sürüklenmesinin 
temel ve en önemli nedenlerinden birisi, çocuklarımızın müzik eğitimine ve yaşayışına 
gereken duyarlılığı göstermeyişimizdir. 

Cumhuriyetle birlikte ilk somut adımların atıldığı alandır müzik. 1924 yılında 
Atatürk'ün yönlendirmesiyle Musiki Muallim Mektebi açılmış, 1936 yılında da ilk 
Konservatuar kurulmuştur. 

Bugün, Devlet, Belediye, Türk Müziği adı altında konservatuarlarımız eğitim-
öğretimlerini sürdürürken, Eğitim Fakültelerimiz'de 20'ye yakın müzik öğretmeni yetiştiren 
Müzik Eğitim Bölümü açılmışken, M. E. Bakanlığı'na bağlı 10'ya yakın programları Resim 
ve Müzik dersi ağırlıklı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi kurulmuşken, mesleki müzik eğitimi 
yapan hiçbir kurumda çocuk müziği eğitimi, çocuk müziği eğitimciliği, çocuk müziği 
besteciliği ile ilgili bir bölüm, anabilim/sanat hatta bilim/sanat dalına rastlanmamaktadır. 

Çocuk müziği ile ilgili bu olumsuzluklar giderilmez ise sağlıklı ve duyarlı bir toplum 
oluşturma idealinden söz etmenin hayalcilikten öte bir anlam taşımama olasılığı yüksek 
görünmektedir. 

Bugüne kadar çocuk müziği alanına gönül ve emek vermiş başta besteci ve 
eğitimciler olmak üzere herkese teşekkür eder, bu saygıdeğer kişilerin artması dileklerimle 
saygılarımı sunarım. 
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ÇOCUK VE SANAT 

Prof.  Olcay KIRIŞOĞLU 

Çocuklar " bireysel yeteneklerini geliştirmek için eşit fırsat  hakkına sahiptir" 
(Çocuk Hakları Bildirgesi-1959). 

Çocuk ve sanat; bu iki sözcüğün yan yana gelmesinden, sanatçı ile sanat arasındaki 
ilişki gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Geçmişte kimi dönemlerde böyle anlamlar çıkarıldığı 
olmuştur, ancak burada çocuk ile sanat ilişkisi öğretme-öğrenme boyutunda ele alınacaktır. 
Bir başka değişle, burada çocuğun sanatı bireysel, kültürel, toplumsal anlamda öğrenmesi, 
yaşaması ve sevmesi irdelenecek, çocuğun sanatla, sanatın değeri kendinden işlevleri ile ne 
kadar, ne zaman ve nasıl buluşması gerektiği tartışılacaktır. Dahası, böylesi bir buluşmada; 
çocuk yönünden dikkate alınması zorunlu koşullar, (sanatsal gelişme ve öğrenmeye hazır 
olma) üzerinde durulacaktır. 

Geçmişten günümüze çocuk, eğitim, sanat buluşması 
Geçmişte çocuğa ve çocukluğa bakış ile estetik ölçüler yönünden sanata bakış çoğu 

kez birliktelik göstermiştir. 

Çocukluk diye bir tanımın geçerli olmadığı; çocuğun, ya çok saf,  temiz, yetişkinler 
dünyasının kötülüklerinden korunması gereken bir varlık, ya da yetişkinler dünyasına bir an 
evvel katılması gereken aciz yaratık olarak düşünüldüğü yıllarda (Leeds, 1989), çocuk 
sanatta büyüklerin estetik standardını yakalamaya yönelik eğitilmekteydi. Bu standart 
doğalcı ve gerçekçiydi. Bir başka değişle akademikti. Picasso'nun babasının kendisini 
akademik anlamda yetiştirmesine tepkisini; "Ben çocukken Raphael gibi resim yapardım, 
çocuk gibi resim yapmayı ileri yaşımda öğrendim" diyerek dile getirmiştir. 

Daha sonra sanatta Romantizm akımıyla birlikte çocukluğun keşfi  buluştu. Bu 
dönemde çocukluk, doğallığın ve yaratıcılığın simgesi haline geldi. 

Pek çok sanatçı, sanatın yalın ve ham kökeninin çocuk resimlerinde gizli olduğu 
kanısındaydı. Paul Klee, W. Kandinsky bu sanatçıların başında gelmekteydi. 

Sanatta izlenimci ve daha sonra dışavurumcu akımların yaygınlaştığı yıllarda artık 
çocuk sanatı keşfedilmişti. 

Her üç yaklaşımda da çocuk ve sanat, öğretme ve öğrenme ve de sanatı yaşama 
anlamında buluşmuyordu. 

Birincide yetişkinlerin dünyasına hazır olma amaçken, doğru çizmek önemli olmuş, 
sanat eğitiminde el becerisi ve ustalık öne çıkmıştır. 

İkincide, çocuğun büyüklerinkinden ayrı olan dünyası keşfedilmiş,  çocuğun özgür 
anlatımı resimlerinde aranan davranış olmuştur. Çocuk resimleri, çocuğun çok yönlü 
gelişiminin belirleyicisi olarak araştırılmış ve böylece çocuk ve sanat beraberliği gelişim ve 
ruhsal sağaltım alanlarının konusu olmuştur. 

Üçüncüde çocuk resimleriyle, 20. yüzyıl sanatı arasında kurulan ilişki bu özgürlüğü 
bir başka boyuta taşıyarak çocuk sanatı diye bir kavramı gündeme getirmiştir. Ancak, bu 
yine istenen anlamda bir birliktelik değildir. Aksine, sanatçı nitelemeleriyle ödüllendirilen 
çocuk, sanatı öğrenmek ve yaşamak olanağından bir anlamda yoksun kalmıştır. Çünkü, 
çocuğun her yaptığı sanat adına alkışlanır olmuştur. 
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Sanatla çocuğun birlikte anılmasında bir başka boyut, sanat eğitiminin okullarda 
akademik konuların öğretiminde yardımcı olduğu görüşüdür. 

Okullarda ifade  ve beceri dersleri arasında anılan sanat eğitiminin çocuğun 
akademik konuları öğrenmesinde etken olduğu görüşü uzun yıllar sanatı okul izlencelerinde 
bir araç ders konumuna getirmiştir. 

Sanat eğitimi yıllarca kendini okul izlencelerinde bu yolla kabul ettirmeye çalışmış, 
yine uzun yıllar az da olsa varlığını bu yolla koruyabilmiştir. O bir saatlik sanat dersleri bu 
çabaların sonucudur. Ancak, sanat, çocuğun çok yönlü öğrenmesine katkıda bulunurken 
kendi işlevlerinden giderek uzaklaşmıştır. Çocuk ve sanat-o da salt uygulama olarak-öteki 
konu alanlarının öğretimini kolaylaştırma durumunda karşılaşmıştır. 

1960'lı yıllarda bu konu bilim çevrelerinde tartışılmaya başlanmış, sanat eğitiminin 
okullarda kendi amaçlarını gerçekleştirmesi gereği üzerinde durulmuştur. O yılardan bu 
güne sanat eğitimi "araçsallık" ve "amaçsallık" tartışmalarında, amaçsallık yönünde sanat 
eğitiminden yana epeyce bir yol almıştır. 

Sanat eğitimini amaç sınırları içine çeken, bir anlamda disiplin-odaklı sanat eğitimi 
kuramının varolmasında ve yaygınlaşmasında baş isim olan Eisner; sanatın akademik 
başarıyı güçlendirici işlevi üzerine yapılan araştırmaları incelemiştir. Sonuçta, 
araştırmalardan hiç birinin gerçek bir kanıt ortaya koyamadığını söylemiştir. Bütün bu 
tartışmalar karşısında Eisner, biraz da sitem ederek sorar; "Acaba, okumanın ve 
matematiğin sanatta başarıyı yükseltmeye yardımcı olacağı hiç düşünüldü mü?" (Eisner, 
1998). 

Bu konuda karşıtları; Eisner'in tekrar sanat eğitiminin araç konumuna getirileceği 
korkusundan söz ederek, Drama ve Müziğin, eleştirel düşünme, yazma, sözlü iletişim, hoş 
görü ve ilişki kurmayı öğrettiğini ileri sürmüşlerdir (Catterall, 1998). 

Sonuçta, yansıtmanın (görsel ya da öteki sanat formlarındaki  anlatımın) başka 
alanlarla kaynaştırılmasının öğrenmeye yardımcı olduğu kabul edilmekle birlikte, her iki 
alanda birlikte yapılan öğretimin bir alandan ötekine dönüşemeyeceği savunulmuştur. Böyle 
bir öğretim sonucu oluşan öğrenme davranışının, alanlar arasında gerçekleşen bir 
dönüşmenin sonucu oluştuğunun göstergesi olamayacağı ileri sürülmüştür. Çünkü sanata 
özgü düşünme ve simge sistemlerinin bir başka alana dönüşmesi söz konusu değildir. 

Bu tartışmaların temel nedenini, sanatın başka alanların öğretimine katkısı savlarının, 
çocuğun sanatla buluşmasını yeniden tehlikeye düşüreceği korkusu oluşturmaktadır. Çünkü, 
daha verimli bir tarih öğretmek için çocuğa yalnızca o tarihsel olayın resmini yaptırır ya da 
o olayı canlandırtırsınız, ama Ona öğretmek istediğiniz sanatsal eleştiriyi, sanat tarihsel 
yaklaşımı, sanatsal öğeleri, sanatsal sorunları ve çözümlerini öğretemezsiniz. Böyle bir 
yaklaşımla uzun emeklerle kendi amaç sınırlarına çekilen sanat eğitiminin bu işlevini 
yitireceği tehlikesi yeniden gündeme gelmektedir. Yoksa, sanatın bir yan ürün gibi yaydığı 
öteki yararlara kesinlikle karşı çıkılmazdı. 

Konuya bilimsel açıdan yaklaşan araştırmacılar ise; sanatın bilişsel olduğunu, her 
sanat alanının tikel bir simge sistemi olduğunu ve düşünmenin bu sistem içinde o sanata 
özgü araç üzerinde gerçekleşeceğini kabul etmektedirler. Ancak, "sanat yapmanın dışında 
bir de sanat yapıtları aracılığı ile anlamlar elde etme vardır. Sanat yapıtı üzerinde düşünme 
çoğunlukla yoruma dayalıdır. Sözeldir ama, sanat yapmak kadar dönüştürülemez değildir. 
Çok katmanlıdır, değişkendir ve dönüşebilir. Bu yönü ve boyutu ile ele alındığında her 
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alanın özel yapısı saklı kalmak koşulu ile sanatlardan eğitim amaçlı birleştirilmiş 
izlencelerde yararlanılanılabilir" denilmektedir (Parsons, 1998). 

Birleştirilmiş izlenceleri önerenler eğitimin bu yolla kültürel bir parçalanmayı 
önleyeceğini savunmuşlardır. Bilimsel düzeyde gelişen bu tartışmalar bir yana, kendi içinde 
öğrenmenin ve öğretimin olmadığı bir alanın ne kendine; ne öteki alanlara katkısı 
olamayacağı gerçeği unutulmamalıdır. 

Çocuğun Sanatsal Gelişimi ve Sanat Eğitimi 
Çocuğun Biyolojik ve Ussal Olarak Sanata Hazır Olması 

Çocuğun öğretim anlamında sanatla buluşması, her şeyden önce çocuğun sanatsal 
gelişiminin bilinmesiyle olanaklıdır. 

Yukarıda da değinildiği gibi geçmişte çoğunlukla sanat açısından değil bir çok 
amaçla çocukların çizgilerine ve resimlerine ilgi gösterilmiştir. 

Kimi zaman ilgi çocuğun çizgileriyle onun zihinsel gelişimi arasında bir koşutluk 
aramaya yönelmiştir. Çocuğun dünyayı algılaması, kavram elde etmesi yolunda edindiği 
bilgilerin onun ürünlerinde yansımasından hareketle çocuğun mekan algısını ve geometrik 
uzamsal ilişkileri anlamasını saptamak için çocuk resimleri incelenmiştir (Piaget. 1950). 

Bir başka araştırmada, çocuğun kavram elde etmeye yönelik geçirdiği aşamaları 
saptamak için çocuğun elde ettiği bilgileri çizgilerine aktarmadaki yeterliliği ya da 
yetersizliği ölçü olarak alınmak istenmiştir (Goodenough, 1926). 

Çocuk resimlerine evrensel bir çizgi getirme, çocukların sanatsal gelişimleri ile ussal, 
ruhsal ve yaratıcı davranışları arasında ilişki kurma çabaları günümüzde de geçerliliğini 
korumaktadır (Lowenfeld,  1947). 

Daha sonra, çocuk resimlerindeki farklı  görünümlerin onların görsel bilgi ve 
kavramalarının yetersizliği sonucu olmayıp, bunların iki boyutlu resim düzlemine üç 
boyutlu bir nesnenin aktarılmasında çocuğun yarattığı resimsel bir buluş olduğu ileri 
sürülmüştür (Arnheim, 1969, 1974). 

Çocukların 7-8 yaşlarına kadar, resimsel anlatımlarında yetkinleştikleri, daha sonra 
bir gerileme yaşadıkları, ancak kimi çocukların daha sonra yine ilerleme gösterdikleri ("U" 
biçimi gelişme) (Gardner, Winner, 1982), kimilerinin ise bulundukları düzeyde kaldıkları 
("L" biçimi gelişme) (Davis, J.1997) araştırmalarla ortaya konmuştur. 

Çocukların sanatsal gelişimlerinde önce ortak özellikler sergiledikleri, daha sonra 
bireysel farklılıklar  göstererek geliştikleri görüşü yanında, bunun tam tersinin de 
olabileceği, yani resimsel anlatımda tikelden evrensele gelişme savı gündeme gelmiştir 
(Feldman, 1970). 

Çocuk resimleri çok yönlü incelenirken özellikle karalama evresi olarak bilinen 
evrede sergilenen davranışların, çocukların ilerideki sanatsal gelişimlerine yansıyan ip uçları 
içerdiğine dikkat çekilmiştir (Kellogg, 1969). Bu bir çizerek gelişme ve kendi kendini 
değerlendirme sürecidir ki kimi araştırmacılar bu sürecin sanatta öğrenmeye, yaratıcı 
davranışa ışık tutucu özellikte olduğunu söylerler. 

Bugün çocuk resimleri üzerine yapılan araştırmalar daha çok çocuğun salt çizgisel 
değil, sanatsal gelişimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Çocuk resimlerinin içinde bulundukları 
kültürden etkilenerek geliştiği, çocukların çizgilerini, öteki çocukların resimlerinden olduğu 
kadar yetişkinlerin resimlerinden ve içinde yaşadıkları kültürün kendilerine sunduğu pek 
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çok imge kaynağından yararlanarak geliştirdikleri ve bu yolla resimsel dillerini 
oluşturdukları anlaşılmıştır (Wilson, B.M -1977). 

Bütün bu araştırmalar çocukların sanat eğitiminde yararlı olmuştur, ancak yukarıda 
sırası ile değinilen, çocuk resimlerine ilişkin kimi kuramlar çocukları sanata ve sanatı 
öğrenmeye yaklaştırma yönünden ele alındıklarında eleştirilmiştir. 

Örneğin; Lovvenfeld'in  kuramı; sanatsal gelişmenin çocuğun doğal büyümesine koşut 
olarak salt evrenselden tikele doğru olmadığı ve bu kuramda belirli çizgilerin baz alındığı, 
dışarıdan grafik  örneklerden alınma çizgilerin değerlendirme dışı bırakıldığı yönünde 
eleştirilmiştir (Kindler, 1998). 

"Çocuklar gördüklerinin eşdeğerini yaratırlar" savı eleştirilerek, karşı görüş olarak 
onların kendilerine resimsel bir dünya kurmak için de simgeler yarattıkları ileri sürülmüştür 
(Golomb 1992). Kellogg'un araştırması ise çocuk resimlerini çözümlerken onların resimlere 
verdikleri anlamlar göz ardı edildiği yönünde eksik bulunmuştur. 

Sanatsal gelişime yönelik araştırmalara günümüzde başkaları eklenmiştir. Çocukların 
bir sanat yapıtını değerlendirmeleri ve yapıta estetik tepki vermeleri incelenerek estetik 
gelişim evreleri saptanmıştır (Parsons. 1987). Yine çocukların sanat yapıtlarına sanat 
tarihsel açıdan yaklaşımları incelenerek Sanat Tarihsel Gelişim evreleri saptanmaya 
çalışılmıştır (Erickson, 1983). 

Son yıllarda çocukların sanatsal gelişimlerine yönelik bütün araştırmalar doğrudan 
sanat eğitimini hedef  almaktadır. Bir başka değişle araştırmalar, çocuğun sanatsal gelişimi 
ile, sanatı öğrenmesi arasında anlamlı ilişkinin kurulmasına ışık tutucu niteliktedir. Bu 
araştırmalarda çocuğun karmaşık yaratma süreci, çocuğun yarattığı imgelere yüklediği 
anlamlar, bu süreç içinde geliştirdiği imge dağarcığı, resim yaparken konuşması, kullandığı 
bedensel dil, sesli katılım gibi öteki iletişim yollarının bu yaratıcı ortamda katkısı ele 
alınmaktadır. Saptanmak istenen çocuğun gelişimsel olarak sanatı ne zaman, ne kadar ve 
nasıl öğrenmeye hazır olduğudur. 

Sanat Öğretimi ve Çocuk 

Sanatla çocuğun karşılaşmasında çocuğun ne biyolojik olgunlaşması, ne kültürel 
etkiler, ne gördüğünü aktarabilmesi tek başına yeterlidir. Önemli olan onun resim 
dağarcığını genişletmek, anlatımına kaynak oluşturmak ve sanatla anlamlı buluşmasını 
sağlamaktır. Bu anlamlı buluşmanın kendi kendine olmadığı ve olamayacağı artık 
anlaşılmıştır. Bu buluşmayı bir aracının, bir öğreticinin sağlaması gerekmektedir. 

Öğretici bu konumda ne salt araç gereç sağlayıcı, ne salt disiplin kurucu ve ne de 
doğanın gereğini yapmasını bekleyen bir gözlemcidir. Onun görevi çocuğun kendi resimsel 
simge dağarcığını geliştirmesini sağlamak, çevresini sanatsal açıdan çözümlemesine, bunları 
resimlerinde düşsel, kurgusal olarak yeniden düzenlemesine yardımcı olmaktır. Öğretici 
bunun için çeşitli öğretim yolları geliştirmeli, onlarda gördüğü rastlantısal ipuçlarını 
değerlendirmeli, gerektiği yerde gereken kuralları öğretebilmelidir. 

Çocuk için önemli ve gerekli olan sanatla; uygulayıcı olarak doğrudan yaparak, 
izleyici ve eleştirici olarak izleyerek, kültür bağlamında tarihini araştırarak ve estetik 
deneyim olarak yaşayarak doğru zamanda ve doğru biçimde karşılaşmaktır. 

Çocuk hiçbir zaman kendi resmine sanat diye bakmaz. Ancak, onun için yapıtı her 
zaman önemlidir ve sürekli arkadaşlarının ve sanatçıların yapıtlarıyla karşılaştırma yapar. 
Onun için tek ölçü yansıtma değildir. Çocuk için resim yapma isteği, imge dağarcığının 
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zenginleşmesiyle artar. Yukarıda da deyinildiği gibi yapılan araştırmalar, çocuğun 
imgelerinin zenginleşmesinin, kültürünü özümsenmesiyle desteklendiğini ortaya koymuştur. 

Çocuğun büyümesine koşut olarak kendi kendine edindiği resimsel dağarcık sanatsal 
öğrenme için yeterli değildir. Her resim yapma işleminde çocuk kendisine gerek olanı, 
kültürel anlamda paylaşılanı gerçekten keşfederek  seçer. Yinelemek gerekirse, bu seçme 
işlemi tek başına olmaz, öğreticiler ve öğretim yolları gereklidir. 

Ülkemizde çocuğun sanat eğitimine yaklaşım genel anlamda çocuk-odaklı gibi 
görünür. Sanat eğitimi tartışılırken çocukların özgür bırakılmaları her zaman gündemdedir. 
Oysa sanat eğitimi, psikolojik ve romantik yaklaşımların ötesinde sanatla çocuğun gerçek 
buluşmasıdır. Bu da ancak doğru saptanmış öğretim yöntem ve teknikleriyle olasıdır. 

Vigotsky, bilişsel gelişmenin birbirini izleyen iki aşamada gerçekleştiğini ve bunun 
önce toplumsal ya da kültürel boyutta ilişkilerle, sonra içsel olarak psikolojik boyutta 
olduğunu söyler (Vigotsky 1985). 

Sanat eğitiminde işi kendiliğindenliğe bırakmak çocuğun sanatı kendi kendine 
öğrenmesini, yaşamasını, sevmesini beklemek, uygulamada sanat eğitimi adına yaşanan 
olumsuzlukların, kültürel bilisizliğin sürmesini istemekle eşanlamlıdır. 

"Yaratmanın Ötesi" (Beyond Creating) adlı kitabın ön sözünde şöyle yazılır; "Sanat 
herkesindir. İster kadın, ister erkek, ister çocuk ya da eğitimci ve sanatçı olsun, herkese 
canlılık ve coşku verir. Sanat yapıtı çok özel, bireysel anlamlar taşır. Her birimiz sanat 
yapıtlarına farklı  tepki veririz. Bu, bizim sanatı anlamamıza bağlıdır. Bu anlamda sanat 
eğitimi, yaparak yaratmanın ötesinde sanatın tarihini, değerini, amacını, yaşantımız ve 
kültürümüz içindeki yerini anlamaktır" (1985, Beyond Creating). 

Bir başka değişle; sanatı öğrenmek için çocuğun salt bir şeyler üretmesi yeterli 
değildir. Ürüne yönelik etkinlikler sanat alanının yalnız bir boyutunu oluşturur. Çocuk 
sanatı dört boyutuyla; tarihiyle, eleştirisiyle, estetiği ve uygulamasıyla öğrenmelidir. 

Sanat tarihi, sanat tarihsel bilgi edinme sürecini, sanat eleştirisi, sanat yapıtına 
anlamlı, bilgili tepki verme sürecini, estetik sanatı, sorgulamayı, sanat nedir, güzellik nedir, 
bir yapıtı sanat yapan nitelikler nelerdir gibi soruların yanıtlarını arama sürecini kapsar. 

Dört konu alanlı sanat eğitimi sanatı yetenekli ya da yetenekleri sınırlı, her çocuğa 
öğretmeyi amaçlar. 

Bu yaklaşımda bütün çocuklar sanatı öğrenirler ve yaşarlar. Amaç sanatta tek tek 
dahiler yetiştirmek değil, sanatı öğretmektir. Yine bu yaklaşımda çocuklar sanatı, 
araştırarak, düşünerek, eleştirerek ve uygulayarak öğrenirler 

Sonuç olarak; 

1 - Çocuk resimleri ve çizgileri, her zaman davranış bilimcilerin, eğitimcilerin ve 
sanatçıların ilgisini çekmiştir. Bu ilgi daha çok dışarı yansıyan ürünlerden bilim adına ip 
uçları aramaya ve veri toplamaya yöneliktir. 

2- Çocuk yönünden ise bu dışarı yansıyan somut malzeme onun iç ve dış dünyasını 
dengelemeye çalışırken mutlu olduğu, sevindiği bir başka boyutta anlatım dilidir. 

3- Çocuklar sanatı öğrenerek gelişirler. Sanatsal gelişme büyümenin doğal sonucu değildir. 
4- Sanatı öğrenme salt uygulamayla sınırlı değildir. Çocuk, sanatı eleştirisi, estetiği, tarihi 

ile birlikte öğrenmelidir. 
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5- Sanatı öğretme sürecinde çocuğun simge dağarcığı güçlendirilmeli ve onun sanatsal 
anlatımının geliştiği ortamlarda sanat kendine özgü kuralları ile öğretilirken öteki 
disiplinlerle ilişki kültürel bütünlüğün korunmasına de özen gösterilmelidir. 

6 - Çocuk ile sanat, çocuğun amaçsız bir özgürlük içinde olduğunda, buluşamayacağı gibi, 
sanat eğitimi sanat dışı amaçlarla izlencelerde yer aldığında da buluşamaz. 

7 - Sanatın salt duyuşsal ve bedensel eylem olarak düşünüldüğü yaklaşımlarda sanatsal 
öğrenmeden söz edilemez. Oysa, sanat eğitimi öteki konu alanlarından ayrı, ancak aynı 
değerde bilişseldir. Bu bağlamda sanat eğitimi bilgi edinme, eleştirel düşünme, 
değerlendirme ve niteliksel sorun çözme gibi davranışların yer aldığı bir öğretim 
alanıdır. 

8 - Çocuk ile sanatın anlamlı buluşmasını sağlamak biz eğitimcilere düşmektedir. 
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TÜRKIYE'DE YARATıCı DRAMA ÇALıŞMALARıNıN 
DÜNÜ VE BUGÜNÜ 

Prof.Dr.  İnci  SAN 

Türkiye'de Yaratıcı Dramanın Kısa Geçmişi 

Yaratıcı drama konusu, kavram tam anlamıyla ve tüm kapsamıyla ele alındığında, 
ülkemizde onbeş onaltı yılı geçmeyen geçmişiyle dünü olmayan bir konuyu oluşturuyor 
gibi. 

Ancak drama sözcüğünün, hem Batı ülkelerinde hem batılı dillerin, özellikle 
İngilizce'nin konuşulduğu kimi diğer ülkelerde iki üç anlam içermesi, bizim gene de en 
azından İsmail Hakkı Baltacıoğullarına ve Muhsin Ertuğrullara dek geri gitmemize neden 
olabilir. Çok kısa, belki de yalnızca adlarından söz ederek bu kişilerin, "çocuk terbiyesinde" 
sanatların ve ama özellikle tiyatro'nun önemini vurgulamaları, bu konulardaki değerli 
yazılarının yanısıra fikirlerini  uygulamaya da geçirmiş olmaları gerçekten önemlidir. 

Drama hem tiyatro metni anlamını (şiir biçiminde ya da düz yazı olarak kaleme 
alınmış, bir yaşamı ya da bir karakteri diyaloglarla ve eylemlerle tanımlayan ve sahnede bir 
gösterime yol açan metin), hem de yalnızca okumak için yazılmış bir oyun metni anlamını 
taşıdığı gibi, dramatik bir bütünlüğe sahip bir dizi gerçek olay için de kullanılabilir (TV'de 
Drama, hem bir Televizyon filmi  olabilir hen bir televizyon tiyatrosu ya da bir sinema filmi. 
Ayrıca belgesel drama adı da kullanılmaktadır). 

Özellikle ve bilerek önüne "yaratıcı" sözcüğünü eklediğimiz drama ise, önceden 
yazılmış hazır bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün 
düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumlarıdır, 
doğaçlama canlandırmalardır. 

En yaygın kullanımı eğitim süreçlerinde ve çocuk ve ergenleri kapsayan genç bir 
hedef  kitleye yönelik olduğu için ve ayrıca tiyatroda kullanılan tekniklerden yararlandığı 
içindir ki eğitimde tiyatro düşüncesine yer veren yukarıdaki adlara değinmeden geçmek 
mümkün değildir. Baltacıoğlu Toplu Tedris kitabında bir özel okul öğretmeninden de söz 
etmektedir. KaramürsePli Muammer Targaç okulda öğrencilerle tiyatro yapmakta imiş. 
Gene Baltacıoğlu'nun "Mektep Temsillerinin Usul-ü Tedrisi" başlıklı Maarif  Vekaleti 
Bültenindeki şu cümle anlamlıdır: "Hiç bir kelime bir manayı bir yüz, eller ya da gövde 
kadar etkili ve tam anlatamaz." Burada beden dilinden, yüz anlatımından, mimik ve 
jestlerden, kısaca oynamak'tan söz ediliyor. Gene aynı Bültende Baltacıoğlu, "okul 
temsilleri yalnızca okuma yazma ve sözlü anlatım için değil, aynı zamanda tarih, edebiyat 
ve diğer sosyal bilimleri öğrenmek için de yararlıdır" demektedir. Yıl 1925'tir. 

Yaratıcı drama çalışmalarına Ankara'da Tamer Levent'le yürüttüğümüz ilk yıllarda 
(1980'ler), Kurtuluş Savaşının Doğu Kuvvetleri Komutanı Kazım Karabekir'in yazıp 
Erzurum'da 2.Ordu Komutanı olarak okullarda oynattığı çocuk piyeslerinin (Paşa bu 
oyunlar için müzikler de bestelemiştir) yer aldığı bir kitap; 1950 baskılı Selahattin Çoruh'un 
"Okulda Dramatizasyon," ve Emin Özdemir'in "Dramatizasyon Uygulamaları" başlıklı 
1960 yılı basımı kitapları bizim için hoş sürprizler oluşturmuştur. 

1980 başlarında Levent, genç amatör tiyatrocularla doğaçlama çalışmalarına 
başlamıştı. 1982'de Eğitim Bilimleri Fakültesinde 70 öğrencimizle başladığımız çalışmalar, 
eğitimde yaratıcı drama çalışmalarının başlangıcını oluşturdu. Getirttiğimiz kitaplarla (John 
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Hodgson, Dorothy Heathcote, Nelly McCaslin vd.) uygulamaların yanı sıra kuramsal 
bilgileri de okuyor ve aktarıyorduk Bundan sonrası oldukça hızlı biçimde geliştir. 

Çağdaş Drama Derneğinin Kuruluşu 

1985'de birincisinin düzenlendiği Uluslararası Eğitimde Drama Seminerleri, bu 
tarihten başlayarak her iki yılda bir düzenlenerek Ankara'da ilgili ve etkin bir kamuoyu 
oluşturdu. (1) 

Seminerlere devam eden okulöncesi eğitimciler, pedagog, psikolog, sanat 
eğitimcileri ile birkaç amatör çocuk tiyatrocusu 1990'da Çağdaş Drama Derneği'ni kurduk. 
Derneğin amaçları arasında, yaratıcı dramanın tanıtılması, yaygınlaştırılması, bunun için 
seminer ve konferanslar  düzenlenmesi; bir sanat formu,  bir disiplin ve etkin bir öğretim 
yöntemi olarak yaratıcı dramanın okullarda ders programlarına girmesinin sağlanması; 
okullar dışında, çeşitli gruplarla-hastalar, yaşlılar, bağımlılar vb.- yapılabilecek çalışmalar 
hakkında fikir  verilmesi; kurslar yoluyla drama çalışmalarını yönetecek eleman 
yetiştirilmesi, özellikle çocuk tiyatrosu konusunda kendini yetiştirmek ve geliştirmek 
isteyenlerin yararlandırılması gibi konular yer almaktaydı. 

Yıllar içinde, Ankara'da özel yuvalarda, ilk ve ortaöğretim kurumlarında drama 
etkinlikleri ve dersleri hızla yayıldı. Özel olmayan okullarda da yaratıcı drama çalışmaları 
başladı; gerek ders gerekse bir sosyal kuliip etkinliği olarak, kimi zaman şiir çalışmaları ve 
sunularına eşlik ederek, kimi zaman öğrenci tiyatrosu çalışmalarına destek olarak, kimi 
zaman da dans çalışmalarında ve gösterilerinde kendini göstererek varlığını sürdürdü. 

Bu kurumlarda drama çalışma ve uygulamalarını sürdürenlerin büyük çoğunluğu, 
Çağdaş Drama Derneği üyesi olup derneğin kurslarından, dernekçe düzenlenen uluslararası 
seminerlerden yetişmiş ya da ayrıca Ankara Üniversitesi Eğitim Bil. Fak. Güzel Sanatlar 
Eğitimi Anabilim Dalı'nın 1989'dan bu yana lisansüstü programlarında yer alan yaratıcı 
drama derslerini almış ve aynı programda doktorasını ve/ya da yüksek lisans tezini aynı 
konuda yazmış kişilerdi. Ayrıca Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde, Çocuk Gelişimi 
Bölümlerinde ve DTC Fakültesi Tiyatro Bölümünde de drama dersleri okutuluyordu. 

Bu arada Dernek, özellikle okulöncesi kurumlara iki yılda bir genelge göndererek, 
dernekçe öngörülen, birkaç seçenek içeren bir drama eğitimi programını tamamlamamış 
olanların, drama öğretmeni olarak kabul edilmemesi uyarısında bulunmaktadır. Yaşanan 
önemli sorunlardan biri, gerekli temel eğitimi almamış ve gerekli deneyimi kazanamamış 
kişilerin (korsan dramacıların) kendilerini "dramacı" olarak tanıtarak iş istemeleri ve 
bulmalarıdır. Ankara'daki yüzlerce yuva ve ilkokulun bu konudaki tutumlarını belirlemek 
açısından, söz konusu anabilim dalında bir yüksek lisans tez çalışması bitmek üzeredir. 

Bu gibi okul ve eğitim kurumlarında çalışmalarını sürdüren üyelerin çoğu, 
yürüttükleri etkinliklerine ilişkin olarak yazdıkları, ayrıntılı dökümler ve öneriler 
biçimindeki raporlarını derneğe bildirmektedirler. Uygulamalar kadar önemli olan kuramsal 
çalışmaları ise, getirtilen kitap, makale vb. basılı malzemeden yararlanılarak, zaman zaman 
çeviriler yapılarak kazanılan bilgiler ve sözünü ettiğimiz lisansüstü çalışmalar 
oluşturmaktadır. (Tezler dışında, seminer ödevleri ve küçük araştırmalar gibi). En önemli 
katkı, kuşkusuz özgün deneysel çalışmalara temel oluşturan kuramsal çerçeveler içinde 
yapılan lisansüstü tezlerdir. Alanda yazılmış en az 13 yüksek lisans ve üç doktora tezi 
bulunmaktadır. İki doktora çalışması da sürdürülmektedir. Ne yazık ki basılıp 
yayımlanmaları çoğunlukla mümkün olamamaktadır. 1993 ve 1995 yıllarındaki uluslararası 
seminerlerin kitapları basılmış, 1997 seminerininki de basım aşamasındadır 
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Yuva ve çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumları dışındaki yaratıcı drama çalışmalarına 
gelince, özellikle müze pedagojisi ve kültür pedagojisi kapsamında yapılan uygulamalar 
yeni araştırma alanları yaratmaktadır. Bu konuya biraz ilerde yeniden yer vereceğim. Ayrıca 
yabancı dil öğretiminde yaratıcı drama, önümüzdeki yıllarda genişçe kabul görecek bir 
çalışma alanı oluşturmaktadır. Kültür eğitbilim bağlamında 1995 yılı sonbaharında İstanbul 
Tarih Vakfı'nın  düzenlediği kapsamlı "İnsan Hakları Fotoğraf  Sergisi'ndeki ve 1996 
yazında gerçekleşen HABİTAT II Sergilerindeki çalışmalar önemli olmuştur. Birinci sergiyi 
iki dramacı arkadaşımız, İstanbul Kültür Koleji Lise kısmı öğrencilerine drama yaptırarak 
gezdirdiler. Sonuç yaşantılarla dolu ve unutulmayacak bir sergi gezme olgusunun yaratılmış 
olmasıydı. 

İkinci çalışma, gene dramacı arkadaşlarımızın beş kez ikişer olarak gittikleri Habitat 
II çerçevesindeki İstanbul ve Konut Sergilerinin, ilkokul çocuklarına, sergi yapılarının yer 
aldığı avludan başlayarak, yaşantılar kazandırmak ve yaratıcı düşünceler geliştirmek üzere 
yaptırılan drama çalışmaları ile sergileri gezme süresindeki çeşitli etkinlikden-oyunlaştırma, 
resim yapma, tartışma gibi-oluşmuştur. Sonuçların coşku verici olduğu gözlemlenmiş ve 
dile getirilmiştir. 

Derneğimizle Bursa Büyükkent Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı'nın  gerçekleştirdiği işbirliğiyle, 1995-96, 1996-97 ve 1997-98 Aralık-Nisan ayları 
arasında Ankara'dan her hafta  sonu giden üçer ya da dörder arkadaşımızın iki yıl 9-13, 14-
18 ve 18 ve sonrası yaş grubuna olmak üzere üç gruba; ikinci ve üçüncü yıl ise 9-16 ve 18 
ve üstü iki yaş grubuna verilen yaratıcı drama kursları gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim Dizgesinde Yer Edinme: 
Alan açısından çok önemli gelişmeler ise şunlardır: 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nce 1994 yılında 

30 dolayında Kız Meslek Lisesi Öğretmenine yaratıcı drama; flizmetiçi  Eğitim Dairesince 
de 1996 yazındanda başlayarak üç yıldır 200'er okul önceci ve İlkokul öğretmenine açılan 
"oyun-resim-müzik" ya da "resim-müzik-drama," 1998'de de bu başlıklara ek olarak sanat 
eğitimi ve müze eğitimi başlıklı hizmetiçi kurslar gerçekleşmiştir. Böylece bu öğretmenlerin 
okutacağı çocuklar yaratıcı drama olgusu ile karşılaşabileceklerdir. 

Hemen şunu da ekleyelim. Bu hizmetiçi kurslar ayrıca İzmir, İstanbul ve diğer başka 
kentlerde de açılmaktadır ve 200 sayısını bu kurslar sayısı ile çarpmak gerekir. 

Son gelişme ise, 1997-1998 öğretim yılında başlayarak ilköğretim 4., 5., 6., 7., ve 8. 
yıllarında seçmeli dört ders arasında dramanın bulunmasıdır. Bize düşen Talim Terbiye 
Kurulunca hazırlanmış bu dersin programına en uygun bir ders kitabını biran önce 
hazırlamaktır. Derneğimizin açtığı kurslar, özellikle okulöncesi ve ilköğretim 
öğretmenlerine yönelmektedir. Kısa sürede taşınacağımız bir lokal, umuyorum ki 
kurslarımızın MEB'nca onanmasını da getirecektir. O zaman verdiğimiz sertifikaların 
önemi artacaktır. 

Drama dersinin her düzey öğretmeni yetiştirmekte olan öğretmen okulları ve eğitim 
fakültelerinde  zorunlu bir ders olarak konması (kısmen sağlanmıştır) hem alandaki drama 
öğretmeni sıkıntısını büyük ölçüde azaltacaktır, hem de çok etkili bir öğretim yöntemi 
olarak eğitimde dramanın her alan ve branş öğretmenince uygulanmasına yol açacaktır. 
Yaşayarak öğrenme, disiplinlerarası etkileşim, bireyler arası iletişim, etkin (aktif)  rol 
oynama ve doğaçlama teknikleri böylece yaygın biçimde eğitim dizgemize (sistemimize) 
girmiş olacaktır. Bu da ezberci olmayan, tartışan, sorgulayan, eleştirel düşünebilen öğrenci 
olgusunu yaratacaktır. 

269 



Müze Pedagojisi ve Çoğulcu Toplum Örgütleri ile Çalışmalar 
Yukarda kısaca değindiğimiz müzelerin, galerilerin ve büyük sergilerin drama 

yoluyla, yaşatılarak gezdirilmesi etkince sürdürülmektedir. Gerek MEB'nın açtığı hizmetiçi 
kurslar gerek Derneğin kursları zaten uzun süredir müze eğitimini dramaya katmıştır. 
1995'de İnsan Hakları Sergisi, 1996'da Habitat II sergilerinden sonra, geçtiğimiz Ekim 
ayında İstanbul'da açılan, Kasım ayı içinde de Ankara'da sergilenecek olan Üç Kuşak 
Cumhuriyet Sergisi'nde, çeşitli okullardan gelen gruplarla ve ziyaretçilerle yapılan yaratıcı 
drama çalışmaları ile sergilerin aktif  yaşanması sağlanmış ve sağlanacaktır. 

1995'den başlayarak üç buçuk yıl sürdürdüğümüz, İstanbul Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Beşiktaş Şubesi'nin "Gecekondunun Kenti ile, Bireyin Kendi ile 
Bütünleşmesi" başlıklı eğitim projesinde, gecekondulu çocuklara destek eğitim vermekte 
olan gönüllü öğretmenlerin, İstanbul'a her hafta  giden elemanlarımızın verdiği 
kurslarımızda, yoğun programlarla drama konusunda bilgilendirilmesi gerçekleşmiştir. Aynı 
süre içinde elemanlarımız, seçilmiş iki gecekondu bölgesi okulunda 2. sınıftan  başlayarak 
drama yöntemi ile Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sanat Eğitimi derslerini Cumartesi günleri 
yürütmüşlerdir. Proje MEB ders programlarına bağlı olarak hazırlanmış, uygun konular 
seçilerek drama yöntemiyle verilecek biçime sokulmuştur. 

Çalışmalarımız arasında EPAR'ın yürüttüğü eğitim kapsamı içinde yer alan meslek 
lisesi öğretmenlerinden, askeri okul öğretmenlerine ve sağlık personeline dek uzanan 
kesimlere yaratıcı drama eğitiminin yoğun atölye uygulamaları biçiminde verilmesi, Eğitim 
Sen'de toplanmış öğretmenlerle ve çeşitli kolej ve okullardaki öğretmenlere 42 saatten az 
olmamak üzere düzenlenmiş kursların verilmesi de bulunmaktadır. 

Ayrıca ASSITEJ'in düzenlediği yıllık Alaçatı ve Bursa Ulusal ve Uluslararası Çocuk 
Tiyatrosu Festivallerinde, gösterilere koşut olarak düzenlenen yaratıcı drama seanslarıyla; 
çocuklara, tiyatronun ve tiyatroda yaratıcılığın ne olduğunu anlatmaya yönelik eğitsel 
uygulamalarımız bulunmaktadır. 

Henüz başlatamadığımız çalışmalar arasında ise, hasta ya da rehabilitasyondaki 
çocuklar, yaşlılar, sokak çocukları gibi gruplarla yapılmasını dilediğimiz etkinlikler 
bulunmaktadır. 236 üyelik derneğimizle başarabildiğimiz etkinlikler kuşkusuz sınırlıdır; 
tüzüğümüz başka kentlerde şubeler açılmasını öngörmektedir. Ağustos 1998 tarihinde 
İstanbul şubemiz açılmıştır. 

Bursa, Adana, Eskişehir, Polatlı, Trabzon gibi merkezlerden ve kentlerden Ankara 
Üniversitesi'ndeki yüksek lisans dersini almaya ya da derneğimizin kurslarına devam 
etmeye gelenlerin, döndükleri yerlerde drama olgusunu yaymayı sürdüreceklerini umut 
ediyoruz. 

Başlıca Sorunlar: 
Bir kez kurs görmüş ya da bir dönem ders almış olmakla, drama lideri (yürütücüsü-

yönlendiricisi) olunmayacağının da henüz kavranamamış olması en başta gelen sorundur. 

Diğer ciddi bir sorun ise, üç-dört kurs almış, diğer belli sorumlulukları yerine 
getirmiş değerli eleman grubumuzun kendilerini geliştirmeye yönelik istemlerini nasıl 
karşılayabileceğimize ilişkin sorundur. Bunun ancak kuramsal çalışmalarla ve mümkünse 
akademik bir programla sağlanabileceği kesindir. Bir akademik programa girememiş 
olanlara ise ne sağlanabilir? Nasıl bir kurs ya da kurslar bütünü için nasıl bir program 
hazırlayalım ki içinde kuramsal drama ve tiyatro eğitbilimi, sanat eğitbilimi, kuramları, 
tiyatro tekniklerin, sahne bilgisi vb. gerekli yetişim alanları yer alsın? Bu konuda 
270 



çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ayrıca destek ve katkı bekliyoruz. Kağıt üzerinde kurulmuş 
bulunan Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tiyatro Bölümü'nde böyle bir 
akademik hizmetin verilebileceğini ise hala umuyoruz. 

Kuşkusuz en önemli hedef  MEB ve YÖK'ün yaratıcı dramayı yalnızca bir seçimli 
ders olarak değil, eğitim sisteminde yaygınca yer alacak önemli bir alan olarak kabul edip; 
okulöncesi ve ilköğretimden başlıyarak; zorunlu dersler biçiminde ve ayrıca en başta anadil 
ve yabancı dil kazanımı ve öğreniminde, Türk Dili ve Yazını ve Sosyal Bilgilerin yanı sıra 
Matematik, Fen öğretiminde da yararlanılabilecek kapsamlı bir öğretim yöntemi olarak 
kullanılmasına olanak tanımasıdır. Bunun için de ivedilikle, sınıf  öğretmenliği başta olmak 
üzere tüm öğretmen yetiştiren kurumlarda yaratıcı drama zorunlu bir ders olmak 
durumundadır. 

Sanat ve tiyatro eğitimi açısından ele alınabilecek bir sorunumuz ise, genç 
profesyonel  ve amatör tiyatrocuların yaratıcı drama çalışmalarını desteklememeleri ve bu 
alandan yararlanmak istememeleridir. Ankara'da Aralık 1996'da gerçekleştirilen Çocuk 
Tiyatrosu Etkinliklerinde; "Çocuk Tiyatroları ve Sorunları" konulu açıkoturumda konuşan 
bir çocuk tiyatrosu sahibi ve oyuncusu, "çocuk tiyatrosundan nefret  eden çocuklar var" 
demişti. Medyanın, bu seminerde de sözü edilen, olumsuz etkilerine-olumlu etkileri de var-
karşı, çocuğa göre ve onu geliştirecek, yaratıcı ve etkin (aktif)  izleyici olarak yetiştirecek 
çok ciddi bir çocuk tiyatrosu anlayışı için yaratıcı drama alanından daha elverişli bir destek 
alan düşünülebilir mi? Bu gerçeğe karşın, kuramsala, hatta bilgiye karşı olan (neredeyse 
bilgilenmeyi bir olumsuzluk olarak gören tiyatrocuların varlığı) usta (!) tiyatrocular mı 
gençleri bu denli etkilemekteler? Araştırmacı tiyatromuz yok gibi bir şey. Dramaturg 
kullanmayan tiyatrolarımızı, drama/tiyatro pedagogu kullanmaları için de mi bekleyeceğiz? 
Bir kültür politikası, bir gençlik politikası oluşturulamayan ülkemizde bu durumu 
yadırgamalı mıyız? 

Umulur ki yaratıcı drama çalışmaları sürdürüldükçe, eğitimciler ve kamuoyunda 
uyanmış olan ilgi, tiyatrocularımız ve özellikle çocuk tiyatrocularımız arasında da uyanır. 
Bu konuda İstanbul'da gerek İstanbul Üniversitesi Tiyatro ve Dramaturgi Bölümü'nün 
gerek diğer genç tiyatrocuların özellikle gecekondu bölgelerindeki ilköğretim okullarında 
başardıkları tiyatro/drama eğitiminin, bize yansıdığı kadarıyla çok önemli olduğunu 
belirtmeliyim. 

Dramanın Eğitsel Boyutuna Bir Başka Bakış: Yaratıcı Beyin ve Drama 

Ned Herrmann'ın "Yaratıcı Beyin" adlı kitabıyla karşılaşmamla başlayan beyinle 
ilgili araştırmalara sanat eğitimi bağlamında duyduğum ilgi, bireyin ve giderek toplumun 
eğitiminde sol beyin yarı küresinin düşünme biçimine bağlı olarak/on yıllardır-şimdi 
herhalde yanlışlıkla ya da bilinçsizce diyebileceğim-yapıla gelen klasik eğitimin, kişilik 
gelişiminde ve genel gelişimde ne denli önemli boşluklar yarattığını görmeme ve gerek 
sanat eğitiminin gerekse her zaman sanat eğitimi kapsamı içinde düşündüğüm yaratıcı 
dramanın önemini başka bir bakışla yeniden gözden geçirmeme neden oldu. (3) Yaratıcı 
drama derslerinde gençler ve genç yetişkinlerle da paylaştığımız görüş ve yaptığımız 
gözlemler şunlar olmuştur: Sağ beyin küresinin kendi görsel, imgesel, imgelemsel, sezgici, 
duyumsal, tüm duyulara dayalı, sentezci düşünme biçimine uygun alıştırma ve çalışmalarla 
ne denli yaratıcı olunabileceği, bu süreçlere katılacak devim duyusal (kinaesthetik) "motor" 
çalışmaların, bireyleri ve grubu ne denli canlı, buluşçu, farkında  olunamamış yeti ve 
becerilerin uyandırıldığı üretken gelişmelere yol açtığı, birlikte gözlemlediğimiz ve 
yaşadığımız bir olgudur. Yaratıcı drama, imgelerin harekete geçmesine, imgelem gücünün 
artmasına, yeni ilişkilerini ortaya çıkmasına ve yoğun duyuşsal ve duygusal yaşantılara yol 



açmaktaydı. Ama sol beynin yüklendiği denetleme, sözellendirme, gerekçeler bulma, 
eleştirme, değerlendirme ve sorgulama yetilerini de işe koşuyordu. Kısacası Herrmann'ın 
sözünü ettiği "tüm bireysel yaratıcılık", drama yoluyla yetkin bir biçimde yaşanıyordu. O 
zaman baskıcı bir tutumla sol beyni geliştirmeye ve yüklemeye dönük tek yanlı klasik eğitim 
sisteminin yaratıcı bir eğitim sürecine dönüşmesi için yaratıcı drama üstün değerde bir 
seçenek oluşturmaktadır. Ezberci eğitimin yol açtığı tıkanmalara karşılık, imgeleme ve 
tasarlama, sorun çözme, üretken olma aşamalarına götürebilecek bir eğitim, yaratıcı drama 
eğitimiyle kesinlikle sağlanabilir. Anadili kazanımı, eğitimi ve öğretimi ile yabancı dil 
eğitim öğretiminin de yaratıcı drama yoluyla en iyi biçimde gerçekleştirilebileceği 
doğrultusunda araştırmalar elimize geçmeye başlamış ve bu konuda bir yüksek lisans tezi 
de tamamlanmıştır. (4) 

O zaman eğitimde tiyatro ve dramanın önem ve gerekliliğinin artık tartışılmaması, 
ancak nasıl uygulanması gerektiği ve yöntemsel açıdan incelenmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Kullanılan terminolojiye bakıldığında da Batı'da Anglo-Amerikan dünyasında 
ve Kıta Avrupa'sında hızla yol alınmış olduğu, çeşitlemelerin zenginliği - hatta bir kavram 
karmaşasının yaşandığı (5), ancak yaratıcı dramanın vazgeçilmezliği üzerinde birleşildiği 
görülmektedir. 

Sonsöz 

Ülkemizde yaratıcı dramanın ders programlarına daha yoğunca girmesi gerekliliği 
yanında, alanda araştırmaların yapıldığı tiyatro ve drama eğitimbiliminin güçlenmesi; müze 
pedagojisi, kültür pedagojisi, medya pedagojisi gibi alanların da devreye girmesi zamanı 
gelmiştir. Bu son anılan alanlar içinde de yaratıcı dramanın yeri vardır. Özellikle medya 
olgusu ve medyanın bireylere ve topluma düşünsel, imgesel, estetik, kültürel ve beyinsel 
"müdahaleleri" karşısında, bireylerin kendilerini ve kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri 
yönünden yaratıcı dramanın önemli yeri olduğunu düşünüyorum. 

Yeniden yapılandırılmış bir sosyo-kültürel estetik eğitim, toplumumuz açısından son 
derecede değerli gelişmelere yol açacaktır. Bunun için de kesinlikle eğitim ve kültür 
politikaları üretilmesi ivedilikle gereklidir. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Kültür 
Bakanlığına önemli görevler düştüğünü, konuyla ilgili Üniversite Fakülteleriyle işbirliğine 
gidilmesinin gerekliliğini bir kez daha vurgulamakta yarar görmekteyim. 

Sunduğum ek yazı, bir ilköğretim okulunda uygulanmış olan bir kültür pedagojisi 
projesine ilişkindir. Yukarıda da değindiğimiz gibi müze pedagojisi, birleştirilmiş 
(tümleşik) sanatlar eğitimi ve kültürlendirme olgularının bir arada yer aldığı bu proje 
çalışmasının "çimentosunu," yaratıcı drama oluşturmaktadır. Drama olmaksızın sağlıklı 
bir örüntünün ve gerekli güdülemelerin yaşama geçirilebilmesi çok zordur. 1997-98 ve 
1998-1999 yıllarında lise gençleriyle, aynı ilköğretim okuluyla, üniversiteli gençlerle benzer 
projeler gerçekleştirilmiştir ve yenilerine başlanmıştır. Yaratıcı dramanın bugün geldiği 
yerin bu tür çalışmalar olduğuna inanıyorum. 
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ÇOCUK RESMİ ÇALIŞMALARINA GENEL BAKIŞ* 

Prof.Dr.  Haluk  YAVUZER 

Ülkemizde çocuk resmini konu alan bazı önemli çalışmaları şu şekilde özetlemek 
mümkündür: 

Osman Yalçın;. 1953'de yayımlanan Çocuk  Resminin Dili, İlkokulda  Resim 
Dersininin Eğitim  ve Önemi konulu kitabında, çocukta fıgürlemenin  gelişimini anlatmakta 
ve ilkokul öğretmenlerinin yararlanabileceği resim dersine ilişkin teknik bilgiler 
vermektedir. 

Dr. Gertrude Meili-Dworetzki, 1966'da, İstanbul  Üniversitesi  Tecrübi  Pedagoji  ve 
Çocuk  Psikolojisi  Bülten 'inde  yayımlanan "Çocukta resmin tekamülünde şekil ve düşünce" 
konulu makalesinde; çocuk resminin özelliklerinden bahsederken, simetri, tekrar, obje 
oranlarının doğru olmaması, zihni realism ve bazı şekillerin oyun karakteri üzerinde 
durmaktadır. Dr. Meili Dworetzki'ye göre başlangıçta kağıt, çocuk tarafından  içinde grafik 
işaretlerin uçuştuğu bir kap gibi ele alınır. Çocuk ne mesafeyi,  ne oturacağı resmin temelini, 
ne de sağ ve solunu gözönünde bulundurur. Bu eksiklik, Piaget ve Inhelder'in çocukta 
mekan kavramının gelişimi üzerinde yaptıkları araştırmalara uymaktadır. 5 yaşından önce 
çocuk grafik  sembollerle uğraşır ve zamanla keşiflerinin  de yardımıyla daha realist olur. 
Eşyaların gerçek görünüşleriyle kendi grafik  şemaları arasındaki farkı  görmeye başlar. 

Sabahattin Eyüboğlu, 1962'de, Tıpta  Yenilikler  dergisinde yayımlanan "Sanatta 
çocuk, çocukta sanat" konulu makalesinde; "Çocuğun sözlerinde ve çizgilerinde dünya ile 
bir uyuşma çabası aranabilir ancak, bir sanat kaygısı değil" demektir. Eyüboğlu'na göre, her 
çocuk anlamsız sesler, amaçsız eğriler, doğru çizgilerle başlar içini dökmeye. Sonra bunlar 
bir işaret olmaya, birer sembol değeri kazanmaya başlar. Bu semboller tazeliklerini yitirip, 
birer şema haline gelmedikleri sürece, çocuk düşünce ve duygularının özgür bir belirtisi 
sayılabilir. Yani çocuk, resim yoluyla dünyayı bize kendi açısından en kestirme yoldan 
özentisiz ve yalın bir anlayışla verir. 

Prof.Dr.  Neriman Samurçay, 1975'de yayımladığı, Okul  Öncesi Çocuklarında 
Grafik  Faaliyetin  Gelişimi adlı kitabında, yazılı dilin öğretimine temel teşkil eden gerçek 
şartlan ortaya çıkarmak amacıyla çocuğun grafik  faaliyetinde  oluşan hareketin görsel ve 
kinestezik yanları arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Resim ile yazı arasında başlangıçtaki 
ayrılık şu olabilir. Resim, başlangıçta, çocuğun spontane olarak elde ettiği ilk denemeleri 
isteyerek tekrarıdır; kendi grafızmi  ona modellik etmektedir, yani çocuk bir anlamda kendi 
kendisini taklit etmektedir; buna karşılık yazı daha sonraları global faaliyetten  ayrıldığında 
ergeni taklit etmek amacına yönelir. Taklit, yazı grafizminin  doğuşunu şartlar; resim ise 
kendiliğinden doğar ve çocuğun kendine özgü çizgilere verdiği yoruma dayanır. 

Prof.Dr.  İnci San 1979'da yayımladığı Sanatsal  Yaratma  Çocukta  Yaratıcılık  adlı 
kitabında sanat eğitimi, kişilik ve anlatım tipleriyle, çocuğun resim etkinliğindeki evreleri 
okul öncesi dönemden başlayarak ergenliğe kadar adım adım ele almıştır. Prof.  San'a göre; 
yaratıcılık ve sanatsal yaratma olgusunun bellibaşlı üç düzlemde ele alınması ve 
yetiştirilecek kişilerin bu kategorilere göre eğitimleri gerekir. İlk düzlem yaratıcılığın, 

* Bu bildiri çok sayıda slaytın eşliğinde verilmiş olup kaynakçada belirtilen pek çok kaynak bildirinin tümü 
için söz konusudur. 
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çocuğun ve yetişmekte olanın kişilik gelişimi ve yetişkinin kişilik özellikleri açısından ele 
aldığı ruhbilime dayalı (psikolojik) kategoridir. İkinci düzlem, çocuk ve gencin nasıl 
yetiştirilip eğitildiği ve yaratıcı bir kişilik geliştirmesi için nasıl eğitilmesi gerektiği üzerinde 
duran eğitbilimsel (peadogafık)  kategoridir. Üçüncü düzlem ise daha çok estetiği ve sanat 
felsefesini  hatta sanat tarihini ilgilendiren, yaratıcılık süreçlerinin sanatsal boyutunda ortaya 
çıkan ürünleri inceleyip değerlendiren kategoridir. Prof.  Dr. San'a göre, eğer çocuk 
kavrayabileceği şeyleri resim, şiir ya da dramatik oyunlar haline getirebiliyorsa, çocuğun 
anlayış gücü daha canlı ve güçlü olacaktır. 

Çocuk için, kavramları malzeme ile bağdaştırıp ifade  edebilmek bir kıvanç 
kaynağıdır. 

Yaratıcı etkinlikte bulunan çocuklar; 

1. Çevrelerini daha tam gözleyebilmekte, 
2. Ayrımlaştırma yetileri artmakta, 
3. Ayrıntılarla ilgili olarak bellekleri güçlenmekte, 
4. Nesneleri birbirleriyle ilişkili olarak düzenlemelerinde daha buluşçu ve özgün 
olmaktadırlar. 

Rüveyde Bayraktar ve M. Sayıl, 1989'da Psikoloji  Dergisi'nde  yayımlanan 
"Çocukların resimlerine ilişkin kuramsal görüşler ve derinlik çizimi" konulu makalede, 
çocukların çizimlerinin gerçek anlamda değerlendirilebilmesi için, çizimlerin bilişsel, 
sosyal, duygusal ve güdüsel yönlerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 
Zerrin Kehnemuyi, 1995'de yayımladığı Çocuğun  Görsel Sanat  Eğitimi  kitabında, çocuğun 
beden gelişiminin yaratıcı gelişimi ile sıkı sıkıya bağlı olduğunu, buna bağlı olarak da her 
çocuğun yaratıcı anlatımında değişik bir yönün bulunduğunu vurgulamaktadır. Kehnemuyi 
ayrıca her tür yaş grubunda kolayca uygulanan ve öğretmenlere yardımcı olabilecek bazı 
yalın tekniklere yer vermektedir. 

Resimleriyle  Çocuk  adlı kitabımızda, resim bir projektif  teknik olarak 
değerlendirilmiş, çocuk resminin özellikleriyle gelişim aşamaları ele alınmıştır. Resim, 
başkalarıyla ilişkinin bir göstergesi olarak değerlendirildiğinde; çocuğun çevresindeki 
kişilerle olan sıcak ilişkilerini ya da iletişim kopukluğunu net bir şekilde çizgilerinde de 
yansıttığı görülür. Aynı şekilde anamnezini alarak, zeka ve kişilik testleri vererek 
incelediğimiz çocuklar, özgüvenlerindeki yetersizliği ve iç çatışmalarını kağıda 
yansıtmışlardır. Resim bir kişilik ölçütü olduğu gibi zihinsel gelişimin bir göstergesi olarak 
da değerlendirilebilir. Çalışma örneklerimiz çizgi gelişimi ile zeka skoru arasında bir 
paralelliğin olduğunu göstermektedir. 
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TÜRKİYE'DE RESİM EĞİTİMİNİN 75 YILI 

Doç.Dr. Ayşe ÇAKIR  İLHAN 

Türkiye'de resim eğitimi alanında yapılanlar 1925 yılma kadar daha çok kişisel 
çabalarla sınırlı kalmıştır. Ancak 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı dünyaca ünlü eğitimci 
J. Dewey'i Türkiye'ye davet eder. Kendisinden Türk Eğitim Sistemi hakkında bir rapor 
istenir. Raporda resim eğitimine ve öğretimine ilişkin önemli konulara yer verilmiştir. 
Resim-iş eğitimine ilişkin gelişmeler aşağıda verilmiştir: 

1. Ortaokul Öğretmenleri Yasası kabul edilinceye kadar (13 Mart 1924) resim 
öğretmenleri gezici (seyyar) olarak kabul ediliyor, resim öğretmenlerine ve resim eğitimine 
devletçe önem verilmiyordu. Kabul edilen yasaya göre (madde 10) resim öğretmenleri 
diğer dersleri okutan meslektaşlarının bütün haklarına sahip olmuşlardır. 

2. Bu tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı yapacağı yeni çalışmalar için uzman kişilerin 
bilgilerine başvurur, onların konu ile ilgili görüşlerini alırdı. Uzman kişilerin görüşlerine 
göre: 

a- Öğretmen yetiştiren bazı okullarda resim öğretmenliğine yönelik derslere yer 
verilmelidir. (J. Dewey'in raporu) 

b- İlkokuHardaki resim ve el-işleri derslerini yürütecek öğretmenleri hazırlamak 
üzere bazı öğretmen okullarının 5. sınıflarında  birer özel şube açılmalıdır (İlköğretim 
Müfettişleri  Kongresi Raporu. 1925 Konya.) 

3. 1926 yılında Yeni Türk Toplumu'nun gereksinimlerine ve ilkokullarına uygun, 
yeni eğitim ilkeleri ve öğretim programları hazırlanır. Programda yer alan resim ve iş 
eğitimi ile ilgili derslerin daha sağlıklı uygulanabilmesi için, bu branşta öğretmen 
yetiştirilmeye başlanır. Bu amaçla Ankara'da Avrupa'nın tanınmış profesörlerine  Resim-İş 
ilkelerine uygun kurslar açtırılır. Kurslara ülkenin çeşitli bölgelerinden yüze yakın ilk ve 
ortaokul öğretmeni katılır. 

4. Resim eğitimi ile ilgili önemli çalışmalardan biri de bazı yeni öğretmen okulu 
binalarına resim ve el-işleri ile ilgili atelyeler açılmasıdır. Örneğin: Ankara "Gazi Orta 
Muallim Mektebi" binasına resim-iş öğretmeni yetiştirmek için modern iş atelyeleri 
yapılmıştır.1 

5. Sanat eğitiminin dolayısıyla resim eğitiminin gelişmesine önemli katkılar 
sağlayacak müzeler 1926 yılından sonra açılmaya başlanmıştır (Topkapı Sarayı Müzesi, 
Ankara Etnografya  Müzesi, Hitit Müzesi, bazı yerel müzeler vb.). 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi 1926 tarihinden sonra sanat eğitimi ve 
resim eğitimi konularına önem verilmeye başlanmış ve pek çok yeni gelişme olmuştur. 

1932 yılında Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünün açılması, 
Türkiye'de Resim-İş öğretmeni yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümü programları Almanya'da eğitim görmüş öğretim elemanları 
tarafından  hazırlanmıştır. Amaç yaratıcı, yapıcı, çağdaş estetik görüşleri kavramış öğretmen 
yetiştirmekti. Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Resim-İş Bölümü Programı hiç bir 

1 A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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yerden kopya edilmemiş, çağdaş eğitim çizgisi ve ülke gerçekleri gözönünde tutulmuştur. 
Resim-İş bölümünden mezun olanlar yalnızca ortaöğretimde resim-iş dersi vermek için 
yetiştirilmemişler gereğinde ilkokul öğretimine, gereğinde de halk eğitimine yardımcı 
olmuşlardı (Telli. 1990. s: 3-33). 

1925 yılından başlayarak örgün eğitimde resim-elişi ve müzik gibi derslerin yer 
alması, yaygın eğitimde 1932'de açılmaya başlayan 1950 yıllarında sayıları 65 ilde 447'yi 
bulan Halk Evleri ve daha fazla  sayıdaki Halk Odaları geniş çaplı bir sanat eğitimi 
hareketini başlatmıştır. 

1930 ve 1940'h yıllarda büyük atılımlar içinde olan Sanat Eğitiminin gelişim grafiği, 
1950'li yıllardan sonra hızla düşmüştür. 

1938 yılında uygulamaya başlanan ortaokul programında önceleri haftada  bir ders 
saati, daha sonra haftada  iki ders saati olarak uygulanan resim-iş derslerinde (orta 1, 2 ve 3. 
sınıflarda)  serbest resim, doğadan resim, süsleme resim ve sanayi resimleri yaptırılıyordu. 
Türk mimarlık ürünleri, çiniler ve nakışların işlenmesi, bu dersin kapsamına girmekteydi 
(MEB. 1982 s: 17). Her üç sınıfta  da haftada  ikişer saat "El-İşleri" okutuluyordu. Lise 
sınıflarına  birer saat resim ve müzik dersleri, lise son sınıflara  da Sanat Tarihi dersi vardı. 

1939 yılında toplanan ilk Milli Eğitim Şura'sından 1962 yılında toplanan 7. Milli 
Eğitim Şurasına değin Resim Eğitimi ile ilgili önemli bir gelişme gözlenmemiştir. 

30 Ocak 23 Mart 1961 tarihleri arasında toplanan Güzel Sanatlar Komisyonu 7. Milli 
Eğitim Şurasına sunulmak üzere bir rapor hazırlamıştır (MEB.1961). 

Raporun 44 ve 51. sayfaları  arasında yer alan "Genel Öğretim Kurumlarında Resim 
Eğitimi" için komisyon önce genel bir değerlendirme yapmış o günkü resim eğitimi ve 
öğretiminin ileri ülkeler seviyesinde olmadığını vurgulamıştır. Resim eğitiminin ilk bakışta 
iyi gibi görünse de içeriği çocuğa karşı ve zararlı bulmuştur. 

Güzel Sanatlar Komisyonu özetle resim eğitiminin o günkü durumunu aşağıdaki 
saptamaları yapmıştır: 

• Çocuğun "yaratarak öğrenebildiği" gerçeğinin anlaşıldığı çağımızda, bu 
yaratmanın en çok sanat eğitimi yolu ile gerçekleşebileceği eğitimciler tarafından  kabul 
edilmiştir. Bu nedenle resim dersi sanat eğitimi dersi olarak ele alınmalı ve programda bu 
derse daha geniş zaman ve olanaklar verilmelidir. 

• Yeni nesilleri yapıcı, yaratıcı ve girişimci yetiştirmenin gereğinin dile getirildiği 
raporda, çok şey bilmenin devrinin geçtiği, "öğrenmeyi öğretmenin" daha önemli olduğu 
vurgulanmıştır. Bu yüzden öğrencilerin, ezbere eğitimden uzaklaştırılıp, yaparak yaşamak 
öğrenme yolunu benimsetilmesi istenmiştir. 

• İlkokulda resim-iş dersi veren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, resim 
yapmanın bir yetenek ve uzmanlık işi olduğunu düşünmelerinin sakıncaları raporda 
belirtilmiş ve bu yüzden öğretmenlerin şu hataları yaptıkları saptanmıştır: 

Çocuktan yetişkin gibi resim yapması beklenmekte, bu durum çocuğu, çocukluktan 
çıkarmakta, okula resmi severek ve bilerek başlayan çocuğun okuldan resim yapmasını 
unutmuş, resim yapmaktan yılmış olarak çıkmasına neden olmaktadır. 

Özellikle ilkokul 4. ve 5. sınıflarda  resim-iş dersi diğer derslerin tamamlanması için 
kullanılmaktadır. Bu durum hem diğer derslerin çok yüklü olduğunu, hem de resim-iş dersi 
amacının önemsenmediğini göstermektedir. 
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• Resim-iş dersinin önemi öğretmenler ve müfettişler  tarafından  da 
bilinmemektedir. Öğrencide var olan yaratıcı yetinin ne şekilde yönlendirilmesi gerektiğini 
ne öğretmenler ne de müfettişler  yeterince bilmemektedirler. 

• Resim-iş dersinin estetik ve pedagojik açıdan çocuğa katkısı konusunda köklü ve 
belirli bir düşünce henüz oluşmadığından, resim-iş dersinin değerlendirilmesi ve not verme 
sistemi istenilen seviyede değildir. 

• Resim-iş dersi için verilen ödevlerin daha çok veliler tarafından  yapıldığı 
bilinmektedir. Çünkü öğrenciye verilen ödevin asıl amacı yıl sonu sergisine çıkartılmasıdır. 
Bu beklenti çocuğu tutuk hale getirmekte, resim yapmasını engellemektedir. 

• Resim-iş öğretim programları yeterince açık olmadığından öğretmene rehberlik 
edememekte, bu durum öğretmenin kendisini yetersiz hissetmesine neden olmaktadır. 

İlkokullarda yürütülen resim-iş dersinin durumu raporda bu şekilde kısaca 
özetlendikten sonra ortaokullardaki resim-iş dersinin durumu ise aşağıdaki gibi 
değerlendirilmektedir: 

• İleri batı ülkelerinde ortaokul resim-iş dersleri ilkokuldan yalnız içerik 
bakımından değil, yöntem bakımından da çok farklıdır.  İlkokul çağı olan 7 - 1 2 yaşlar için 
çocuğun psikolojik gelişimine uygun resim eğitimi yöntemi olduğu halde, daha ileri yaşlar 
için ortak bir yöntem bulunmamıştır. 

• Resim-iş dersleri ortaokullarda, ilkokullarda olduğu kadar yaygın bir kopyacılığa 
dayanmamakla birlikte, kopyacılıktan tamamen kurtulmuş değildir. 

• Ortaokul resim-iş derslerinde öğrenci ya tamamen pratiğe itilmekte, ya da 
tamamen serbest bırakılmaktadır. 

• Resim-iş eğitimi anlayışında öğretmenler arasında büyük farklılıklar  vardır. 
• Çocuklara gerçek sanat zevki verilmemektedir. 
• Bazı resim-iş öğretmenlerinin olumlu kişisel çabaları desteklenmediğinden 

verimli sonuçlar elde edilememektedir. 
• Ortaokul öğretim programı tamamıyla anlamsız ve uydurma olduğu için 

öğretimde birlik yerine ayrılıklara neden olmaktadır. 

1961 yılında toplanan Güzel Sanatlar Komisyonu ilkokul ve ortaokul resim-iş 
dersleri için ise aşağıdaki önerilerde bulunmaktadırlar: 

• Öğretim programları öğretimde birlik ve kolaylık sağlayacak, öğretmene rehber 
olacak hale getirilmelidir. 

• İlkokul öğretmenlerine sanat eğitimi formasyonu  kazandıracak broşürler 
hazırlanmalı, ortaokul resim-iş öğretmenleri için kurslar açılarak sanat kültürü ve uygulama 
alanlarında gelişmeleri sağlanmalıdır. 

• Ortaokul resim-iş öğretmenleri ve ilkokul öğretmenlerine yönelik konferans  ve 
atelye çalışmalarıyla onlara yardımcı olunmalıdır. 

• Resim-iş öğretmenlerinin tatilde gruplar halinde ileri batı ülkelerine seyahat 
etmeleri için kolaylıklar sağlanmalıdır. 

• Başarılı öğretmenler ödüllendirilmelidir. 

• Resim-iş dersi teftiş  sistemindeki aksaklıklar giderilmelidir. 



1974 yılında toplanan 9. Milli Eğitim Şurası'nda sanat eğitiminin ortaöğretim 
kurumlarında öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre seçecekleri kol etkinlikleri ile 
desteklenmesi öngörülmüş, lise ve dengi okullarda da sanat eğitimi dersleri seçmeli dersler 
arasına konularak öğrencilerin yeteneklerine göre seçim yapmaları düşünülmüştür. Bu 
Şura'da resim dersi zorunlu ders olarak kabul edilerek ilkokullarda haftada  iki ortaokulda 
ise haftada  bir saat okutulmasına karar verilmiştir. 

7 yıllık bir aradan sonra 1981 yılında toplanan 10. Milli Eğitim Şurası'nda Temel 
Eğitim Okullarının amaçları içerisinde "Sanat ve estetik alanında kültür ve anlayış kazanır" 
denilerek sanat eğitiminin önemi vurgulanmıştır. XI. Milli Eğitim Şurası'nda Güzel Sanatlar 
Liselerinin kurulmasının önerilmesi sanat eğitimi önemli bir gelişmedir. 

Milli Eğitim Bakanlığında 1982, 1983 ve 1991 yıllarında sanat eğitiminin 
gelişmesine katkı sağlamak amacı ile Özel İhtisas Komisyonları oluşturulmuştur. İlk olarak 
1982 yılında toplanan komisyon "Türkiye'de Güzel Sanatlar Eğitimi" adı altında bir rapor 
hazırlamıştır. Daha sonra komisyon 1983 yılında tekrar toplanmış "Türkiye'de Güzel 
Sanatlar Eğitiminin Gelişmesine Yönelik Öneriler" adı altında ek bir rapor daha 
hazırlamıştır. Bu rapor beş bölümden oluşmakta, sıra ile okulöncesi, temel eğitim, 
ortaöğretim,yükseköğretim ve yaygın eğitime ilişkin öneriler yer almaktadır. 

28 Şubat 1990 tarihinde tekrar çalışmalarına başlayan "Türkiye'de Güzel Sanatlar 
Eğitimini Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu" bir rapor daha hazırlamıştır. 1991 tarihli bu 
rapor büyük bir çoğunlukla aynı kişilerin hazırladığı 1982 ve 1983 raporlarının bir 
tamamlayıcısı niteliğindedir. Raporda özellikle resim eğitimi konusunda şu saptamalar 
yapılmaktadır: 

• Örgün eğitim içerisinde yer alan resim-iş dersleri ilköğretimde zorunlu, genel 
liselerde seçmeli veya zorunlu seçmeli, yüksek öğretim düzeyinde ise seçmeli olarak 
okutulmalıdır. 

• Resim-iş dersleri büyük bir çoğunlukla okulöncesinde anaokulu; ilkokullarda 
sınıf;  ortaokullarda ve liselerde resim-iş öğretmenleri, yükseköğretimde ise resim 
okutmanları tarafından  verilmektedir. 

Raporda, Türkiye'de Sanat Eğitiminin Başlıca Sorunları, 23 madde halinde 
sıralanmaktadır. Bu maddeler arasında özellikle resim eğitimini ilgilendirenleri şöyle 
özetleyebiliriz: 

• Sanat eğitiminin fonetik,  plastik ve dramatik boyutları arasında sağlıklı bir denge 
kurulması gerektiği halde, bu ilke sık sık gözardı edilmektedir (madde 7). 

• Sanat eğitimi özü itibariyle sanatsal duyarlılık, özgünlük ve yaratıcılık temelleri 
üzerine oturtulmayı gerektirdiği halde bu ilkeye gereken önem verilmemektedir (madde 8). 

• Sanat eğitimcisi, sanat eğitiminin en temel, en etkili ve en belirleyici öğesi olduğu 
halde özellikle belli kademeler için sanat eğitimcisi yetiştirme konusuna hala gereğince 
önem verilmemektedir (madde 11). 

• Sanat eğitimi öğretim programlarının oluşturulup geliştirilmesi çok büyük önem 
taşıdığı halde bu konuda zaman zaman gösterilen iyi niyetli, fakat  kısa süreli çabalar 
dışında, kararlı bir yaklaşım izlenmemektedir (madde 14). 

• Sanat eğitiminde ölçme, değerlendirme, yönetim ve denetim yeni yaklaşımlar ve 
düzenlemeler gerektiren konular olarak ortaya çıktığı halde somut çözümlere yönelik bir 
anlayışla ele alınmamaktadır (madde 16). 

281 



# Sanat eğitiminin her yönüyle sağlıklı, etkili ve verimli olabilmesi için uygun 
zaman, uygun ortam ve donanım, çeşitli araç ve zengin malzeme, çok yönlü ve kapsamlı 
kitap ve bütün bunlar için belirli bir insan gücü ve parasal kaynak gerektirdiği halde 
bunların sağlanmasında genellikle büyük ölçüde güçlüklerle karşılaşılmakta ve çoğu kez 
yetersiz kalmaktadır (madde 19). 

• Okul yöneticilerinin, diğer alanlarla ilgili eğitimcilerin ve özellikle ana-babaların 
sanat eğitimine ilişkin tutumlarında gözlenen belli olumsuzluklar ve bunların öğrenci 
davranışlarına yansımaları, sanat eğitiminin bilim eğitimi ve teknik eğitim karşısındaki 
konumunu zayıflatmakta,  değerini azaltmaktadır (madde 21). 

Bu konuda raporda 29 maddeden oluşan bir öneriler paketi sunulmaktadır. Sanat 
eğitimi açısından her birinin önemli olduğu düşünülen önerilerin bazıları aşağıda verilmiştir: 

# Sanat eğitimi "bütüncül" bir yaklaşımla kendine özgü bir sistem bütünlüğü içinde 
ele alınmalıdır. Bu bağlamda sanat eğitiminin değişik tür, kol, dal ve düzeyleri arasında 
ortak ders, etkinlik ve çalışmalar yoluyla gerekli bağlantılar kurulmalı, gerekli kesişim, 
bileşim ve karışım alanları oluşturulmalıdır (madde 4). 

* Sanat eğitiminin sanatsal, bilimsel ve teknolojik boyut ve öğeleri arasında her 
zaman sağlıklı ilişkiler ve dengeler kurulmalıdır (madde 7). 

* Hangi tür, kol, dal ve düzeyde olursa olsun sanat eğitimi, özü itibariyle en başta 
sanatsal duyarlılık, sanatsal özgürlük ve sanatsal yaratıcılık temelleri üzerine oturtulmalıdır 
(madde 11). 

• Anaokullar, anasınıflar,  ilkokullar ve diğer tüm kademeler için uygun nitelikte 
sanat eğitimcisi yetiştirilmelidir (madde 12). 

• Sanat eğitimi ve öğretim programları bireyin ve toplumun gereksinim ve 
beklentileri, Türkiye'nin gerçekleri ve olanakları, alanın yapısı ve işlevleri ile çağın 
gerekleri birlikte dikkate alınarak oluşturulmalı ve sürekli geliştirilmelidir (madde 16). 

• Sanat eğitimi alanında yönetim ve özellikle denetim (teftiş)  hizmetlerinin amaca 
uygun biçimde, yeterince etkin ve verimli olarak yürütülmesi için branş müfettişleri 
lisansüstü programlardan geçirilerek yetiştirilmelidir (madde 22). 

* Sanat eğitiminin başarılı olabilmesi için yeterli zaman , uygun mekan ve çağdaş 
donanım, gerekli araç ve zengin malzeme, çeşitli kılavuz ve kaynak kitap ve bütün bunlar 
için gerekli parasal kaynak sağlanmalıdır (madde 25). 

• MEB üst düzey görevlilerinin, okul yöneticilerinin, sanat dışı olan eğitimcilerinin 
ve özellikle ana-babaların sanat eğitimine ilişkin tutumlarını daha olumlu hale getirmeleri 
yolunda her türlü yardım ve destek sağlanmalıdır (madde 27). 

Yukarıda özetle sıralanan genel önerilerin yanında raporda özel ve somut önerilere 
de yer verilmiştir. Aşağıda raporda yer alan genel sanat eğitimine ilişkin somut öneriler, 
özetlenmiştir. 

• Okulöncesinden yükseköğrenime kadar sanat eğitimi dersleri zorunlu hale 
getirilmeli (madde 1). 

• İlk ve ortaöğrenimdeki zorunlu sanat eğitimi dersleri (Resim-iş ve Müzik) haftada 
1 ders saatinden, iki ders saatine çıkarılmalıdır (madde 2). 
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• Okulöncesinde ve ilköğretimin özellikle birinci devresinde birbirlerinden kopuk 
olarak düzenlenen müzik, resim oyun vb. etkinlikleri ve dersleri birleştirerek ya da 
birbirleriyle çok sıkı bağlantılı ve tutarlı olarak yürütülmelidir (madde 3). 

• Sanat eğitiminin daha verimli olabilmesi için sanat (müzik-resim-drama) ağırlıklı 
okulöncesi ve sınıf  (ilkokul) öğretmeni yetiştirilmelidir. Bu amaçla hizmet-içi eğitimler 
düzenlenmeli, öğretim programları hazırlanmalı, uygun ortamlar ve kaynaklar sağlanmalıdır 
(madde 4, 5, 6, 7). 

• Ayrıca örgün eğitimde "Drama" derslerine de yer verilmelidir. Okulöncesinden 
başlayarak genel sanat eğitimi kapsamında drama etkinlikleri büyük önem taşımaktadır 
(madde 8) 

• Örgün eğitimde yer alan sanat eğitimi kapsamlı müzik ve resim-iş ve beden 
eğitimi derslerinde öğretmenler ölçme ve değerlendirme konusunda esnek ve anlayışlı 
davranmalıdır (madde 22). 

Özü bakımından bir duyarlılık eğitimi olan sanat eğitimi Cumhuriyet'in ilk 
yıllarından başlayarak, bazen hızlı bazen yavaş ama sürekli gelişmekte, bu gelişmeyle 
birlikte, çok yönlü, çok boyutlu ve daha karmaşık bir yapıya kavuşmaktadır. 

Cumhuriyet'in 75. yılı kutladığımız şu günlerde sanat eğitimine bir göz attığımızda 
örgün eğitim içerisindeki durumunun hiç de iç açıcı olmadığını görmekteyiz. Türkiye'de 
Sanat Eğitimi (özelde resim eğitimi) alanında sorunlar yaşanmaktadır. İyi niyetli pek çok 
girişime karşın sanat eğitimi 75 yılda istenilen düzeye getirilememiştir. 1962, 1982, 1983 ve 
1991 yıllarında yayınlanan Güzel Sanatlara ilişkin raporlarda yer alan sorunlar hala 
güncelliğini korumakta, raporlardaki önerilerin gerçekleşmesi özlemle beklenmektedir. 

Sanat eğitimi alanında bütün bu olumsuzluklara karşın yüzümüzü güldüren olumlu 
gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51. ve 67. maddelerine göre 1983-1984 
öğretim yılından başlayarak yükseköğretim kurumlarına Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar 
(plastik, fonetik,  görüntü ve dramatik) dallarından biri seçimlik ders olarak programlara 
konulmuş ve uygulamaya başlanmıştır. 

Güzel Sanatlar dersleri ile ilgili olarak YÖK tarafından  bir program hazırlanmış, 
uygulama şekli üniversitelere bırakılmıştır. Günümüz üniversitelerinde Rektörlüklere bağlı 
Güzel Sanatlar Bölümleri vardır. Ancak bu derslerin verimli bir şekilde yürütüldüğü 
söylenemez (İlhan, 1990, s:71-78). 

• Türkiye'de sanat eğitimi alanında diğer bir gelişme 1989-1990 yılında öğretime 
başlayan Güzel Sanatlar Liseleridir. 

• Güzel Sanatlar Eğitimi alanında yükseköğretim düzeyinde iki farklı  kurum vardır. 
Bunlar daha çok sanatçı yetiştirmeyi amaçlayan Güzel Sanatlar Fakülteleri ve daha çok 
branş (Resim-iş) öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan Eğitim Fakültelerinin Resim-iş 
Bölümleridir. Türkiye'nin Resim-iş öğretmeni yetiştirme sistemi uzmanlar tarafından  hep 
yetersiz bulmuş ve eleştirilmiştir. Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalardan biri de 
Resim-iş öğretmeni hizmet öncesinde yetiştirme projesidir. Bu amaçla YÖK ve Dünya 
Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Kapsamında Yerli ve Yabancı Uzmanlar Hizmet 
Öncesi Öğretmen Eğitimi için bir proje hazırlamışlar, bu projeye ilk olarak 1996-97 öğretim 
yılından başlayarak Eğitim Fakültelerinin Resim-iş Bölümlerinde denenmeye başlanmıştır. 
Gerekli görülen düzeltmeler ve eklemeler yapılarak iki kitap (İlköğretim Sanat Öğretimi ve 
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Ortaöğretim Sanat Öğretimi) halinde yayınlanmıştır. Bu projeye göre ilk ve ortaöğretim 
sanat öğretmeni dört sanat alanında (Uygulamalı Çalışmalar, Sanat Tarihi Anlayışı, Estetik 
ve Eleştiri) temel bilgi ve davranış kazandırılması amaçlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde bir birim olarak 1965 yılında 
kurulan sıra ile kürsü, bölüm, anabilim dalı, şimdilerde yeniden birim konumuna gelen 
Güzel Sanatlar Eğitimi Birimi daha çok Güzel Sanatlar Eğitimi alanında kuramsal 
çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Birimi lisans 
düzeyinde pek çok ders (Sanat ve Eğitim, Edebiyat ve Eğitim, Dil ve Kültür, Yaratıcılık ve 
Sanat Sorunları, 1950 Sonrası Sanat Akımları, Çocuk Edebiyatı, Yaratıcı Drama, vb) 
vermektedir. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültelerinde veya Eğitim Fakülteleri'nin Resim-iş ve 
Müzik Bölümlerinde daha çok uygulama ağırlıklı eğitim alan resim, müzik, edebiyat, 
tiyatro vb. branşlarda yetişenlere yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. 
Özellikle yaratıcı kişiler yetiştirmede büyük bir yere sahip olan "Drama" çalışmalarının 
başta Ankara olmak üzere Türkiye'de gelişmesine ve yaygınlaşmasına önemli katkıları 
olmuştur. 

11.9.1992 tarih ve 287 sayılı kararla 1992-1993 öğretim yılından itibaren 
okutulmaya başlanan "Resim-iş Dersi Öğretim Programı"nda çeşitli tarihlerde toplanan 
Güzel Sanatlar Komisyonlarının hazırladıkları raporlarda dile getirilen pek çok konuya yer 
verildiği halde programda daha çok resim-iş tekniklerinin öğretimi ağırlık kazanmıştır. (Ek: 
1) Ayrıca Eğitim Fakültelerinin Resim-iş Bölümlerinde 1996-1997 öğretim yılında 
uygulamaya konulan dört alana dayalı Öğretmen Yetiştirme Modeli ile de Resim-iş dersi 
öğretim programı bir çok yönden çelişmektedir. 

Bilindiği gibi okullarda verilen sanat eğitimi çocuğu ya da genci sanatçı yapmayı 
amaçlamaz. Önemli olan onu düşünsel, algısal, duygusal yönlerden geliştirmektir. 
Türkiye'de okulöncesi öğretim programları incelendiğinde sanat eğitimine direkt yer 
verilmediği görülmektedir. Ayrıca okulöncesine öğretmen yetiştiren kurumların ders 
programlarında sanat eğitimine ilişkin yeterli sayıda dersler önceki programlarda yeterli 
değilken, YÖK tarafından  hazırlanan yeni Okulöncesi Öğretmenliği ve Sınıf  Öğretmenliği 
lisans programlarında Resim-Müzik ve Drama eğitimine ilişkin zorunlu derslerin bulunması 
sevindiricidir. 

İlköğretimde sanat eğitimi ile doğrudan bağlantılı dersler Resim-iş ve Müziktir. Her 
iki derste ilköğretim ilk üç sınıfında  haftada  iki ders saati, diğer sınıflarda  ise haftada  bir 
ders saatidir. Sürenin yetersizliğinin yanı sıra dersi olumlu etkileyecek her bir öğe de 
(öğretmen niteliği, ortam, öğrenci sayısı, maddi olanaklar, kaynak vb.) yetersizdir. Ancak 
1997-1998 öğretim yılında ilköğretimde okutulan derslere ilk üç sınıf  için haftada  Uç ders 
saatlik "Bireysel ve Toplu Etkinlikler" adı altında zorunlu bir ders konmuştur. İşte bu dersin 
sanat eğitimcileri tarafından  çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Çünkü isminden de 
anlaşılacağı gibi çocuğun bireysel ve toplu etkinliklerini, dolayısıyla yaratıcılığım ve 
duyarlılığını olumlu yönde etkileyecek pek çok konu dersin kapsamına alınmıştır. 

Ortaöğretim ve yükseköğretimde günümüz için (bir iki istisna kurum hariç) sanat 
eğitiminin yapıl(a)madığını söylemek abartı olmaz. Cumhuriyetin 75. yılında Türkiye'de 
birçok büyük kuruluş sanatı destekliyor gibi görünmekte, bir konser için bir kişiye bir yılda 
bütün ilköğretim öğrencilerinin boya ve kâğıt masrafı  karşılayacak miktarda para 
verebilmektedir. Bu türden organizasyonlar da tabi ki gereklidir, ama bunlardan yararlanan 
sadece mutlu azınlık olmamalıdır. Sanattan anlayan, duyarlı yeni bir kuşağa Türkiye'nin 
olduğu gibi Dünyanın da gereksinmesi vardır. 
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Şu bir gerçek ki sanat eğitimi bütün eğitimler gibi emek ister, zaman ister, para ister, 
özveri ister. Ama sonuçta aldığının kat kat fazlasını  geriye verir. 

Özlediğimiz yapıcı, yaratıcı ve duyarlı bir kişilik için sanat eğitimi en temel taşı 
oluşturur.2 
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Ek: 1 

GENEL AMAÇLAR 

1. Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri 
kazandırabilme. 

2. Sanatı görsel bir iletişim formu  olarak kullanmada ve değirlendirmede güven ve 
yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okur-yazarlığını sağlayabilme. 

3. Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme. 

4. Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilme. 

5. Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla bireysel 
anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilme. 

6. Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik 
hükümler vermelerini sağlayabilme. 

7. Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebilme. 

8. Düzensizliklerden rahatsız olmasını ve çevresini güzelleştirmesini sağlayacak estetik 
kişilik kazandırabilme. 

9. Sanat yoluyla ifade  imkânı verecek ruh sağlığına yardımcı olabilme. 

10. Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına imkân tanıyabilme. 

11. Öğrencilerin hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen 
tüketiciler olarak için de yaşadıkları kültüre katkılarını sağlayabilme. 

12. Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk ve işbirliği, dayanışma anlayışını; 
birbirleri arasında sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları 
geliştirebilme. 

13. Sanatın özgünlük olduğunu ve hayata olan katkısını kavrayabilme. 

14. Sanatsal yaratma hazzını duymasını ve sanatçıyı takdir etmesini sağlayabilme. 

15. Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırabilme. 

16. Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirebilme. 

17. Tarihi ören yerlerini, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini, atölyelerini ve tasarım 
stüdyolarını tanıyarak, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilme. 
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VII.  ÇOCUK  VE  EĞİTİM 



TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GELİŞİMİ 

Prof.Dr.  Ayla OKTAY 
Giriş 
İnsan yaşamının ilk 5 yılı çocuğun ailesinin özellikle annesinin sevgi ve ilgisine en 

çok ihtiyaç duyduğu dönemdir. Bu dönem araştırmacılar tarafından  aynı zamanda çocuğun 
yüksek bir öğrenme potansiyeline sahip olduğu dönem olarak da kabul edilmektedir. Bu 
nedenle ilk yıllarda verilen eğitimin özelliği ve kalitesi ile kişipin nasıl bir birey olacağı 
arasında çok sıkı bir ilişki bulunduğu söylenebilir. 

Günümüz toplumlarında çocuğun daha önceleri okul öncesi dönemde yalnızca 
ailesiyle sınırlı olan dünyası bugün televizyon, radyo ve kitap gibi kitle iletişim araçlarıyla 
da zenginleşmiştir. Bütün bunların yanısıra arkadaş çevresinin de çocuğun gelişmesinde 
çok önemli rolü olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı araştırmalar çocuğun sosyal çevresinin 
onun gelişmesini en az kalıtsal özellikler kadar etkilediğini göstermektedir. Uygun fiziksel 
ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar daha hızlı ve 
daha başarılı gelişme göstermektedirler. Bu nedenle evde ve kurumda verilecek okul öncesi 
eğitim ve bu eğitimin türü ve kalitesi bugün dün olduğundan çok daha büyük önem 
taşımaktadır. 

Artık ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterler nüfus  büyüklüğünden çok 
eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik v.b. konulara dayandırılmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında okul öncesi eğitim, 21.-yüzyılın insanlarını yetiştirme konusunda son derece 
büyük öneme sahiptir. Türkiye'nin de 21. yüzyılda gelişmiş ülkeler kategorisine girebilmesi 
için dikkat edilmesi gereken kriterlerden biri, erken çocukluk döneminde çağ nüfusuna  ne 
oranda okulöncesi eğitim sağladığı ve bu eğitimin kalitesi olmalıdır. 

1. Türkiye'de Okulöncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi 
Aile, erken çocukluk döneminde çocuğun gelişiminden sorumlu olan en önemli 

kurumdur. Ailede kadının başlıca görevlerinden biri de çocuk dünyaya getirmek ve dünyaya 
gelen bu varlığı bakıp büyütmektir. Bu görüş dün olduğu kadar bugün de geçerliliğini 
sürdürmektedir. Özellikle batı ülkelerindeki endüstriyel devrimin başlaması ile birlikte, 
fabrika  ve iş yerlerinde kadınların çalışmaya başlaması ve çalışan kadınların çocuklarının 
bakımı ve eğitimi için evin dışında yeni eğitim kurumları ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Okul 
öncesi kurumsal eğitimin ortaya çıkmasındaki bu ana neden bugün hala varlığını 
sürdürmekle birlikte özellikle şehir yaşamında çocukların daralan oyun mekanları, 
sınırlanan hareket ve arkadaşlarıyla birlikte olma imkanları, ailelerin çocuğun erken eğitimi 
konusunda giderek bilinçlenmeleri annenin çalışmasına bağlı olmaksızın okul öncesi eğitim 
kurumlarına talebi arttırmıştır. 

1.1. İmparatorluk Dönemi 

Türkiye'de erken çocukluk eğitimi hemen hemen batıdakilerle aynı gelişme süreci 
göstermiştir. 20. yüzyılın başlarında çok sayıda eğitilmiş erkek savaş sırasında hayatlarını 
kaybetmiş geriye çok sayıda yaşlı, çocuk ve kadın kalmıştır. Kadınlar kaybolan erkek insan 
gücünün yerini doldurmak üzere çalışma hayatına girmeye başlamışlardır. Böylece çalışan 
Türk kadını, Türk anneleri için okul öncesi eğitim bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. 
Türkiye'de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi şöyle özetlenebilir: Türkiye'de bugünkü 
anlamda okul öncesi eğitim kurumlarının kurulmasından önce de bu yaş çocuklarının 
eğitimini üstlenen bazı kurumlar mevcuttu. Bunların arasında özellikle o döneme has 
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ilköğretim kurumlan diye niteleyebileceğimiz Sıbyan okulları, Islahaneler ve 
Darüleytam'lar bulunmaktaydı. Bunlardan Sıbyan okulları veya daha yaygın adıyla Mahalle 
Mektepleri Kur'an okumayı, hesap yapmayı biraz da yazmayı öğreten ilköğretim 
kurumlarıydı. Ancak bazı ana babalar buralara daha çok oyalanmak ve çocuğun evden 
uzaklaştırılması bahanesiyle daha küçük yaştaki çocukları da gönderiyorlardı (Akyüz, 1996, 
s.l 1). Ancak küçük yaşta Sıbyan Okullarına gönderilen çocukların burada gerçek anlamda 
eğitildiklerini söylemek fevkalede  zordur. Hatta bu yaş grubunun özellikle ihtiyacı olan 
hareket ve dil gelişimine bu okulların onlara yarattıkları sınırlı fırsatlar  hatta engeller 
yönünden ne ölçüde .katkıda bulunabildikleri de son derece tartışmalı bir konudur. 
Islahaneler ve Darüleytam'lara gelince, bunlar çoğunlukla savaşta ailelerini kaybeden 
çocukların barındırıldığı kurumlardır. Ancak kaynaklar, gerek Islahanelere gerek 
Darüleytam'lara anaokulu yaşındaki çocukların da alındıkları ve barındırıldıklarını 
göstermektedir (Akyüz, 1996, s.12). 

Türkiye'de Okul öncesi eğitim kurumlarının İmparatorluğun çeşitli illerinde açılışı 
II. Meşrutiyetin hemen öncesindeki dönemlere rastlar. 23 Temmuz 1908'den önce bazı 
illerde bu tarihten sonra da İstanbul'da özel ana mekteplerinin açıldığı bilinmektedir 
(Öztürk,1998-Akyüz, 1996). Fakat resmi ana mekteplerinin açılışı Balkan Savaşlarından 
sonra (1912-1913) yaygınlaşmaya başlamıştır. Meşrutiyet devrinin ünlü eğitimcisi Satı 
Bey'e göre "ilk açılan bu eğitim kurumlan, eğitim açısından bazı yenilikler getirmelerine 
rağmen işe hazırlıksız olarak başlanılmış olması ve özellikle Türk bayan öğretmenlerin 
yetiştirilmemiş olması nedeniyle Ermeni ve Yahudi öğretmenlerin eline bırakılmış bunların 
da artık Avrupa'da terk edilmiş zararları anlaşılmış yöntemleri uyguladıkları görülmüştür" 
(Akyüz, 1996, s. 12). Bütün bunları gören Satı Bey İstanbul'da Beyazıt'ta özel bir çocuk 
yuvası açmıştır. Bu anaokulu kısa zamanda İstanbul'daki zengin ailelerin okulu haline 
gelmiştir. Okulda, Pestalozzi, Froebel, Montessori gibi ünlü eğitimcilerinin görüşleri 
ışığında ödüller vererek her türlü maddi cezadan uzak bir eğitim ortamı yaratarak herbir 
çocuğa ayrı ayrı özen gösterdikleri söylenebilir (Akyüz, 1996, s. 12). 

Eğitimci Kazım Nami Duru'da Meşrutiyet Döneminde Avusturya-Macaristan'a 
giderek Çocuk Bahçesi öğretmeni yetiştiren okulları gezmiş, dönüşte Selanik'te bir 
anaokulu sınıfı  açmıştır. Kendisi ayrıca Fransızca'dan "Çocuk Bahçesi Rehberi" adlı bir de 
kitap çevirmiştir. 1912-13 Balkan Savaşları bu çalışmaları büyük ölçüde engellemiş ancak, 
1913-17 yılları arasında da imparatorluk sınırları içerisinde resmi anaokulları açılmaya 
başlamıştır. Bu dönemde gerek özel gerek resmi anaokullarının en büyük sorunu uygulanan 
eğitim yöntemleri, Fröebel yöntemi bunlar içerisinde öne çıkmaktadır ve buna göre yetişmiş 
öğretmen bulmaktaki zorluktur. 1914 yılında Eğitim Bakanlığı Bütçesi düzenlenirken 
Çocuk Bahçesi Denilen Mekteplerin açılması için bütçeye ödenek konmuş ve o yıl Fatih, 
Şehremini, Sultanahmet, Eyüp, Nişantaşı, Kasımpaşa, Üsküdar ve Kadıköy'de toplam 10 
okulun açılması planlanmıştır. Bu okulların açılmasıyla ilgili gerekçeler ise şöyle 
belirtilmiştir; "Bu çeşit mektepler  evlerinde  ev işleri ile uğraşıp çocuklarına  yeteri kadar 
bakamayan ailelerle  çocuklara  daha  küçük  yaşta uygulamalı  biçimde  ilk  bilgileri 
veremeyen ve eğitim bilgilerinden  mahrum bulunan ailelerin  çocuklarını  eğitip 
hazırladıkları  ve çocuklar  buralarda  küçük  yaşta iken düzen  ve sosyal hayata alıştıkları 
için çok gerekli  ve yararlı  mekteplerdir.  Bu çeşit mektepler  çocuk eğitimini bilen ve anne 
şefkatine  sahip bayan öğretmenler  elinde  bulunduğu  ve çocuklar  sürekli  geniş bahçelerde 
birtakım  hüner ve becerileri  eğlenceli  ve açık havalı yerlerde  el işleri ile kazanmakla 
meşgul edildikleri  için çocuklar  hiç sıkılmadan  birçok  yararlı  bilgi  edinip  ilköğretime 
hazırlanmaktadırlar  ". 
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"Bu mekteplerin  ikinci bir yararı da  her çocuğun aynı eğitim ile yetişmesidir. 
Çocukluk  hayatı muaşeret ve sosyal hayatın temelidir.  İnsan  ilk  yaşlarda  aldığı  eğitimi 
kolay  kolay  bırakamaz.  Çeşitli  yaşam ve geçinme şartları  içerisindeki  ailelerin  mini mini 
çocukları  bir araya toplanır  ve aynı eğitim usulünden  geçirilirse  onlar adeta  bir ailenin 
çocukları  gibi olurlar.  Aralarında  büyük bir samimiyet ve kardeşlik  oluşur. Şu halde,  bu 
çeşit mekteplerin  her tarafa  yayılması arzu edilir"  (Akyüz,1996, s.13). Dikkat edilirse bu 
geçiş Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan fırsat  eşitliği ilkesi ile örtüşmekte zira devlet 
anaokullarının ailelerdeki eğitim yetersizliği ve farklılıklarını  azaltmak için 
planlanmaktadır. 

1913 yılında bütün bu gelişmelerin sonucu olarak anaokulu eğitimi alanında bazı 
yasal düzenlemelerin de yapılmış olduğu dikkati çekmektedir. 6 Ekim 1913'te Tedrisat-ı 
İptidaiye Kanun-ı Muvakkati (İlköğretim Geçici Kanunu) yayınlanmıştır. Bu kanunun 3. 
maddesinde anaokulları ve Sıbyan sınıfları  ilköğretim kurumları arasında gösterilmiş. 
Kanunun 4. maddesi ise anaokulları ve Sıbyan sınıflarını  şöyle tanımlamıştır: "Çocukların 
yaşlarına uygun olarak  faydalı  oyunlar, geziler,  el işleri,  ilahiler,  yurtseverlik  şiirleri, 
tabiat bilgisine alışkın  konuşmalar  ile onların ruhi ve bedeni  gelişmelerine  hizmet eden 
kurumlar.  Kanun  ana mekteplerin  4 yaşından  7 yaşına kadar  çocuklar  için kurulacağını 
belirtmektedir  (Akyüz, 1996, s. 13). Ayrıca, kanun bunlar için bir nizamname 
hazırlanacağını öngörmektedir. Bunun sonucu olarak da 15 Mart 1915 yılında ana 
mektepler nizamnamesi hazırlanmıştır. Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli uygulamalar ve 
yasal düzenlemeler ile birlikte büyük kentlerde anaokullarınm sayısının hızla çoğaldığı 
görülmektedir (Akyüz,1996, s. 13). "Mart 1917'de bir süredir Türkiye'nin gündeminde 
bulunan Kesintisiz Zorunlu İlköğretim çalışmalarının bir ön hareketi gibi görünen bir 
konuşma, eğitim bakanı Şükrü Bey tarafında  Meclis-i Mebusan'da yapılmıştır. Şükrü Bey, 
bu konuşmasında "ilköğretimin 4 yaşından başlayarak 12 yaşını bitiren çocuklara kadar 
hepsini kapsamına alan bir öğretim olarak" tanımlamaktadır. Osmanlı Devleti son yıllarında 
kısa dönemde de olsa okul öncesi eğitimi geliştirmek için çaba gösterilmişse de bu çabalar 
bu dönemdeki çocukların eğitimine yaygınlaştırılması için yeterli olmamıştır. 

1.2. Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyetin kuruluşu sırasında ülkenin içinde bulunduğu şartlar özellikle 
ilköğretime öncelik verilmesini gerektirdiğinden bu ilk yıllarda okul öncesi eğitim 
kurumlarının sayısında herhangi bir ilerleme görülmemektedir. Genç Cumhuriyet yeni bir 
yurttaş tipi yaratmaya çalıştığı için kaynaklarının önemli bir bölümünü ilköğretimdeki 
okullaşmanın gelişimine harcamıştır. Bu nedenle de okul öncesi dönemin eğitimi ailelerin 
ve yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakılmıştır (Oktay 83a-Oktay 83b). 

25 Ekim 1925 ve 29 Ocak 1930 yıllarında çıkarılan iki tamimle ilköğretimin 
geliştirilmesi için bütçe imkanlarının anaokullarından ilköğretime kaydırılması yönünde 
bakanlığın görüşleri okullara bildirilmiştir. Bakanlığın bu iki tamimi üzerine vilayetlerde 
daha önce açılmış olan anaokulları kapatılmıştır (Ergin, 1977). "Maarif  Vekaleti 
Bütçesinden kaynak alan bağımsız ilkokullara bağlı anaokulların kapatılması yolundaki 
tamiminde ana mekteplerinin istisnai olarak bütçesi müsait vilayetlerde, fabrikalarda  ve 
ziraatte çalışan ve çocuklarını çalıştığı saatlerde tevdi edecek kimsesi bulunmayan birçok 
anaların bulunduğu yerlerde ve yalnız bu esvabı mucibeyle açılabilir. Vekalet, yapacağı 
teftişlerde  bu gibi mekteplerde bulunan çocukların annelerinin çalışmayanlardan olduğunu 
görürse hiç mazeret ve müsamaha göstermeksizin kapatacaktır (Ergin 1977, s.2052)". 
Hükmünün bulunması nedeniyle İstanbul'da çalışan fakir  kadınların çocuklarını 
bırakabilecekleri çocuk yuvaları açılmaya başlanmıştır. "Hayatını amelelikle işçilikle 
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kazanmak zorunda olan dul ve fakir  kadınların 3-7 yaş arasındaki çocuklarını sabahtan 
akşama kadar oyalamak, giydirmek, içermek ve terbiye etmek maksadıyla 1932 yılında 
İstanbul Belediyesi tarafından  bir çocuk yuvası açılmıştır. İşe giden kadınlar sabahları 
çocuklarını getirip müesseseye bıraktıkları ve akşam işten döndükleri zaman aldıkları bu 
kurumun yemekli ve anaokulu niteliğinde olduğunu ifade  edilmektedir (Ergin, 1977, 
s.2061)". 

Milli Eğitim Şura'larında Okul Öncesi Eğitim 

"Okuma çağına girmemiş çocukların eğitimi konusu Cumhuriyet Döneminde ilk kez 
1949'da IV.Milli Eğitim Şurası'nda, "Aile eğitimi üzerinde durulması, ailede demokratik 
eğitimin uygulanması için çeşitli yöntemlerden faydalanılması  gereği" şeklinde belirtilmiştir 
(Özalp, 1977, s.239). 

"1953 teki V.Milli Eğitim Şurasında Okul öncesi eğitim kurumlarının açılması ile 
ilgili hükümlerin yeniden yer aldığı görülmektedir. Yer ve vasıta temini şimdilik ferdi 
teşebbüslere mahalli idarelerin yardımlarına bağlı olmakla beraber, vekalet bu hususta 
elinden geleni yapacaktır" (Ataünal 1977,s.78). 

VII. ve VIII. Milli Eğitim Şurası'nda Okul Öncesi Eğitime İlköğretim bünyesinde 
isteğe bağlı okullar olarak değinilmiştir (M.E.B, 1998). 

Temmuz 1974'deki IX. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim'in amaç ve 
görevlerini yeniden belirleyerek bu eğitimi Milli Eğitim'in genel amaçlarına, temel 
ilkelerine uygun olarak 

1. Çocukların beden, zihin, ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını 
sağlamak, 

2. Onları temel eğitime hazırlamak, 
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme 

ortamı yaratmak, 
4. Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (M.E.T.K. 

Madde 20) 

şeklinde belirlemiştir. Aynı şura'da Okul Öncesi Eğitim kurumlarının bağımsız ana okulları 
olarak kurulabileciği gibi gerekli görülen yerlerdeki Temel Eğitim Kurumlarının birinci 
kademesine bağlı anasınıfları  veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları 
olarak açılabileceği de belirtilmiştir (M.E.B, 1998). 

Haziran 1981'de gerçekleşen X. Milli Eğitim Şurası Türk Milli Eğitimini bütünlüğü 
olan bir program modeli şeklinde alt sistemler olarak ele almış ve ana sınıfı  programları, ana 
sınıfının  amaçlan, ana sınıfında  muhteva ve faaliyet  kategorileri ve uygulamaya dönük 
öneriler başlıkları altında konuyu daha önceki şuralarda görülmediği şekliyle ayrıntılı olarak 
ele almıştır. 

Temmuz 1988'deki XII.Milli Eğitim Şurası'nda Okul Öncesi Eğitim 
Öğretmenliği 2 yıllık bir yüksek öğretim kademesi olarak belirlemiş lise mezunlarının 
okullarda kendilerine verilecek pedagojik formasyon  sonrası öğretmen yardımcısı veya 
eğitici olarak görevlendirilmelerini öngörmüş ve özellikle programların aile ortamından 
gelen yetersizlikleri giderecek şekilde Türkiye'nin şartlarına sosyal ve kültürel yapısına ve 
değer sistemlerine uygun olarak geliştirilmesi kararı alınmıştır (M.E.B, 1998). 

29 Eylül 1993 tarihinde gerçekleştirilen XIV.Milli Eğitim Şurasının diğer 
şuralardan farklı  olarak 2 temel gündem konusundan birini okul öncesi eğitime ayırmıştır. 
292 



Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitimin önemi, Okul Öncesi Eğitimin tanımı ve 
kapsamlar, Okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili sorunlar için Okul Öncesi 
Eğitim ana komisyonu, Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Yaygınlaştırılması, Okul Öncesi 
Eğitim İçin kaynak Temini ve Kullanımı, Okul Öncesi Eğitim Programları ve Eğitim 
Araçları, Okul Öncesi Eğitimde Koordinasyon ve İşbirliği, Okul Öncesi Eğitim Mevzuatı, 
Okul Öncesi Eğitim Alanına Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam, okul Öncesi eğitim 
Modelleri alt komisyonları oluşturularak çalışmalar yapmış ve kararlar almıştır. Bu şuradan 
bugüne kadar da Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü şurada alman kararları 
gerçekleştirme çabasındadır (M.E.B., 1993). 

Mayıs 1996'da XV. Şurada özellikle zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması konusu 
diğer konular yanında yer veren Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitimin gelecek zaman 
içinde hiç değilse 2 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alınması konusunda çok önemli bir 
karar almıştır. Aynı şura'da aile katılım programları, ana-baba okullarının yaygınlaştırılması 
konusunda da kararlar vardır (M.E.B., 1998) 

Okul Öncesi Eğitimle İlgili Resmi ve Özel Kuruluşların Çalışmaları: 

Ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasında özellikle toplumsal 
amaçlar ağır bastığından Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlıklar özellikle 
Çalışma ve Sağlık Bakanlıklarının çıkardıkları kanun ve yönetmeliklerde de çalışan 
kadınların ve çocuklarının bakımı ve eğitiminde onlara yardım edilmesini sağlayıcı 
hükümler yer almıştır. İş kanununda çalışan kadınların çocuklarının bakımı ve eğitimi ile 
ilgili hükümler işverenlere bu konuda bazı yükümlülükler getirirken 27 Ekim 1983 tarih ve 
18059 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu 0-5 yaş çocuklarının bakımı ve eğitimi ile ilgili kurumların açılması ve 
denetlenmesini de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun görevleri arasında 
saymaktadır. 

10 Şubat 1967 tarihinde kurulan Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği 
Türkiyedeki okul öncesinin yaygınlaştırılması ve dünyada bu konu ile ilgili çalışmaları 
izlemek ve bunları Türkiyede uygulamak üzere kurulmuştur. 1972 yılında Türk Milli 
Komitesi olarak OMEP'e üye olan dernek o günden bu yana okul öncesi eğitim alanında 
çeşitli seminerler, sergiler, panelller ve konferanslar  düzenleyerek ve Okul Öncesi Eğitim 
adlı bir yayın organı çıkararak çalışmalarını sürdürmektedir. 

2. Türkiye'de  Okul  Öncesi Eğitimin  Yaygınlaştırılması  ve Farklı  Uygulama  Modelleri 

2.1. Kurum Merkezli Eğitim ve Programlar 

Bugün Türkiye'de okul öncesi eğitim yapan kurumlar çeşitli yasa ve yönetmeliklerle 
resmi ve özel kuruluşlar tarafından  çeşitli adlarla açılmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı ili 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun ilgili organlarınca denetlenmektedir. 

Milli Eğitime bağlı olanlar, bağımsız anaokulları, ilköğretim bünyesinde 
anasınıfları,  kız meslek okulları bünyesinde uygulama anaokulları ve uygulama ana 
sınıflarıdır.  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olanlar ise çocuk 
yuvalan, çocuk bakım evleri, çocuk kulüpleri ve çocuk evleri adları ile açılmaktadırlar. 
Bütün bunlara çeşitli üniversitelerin bünyelerinde yer alan anaokulları, kreş ve okul öncesi 
eğitim merkezleri ile iş yerlerinin kendi mensupları için açmış oldukları benzeri kurumlar da 
eklenebilir. Bu sınıflandırmada  da görüldüğü gibi ülkemizde okul öncesi eğitim hizmeti 
veren kurumların hem yönetimsel olarak hem de kurulma amaçları, programları ve mekan 
donanımları yönünden farklılıklar  bulunmaktadır. Bu nedenle de oluşan eğitim kalitesinde 
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ortak standartlara ulaşmak yönünden kurumların ortak çalışma kurallarının belirlenmesine 
ihtiyaç vardır. 

1912-13 yıllarında okul öncesi eğitim kurumları için belirli bir program 
hazırlanmamış olmakla birlikte eğitimin tesadüflere  bırakılmadan özel bir yöntemle 
yapılması gerektiği önemle vurgulanmıştır. 6 Ekim 1913 tarihinde Tedrisat-ı İptidaiye 
Kanun-ı Muvakkati (İlköğretim Geçici Kanunu)'nun üçüncü maddesinde ana meketepleri ve 
sıbyan sınıfları  ilköğretim kurumları arasında gösterilmiş, kanunun dördüncü maddesinde 
ise ana mektepleri ve sıbyan sınıfları  şöyle tanımlanmıştır: "Çocukların  yaşlarına uygıın 
olarak  faydalı  oyunlar, geziler,  el işleri,  ilahiler,  yurtseverlik  şiirleri,  tabiat bilgisine 
alışkın  konuşmalar  ile onların ruhi ve bedeni  gelişmelerine  hizmet eden  kurumlar 
(Akyüz,1996, s.13). 

Bu tanım bir anlamda bu okullardaki programın içeriğini de yansıtmaktadır. 
Cumhuriyet Döneminde uzun yıllar okul öncesi eğitim kurumları programlarını belirli 
ilkeler doğrultusunda kendileri hazırlamışlardır. Bu konudaki kapsamlı ilk proje M.E.B. 
tarafından  Çiğdem Kağıtçıbaşı başkanlığında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Araştırma 
ve Uygulama Enstitüsü'ne verilen "Türkiye'de Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Projesidir". Bu projede anne-babalara ve öğretmenlere çocuk gelişimi ve Okul Öncesi 
Eğitim Konularında ve Çocuk Yetiştirirken Karşılaşılacak sorunlarla ilgili ipuçları 
verilmiştir. Projede 8 kitap yayınlanmış. Projede bir tanesi Çocuk Gelişimi Eğitimi ve 
Eğitim Kurumlarında Yıllık Program ile diğeri de İstanbul Okul Öncesi Programı Öğretmen 
Klavuzu ismini taşıyan programa ilişkin iki eserin yer aldığı 8 kitap yayınlanmıştır. Projede 
anaokulunun temel amaçları olarak belirlenen benlik, bilişsel, duygusal, sosyal ve yaratıcılık 
gelişimi alanlarının konu temelli, esnek bir programla geliştirilmesi hedeflenmiştir.  Bu 
proje hem kurum merkezli eğitim için olduğu kadar aile merkezli eğitim için de yol 
göstermektedir. 

1989 yılında İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından  okul öncesi deneme 
programının uygulanmasında öğretmene yardımcı olmak amacıyla 4-5 yaş çocukları için 
hazırlanan program örneğinde, bu yaş grubunun gelişim özellikleri dikkate alınarak her 
gelişim alanı ile ilgili amaçlar ve hedef  davranışlar oluşturulmuş ancak bu programın da 
konu ağırlıklı bir çerçeve program olduğu dikkati çekmektedir. 

1992 yılında Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü okul öncesi eğitime toplumda 
giderek artan ihtiyaca cevap vermek üzere kurulmuştur.Genel müdürlük ilk çalışmalarını 
üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile farklı  yaş gruplarının gelişim 
düzeyine göre hazırlanmış program geliştirme işine ayırmıştır. 1994-95 yılma kadar ülke 
genelinde Milli Eğitim Bakanlığının okullarında uygulanan konu amaçlı program yaklaşımı 
yeni program çalışmasında terk edilerek bu kez ilk defa  0-6 yaş grubundaki çocukların çok 
yönlü gelişimini ve onlarda temel davranışların kazandırılmasını esas alan çocuk merkezli 
aktif  öğrenme ilkesine dayalı bir çerçeve program geliştirilmiştir. Yeni program anlayışında 
konular hedeflenen  davranışların kazandırılması için yalnızca birer araç olarak 
düşünülmüştür. Bu ise öğretmenlerin alışmış oldukları konu temelli program yaklaşımından 
oldukça farklı  bir yaklaşımdır. Bugün M.E.B. ve üniversiteler tarafından  yapılan çeşitli 
hizmet-içi eğitim programları ve seminerlerde öğretmen, yönetici ve müfettişlere 
tanıtılmaya çalışılan bu program Cumhuriyet Eğitiminde en yaygın şekilde uygulamaya 
konulan program niteliğindedir. Böylece M.E.B., ülke genelinde bir farklı  Okul Öncesi 
Eğitim kurumlarında ortak ilkelerle uygulanabilecek programı hayata geçirebilmiştir. 
Programın uygulanmasında bazı zorluklar ve farklılıklar  olsa da teme! ilkeler yönünden, 
standart bir yaklaşımın benimsenmeye başladığı da söylenebilir. 

294 



Türkiye'de kurumsal eğitim, % 9.3'lük oranıyla henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. 
2000 yılı için konulan hedef  çağ nüfusunun  %16'sının okullaştırılmasıdır. Ayrıca çıkarılması 
için çalışılan Okul Öncesi Eğitim Yasası da kurumların sayısını arttırmak ve özellikle 
kurumlar arasındaki farklılıkların  azaltılmasına yönelik çalışmaları hızlandıracaktır. 1923-
1998 yılları arasında okul öncesi kurumsal eğitimin gelişmesi ise tablo I'de görülmektedir. 

Tablo 1 
1923-1998 Döneminde Öğretim Yılına Göre Okul Öncesinde Sayısal Gelişmeler 

Öğretim Yılı Okul Öğrenci Öğretmen 
1923-1924 80 5880 136 
1943-1944 49 1604 63 
1963-1964 146 4767 180 
1983-1984 2784 78981 4414 
1997-1998 7532 240885 10186 
(M.E.B., 1998). 

Okul öncesi kurum, öğrenci ve öğretmen sayısındaki artış dikkati çeker nitelikte olsa 
da, çağ nüfusunun  gerçek ihtiyacını karşılamaktan henüz çok uzaktır. Ayrıca okulların 
çoğunluğu, büyük şehir merkezlerindedir. Bu durum bir yönüyle çalışan kadınların ve 
büyük iş yerlerinin büyük şehirlerde daha fazla  olması ile açıklanabilirse de, fırsat  eşitliğini 
sağlamak ve aileler arasındaki eğitim farklarını  en aza indirebilmek açısından kasaba ve 
köylerde de okul öncesi eğitim kurumlarının açılması son derece önemlidir. XV. Şurada 
ilköğretim ve yönlendirme komisyonunun kararı uyarınca ilköğretimden önce en az iki yılın 
daha zorunlu hale getirilmesi, henüz uzak bir ihtimal gibi görünse de iyi planlanabilirse 
uzun vadede çok büyük yarar sağlayabilecek bir çözüm olarak görünmektedir. 

2.2. Aile Merkezli Eğitim 
Okul öncesi eğitim özelliği gereği yalnız kurumsal olarak değil aynı zamanda ailede 

de gerçekleştirilebilecek bir eğitimdir. Bu açıdan özellikle annelerin bilinçlendirilmesi ve 
bilgilendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bugün olduğu gibi eğitim 
tarihimizde de anne eğitimi ile ilgili bazı örnekler bulmak mümkündür. 

Ekim 1910'da Beyazıt'ta açılan Osmanlı Ana Mektebi adındaki okul o dönem 
koşulları için son derece ilgi çekicidir. Zira bu okul bugün özellikle yaygınlaştırılmaya 
çalışılan anne eğitimi veya ana-baba okulları tarzındaki yetişkin eğitimi çalışmalarının bir 
öncüsü gibi görülmektedir. Zira bu okulun amacı "İstanbul kadınlarının annelik ve ev 
hanımlığı görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için onlara gerekli bilgileri 
vermektir (Akyüz, 1996)." Bu okul ana-baba okullarının ilki olarak tanımlanabilir. 

Okul öncesi eğitimde aile içi eğitimin kalitesi okul öncesi kurumlarında verilen 
eğitimle desteklendiği zaman çocuğun gelişimi açısından çok olumlu sonuçlara götürebilir. 
Bu nedenle kurumsal eğitim kadar ve hatta ondan da daha fazla  gerekli ve önemli olan 
ailelerin eğitimidir. Bu eğitimde ailenin çocuk gelişimi hakkında bilgilendirilmesi çocuğun 
gelişim düzeyine uygun eğitim yaklaşımları konusunda bilinçlendirilmesi son derece 
önemlidir. Bu çerçeve içinde son yıllarda Türkiye'de yapılan çalışmalar çerçevesinde Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı  ve Yetişkin Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün birlikte gerçekleştirdiği 
çalışmalar aile merkezli okul öncesi eğitimi kapsamında zikredilebilir. Anne -Çocuk 
Eğitim Programı adı altında yapılan bu çalışma, öncelikle annelerin 5-6 yaşındaki 
çocuklarıyla gerçekleştirebilecekleri eğitim etkinliklerini içermektedir. Programın 
uygulaması sırasında annenin bireyler arası iletişime ilişkin kazançları onun çocuğuyla 
olduğu kadar, eşi ve diğer aile bireyleri ve yakın çevresiyle ilişkilerini de olumlu bir şekilde 
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etkilemektedir. Buna ilişkin araştırma verilerine göre anne çocuk eğitim programına katılan 
çocuklarda bilişsel becerilerde gelişme ile davranışlarında ve sosyal ilişkilerindeki gelişme 
dikkati çekmektedir. Yine bu programa katılan annelerin programdan önce kullandıkları sert 
ve şiddete dayalı çocuk yetiştirme tutumlarından programdan sonra vazgeçtikleri 
gözlenmiştir. Bu programdan anne-çocuk ilişkisi olumlu yönde etkelenmiştir. Bu program 
annenin kendi kişiliğinde daha sabırlı, kendine güvenli, daha güçlü ve verimli olma yönünde 
etki yapmıştır. Annelerdeki değişiklik ev ortamında da olumlu değişmelere neden olmuştur 
(Bekman,1998). 

Aile Merkezli Eğitim için yapılanlara bir başka örnek de İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Prof.Dr.  Haluk Yavuzer başkanlığında 
başlatılan ve bugün çeşitli kurum ve kuruluşlarca sürdürülen Ana-Baba Okulu 
Programlarından da söz edilebilir. Bu programlar farklı  yaş gruplarındaki çocukları olan 
ana-babalara eşler arası ilişkiler, iletişim, gelişim dönemleri, okul başarısı, uyum ve 
davranış sorunları vb. konularda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Başlangıçta İstanbul'la 
sınırlı olan bu çalışmalar son birkaç yıldır Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Ereğli, Bursa 
vb. çeşitli illere taşınacak yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

YA-PA adlı yayın kuruluşu tarafından  Haziran 1994 tarihinden itibaren yurt çapında 
kurmuş olduğu bayi teşkilatı ile sürdürülen Açık Okul Öncesi Eğitim Projesi de bu 
çerçevede yer alabilecek bir model olarak örnek gösterilebilir. Bu modelde uzmanlar 
aracılığı ile açıklamalar yapılmakta ve kitaplar önerilmektedir (YA-PA, 1998). 

2.3. Kurum-Aile ve Toplum Merkezli Eğitim Çok Amaçlı 

Okul Öncesi Eğitim Merkezi Modeli 
Çocuk merkezli kurumsal eğitim programları ve aile merkezli anne eğitim 

programlarının yanısıra Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik bir başka örnek de "Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi" 
modelleridir. Bu modelde sadece çocukların ya da sadece anne-babaların eğitimi değil, aynı 
zamanda öğretmenlerin ve müfettişlerin  eğitimi de söz konusudur. Çok amaçlı eğitim 
merkezi modeli çocuğun eğitimini etkileyecek tüm bireylerin ihtiyaçları olan eğitimi bizzat 
katılarak alabilecekleri bir modeldir. Bu modelde en iyi kalitedeki hizmet en düşük 
maliyetle elde edilmeye çalışılmaktadır. Yine bu modelde öğretmenin hizmet içi eğitimi ve 
toplum katılımı ile çocuğu çevresinden soyutlamadan eğitmek amaçlanmaktadır. Buradaki 
eğitim çocuğun psikolojik, sosyal, duygusal, zihinsel merakını uyandırarak destekleyerek 
temel gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çok amaçlı okul öncesi eğitim merkezi 
modelinin ilk örneği 1994 yılından beri İstanbul Küçükçekmece sınırları içerisinde M.E.B.-
Unicef-Küçükçekmece  Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 
Merkez aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. 

1. Okul Öncesi Eğitim Birimi 

a-Bağımsız Anaokulu 

b-Gezici Otobüs Anaokulu 

2. Yetişkin Eğitim Birimi 

3. Aile Danışma Birimi 

4. Araştırma Birimi 

5. Eğitici Materyal ve Araç Geliştirme Birimi 
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Görüldüğü üzere böyle bir merkez yaklaşımı içerisinde hem 3-6 yaş çocuklarının 
eğitimi hem de onları eğitecek öğretmenler, müfettişler  ve anne-babaların eğitimi 
gerçekleştirilebilmektedir. Merkezdeki çalışmalara katılan öğretmen ve aileler eğitim 
çalışmalarının dışında hem danışma biriminden yararlanabilmekte hem de çocuklarıyla 
birlikte ve onlar için eğitici araçları nasıl yapacaklarını bizzat atelye çalışmalarıyla 
öğrenmektedirler. Merkezin bulunduğu yer itibariyle parasal veya ailesel nedenlerle 
anaokuluna gelemeyen çocuklar için düşünülen gezici anaokulu belirli bir zaman dilimi 
içinde zihinsel ağırlıklı bir eğitim programı uygulayarak hiç anaokulu eğitimi alma şansı 
olmayan çocuklara böyle bir fırsat  sunmakta ve onları ilköğretime hazırlamaya 
çalışmaktadır. Bu yıl bu çalışmalara eklenecek gezici oyuncak kütüphanesi faaliyete 
geçtiğinde, annelerin eğitimi evde de sürdürebilmeleri ve çocukların uygun eğitim materyali 
ile oynayabilmeleri mümkün olabilecektir. 

Bu model sadece çocuğu eğitmeyi amaçlayan okul öncesi eğitim kurumları 
modelinden veya sadece anneyi eğitmeyi amaçlayan anne eğitimi modellerinden daha çok 
yönlü bir içerik sunmakta; ailelerin ve çevre halkının, öğretmenlerin, yöneticilerin, 
müfettişlerin,  üniversite öğrencilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin 
katılımına ve herbirinin ihtiyaçlarına uygun eğitimi almalarına fırsat  verilmektedir. Bu 
modelin yeni bir örneğini M.E.B. ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile Ankara'da kurulması 
çalışmaları da hızla sürdürülmektedir, henüz proje olarak yürütülen bu çalışmaların daha 
sonra diğer illere de yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 

Radyo-Televizyon ve Video Yoluyla Anne-Baba ve Çocuk Eğitim Programı 

Radyo-televizyon ve video teknolojisinin eğitimde kullanılması özellikle geniş 
kitlelere ulaşmak yönünden son derece yararlı Türkiye'de radyo ve Televizyon özellikle 
TRT belirli bir sistematik içinde olmasa da gerek çocuklar gerekse aileler için pekçok 
yararlı program gerçekleştirilmiştir. Bu modelde medya acılığıyla anne-baba eğitim 
programlarını gerçekleştirecek video filmler  hazırlanmıştır. Bu yolla 0-3 yaş grubu 
çocuklara sahip anne-babalara eğitim vermek üzere kullanılacak herbiri 10'ar dakikalık 
filmler  hazırlanmıştır. Bu programlar aracılığıyla 0-3 yaş çocukların evrensel olarak 
gösterdikleri gelişim özellikleri ve bu çocukların kendi kültürlerinde yaşam şartları ele 
alınmaya çalışılmıştır (Yılmaz-Ülküer, 1995). 

Susam Sokağı 

Susam Sokağı Programı bunların arasında belirli ilkeler ve uzmanlara danışılarak 
yoğun bir çalışma sonucunda gerçekleştirilen en dikkate değer program olarak 
tanımlanabilir. Program, sosyo ekonomik düzeyi düşük, okul öncesi çağdaki 5-6 yaş 
çocukları için hazırlanmıştır. Ancak, yapılan araştırma ve gözlemler programın yayınlandığı 
dönemde farklı  yaş gruplarındaki çocuklar ve hatta yetişkinler tarafından  izlendiğini 
göstermektedir. Programda kullanılan okuma yöntemi konusunda öğretmenlerce bazı 
eleştiriler yapılmışsa da genelde çocukların dil ve zihinsel gelişmesi yönünden çok katkı 
sağladığı konusunda ortak görüşlerin çoğunlukta olduğu dikkati çekmektedir. 

Bakıcı Anne Eğitim Programı 
Bu programın çocuk bakımında annenin yerini alabilecek destek elemanları 

yetiştirmeye yöneliktir. 

Bu modelde 3 ana amaç vardır: 

1- Çalışan annelere uygun bir okul öncesi servisi sağlamak. 
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2- Düşük sosyo ekonomik düzeydeki çalışan kadınlara düşük ücretli ve kaliteli çocuk 
bakımı sağlayarak çalışmalarına imkan vermek, 

3- Evde oturan ve kendi aile gelirlerine katkı yapmak isteyen kadınlara başkalarının 
çocukları için gündüz bakımı imkanı sağlamaktır. 

İlk örneği M.E.B.-Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nun işbirliği ile hazırlanmış bu program ençok ihtiyacın olduğu 24 yerleşim 
biriminde uygulanmış ve bugüne kadar 800 bakıcı anne eğitilmiştir (Yılmaz-Ülküer, 1995). 

Benzeri bir çalışma olan ve Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Merkezi 
tarafından  ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümünün katkılarıyla gerçekleştirilen Çocuk Bakıcılığı 
Programı da bu kategoride ele alınabilir. 
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1923'TEN GÜNÜMÜZE OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI 

Prof.  Dr. Tanju  GÜRKAN 

Bugün ben sizlere eğitim programı kavramından hareketle Cumhuriyet'ten 
günümüze okulöncesi eğitim programlarından söz edecek, anasınıflarında  uygulanmakta 
olan programın değerlendirildiği bir araştırmanın bulgularını vererek geleceğe yönelik bir 
kaç öneri üzerinde duracağım. 

Eğitim programı sözcüğü 20. yüzyıla kadar KONULAR LİSTESİ anlamında 
kullanılmıştır. Bu anlam kapsamında eğitim programı çok çeşitli şekillerde tanımlanmıştır 
(Olivia: 1988). 

Bu tanımlara kısaca göz atalım. 

Eğitim programı; 
konular listesidir. 
ders içerikleridir. 
çalışmaların programlanmasıdır. 
derslerin sıralanmasıdır. 
hedef  davranışlar grubudur. 
öğretim materyalleri listesidir. 
okul içinde ve dışında öğretilen herşeydir. 
okul personeli tarafından  planlanan herşeydir. 

Şüphesiz eğitim programlan üzerinde uzmanlaşmış eğitimcilerin tanımları çok daha 
kapsamlı ve betimleyicidir. Ben burada bu tanımları tek tek verecek ve üzerinden tartışacak 
değilim. Ancak Türkiye'de eğitimin bir bilim dalı olarak yerleşmesinde büyük emeği geçen 
iki değerli eğitimcimizin eğitim programı tanımlarını hatırlamadan da geçemeyeceğim: 

Sayın Varış (1996:13), eğitim programını "bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler 
ve yetişkinler için sağladığı milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük 
tüm faaliyetler"  olarak tanımlamaktadır. Varış'a göre eğitim programı milli eğitim 
politikasına ters düşmeyen tüm etkinlikleri ve yaşantıları kapsar. 

Sayın Ertürk (1979:95), eğitim programını "yetişek" olarak adlandırmakta ve 
"geçerli öğrenme yaşantıları düzeni" olarak tanımlamaktadır. Ertürk'e göre yetişek, öğrenci 
açısından bir öğrenme yaşantıları düzeni, eğitimci açısından ise bir eğitim durumları 
düzenidir. 

Bu iki tanıma baktığımızda eğitim programının kapsamlı, çok boyutlu ve 
betimleyici olduğunu görüyoruz. 

Eğitim sistemi içinde hazırlanan eğitim programları doğrultusunda eğitim-öğretim 
etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim 
programları başta idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler olmak üzere uygulanan 
programla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan herkese rehberlik etmek amacıyla 
hazırlanmaktadır. Bu noktada eğitim programının bağlayıcı değil bağlar geliştirici olduğu 
unutulmamalıdır. Hazırlanan ve uygulamaya konulan programın devamlı geliştirilmesi de 
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gerekmektedir. Ancak program geliştirme yalnızca süregelen programla ilgili yazılı bir 
doküman hazırlamak anlamına gelmemektedir. Program geliştirme varolan programı, 
uygulamada, araştırmacı bir yaklaşımla sürekli olarak geliştirmektir. Devamlı, kapsamlı ve 
uygulamalı bir süreçtir. 

Türk Milli Eğitim Sisteminde uzun süre dersler ve konular listesi anlamında 
kullanılan "müfredat  programı" anlayışı 1950'li yılardan sonra yerini "Eğitim programı" 
anlayışına bırakmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Program Geliştirme çalışmalarına da aynı 
yıllarda ağırlıklı bir şekilde başlanmıştır. 1950'li yıllarda ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde başlayan program geliştirme çalışmaları, 1960'lı yıllarda 222 sayılı İlköğretim 
Kanunun getirdiği hükümler doğrultusunda ilkokul programları üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Türkiye'de okulöncesi eğitimin gerçek anlamda önem kazanması 1970'li yıllara 
rastlamaktadır. 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu" tüm 
öğretim kademelerini bir bütün olarak ele almış, okul-öncesi eğitimi zorunlu öğrenim çağına 
gelmemiş çocukların eğitimi olarak mütalaa etmiştir. 

1981 yılında toplanan 10. Milli Eğitim Şurası'nda okulöncesi eğitime gereken ağırlık 
verilerek, uygulamaya dönük öneriler geliştirilmiştir. 

1992 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı bünyesinde "Okulöncesi 
Eğitim Genel Müdürlüğü" kurulması ile okul-öncesi eğitim alanında önemli bir gelişme 
kaydedilmiştir. 

1993 yılında toplanan 14.Milli Eğitim Şura'smda okulöncesi eğitim tüm yönleri ile 
ele alınmış ve geleceğe yönelik önemli öneriler geliştirilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulöncesi eğitim kurumlarının amaçları kapsamı, 
dayanakları, ilkeleri, kayıt, kabul koşulları, personelin görev, yetki ve sorumlulukları, mali 
hükümler, tutulacak defter,  dosya ve formlar  gibi konulardaki uygulamalar Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından  hazırlanan ve yayımlanan yönetmelikler doğrultusunda 
yürütülmektedir. Bu yönetmeliklerin belli başlıları şunlardır: 

1953 yılında yayımlanan Anaokulu Yönetmeliği 

1962 yılında yayımlanan Anaokulları ve Sınıfları  Yönetmeliği 

1984 yılında yayımlanan M.E. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Anaokulları ve 
Anasınıfları  Yönetmeliği 

1992 yılında yayımlanan Anaokulu - Sınıfı  ve Uygulama Sınıfı  Yönetmeliği 

1996 yılında yayımlanan M.E.B'lığı Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 

Okulöncesi Eğitim Programlarına bakıldığında ise 1985 yılında yayımlanan 6 Yaş 
Grubu Programı, 1989 yılında yayımlanan Okulöncesi Eğitim Programı ve 1994 yılında 
yayımlanan Okulöncesi Eğitim Programları; program geliştirme ilkeleri ve eğitim programı 
anlayışı doğrultusunda hazırlanmış programlar olarak ele alınabilecek çalışmalardır. 

1989 yılında yayımlanan Okulöncesi Eğitim Programı ile 1994 yılında yayımlanan 
Okulöncesi Eğitim Programlarını kısaca karşılaştırdığımızda birkaç önemli nokta dikkat 
çekmektedir: 

- 1989 programı yalnızca 4-5 yaş grubuna yönelik bir programdır. 1994 programı ise 
okulöncesi eğitimde sürekliliği dikkate almakta ve bu dönemi 0-36 ay, 37-60 ay ve 61-72 ay 
şeklinde üç bölüme ayırarak üç ayrı program şeklinde sunulmaktadır. 
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- 1989 programı konuları merkeze alan bir program anlayışına göre hazırlanmıştır. 
1994 programları ise çocuğu merkeze alan bir program anlayışına göre hazırlanmıştır. 

- 1989 programı, eğitim programının daha sınırlı sayıdaki boyutu üzerinde dururken, 
1994 programlan daha fazla  boyutu ele almaktadır. 

- 1989 programı 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitim amaçlarını dört grupta ele 
almıştır. Beden ve hareket gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, zihin gelişimi ve dil 
gelişimi. 

1994 programında ise çocukların gelişim özellikleri üç boyutta ele alınmıştır: 
Psikomotor gelişim, psiko-sosyal gelişim ve bilişsel gelişim. 

- 1989 programında örnek ünite sayısı çok fazladır.  30 ayrı ünite önerilmiş ancak 
bunlardan 19'unun amaç ve davranışları yazılarak diğer ünitelerin çevre özelliklerine göre 
ele alınıp işlenebileceği belirtilmiştir. 

1994 programında bütünlük ilkesinden hareketle işlenebilecek konular 10 ana konu 
olarak belirlenmiş, ayrıca ana konuların alt konularının isimleri de yazılmıştır. Beş farklı 
konu da yapılacak etkinliklerde kullanılabilecek diğer konu başlıkları olarak belirtilmiştir. 

- 1994 programında; 1989 programından farklı  olarak, belirtke tablosu, konu analizi 
tablosu, örnek eğitim durumları, günlük plan örneği ile oyun, şarkı, şiir, okuma yazmaya 
hazırlık çalışmaları örnekleri, gözlem formları,  eğitim araç-gereçlerinin özellikleri ve listesi 
yer almaktadır. 

1994 yılında hazırlanan ve halen uygulanmakta olan okulöncesi eğitim 
programlarının bugüne kadar hazırlanan programlar arasında; çocuğu merkeze alan 
yaklaşımı, programın çeşitli boyutlarını kapsaması, örnek eğitim durumlarına yer vermesi 
gibi özellikleri nedeniyle daha çağdaş bir program anlayışı ile hazırlandığı söylenebilir. 

1994-1995 öğretim yılından bu yana uygulanan bu programların henüz bir 
değerlendirilmesi yapılmamıştır. Şüphesiz bir programın değerlendirilmesi bilimsel bir 
araştırma yaklaşımı ve süreci gerektirir. Daha sonra yapılacak böylesi bir değerlendirme 
çalışmasına ipucu verebileceğini düşünerek bu toplantıda sunmak üzere küçük bir program 
değerlendirme çalışması yaptım. 

Türkiye'de 1998 yılında 0-6 yaş grubunda yaklaşık 8.5 milyon çocuk bulunmaktadır 
(M.E.B 1997: 38). Bu 8.5 milyon çocuğun %30'u 5-6 yaş grubunda yani anasınıfı 
yaşındadır. Ayrıca okulöncesinde okullaşma oranının en yüksek olduğu yaş grubu da budur. 

Bu nedenle 1994 okulöncesi eğitim programlarından Anasınıfı  Programını 
değerlendirilmeyi tercih ettim. Bu çalışmamda Ankara ili; Altındağ, Mamak, Çankaya, 
Yenimahalle ve Keçiören ilçelerindeki ilköğretim okullarından, her ilçeden altı okulu 
tesadüfi  örnekleme yoluyla belirledim. Seçilen bu okullardan çalışmaya katılmak isteyen 
ikişer anasınıfı  öğretmenini çalışmanın örneklemine dahil ettim. Toplam 60 öğretmene 
kendi hazırladığım, programın tüm boyutlarını kapsayan bir program değerlendirme anketi 
uyguladım. 

Bu çalışmanın bulgularını kısaca özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz: 

Çalışmaya katılan 60 anasınıfı  öğretmeninin hepsi kadındı ve Gazi Üniversitesi 
Mesleki Eğitim Fakültesinin okulöncesi öğretmeni yetiştirmeye yönelik çeşitli 
programlarından mezunlardı, %17'sinin kıdemi 5 yıldan az, %55'inin kıdemi ise 11 yıldan 
fazlaydı. 
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Öğretmenlerin hepsi, 1994 programmda yer alan Okulöncesi Eğitimin Amaçlarını ve 
İlkelerini, tamamen yada kısmen yeterli, açık ve anlaşılır olarak değerlendirirken % 67'si 
programda yer alan bu ilkelerin örneklerle zenginleştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin hepsi, Okulöncesi Eğitimde Dikkat Edilecek Hususlar bölümünü, 
tamamen ya da kısmen gerekli, yeterli, açık anlaşılır ve uygulanabilir olarak 
değerlendirmişlerdir. 

1994 programında yer alan Değerlendirme bölümünü, öğretmenlerin %77'si 
tamamen ya da kısmen gerekli olarak değerlendirirken, % 23'ü gereksiz olduğunu 
belirtmiştir. Öğretmenlerin %56'sı bu bölümü tamamen ya da kısmen yeterli bulurken 
% 44'ü yetersiz bulmuştur. Öğretmenlerin tamamına yakını değerlendirme bölümünü 
tamamen ya da kısmen açık-anlaşılır ve uygulanabilir olarak değerlendirmişlerdir. 

Öğretmenlerin hemen hemen hepsi, programda yer alan Anasınıfı  Programının 
Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususları, tamamen ya da kısmen, gerekli, yeterli, açık-
anlaşılır ve uygulanabilir olarak değerlendirmişlerdir. 

Programda yer alan Gelişim özelliklerini öğretmenlerin % 18'i kapsam 
bakımından yetersiz olarak değerlendirirken, % 62'si bu özelliklerin ancak bazılarının 
gözlenebilir olduğunu belirtmiştir. 

Öğretmenler, programda yer alan Hedef  ve Hedef  Davranış ifadelerini 
değerlendirirken farklı  görüşler belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 40'ı bu ifadeleri  kapsam 
bakımından kısmen yeterli, % 20'si ise yetersiz olarak değerlendirmiştir. İfade  biçimi 
açısından öğretmenlerin %33'ü hedef  ve hedef  davranış ifadelerini  kısmen anlaşılır, % 
11 'i ise anlaşılmaz bulduklarını belirtmişlerdir. 

Hedef  ve hedef  davranışları gerçekleştirilebilme durumu bakımından öğretmenlerin 
% 86'sı tamamen ya da kısmen uygun olarak değerlendirirken, % 11'i bu hedef 
davranışların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenler 
tamamen yada kısmen hedef  ve hedef  davranışların ölçülebilir olduğunu belirtmişlerdir. 
Ancak kısmen ölçülebilir diyenlerin oranı % 60 gibi yüksek bir orandır. 

Anasınıfı  programındaki İşlenebilecek Konular Listesini öğretmenlerin % 40'ı 
yeterli, % 33'ü kısmen yeterli, % 27'si ise yetersiz bulduklarını söylemişlerdir. 

Öğretmenler aşağıdaki konuların listeden çıkarılmasını istemektedirler: 
- İnsanın yaşamını sürdürmesi için gerekli araçlar ve kullanımı (20 öğretmen). 
Gerekçeleri: Bu konu diğer konular işlenirken yeri geldikçe zaten ele alınıyor. 
- Dünyamız ve Uzay (15 öğretmen). 
Gerekçeleri: Bu yaş grubuna konunun ağır ve soyut gelmesi. 
- Ailem ve Çevrem (10 öğretmen) 
Gerekçeleri: Kapsamı çok geniş. Kapsamı daraltılarak kalması. 
- Duygularım, ben kimim? (10 öğretmen) 
Gerekçeleri: Bu yaş, için konunun erken olması. 
- Toplumsal Yaşam (8 öğretmen). 
Gerekçeleri: Bu konu diğer konular işlenirken yeri geldikçe zaten işleniyor. 
- Doğamız (8 öğretmen) 
Gerekçeleri: Mevsimler işlenirken zaten doğa konusu ele almıyor. 
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Öğretmenler konu listesine aşağıdaki konuların da eklenmesini önermektedirler: 
Vücudumuz (16 öğretmen). 
Yeniyıl ve Zaman Kavramı (10 öğretmen). 
Yakın Çevremiz (10 öğretmen) 
Toplumsal Kurallar (8 öğretmen) 
Programda yer alan Belirtke Tablosunu öğretmenlerin % 40'ı anlaşılır, % 56'sı 

kısmen anlaşılır % 4'ü de anlaşılmaz olarak değerlendirmişlerdir. Belirtke Tablosunun 
işe yarama durumunu öğretmenlerin % 28'i çok, % 67'si orta, % 5'i ise hiç olarak 
belirtmişlerdir. 

Öğretmenler ünite ve günlük plan hazırlarken ve özellikle değerlendirme 
etkinliklerini planlarken belirtke tablosundan yararlanıp yararlanmadıkları sorusuna % 20 
oranında herzaman yararlanıyorum, % 75 oranında arasıra yararlanıyorum, % 5 
oranında ise hiç yararlanmıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. 

Öğretmenler Örnek Konu Analizi Tablosundan yararlanıp yararlanmadıkları 
sorusuna da aynı şekilde yanıt vermişlerdir. 

Programda yer alan Örnek Eğitim Durumlarını öğretmenlerin % 33'ü yeterli, % 
44'ü kısmen yeterli, % 23'ü ise yetersiz bulduklarını, hemen hepsi tamamen ya da 
kısmen örnek eğitim durumlarını açık ve anlaşılır bulduklarını belirtmişlerdir. Ancak örnek 
eğitim durumlarının kendi okullarında uygulanabilirliğini öğretmenlerin % 51 'i 
uygulanabilir, % 44'ü kısmen uygulanabilir, % 5'i de uygulanamaz olarak 
değerlendirmişlerdir. 

Programda ek olarak verilen örnek oyun, tekerleme ve benzerinden yararlanma 
durumunu öğretmenlerin % 5'i çok, % 85'i orta, % 10'u hiç şeklinde belirtmişlerdir. 

Programda yer alan Gözlem Formlarını kapsam bakımından % 44'ü yeterli, % 33'ü 
kısmen yeterli, % 23'ü ise yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. 

Gözlem formlarını  ifade  biçimi olarak % 72'si açık ve anlaşılır, % 28'i kısmen açık 
ve anlaşılır şeklinde değerlendirmişlerdir. 

Gözlem formlarında  yer alan özelliklerin gözlenebilir olup olmadığı konusunda ise 
öğretmenlerin % 44'ü gözlenebilir derken % 56'sı kısmen gözlenebilir demişlerdir. 

Öğretmenlerin % 44'ü gözlem formları  aracılığı ile elde ettikleri bilgileri nasıl 
yorumlayacaklarını bildiklerini ancak % 12'si kısmen bildiklerini, % 44'ü ise hiç 
bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Bu konuda programda örneklere yer verilmesini ister miydiniz? sorusuna da 
öğretmenlerin % 88'i evet diye yanıt vermişlerdir. 

Programda yer alan gereç listesi genellikle yeterli olarak değerlendirilirken 
öğretmenlerin % 77'si bu listedeki araçların ancak bazılarını sağlayabildiklerini 
belirtmişlerdir. 

Öğretmenler 1994 programını uygularken hangi sorunlarla karşılaştıkları sorusuna şu 
yanıtları vermişlerdir: 

- Sınıfın  fiziki  koşullarının uygun olmayışı (25 öğretmen). 
- Bazı hedeflerin  nasıl gerçekleştirildiği konusunda öğretmenin yetersiz kalması 

(24 öğretmen). 
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- Araç-gereç eksikliği (15 öğretmen). 
- Sınıfların  kalabalık olması (12 öğretmen). 
- Ailenin bilinçsiz olması (10 öğretmen) 

Öğretmenlerin hepsi; "program uygulanmaya konmadan önce programı tanıtan bir 
seminere katılmak ister miydiniz?" ve "Böyle bir seminerin daha sonraki uygulamalarınız 
için gerekli ve yararlı olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna evet diye yanıt 
vermişlerdir. 

Ayrıca öğretmenlerin hepsi programın yanısıra bir Öğretmen Kılavuz Kitabının 
hazırlanmasının çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenler diğer görüşler ile ilgili açık uçlu soruya şu yanıtları vermişlerdir: 

- Programı tam olarak kavrayamadım. Bu nedenle seminer ve öğretmen kılavuz 
kitabı istiyorum (30 öğretmen). 

- İlköğretim okullarındaki anasınıflarının  fiziki  koşullarını gözönüne alarak 
programın gözden geçirilmesini istiyorum (25 öğretmen). 

- Program önce pilot okullarda uygulanmalı sonra düzeltilerek yaygınlaştırılmalıydı 
(12 öğretmen). 

- Bu programın masa başında gerçek anasınıfı  koşularını bilmeyenler tarafından 
hazırlandığını düşünüyor ve programın uygulayıcılarının katılımıyla düzeltilmesini 
istiyorum (10 öğretmen). 

- Programa yıllık plan örneği konmasını istiyorum (5 öğretmen) 

Değerli dinleyenler, bu küçük çalışmanın sonuçları, bize 1994 yılında yeni bir 
anlayışla hazırlanan okulönesi eğitim programlarının değerlendirilmesine ve geliştirilmesine 
ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir. Bu konuda kapsamlı ve bilimsel bir araştırma 
yapılmalıdır. 

Cumhuriyetin 75. Yılında okulöncesi eğitime baktığımızda dünden bugüne oldukça 
mesafe  katettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak daha önümüzde oldukça uzun bir yol var. Bu 
yolda ilerleyebilmek için daha hızlı bir tempoya ve daha farklı  yaklaşımlara gereksinim 
duyulmaktadır. 

1970'li yıllarda okulöncesi eğitimde okullaşma oranlarından söz ederken bindeli 
sayılar veriyorduk. Bugün 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında %13.5'u hedefliyoruz.  Şüphesiz 
bindeli oranlardan yüzdeli oranlara ulaşmış olmak bir başarıdır. Ancak diğer ülkelerdeki 
okullaşma oranlarına baktığımızda bu başarı gibi görünmemektedir. Bu noktadan sonra 
NELER YAPILMALIDIR? 

- Bana göre 0-6 yaş grubunda yaklaşık 8.5 milyon çocuk bulunan, genç nüfusa  sahip 
bir ülkede öncelikle nüfus  planlaması gerçekleştirilmelidir. Aksi halde böylesine artan bir 
nüfusa  eğitim olanakları sağlamak ülkemiz için mümkün görünmemektedir. 

- Nüfus  planlaması, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
koordinatörlüğünde yerel yöneticiler, din görevlileri, öğretmenler, kitle iletişim araçları ve 
benzerlerinin aktif  katılımıyla bir an önce bir kampanya şeklinde başlatılmalı ve 
sürdürülmelidir. 

304 



- Okulöncesi eğitimde kurum merkezli anlayıştan ev merkezli anlayışa geçilmelidir. 
Daha önce sıklıkla dile getirilen ve proje şeklinde dar kapsamlı olarak uygulanan "Çok 
Amaçlı Okulöncesi Eğitim Merkezleri" çeşitli bölgelerde kurulmalı ve giderek 
yaygınlaştırılmalıdır. Bu merkezlerde okulöncesi eğitimin yanısıra yetişkin eğitimi de 
yapılmalı, oyuncak kütüphanesi kurulmalı, aile danışma birimi, öğretmen danışma birimi ile 
öğretmenler için kaynak ve materyal kütüphanesi oluşturulmalıdır. Bu merkezlerde, 
verilecek hizmetler doğrultusunda uzman olan elemanlar görevlendirilmeli ve gereksinim 
duyulduğunda Üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. 

- Gezici okulöncesi eğitim birimleri oluşturulmalıdır. Bu birimlerde anne eğitimi 
ile sağlık hizmetleri de sunulmalıdır. 

- Doğu ve Güneydoğu illeri ile gece kondu bölgelerinde Anne-Eğitimi, Ana-Baba 
Okulu, Kız Çocuklarının Eğitimi, Anne Destek Programı, Eşit Fırsat Eğitimi, gibi isimlerle 
uygulanan projeler yaygınlaştırılarak devamlılığı sağlanmalıdır. 

- Okulöncesi eğitim programları geliştirilirken çocuğu merkeze alan yaklaşım 
sürdürülmeli, ancak daha esnek bir program anlayışı benimsenmelidir. Programlarda 
çocukların ve öğretmenlerin yaratıcılıklarının ön plana çıkarılması ve geliştirilmesi temel 
ilke olarak kabul edilmelidir. Ayrıca programlarda aile katılımını arttırıcı önlemler de 
alınmalıdır. 

- Eğitim programı hazırlandıktan yada geliştirildikten sonra, uygulanmadan önce ya 
da uygulama sürerken, ilgili öğretmenlere seminerler düzenlenerek yeni programı 
tanımaları ve sorularına yanıt bulmaları sağlanmalıdır. 

- Eğitim programına paralel olarak Öğretmen Kılavuz Kitapları hazırlanmalıdır. 
Örnek Kılavuz Kitap merkezde hazırlandıktan sonra değişik bölgelerdeki öğretmenlerin 
kendi uygulamalarını diğer okulöncesi öğretmenleri ile paylaşmaları için kendi Kılavuz 
Kitaplarını hazırlamaları özendirilmeli ve bu Kılavuz Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından  basılarak dağıtılmalıdır. 

- Öğretmenlere değişik ve yeni öğretim becerileri kazandırmaya yönelik çeşitli 
hizmet-içi eğitimler düzenlenmelidir. 

- Şüphesiz bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim bütçesinden 
okulöncesi eğitime daha fazla  ödenek ayrılmalı, farklı  finansman  yolları aranmalı, özel 
teşebbüsün katkısı sağlanmalı ve uluslararası kuruluşlardan krediler alınmalıdır. 

- Konuşmamda öğretim sürecinde eğitim programının, öğrenci ve öğretmenle birlikte 
üç temel öğeden biri olduğu üzerinde fazla  durmadım yalnızca bu gerçekten hareketle, 
uygulanan programların devamlı değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladım. 
İşte bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
bünyesinde "Program Değerlendirme ve Geliştirme Birimi" kurulması gerekmektedir. 
Bu birimde; Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Okulöncesi Eğitim, Çocuk 
Psikolojisi, İstatistik ve Araştırma, Psikolojik Danışma ve Rehberlik gibi alan 
uzmanlarından oluşacak bir kadro sürekli program değerlendirme ve geliştirme çalışmaları 
yapmalıdır. Bu birim üniversitelerden de gereksinim duydukça destek almalıdır. 

- Yalnızca merkezde program hazırlama ve geliştirme anlayışı terk edilerek yerel 
bölgelerde de "Program Değerlendirme ve Geliştirme Birim'Meri oluşturulmalıdır. Bu 
birimler okulları ve özellikle öğretmenleri işin içine katarak çeşitli aksiyon araştırmaları 
yaparak sonuçları ve önerileri merkeze sunmalıdır. Böylece yerel bölgelerden merkeze 
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doğru bir akış sağlanmalıdır. Bölgenin gereksimlerine uygun, esnek programlar ancak böyle 
gerçekleştirilebilir. 

- Okulöncesi eğitime öğretmen yetiştirmek amacıyla Eğitim Fakültelerinde 
yeniden yapılandırılan bölümlerin YÖK tarafından  hazırlatılan ve tepeden inen eğitim 
programları acilen, ciddi olarak gözden geçirilmeli ve zaman geçirilmeden 
düzeltilmelidir. 

Sayın dinleyenler benim Cumhuriyetin 77. ya da 87. yılları için önerilerimden 
bazıları bunlar. Biliyorum şimdi içinden bazı arkadaşlarım gülüyorlar. "Tanju hanım yine 
aynı şeyleri önerdi" diyorlar. Çok haklılar bunları daha öncede söyledim. Başkaları da 
söyledi. Ama gerçekleştirilmedikleri için sabırla yine söylüyoruz. Umarım Cumhuriyetin 85. 
Yılında farklı  şeyler söyleyebilmemiz için söylenenlerin hiç değilse bazıları uygulanır ve 
böylece bize de yeni fikirler  üretme şansı verilir. 

Okulöncesi eğitim bir kültürdür. Okulöncesi eğitim alanmda çalışanlar da bu kültür 
içinde akraba gibidirler. Toplantıyı düzenleyenlere bana akrabalarımı görme fırsatı 
verdikleri için teşekkür ediyor, konuya ilgi duyup beni dinlemeye gelen siz değerli 
dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI 

Prof.  Dr. Yıldız  KUZGUN 

Eğitim toplumca belirlenen kural ve amaçlar çerçevesinde, bireylerin öz yapılarını 
(kapasitelerini) geliştirip gerçekleştirmelerine yönelik bir etkileme sürecidir. Bu etkileme 
işlemi ailede ve toplulukta sürekli fakat  genellikle sistemsiz okulda ise planlı ve sistemli 
olarak gerçekleştirilir. 

Örgün eğitim ortamlarında bireylere kazandırılmaya çalışılan davranışlar, doğal ve 
sosyal olaylar hakkında bilgilenme ve edinilen bilgileri yeni problemlerin çözümünde 
kullanabilme becerisi olarak özetlenebilir. 

Bilindiği gibi okulda öğretmenlerin geleneksel olarak başlıca iki rolü vardır. 
Bunlardan biri öğrencilere kültür birikimini aktarmak, onların zihin güçlerini geliştirmek, 
bilgi ve beceriler kazandırarak çalışma yaşamına üretken bireyler olarak katılmalarını 
sağlamak, diğeri ise istendik kişilik özelliklerini kazandırarak, kendileri ile barışık ve 
çevreleri ile uyumlu kişiler olmalarına yardımcı olmaktır. 

Toplumların karmaşıklaşması ve bilgi birikiminin artması bu genel hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesi için okullarda iş bölümüne ve uzmanlaşmaya gidilmesini zorunlu 
kılmıştır. Bu gereksinimle yirminci yüzyılın başlarından itibaren endüstride ileri ülkelerin 
eğitim sistemlerine Rehberlik  adı verilen hizmetler girmeye başlamıştır. 

Rehberlik hizmetlerinin amacı bireyin kendini (yeteneklerini, ilgilerini, değerlerini, 
tutumlarını) ve çevresindeki olanakları ve sınırları tanımasına ve doğru kararlar vererek, 
uygun seçeneklere yönelerek özünü gerçekleştirmesine yardım sürecidir. Rehberlik 
öğrenciye, yaşantıları üzerinde düşünmeye, çevrede kendisine açık fırsatları  araştırmaya 
teşvik ederek ve nihayet sağlıklı karar verebilmesine engel olan iç çatışmalarını farkedip 
çözüm yolları bulmasına yardım ederek bu genel amacını gerçekleştirmeye çalışır. 

Rehberlik hizmetleri başta ABD olmak üzere endüstride gelişmiş ülkelerde 
başlatılmıştır. Rehberliğin okulların öğretim ve yönetim işlevlerine bir üçüncü işlev olarak 
katılmasını gerektiren bazı toplumsal gelişmelerden kısaca söz etmekte yarar vardır. Bu 
gelişmeler şöyle özetlenebilir: 

1. Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve endüstrileşme meslek çeşitlerinin artmasına 
ve bazı mesleklerin çalışma yaşamından silinmesine yol açmaktadır. Geleneksel 
toplumlarda aile bir ekonomi birimi de olduğundan çocuklar üretim sürecine 
bizzat katılarak yetişkin rollerine hazırlanma olanağı bulabiliyorlardı. Endüstri 
toplumlarında çocukların, yetişkinleri gözleyerek onların meslek etkinlikleri 
hakkında bilgi edinme olanakları hemen hemen kalmamıştır. Bu nedenle 
okullarda çalışma yaşamında gerekli nitelikler, açık işler ve meslekler hakkında 
bilgi verici programlar düzenleme gereği duyulmuştur. 

2. Endüstri bölgelerine yoğun iş gücü akını sonucu toplumların geleneksel yapısı 
değişmiş, çok farklı  kültür ortamlarından gelen insanlar bir arada yaşamak 
zorunda kalmışlar, bu da bireylerin uyum sorunlarını artırmıştır. Özellikle 
gettolarda artan çocuk suçluluğu önemli bir toplumsal sorun haline gelince 
ABD'de çocuklar için rehberlik klinikleri (Child Guidance Clinic) kurulmaya 
başlanmıştır. 
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3. Okullarda öğretim programlarının endüstri toplumunun koşullarına göre yeniden 
düzenlenmesine gerek duyulmuş, hem bireysel farklara  duyarlı hem de toplumun 
gereksinmelerine cevap verecek esnek ve çeşitli programların hazırlanmasına 
girişilmiştir. Öğrencilerin çeşitli programlar içinden niteliklerine uygun olanlara 
yönelmelerine yardımcı olmak üzere rehberlik hizmetlerine yer verilmeye 
başlanmıştır. 

4. Okullarda öğrenci kitlesinin niteliği değişmiştir. Evvelce varlıklı ailelerin 
çocuklarına sağlanan örgün eğitim nimeti endüstrinin nitelikli işgücü 
gereksinmesi göz önüne alınarak tüm bireylere de sağlanmaya başlanmıştır. Bu 
da okullarda yetenek, ilgi, değer ve eğitim ihtiyaçları yönünden heterojen bir yapı 
oluşturan öğrenci gruplarına tek tip eğitim verilmesini zorlaştırmıştır. Bu sorun 
öğrencilerin gruplara ayrılması işini yürütecek rehberlik bürolarının kurulmasının 
bir diğer nedenini oluşturmaktadır. 

Okul dışında rehberlik hareketi ilk olarak 1908'de Boston da Frank Parsons adlı bir 
mühendis tarafından  Mesleki Büronun kurulması ile başlar. Parsons endüstri bölgelerine iş 
bulmak üzere göç eden insanları uygun işlere yerleştirebilmek, üzere açtığı bu büroda, iş 
arayanları a) niteliklerini analiz ederek b) işlerin gerektirdiği nitelikleri ve sağladığı 
olanakları analiz ederek ve c) bu iki kaynaktan edinilen bilgileri eşleştirerek uygun işlere 
gönderiyordu. Parsons'un bu girişimi kısa zamanda Amerika ve Avrupa'nın endüstrileşmiş 
kentlerine yayıldı. 

Okulda verilen rehberlik hizmetleri, eğitim dışındaki alanlarda hissedilen sıkıntılara 
çözüm aranırken geliştirilen yöntem ve tekniklerden yararlanarak faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 

Birinci ikinci dünya savaşları sırasında ABD ordusuna alınan kişilerin niteliklerine 
uygun sınıflara  yerleştirilmesinde yararlanılmak üzere ordu Alfa  ve Beta grup zeka testleri 
geliştirilmiştir. 1930'larda yaşanan büyük ekonomik krizi atlatabilmek için ABD çalışma 
bakanlığı tarafından  alınan bir dizi önemden biri de çalışanların niteliklerine uygun meslek 
ve iş alanlarına yerleştirilmeleri idi. Bu amaçla Genel Yetenek Test Bataryası (GATB) adlı 
12 yeteneği ölçen 9 test hazırlanmıştır. O yıllarda meslek üyelerinin özelliklerinin analizi 
yapılmış ilk Meslekler Sözlüğü yayınlanmıştır. İlk ilgi envanteri (Strong Vocational Interest 
Blank) nin hazırlanması 1916 yılında başlanmış olup geliştirme çalışmaları hala devam 
etmektedir. 

Uzun yıllar bireyi tanıma tekniklerinin geliştirilmesi, meslekleri tanıtan ansiklopedi 
ve sözcüklerin hazırlanması ile geçti. Bu yıllarda okulda verilen rehberlik hizmetleri ile 
öğrencinin uygun alan ve ders seçmesine, derslerinde başarılı olabilmesine, genel eğitimden 
soma, işe veya meslek eğitimine girme aşamasına gelince kendisine sistemli bir 
değerlendirme yapılmasına, iş ve / veya meslek seçenekleri sunularak en uygun olduğu 
düşünülen birini seçmesine yardımcı olunuyordu. Yoğun ölçme değerlendirme tekniklerine 
dayanan bu işlem sırasında danışman danışana tavsiyelerde bulunabiliyor, telkin ve ikna 
yollarına başvurabiliyordu. 

1950'lere kadar Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri herhangi bir kurama 
dayanmadan Eşleme  yöntemi ile verilmekteydi. Bu yıllara kadar yapılan çalışmalar 
rehberlik hizmetlerinin alt yapısını oluşturmakla geçmiştir. 

Daha sonraları Özellik-Faktör  kavramı olarak adlandırılan bu yaklaşımın bazı 
sakıncaları hissedilmeye başlamıştır. Eleştiriler şu noktalarda toplanmıştır: 
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1. Özellik-faktör  yaklaşımı yetenek ve ilgilerin ölçülmesine önem vermektedir ama 
bu özelliklerin nasıl geliştiği ile ilgilenmemektedir. 

2. Ölçme araçlarına aşırı derecede güvenilmekte, kararlar dış kaynaklı 
değerlendirmelere dayandırılmaktadır. Oysa ölçme araçlarının yordama gücü 
beklendiği kadar olamamıştır. 

3. Öğrencilerin davranışlarının asıl belirleyicisi olan Benlik  Kavramına  yeterince 
önem verilmemektedir. 

4. Öğrencilere kriz anında veya karar verme aşamasında yardım edilmeye 
çalışılmakta, bu da yeterince verimli olamamaktadır. 

5. Karar vermede danışana gerektiği kadar özerklik tanınmamaktadır. 

1950'lerden itibaren rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin kuramsal 
temellerinin oluşturulmasına çalışıldığını görmekteyiz. Bu çalışmalar sonunda özellik-faktör 
kavramının yukarıda değinilen eksikliklerini giderici bazı modeller ortaya atılmıştır. 
Bunların en önemlisi Rogers'in Benlik  kuramından ve gelişim kuramlarından esinlenen 
Gelişimsel  Rehberlik  modelidir. Bu modelde bireyin kendini ve çevresini tanıması ve 
sistematik, planlı karar verme becerisi geliştirmesi için yapılacak yardımların erken 
yaşlarda, mümkünse okulöncesi dönemden başlatılması gereği savunulmaktadır. Böyle bir 
yaklaşım öğretimle rehberlik hedeflerinin  kaynaştırılmasını, derste ve ders dışında 
yaptırılacak etkinliklerde, öğrencinin kendi nitelikleri (özellikle yetenek ve ilgileri) üzerinde 
düşünmesi, kendine uygun seçenekleri araştırması ve doğru karar verebilme becerisi 
geliştirmesi için olanaklar hazırlanmasına, bunun için programlar geliştirilmesine ve eğitim 
materyelleri hazırlanmasına çalışılmaktadır. Bu gün Duyuşsal Eğitim  (Affective  Education) 
başlığı altında, kişiliğin olgunlaşmasına yönelik hedefler  geliştirilmektedir. Böylece 
rehberlik sadece problemli öğrencilere verilen bir tür tedavi hizmeti olarak değil, tüm 
eğiticilerin, ailenin ve psikolojik danışmanların işbirliği ile, tüm öğrencilerin gerçekçi ve 
zengin bir benlik kavram geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti olarak anlaşılmaktadır. 
Karmaşık ve yoğun sorunları olan bireylere uzun süreli psikolojik danışma yardımı 
yapılması gerektiği de yadsımamaktadır. 

Rehberlik hizmetlerinin başlangıç yıllarından günümüze kadar şu noktalarda 
geliştiğini gözlemekteyiz: 

1. Meslek seçimi sorununa yardım için başlatılan rehberlik hizmetleri giderek tüm 
kişilik ve uyum sorunların kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

2. Başlangıçta hizmetler salt Bilgi  verme ile sınırlı iken kısa zamanda yetenek, ilgi 
ve kişilik özelliklerini tanıma ve karar vermeye yardım süreci olan Psikolojik 
Danışma hizmetleri de gelişmiştir (Süper, 1972). 

3. Karar verme sorumluluğu danışmandan danışana kaymıştır. 
4. Ölçme araçlarına başlangıçta duyulan güven bir süre sonra azalmış, psikometrik 

verilerin yanında bireyin kendine ilişkin algılarına da önem verilmesi gerektiği 
hissedilmeye başlanmıştır. 

5. Başlangıçta öğretim etkinlikleri ile bütünleşmiş rehberlik modeli hizmetlere 
hakim iken bir süre problemli öğrenciler üzerinde odaklaşılmış ve bunun sonucu 
olarak yoğun psikolojik danışma hizmeti verme önem kazanmıştı. Son yıllarda 
tekrar tüm öğrencilerin ruhsal gelişimine odaklaşıldığı ve öğretim hizmetleri ile 
kaynaştırılmış rehberlik modelinin yaygınlaştırılmasına çalışıldığı 
gözlenmektedir. 
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6. Rehberlik salt bilgi verme hizmeti olarak görülürken bu işlem özel ve kapsamlı 
bir eğitim gerektirmiyordu. Kendini tanıma ve kabul etme, sağlıklı karar verme 
becerisi geliştirme rehberliğin hedefleri  arasına girince psikometri, kişilik ve 
uyum psikolojisi, psikolojik danışma teknikleri alanında uzmanlaşmış elemanlara 
gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Hizmet elemanları da Rehberlik Elemanı 
(Guidance Worker) veya Rehber danışman (Guidance Counselor) olarak 
adlandırılırken şimdi Psikolojik Danışman (Counselor) ya da Danışma Psikologu 
(Counselling Psychologist) olarak anılmaktadır (Süper, 1972). 

Türkiye'de Durum 
Bireylerini geleceğe hazırlayan eğitim sistemleri toplumların yapısına göre 

biçimlenir. Endüstri öncesi Türk toplumunda oldukça gelişmiş zanaat ve bir ölçüde ticaret 
vardı. Bireylerin önemli bir bölümü tarlada, bahçede, aile işletmesinin ücretsiz işçisi olarak, 
küçük yaştan itibaren ekonomik etkinliklere katılıyor ve yetişkin rollerine hazırlanıyorlardı. 
Zanaatkar olması istenen çocuklar velileri tarafından  bir ustanın yanına çırak olarak 
veriliyorlardı. Onaltıncı yüzyıla kadar Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında esnaflar  ahilik 
denilen ve dini hüviyeti ağır basan bir örgüt denetimi altında çalışıyorlardı. 

Ahi loncasına mensup bir ustanın yanma velisi tarafından  verilen çocuk mesleki bilgi 
edinerek aynı zamanda toplumda geçerli ahlak kurallarını, özellikle iş yaşamı için gerekli 
ilkeleri benimseyerek yetişiyordu. Yani ahi örgütleri hem Mesleki  Eğitim  hem de Terbiye 
(Kişilik eğitimi) işlevini yerine getiriyordu. Meslek öğrenme yaşına gelinceye kadar 
çocuğun mahalle mektebinde sağlam bir dini eğitim görmesine önem veriliyordu 
(Ekinci,1988; Çağatay, 1989). Daha ileri düzeyde din eğitimi medreselerde verilmekteydi. 
Osmanlı Devleti askerlerini yeniçeri ocağında, üst düzey devlet adamlarını Enderun 
mekteplerinde yetiştiriyordu. Bu kurumların öğrencilerini ise fethedilen  topraklardan 
seçilen üstün yetenekli çocuklar oluşturmakta idi. Osmanlı Devletinin bu seçme yöntemi 
bireysel farklar  üzerine yazılmış bazı kitapların tarihçe bölümünde yer almaktadır. 

Avrupalıların Hindistan'a giden yeni deniz yolları bulmaları Osmanlı topraklarının 
ticaret yönünden önemini azalmasına yol açmıştır. Bunun yarattığı ekonomik çöküntü ve 
kapitülasyonlarla yabancıların sanayi mallarının gümrüksüz ithali karşısında yerli üretim 
güçsüz ve korumasız kalmıştır. Zanaatın ve ticaretin geçerliğini yitirmesi üzerine aileler 
çocuklarını devlet kapışma yönlendirmeye, onları asker ya da memur olmaya özendirmeye 
başlamışlardır. Osmanlı ordularının cephelerde üst üste yenilgiye uğraması üzerine eğitimde 
yenileşme gereği hissedilmiş ve Avrupa modeli okullar açılmaya başlamıştır. Bu çerçevede 
düzenli disiplinli meslek eğitimi verme gereği de hissedilmiş Islahhane olarak adlandırılan 
fakat  aslında yoksul çocukların barındığı kurumlarda başlatılmıştır. Osmanlı devletinin son 
yıllarında okulda meslek eğitiminin verilmesine başlandığı da görülmektedir (Özalp, 1980). 

Sık sık tutucu din çevrelerinin engellemeleri ile karşılaşan bu yenileşme çabaları 
Cumhuriyete kadar sürdürmüştür. 

Cumhuriyet döneminde eğitim politikalarına şu üç temel ilke egemen olmuştur: 
1. Eğitim olanağı herkese ulaştırılmalıdır. 
2. Eğitimin içeriği bağımsızlık ve laiklik ilkelerine göre düzenlenmelidir. 
3. Bireylere kazandırılacak davranışlar işlevsel olmalıdır (ülke kalkınmasına 

yarayacak davranışlar kazandırılmalıdır). 

Bu hedefleri  gerçekleştirmek için bir yandan yurt dışına öğrenci ve eleman 
gönderilirken bir yandan da ileri ülkelerden uzmanlar davet edilmiştir. Bu uzmanlardan 
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1924 yılında Türkiye'ye gelen John Dewey eğitim programlarımızı fazlası  ile akademik 
bulmuş, meslek okullarının atölyeli okullar olmaktan çıkarılmasını, meslek eğitiminin 
gerçek iş çevresinde yapılmasını önermiştir. 

Gerçekten o yıllarda eğitim sistemimizde ortaöğretimde bireysel farkları  dikkate 
almayan, pratik yaşam sorunları ile ilgili konuları içermeyen klasik bir anlayış egemendi. 
Akademik eğitimde seçmeli derslere yer vermeyen tek tip öğretim programı ancak lisenin 2. 
sınıfında  fen  edebiyat olmak üzere iki dala ayrılıyordu. Meslek eğitimi 5 yıllık temel 
zorunlu eğitimden sonra başlıyor, meslek okullarının ilk 3 yılında (meslek ortaokullarında) 
öğrencilerin bedence yıpranmaması için teorik yönü ağır basan ve meslek eğitimine 
hazırlayan bir program uygulanıyordu. Gerçek meslek eğitimi ise daha sonraki 3 yılda 
veriliyordu. Bunun dışında zorunlu ilköğretimi bitiren 12 yaşındaki çocukların önemli bir 
bölümü ya babasının tarlasında, bahçesinde veya dükkanında çalışıyor ya da bir ustanın 
yanına çırak olarak giriyordu. Çocukların bu seçeneklerden birine yönelişini, başka 
ülkelerde olduğu gibi (Gottfredson  1981) öncelikle cinsiyetleri, sonra ailelerinin sosyo-
ekonomik düzeyi, en son olarak ilgi ve yetenekleri belirliyordu. Yetenekli çocuklara 
devletçe parasız yatılı eğitim olanağı sağlanmışsa da kapsamının eğitimde fırsat  eşitliğini 
sağlayacak düzeyde olduğu söylenemez. 

Türk eğitim çevrelerine rehberlik sözcüğünün girmesi İkinci Dünya Savaşından 
sonraki yıllara rastlar. 1948'de hazırlanan ortaokul müfredat  programında okulun, her 
öğrenciyi yeteneklerini dikkate alarak en üst düzeyde başarıya götürecek kılavuzluğu 
yapması gerektiği belirtilirken bir anlamda rehberlikten bahsedilmektedir. 

ikinci Dünya savaşını izleyen yıllarda ABD tarafından  savaştan zarar gören Avrupa 
ülkelerini kalkındırmak için yapılması planlanan yardımlardan Türkiye de yararlanmış, bu 
yardım çerçevesinde eğitim sistemimizi geliştirmek için bir yandan ABD'ye eleman 
gönderilirken bir yandan da John Rufı,  Elvvarth Tompkins, Lester Beals ve Otto Mathiesen 
adlı Amerikalı eğitimciler Türkiye'ye gelmişlerdir. 

Bu eğitimciler de daha öncekiler gibi bireyler arasındaki ilgi ve yetenek farklarını 
dikkate almayan yapısını eleştirmişlerdir. Gerçekten o yıllarda yavaş da olsa ticaret ve 
sanayi alanında başlayan gelişmeler daha çeşitli becerilere sahip insan gücü gerektirmekte 
idi ve okulların yapısı toplumun bu ihtiyacına cevap verecek durumda değildi. Bu 
uzmanlardan Otto Mathiesen (1956) Milli Eğitim Bakanlığına verdiği raporda ortaöğretim 
de oldukça dar akademik görüşe yer verilmesini ve her öğrencinin kendi meslek ve yaşam 
amaçlarına göre seçecekleri konuları kapsayan (seçimlik derslere yer veren) programlar 
hazırlanmasını ve öğrencileri bu programlardan kendilerine uygun alanlara yönelmelerini 
sağlayacak rehberlik hizmetlerinin kurulmasını önermiştir. 

Lester Beals (1955) altı büyük ilimizdeki okullarda deneme niteliğinde rehberlik 
çalışmalarını başlatmış, bu çalışmaları yürütecek öğretmen ve yöneticilerin yetiştirilmesi 
amacı ile kurslar düzenlemiş ve rehberlik hizmetlerin geliştirilmesi için yapılması 
gerekenleri bir raporla Milli Eğitim Bakanlığına bildirmiştir. 

Bu çalışmaların ışığında okullarda rehberlik hizmetlerinin başlatılması için şu 
adımlar atılmıştır: 

1. Amerikalı uzmanlardan Kvaraceus ve Prescott'un girişimide 1953 yılında 
eğitimde kullanılacak ölçme araçlarını geliştirmek üzere Talim ve Terbiye 
Dairesine bağlı Test ve Araştırma Bürosu kurulmuştur. 

2. 1953-1954 ders yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji ve Özel Eğitim 
Bölümünde Rehberlik konusu bağımsız bir ders olarak programda yer almıştır. 
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3. 1955 yılında İstanbul Atatürk Kız Lisesinin 1956 yılında Ankara Deneme 
Lisesinin ders programları bireysel farkları  esas alan bir yapıda geliştirilmiş ve bu 
okullarda rehberlik uygulamalarına başlanmıştır (Tan, 1974). 

4. 1955 yılında Ankara'da Demirlibahçe İlkokulunda "Psikolojik  Servis  Merkezi" 
adı ile ilk rehberlik ve araştırma merkezi açılmıştır. 1959 da İstanbul ve İzmir'de 
daha sonra bütün illerde, özel eğitimcilerin girişim ve çabaları ile açılan bu 
merkezler ABD deki çocuk rehberlik merkezlere benzemektedir. Bu merkezlerin 
amacı daha çok ilköğretim çağındaki, normal eğitimi izleyemeyecek derecede 
özürlü çocukları saptamak ve bunları özel eğitim veren okul veya sınıflara 
yerleştirmektir. Bu merkezlerin yönetmeliklerinde okul rehberlik servislerini 
izlemek geliştirmek, ortaöğrenim çağındaki öğrencilere genel uyum ve meslek 
seçimi sorunlarının çözümünde yardımcı olmak gibi işlevler de yazılı ise de örgüt 
yapıları bunu yerine getirmelerine olanak verecek niteliğe ve güce sahip değildir. 

Kalkınma Planlarında Rehberlik Konusu 
Planlı kalkınma dönemine girdiğimiz 1960'lı yıllardan itibaren hazırlanan kalkınma 

planlarında, gelişen endüstrinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi için alman 
önlemler arasında öğrencilerin yetenek, ilgi ve değerlerine uygun alanlara yönlendirilmesi, 
bunun için de okullarda eğitsel ve mesleki rehberliğe önem verilmesi gereği 
vurgulanagelmiştir. 

İkinci beş yıllık kalkınma planında, 1969 yılı içinde öncelikle öğrenci sayısı fazla 
olanlardan başlamak üzere okullarda rehberlik büroları kurulması, rehberlik ve araştırma 
merkezlerinin hem gençlerin eğitim ve meslek sorunları ile ilgilenebilecek hem de okulların 
ihtiyacı olan ölçme araçlarını ve rehberlik yöntemlerini geliştirecek bir yapıya 
kavuşturulması öngörülmüştür. 

Milli Eğitim Şuralarında Rehberlik Konusu 

Rehberlik konusu ilk defa  VII Milli Eğitim Şurasında söz konusu edilmiştir. Ancak 
rehberliğin kapsamlı olarak ele alındığı ilk Şura VIII Milli Eğitim Şurasıdır. Bu Şurada 
ortaöğretim programlarının çok amaçlı hale getirilmesi ve bu programlara öğrencilerin 
yönlendirilmesi Şuranın ana konusunu oluşturmuştur. 

1974 yılında toplanan IX Milli Eğitim Şurasında da aynı görüş benimsenmiş ve 
liselerin birinci sınıfının  yöneltme sınıfı  olması, öğrencilerin isteklerine yeteneklerine ve 
başarılarına göre program seçeneklerinden birine yönlendirilmesi önerilmiştir. Yöneltme 
kararının sınıf  öğretmenler kurulunda, rehberlik servisinin ve sınıf  öğretmeninin görüşünün 
ve öğrencinin isteğinin incelenerek bir Tavsiye  kararı şeklinde oluşturulması ancak bunun 
zorlayıcı olmaması ve programlarda rehberlik için 2 saatlik zaman ayrılması önerisi bu 
Şuranın önemli kararlan sayılabilir. 

Bu düşünsel hazırlıklardan sonra 1970 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Dairesi ortaöğretim kurumlarında rehberlik bürolarının kuruluşu ile ilgili esasları 
hazırlamış ve 24 okulda uygulamaya başlamıştır. 

Bugün bünyesinde rehberlik bürosu olan okulların sayısı 1500'ü aşmıştır. Buralarda 
1997 yılı rakamlarına göre 2154 rehber öğretmen görev yapmaktadır. Bunların 533'ü 
ilköğretim okullarında, 100'ü rehberlik ve araştırma merkezlerinde, geri kalanı ortaöğretim 
okullarında bulunmaktadır. Bundan sonraki bütün şuraların hemen hemen bütün alt 
komisyonlarında okul rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğine ve bunun için 
alınacak önerilere önemle yer verilmiştir. 
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Onbeşinci Milli Eğitim Şurasında sekiz yıllık ilköğretimin zorunlu olması kararı 
alınırken, öğrencilerin son sınıfta  sağlıklı bir meslek kararı verebilmelerinin için öncelikle 
sağlıklı bir kişilik geliştirilmelerine bağlı olduğu düşüncesi ile birinci sınıftan  hatta 
mümkünse okulöncesi dönemden itibaren kendilerine rehberlik hizmeti verilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu çağdaş yaklaşımla rehberlik hizmetlerinde ağırlığın ortaöğretimden 
ilköğretime kaydığı söylenebilir. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine Eleman Yetiştirilmesi 

Rehberlik hizmetleri basit Bilgi  Verme  hizmetlerinden yoğun Psikolojik  Yardım 
ilişkisine kadar, çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle rehberlik hizmetlerinde 
görev alacak personelin niteliği ve eğitimi de çeşitlilik göstermektedir. 

Okullarda rehberlik bürolarının ilk kurulduğu yıllarda bu hizmetlerin üniversitelerin 
psikoloji ve pedagoji bölümü mezunları tarafından  yürütülebileceği düşünülerek bu 
nitelikteki kişiler uzman yardımcısı olarak atanmıştır. Kısa zamanda hizmetleri 
yaygınlaştırma gereğini duyan Milli Eğitim Bakanlığı, 1976 yılında uzman elemanın 
yokluğu nedeni ile, bu hizmetlerin sınıf  öğretmenleri tarafından  verilmesine bunun için 
programlarda 2 saatin ayrılmasına karar vermiştir. Ancak öğretmenler rehberlik konusunda 
özel bir eğitim görmediklerinden bu saatler başka amaçlar için kullanılmış ve bir süre sonra 
programlardan kaldırılmıştır. 

Rehberlik alanında eleman yetiştirmek üzere ilk defa  1968 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim bölümünde Prof.  Dr. Feriha 
Baymunun başkanlığında lisansüstü düzeyde rehberlik ve psikolojik danışma eğitimi 
başlatılmıştır. O yıllarda Prof.  Dr. Hasan Tan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji 
Bölümünde Danışma Psikolojisi dersi vermekteydi. 1965 yılında kurulan Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir okul Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü oluşturulmuştu. 
Ancak rehberlik alanında yetişmiş öğretim elemanı olmadığı için uzunca bir zaman bu 
konuda bir ders açılamamıştır. Adı 1973 yılında "Eğitimde  Psikolojik  Hizmetler"  olarak 
değiştirilen bu bölümde, alanla ilgili öğretim üyelerinin katılması ile, lisans düzeyinde 
rehberlik eğitimi verilmeye başlanmıştır. 1983 yılından sonra lisans düzeyinde rehberlik ve 
psikolojik danışma eğitimi veren üniversitelerin sayısında hızlı bir artış olmuştur. Ancak 
,250 veya hiç olmazsa 500 öğrenciye bir uzman atayabilmek için, bu tempo ile rehberlik ve 
psikolojik danışma elemanı yetiştirildiği takdirde, en az yüz yıldan fazla  bir bir zaman 
gerektiğini gören Bakanlık, bir yandan rehber öğretmeni (rehberlik alanında lisans eğitimi 
görenlere MEB ve YÖK tarafından  verilen unvan) okullara atamayı sürdürürken bir yandan 
da öğretmenleri rehberlik anlayış ve bazı basit teknikleri konusunda bilgilendirme gereğini 
duymuştur. Nihayet IX Milli Eğitim Şurasında alınan "Rehberlik dersinin öğretmenlik 
sertifikası  programının zorunlu dersi olması" önerisi 1997 yılında hazırlanan öğretmenlik 
sertifikası  programının zorunlu dersler listesine 3 saatlik rehberlik dersinin konması ile 
uygulamaya geçirilebilmiştir. 

Rehberlik Araçlarının Geliştirilmesi 

Rehberlikte kullanılacak ölçme araçlarının sağlanmasında önce yabancı araçların 
Türkiye'ye uyarlanması yoluna gidilmiş daha sonra kültürümüze özgü ölçme araçları 
geliştirilmeye başlanmıştır. Akademisyenler tarafından  yönlendirme amacı ile geliştirilen 
ölçme araçlarının basımına Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM destek vermektedir. Bakanlık 
kişilik eğitimi konusunda hazırlanan kitapların çok miktarda basımını ve öğretmenlere 
ulaştırılmasını da sağlamaktadır. İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında, meslek bilgilerinin öğrenciye ulaştırılması hususunda güzel bir işbirliği 
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gözlenmektedir. İİBK'da hazırlanan ara mesleklerle ilgili bilgi özetleri MEB tarafından 
bastırılıp okullara gönderilmiştir. Aynı uygulamanın uzman meslekler için de yapılacağına 
ilişkin olumlu işaretler vardır. Okullarda rehberlik hizmetlerini geliştirmeye kararlı görünen 
MEB bu konuda akademisyenler tarafından  yapılacak çalışmaların basımı ve dağıtımı 
konusunda gereken desteği sağlamaya hazır görünmektedir. 

Sorunlar  ve Öneriler 
Türkiye'de rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gelişimi ABD ve diğer 

gelişmiş ülkelerdeki çizgiyi izlemiştir. Yaklaşık otuz yıllık uygulama süresi boyunca, ileri 
ülkelerde geliştirilen yöntem ve tekniklerden yararlanarak, kendi özgün modelimizi 
geliştirme yolunda epeyce ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte gerek kullanılan 
teknik ve yöntemler gerekse rehberlik örgüt ve yönetiminin geliştirilmesi için yapılacak 
daha çok iş vardır. Çalışmalarda kalitenin yükseltilebilmesi her şeyden önce, eleman 
kalitesinin yükseltilmesine bağlıdır. 

""Türkiye'de rehberlik öğrencileri mesleğe yöneltme hizmeti olarak başlatılmıştır. 
Resmi makamlarca ve şuralarda alınan kararlar da daima rehberliğin eğitim dalı ve meslek 
seçimine yardım işlevi önemle vurgulanmıştır. Ancak okullardaki uygulama bu anlayıştan 
biraz farklı  olmuş, rehberlik okul yöneticileri tarafından  başarısız ve uyumsuz çocukları 
tedavi yolu olarak algılanmıştır. Bunun en önemli nedeni okul danışmanı (rehber öğretmen) 
ile öğrenciyi bir araya getirecek bir düzenlemeye gidilmemiş olmasıdır. Rehberlik saatleri 
sınıf  öğretmenlerine verilince rehber öğretmene odasında oturup kendisine havale edilecek 
vakaları beklemekten başka bir yol kalmamaktadır. Okul danışmanının birinci rolü tedavi-
terapi olarak algılanınca öğretmenler kendilerini rahatsız eden öğrenci sorunlarının rehber 
öğretmen tarafından  çözülmesini beklemektedirler. Oysa çağdaş rehberliğin rolü tedavi 
etmekten çok önce sağlıklı gelişimi gerçekleştirmektir. Lisans düzeyinde rehberlik eğitimi 
de zaten karmaşık sorunlara çözüm getirmeye yeterli değildir. Bu gibi vakalara sosyal 
çalışmacı psikiyatr gibi elemanların da görev aldığı rehberlik ve araştırma merkezi gibi bir 
kurumda, ekip halinde yürütülecek bir çalışma ile yardım edilebilir. Okulda rehber 
öğretmen bulundurulacaksa programlarda ayrılan iki saat Grup Rehberliği  çalışmalarına 
tahsis edilmeli ve bu işlevin öncelikle rehber öğrenmenler tarafından  yerine getirilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

""Rehberlik hizmetlerinin 'Bilgi  verme" ve "Kişilik  Eğitimi'  işlevlerinin yerine 
getirilmesi öğretmenlerden beklenecekse o zaman rehber öğretmenlerin öğretmenlere 
müşavirlik  etmesi ve karmaşık sorunları olan öğrencilere psikolojik danışma hizmeti 
vermesi beklenir. Bu da kanımca lisasüstü düzeyde bir eğitimle mümkün olabilir. Rehberlik 
elemanlarına duyulan ihtiyaç nedeni ile eğitim bilimlerinin çeşitli lisans programları YÖK 
tarafından  kapatılırken rehberlik ve psikolojik danışma programının varlığım koruması 
gerekli görülmüştür. Ancak görevi "öğretmenlere müşavirlik ve öğrencilere psikolojik 
danışma hizmeti vermek"olarak tanımlanan elemanlar için lisans düzeyindeki eğitimi yeterli 
görmenin ne derece doğru olduğunun tartışılması gerekir. 

""Kişilik eğitiminin başarı ile yürütülebilmesi öğretmen ve danışmanın aile ile 
işbirliği yapmasına bağlıdır. Bunun için aile rehberliği ve danışmanlığına önem verilmesi ve 
bu alanda eleman yetiştirmek için Üniversitelerde lisansüstü düzeyde bu konuda özel 
programlar düzenlenmesi gerekmektedir. 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUK VE GENÇLERİN CİNSEL GELİŞİM VE 
EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ 

Doç. Dr. Figen  ÇOK 

Cinsellik insan gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve doğum öncesi gelişimden 
başlayarak gelişir. Cinsellik insanın sağlıklı, gelişen bir yönü olduğu halde çeşitli nedenlerle 
üzeri kapalı ele alınan, görmezden gelinen bir konu olmaktadır. Cinsel gelişimin varlığı bu 
konuda bireyleri eğitmeye yönelik tüm çabaları kapsayan Cinsel  Eğitim  olgusunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu bildiride Türkiye'de çocuk ve gençlerin cinsel gelişim ve eğitimlerine 
yönelik araştırma ve eğitim girişimleri aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda öncelikle 
yapılan araştırmaların ve eğitim girişimlerinin son derece sınırlı olduğunu belirtmek 
gerekmektedir. Aşağıda önce cinsel gelişim çalışmalarına daha sonra da cinsel eğitim 
konusundaki araştırma bulgularına ve uygulamaya dönük girişimlere yer verilecektir. 

Türk Ulusal Eğitiminin genel amaçları arasında bireylerin beden ve duygu 
bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde yetiştirilmesi hususu yer almaktadır. 5.1.1961 de 
222 Sayıyla yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanununun Genel Hükümlerinin 1. 
Maddesi İlköğretimin bireylerin bedensel, zihinsel ve ahlak gelişmelerine hizmet eden temel 
eğitim ve öğretim olduğu ifade  edilmektedir. (Milli Eğitim Temel Kanunu ile İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu, 1990). Kalkınma planlarında da çocuk ve gençlerin bedensel ve duygusal 
gelişmelerine önem verilmekte ve bu konuda çabaların yer alacağına ilişkin ilke ve 
politikaların varlığı görülmektedir (Örneğin Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının [1990-94] 
768. ve 781. Maddeler ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının [1996-2000] Temel yapısal 
değişim Projeleri Eğitim Reformu  Amaçlar, İlkeler ve Politikalar). Bu kanun ve kalkınma 
planlarında bireylerin bedensel ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı bir biçimde 
sağlanmasının amaçlandığı açıkça belirtilmektedir. Böyle bir amaç kuşkusuz cinsel gelişimi 
ve cinsel eğitimi genel eğitim anlayışının bir parçası haline getirmektedir. Ancak bu amacın 
kağıt üstünde kaldığı ve çocuk ve gençlere ulaşmadığı ortadadır. 

Ulusal eğitim sistemimiz içinde cinselliğin disiplin yönetmeliğince zaman zaman suç 
unsuru oluşturduğu göze çarpmaktadır. Açık saçık yayınların, yazı ve resimlerin, ses kaydı 
ve fotoğrafların  okula ve okula bağlı yerlere getirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Disiplin Yönetmeliğine (1988) göre "Uyarma-Mahrumiyet" ya da "Kınama" 
cezası gerektiren bir suç olarak ele alınmaktadır. Nitekim duvarlara, sıralara, ahlak 
kurallarına uymayan, ideolojik veya siyasi amaç taşımayan amblem, resim yapmak veya 
yazılar yazmak da aynı cezayı gerektirmektedir. Ahlak kurallarıyla bağdaşmayan 
davranışlarda bulunmak, ahlak dışı yerlere gitmek, arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye 
zorlamak aynı yönetmeliğe göre okuldan "Kısa Süreli Uzaklaştırma" cezasını 
gerektirmektedir. Okul içinde ve dışında öğrencilikle bağdaşmayan açık saçık yayınlarla, 
yasaklanmış kitap, dergi, gazete, ilan vb dağıtmak, okul araç ve gereçlerini bu amaçlar için 
kullanmak "Tastikname ile Uzaklaştırma" cezasının gerekli olduğu haller arasında yer 
almaktadır. Arkadaşının veya bir başkasının iffet  ve namusuna tecavüz etmek veya 
iffetsizliği  sabit olmak "Okuldan Sürekli Uzaklaştırma" cezasını gerekli kılmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin pornografik  yayınlardan korunması konusundaki girişimlerin de 
yetersiz olduğu bilinmektedir. Günümüzde hâlâ sansür ile koruma arasındaki farklılık  açık 
değildir. Çocuklara yönelik programlarda bile gelişim düzeyinin üstünde cinsel mesajların 
yer aldığını görüyoruz. Renkli resimlerle dolu olan yazılı basının durumu açıkça ortadadır. 
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Gündüz saatlerinde yayınlanan pek çok filmde  doğrudan ya da dolaylı cinsel mesajlar 
bulunmaktadır. Çocuk ve gençlerin 900'lu telefon  hatları aracılığıyla pornografiyle 
karşılaşmalarını engelleyen herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

Çocuk suçluluğu ve cinsel istismar konularına bakıldığında yeterli araştırma 
bulunmamakla birlikte, cinsel gelişim konusunda bilgi eksikliğinin önemi karşımıza 
çıkmaktadır. Çocuk ve ergenlerin cinsel istismar kapsamına giren ve girmeyen davranışlar 
arasında ayırım yapamadıklarını gösteren araştırmalar vardır (Akt. Kulaksızoğlu, 1995). 
Türk Ceza Kanunu cinsel istismarı ve bunun karşısında verilecek cezaları tanımlamaktadır 
(Konanç, 1991; Topçu, 1997). Yavuzer (1988) ve Sökmen (Akt. İldeş, 1990) suçlu ergenler 
arasında cinsel suç işlemiş olanların önemine işaret etmektedir. 

Bütün açıklamalar eğitim sisteminde genel olarak sağlıklı cinselliğin yer almadığı 
ancak cinsel suçlar ve çocuk istismarı olguları karşısında önemle ortaya çıktığı ve okullarda 
uygulanan disiplin yönetmeliklerinde de cinselliğin bir suç unsuru olması durumunda dikkat 
çekici olduğu ve ceza gerektirdiği anlayışı görülmektedir. 

Cinsel Gelişim Konusundaki Çalışmalar: 
Cinsel gelişim konusunda yapılan araştırmaların çocuklardan çok ergenler üzerinde 

yürütüldüğü ve genel olarak cinsel olgunluğa  geçiş ve cinsel davranışlar  konularında 
toplandığı görülmektedir. 

Cinsel olgunluğa geçiş yaşını belirlemeye yönelik araştırmalara rastlanmaktadır. Bu 
konuda rastlanan ilk çalışma Işıklar (1941) tarafından  yapılmıştır. Bu araştırmada coğrafi 
bölgeler ve cinsiyete göre cinsel olgunluğa geçiş yaşları belirlenmiştir. Kızların erkeklere 
göre cinsel olgunluğa daha erken eriştikleri, cinsel olgunluğa en erken erişen kızların Ege ve 
Akdeniz bölgesinden, erkeklerin ise Marmara ve Ege bölgesinden oldukları, en geç gelişen 
erkek ve kızların Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinden oldukları sonucu elde 
edilmiştir. Bu araştırma sonucuna göre kentli kızların kırsal kesim kızlarına göre daha erken 
geliştikleri görülmektedir. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde kızların erkeklere göre ve 
kentlerde yaşayan kızların kırsal kesimlerdeki akranlarına göre cinsel açıdan daha erken 
geliştiklerini gösteren araştırma sonuçlarına rastlanmaktadır (Adams, 1980). 

Türkiye'de ilk adet yaşının (menarş) belirlenmesi konusunda pek çok araştırmanın 
yapıldığı görülmektedir. İstanbul ilinde bu yaşı Tümerdam ve arkadaşları (1986) 12.8, 
Araptarlı 12.95, Geyik (1991) 13-14, Ankara'da Gökçeoğlu (1982) 13.03, Çok 12.8 
(1990), Yarar (1994) 13 olarak belirlemiştir. Yarar'm araştırması ayrıca menarş yaşının 
Sosyo Ekonomik Düzey ile ve annenin ve kızkardeşin menarş yaşı ile olumlu ilişki 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Tümerdam ve arkadaşları (1986) ayrıca Türkiye'de bu 
konudaki diğer çalışmaların yaş bulgularını da saptamışlardır. Bu derlemede 1970'lerden 
1980'lere gelindikçe ilk adet yaşının düştüğü göze çarpmaktadır. Aynı zamanda gecekondu 
ergenleri üzerinde yapılan çalışmalarda daha ileri yaşlar bulunmaktadır. Yani ilk adet 
yaşının Sosyo Ekonomik Düzeyle (SED) ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Üst SED'de daha erken 
olan ilk adet yaşı alt SED'e gidildikçe yükselmektedir. Bu bulgu dünyanın çeşitli 
ülkelerinde yapılan pek çok araştırmada ortaya konmuştur (Çok, 1988). Türkiye'de cinsel 
olgunlaşma ile SED arasındaki ilişkiyi gösteren en büyük araştırma Neyzi ve arkadaşları 
tarafından  yapılmıştır. Kız ve erkek ergenler üzerinde yürütülen iki ayrı çalışmada 
erkeklerde cinsel organların gelişimi, yüzün ve bedenin kıllanması, koltukaltı ve apışarası 
kıllanması; kızlarda meme gelişimi, apışarası ve koltukaltı kıllanması ve menarş yaşı 
belirlenmiştir. Üst SED'den gelen ergenlerin bu gelişim özelliklerini daha erken 
kazandıkları ve üst gelişim evrelerine daha erken ulaştıkları ortaya konmuştur. Üst SED 



ergenlerinin gelişim düzeyleri Avrupalı akranlarıyla paralel bulunmuştur (Neyzi, Alp, 
Yalçındağ, Yakacıklı, ve Orhon, 1975; Neyzi, Alp, ve Orhon, 1975). 

Kızlarda ilk adet yaşının belirlenmesinin yanısıra ilk adet yaşantısına ilişkin 
tepkilerin belirlendiği çalışmalara da rastlanmaktadır. Araptarlı (1988) araştırmasını 
yürüttüğü ergen kızların % 65'inin ilk adet yaşantısından önce konu hakkında bilgi sahibi 
olduğunu ancak yine de bu yaşantıya bağlı bir korku, şaşkınlık ya da endişe yaşadıklarını 
ortaya koymuştur. Aynı çalışma ilk adete bağlı korku ve kaygının bilgi düzeyine ve yaşa 
bağlı olduğunu da ortaya koymaktadır. Daha ileri yaşta ve daha bilgili ergen kızların daha 
az korku ve şaşkınlık yaşadıkları saptanmıştır. Ergen kızların ilk adete ilişkin tepkilerini 
belirleyen bir diğer çalışmada Vicdan (1993) kızların % 78'inin adet sancılarından 
yakındıklarını ancak doktora başvuranların oranının % 0.39 olduğunu ortaya koymaktadır. 
Tümerdem ve arkadaşları da (1986) genç kızların ilk adet yaşantısı ile karşılaşınca 
neredeyse yarısının bir aile büyüğüne haber verdiğini ve % 70'inin adet dönemlerinde sancı 
yakınmalarının olduğunu saptamıştır. Bu bulgular ilk adetin kızlarda sancı ve yakınma gibi 
bazı sağlık sorunları yarattığına, bir bölümünün bir büyüğe haber verdiklerine ve genel 
olarak korku ve şaşkınlığa yol açtığına işaret etmektedir. Erkek ergenlerde boşalma yaşı 
zaman zaman araştırmacılar tarafından  kızlardaki ilk ay hali yaşantısına paralel olarak ele 
aldıkları bir cinsel gelişim ölçümüdür. Kızların ilk ayhali yaşının belirlenmesi konusundaki 
araştırma bulgularına karşın erkelerdeki ilk boşalma yaşının 13.1 olarak belirlendiği 
yalnızca bir araştırmaya rastlanmıştır (Çok, 1990; Çok, 1996). 

Cinsel gelişimin önemli bir yönünü oluşturan cinsel davranışlar konusunda çeşitli 
araştırmalara rastlanmaktadır. İldeş (1990) anababa gözlemlerine göre 3-6 yaş grubu 
çocuklarının cinsel davranışlarını belirlemiştir. Anababalar tarafından  erkek çocukların 
kızlara göre daha sık mastürbasyon yaptığının gözlendiği, çocukların çeşitli cinsel sorular 
yönelttikleri, erkek çocukların cinsel organlarını kız çocuklara göre daha sık 
isimlendirdikleri, annelerin çocukların cinsel davranışları karşısında daha yumuşak ve daha 
hoşgörülü davrandıkları ortaya konmuştur. Yıldız da (1990) erkeklerde mastürbasyonun 
anababalar tarafından  daha olumlu karşılandığını ve annelerin babalara göre çocuklarının 
cinselliğine ilişkin olarak daha hoşgörülü olduklarını saptamıştır. 

Başaran (1992) 7-11 yaş çocuklarının psikososyal gelişimi konusunda yürüttüğü 
araştırmada kız ve erkek çocuklar arasında önemli cinsiyet farkları  saptamış, her iki 
cinsiyetin farklı  normları olduğunu belirlemiş ve özellikle kızlarda ergenliğin erken 
görülmesinin çeşitli toplumsal gelişim özelliklerine (yaşıtlarla ilişkiler, giyinme gibi) 
yansıdığını ileri sürmüştür. 

Erdemir'in (1982) yaş ortalaması 8.2 olan yetiştirme yurdu çocukları üzerinde 
yürüttüğü araştırmasında çocukların kız ve erkekler arası farklar,  çocukların dünyaya nasıl 
geldiği, bebeğin anne karnına nasıl girdiği gibi sorulara verdikleri yanıtlar incelenmiştir. 
Sonuçlar yanıtların büyük ölçüde değiştiğini ve çocukların doğru bilgiye gereksinim 
duyduklarını göstermektedir. 

Ergenlerin cinsel davranışları üzerinde yapılan araştırmalardan bazıları karşı cinsle 
ilişkiler konusuna odaklanmıştır. Ergenlerde karşı cinsiyetle ilişkiler, aşk ve evlilik 
konularının incelendiği bir araştırmada bu gelişim özelliklerinin Sosyo Ekonomik Düzeyle 
ilişkisi saptanmış ve üst sosyo ekonomik düzeyde daha olumlu bir heteroseksüel gelişim 
olduğu sonucuna varılmıştır (Şakir, 1990). Gençlerin karşı cinsle flört  ilişkisini inceleyen 
başka bazı araştırmalara da rastlanmaktadır. Ekşi (1982) üniversite öğrencisi kızların 
yarısının, erkeklerin ise dörtte üçünün flört  ilişkisi içinde olduğunu ortaya koymuştur. Aynı 
çalışma aile tipiyle (modern ya da geleneksel) flört  ilişkisi arasında bir ilişki olmadığını da 



göstermiştir. Flört ilişkisi dışında karşı cins arkadaşlıkların incelenmesi de araştırmalara 
konu olmuştur. Oskay (1985) lise öğrencileri ve Çok (1993) üniversite öğrencileri üzerinde 
kızların karşı cinsle arkadaşlıkları konusunda erkeklerden daha fazla  baskıyla 
karşılaştıklarını ortaya koymuştur. Öte yandan üniversite öğrencilerden kızlar arasında 
erkek arkadaşa sahip olanların, erkekler arasında kız arkadaşa sahip olanlardan daha fazla 
olduğu ve kızların erkek arkadaş edinmede daha rahat oldukları da ortaya konmuştur (Çok, 
1993; Başaran, 1990). 

Koral (1986) ergenlerin porno yayın edinme ve seks filmlerine  gitme davranışlarının 
daha çok alt Sosyo Ekonomik Düzeyden gelen ergenler arasında yaygın olduğunu 
vurgulamıştır. Aynı araştırma bazı ergenlerin mastürbasyon yaptığını, bazılarının ise bundan 
kaçındığını göstermektedir. Araştırma mastürbasyon konusunda yaygın olan mitlerin 
varlığına da dikkat çekmektedir. Mastürbasyonun yaygın olmakla birlikte gençler arasında 
suçluluk duygusu uyandıran bir cinsel davranış olduğu başka araştırmalar tarafından  da dile 
getirilmektedir (Aydın ve Gülçat, 1998; Ekşi, 1990). Onur (1982) da özellikle erkek 
ergenler arasında mastürbasyonun oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ergenlerin belirli cinsel davranışları da bazı araştırmalara konu olmuştur. Yeni 
çalışmalar giderek daha büyük bir kesimin cinsel açıdan aktif  hale geldiğini ve kızlar 
arasında bile evlilik öncesi cinsel ilişki yaygınlığının arttığını ortaya koymaktadır. Kızlarda 
bekaret hala önemli görünmektedir (Aydın ve Gülçat, 1998). Ancak çeşitli araştırmalar 
erkeklere göre düşük oranda olmak üzere kızlar arasında da evlilik öncesi cinsel ilişki 
yaşantısının arttığına işaret etmektedir (Özkan, 1994; Pehlivan, 1994; Çok, Ersever & Gray, 
1998). Bu araştırmalar belirli cinsel davranışların araştırma grubunda gerçekleşme 
oranlarına ilişkin veriler ortaya koymaktadır. Bulgular üniversite gençliği arasında Cinsel 
Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Üreme Sağlığı bakımından riskli cinsel davranışların varlığını 
göstermektedir. 

Cinsel gelişim konusunda yapılmış olan bir araştırma da ergen evlilikleri ve 
hamilelikleri konusundadır (Bulut, 1984; 1985). Annenin aile içindeki statüsünün düşük 
olduğu ve geniş ailelerde ergen evliliklerinin daha yaygın olduğunu gösteren bu araştırma 
ergen gebeliklerinin de evli grup arasında daha önemli bir sorun oluşturduğuna işaret 
etmektedir. Evli ergenler arasında evli olmayanlara oranla kız çocuklara ilişkin beklentilerin 
daha geleneksel olduğu da bulunmuştur. Ülkenin kırsal kesiminde özellikle kızların evlilik 
ve doğum yaşının erken olduğu bilinmektedir. Bu kesimdeki ergen hamileliklerinde 
düşüğün ve doğuma bağlı komplikasyonların varlığına işaret edilmektedir (Aydın ve Gülçat, 
1998). Ergen kesimde hamileliklerin ve buna bağlı sağlık sorunlarının önlenmesine yönelik 
çalışmaların neredeyse olmadığı dikkat çekicidir. 

Cinsel gelişimin bedensel büyümeyle paralel gelişen bir süreç olduğu bilinmektedir. 
Bu nedenle bedenin zihinde temsil edilmesi ya da bedensel özelliklerden ne derece doyumlu 
olduğunu ifade  eden beden  imajı konusu da önemli bir araştırma alanı olmaktadır. Değişik 
yaş gruplarında üzerinde çalışılan beden imgesi bir grup Türk ergeni üzerinde de 
araştırılmıştır. Bu araştırma ergenlerin genel olarak bedenlerinden orta düzeyde doyumlu 
olduğunu ve erkeklerin kızlara göre bedenlerinden daha doyumlu olduğunu göstermektedir 
(Çok, 1990). 

Bir grup Türk ve bir grup Amerikalı ergenin ergenlik imgelerinin belirlendiği bir 
araştırmada (Çok, 1998) her iki grubun cinselliği ve cinsel gelişimi ergenliğin en önemli 
konusu olarak gördükleri ortaya konmuştur. 
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Cinsel Eğitim Çalışmaları: 

Cinsel eğitim konusu üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında daha önce de 
belirtildiği gibi, kanun ve kalkınma planlarında dolaylı olarak amaçlanmış görünmesine 
karşın, ulusal düzeyde cinsel eğitim girişimlerine rastlanmamaktadır. Aşağıda önce cinsel 
eğitim amacıyla hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuş olan yayınlara, ardından cinsel eğitim 
konusundaki gereksinimi ortaya koyan çalışmalara ve son olarak cinsel eğitim 
uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. 

Cinsel eğitimi hedefleyen  yayınlar: 

Cinsel eğitimin işlevi ve öneminden söz eden ilk açıklama 9 Şubat 1940 tarihinde 
yayınlanan Cumhuriyet gazetesinde Peyami Safa  tarafından  yazılmıştır (Cumhuriyet 70. Yıl 
Özel Sayı). Safa  bu yazıda bugün hala tartışılmakta olan kız ve erkek öğrencilerin birlikte 
eğitimi olgusuna değinmektedir. Cinsel eğitimin verilmememsi durumunda ortaya 
çıkabilecek olumsuzlukları dile getiren bu yazıda cinsel eğitimin kontrolü sağlamak 
açısından ne denli gerekli olduğu belirtilmektedir. Daha sonra 1940'ların sonlarından 
başlayarak 1950 ve 1960'larda çocuk ve gençlerin cinsel eğitimleri konusunda yabancı 
dilde yazılmış pek çok kitap çevrilerek Türkçe'ye kazandırılmıştır. Bu kitaplar daha çok 
anababaların çocuklarının cinsel sorularını cevaplandırmalarını kolaylaştıran eğitici 
kitaplardır. Bunlar arasında Mcmauldin (1956), Seuhsdorf  (1968), Berge (1969), Forel 
(1947), Herschfeld  (1946) gibi yazarların eserleri yer almaktadır. Aynı tarihlerde bazı Türk 
yazarlarının cinsel gelişim ve eğitim bilgileri içeren kitaplar yayınlamaya başladığı 
görülmektedir. Özgü İçgüdüler  ve Çocukta  Cinsiyet  (1959) ve daha sonra Çocuklarda  ve 
Gençlerde  Cinsiyet  Eğitimi  (1976) isimli kitapları yayınlamıştır. Arıt (1952) da Çocuğun 
Cinsel  Eğitimi  başlıklı bir kitap yayınlamıştır. Daha sonra özellikle 1960'ların sonları ve 
70'li yıllarda Freud'un 20 kadar kitabının Türkçe'ye kazandırıldığını görüyoruz. Bunların 
bir bölümü Cinsiyet  Üzerine,  Cinsiyet  ve Psikanaliz  gibi doğrudan cinsellik adını taşıyor. 
1970'lerde ayrıca Reich'in kitaplarının hızla Türkçe olarak yayınlandığını görüyoruz. 
Bunlar arasında Cinsel  Devrim, Cinsel  Ahlakın  Boy Göstermesi,  Gençlerin  Cinsel 
Mücadelesi,  Cinsel  Olgunlaşma,  Kadın;  Cinsel,  Duygusal  Sorunları  gibi eserler yer 
almaktadır. İlk yıllardaki kitapların çocuk yetiştirmekte olan anababaları hedef  almasının 
tersine sonraki çeviriler daha çok gençlere ulaşmayı hedefler  görünmektedir. Batıdaki cinsel 
devrim hareketine bağlı olarak, 1970'lerde bazı yeni çeviri kitaplar piyasaya girmeye 
başladı. Bunlar arasında Seelmann (1971), Pernoud (1977) ve Chesser'in (1972) kitaplarını 
görmek mümkündür. Ayrıca 1970'lerde Haydar Dümen'in kitaplarının piyasaya çıkmaya 
başladığını görüyoruz. 1970 de Cinsel  Yaşam,  1974 de Cinsel  Rapor, 1976 da Cinsel 
Sorunlarımız  isimli kitaplarını yayınlamıştır. Bilindiği gibi yazarın şu günlerde sayıca 
artmış kitapları piyasada bulunmaktadır. 1980'lerde ve 1990'larda ise çocuğun ve gencin 
cinsel eğitimi konusunda çoğu çeviri çeşitli kitaplara rastlanmıştır. Ayrıca çocuk ve gençlik 
psikolojisi konularında genel olarak anababalara yönelik olarak hazırlanan kitapların içinde 
cinsel gelişim ve eğitim konusunda pratik bilgilerin, özellikle çocukların cinsellikle ilgili 
sorularının nasıl yanıtlanması gerektiğine ilişkin açıklamaların yer aldığı görülmektedir 
(Yörükoğlu, 1978, 1985; Yavuzer, 1984; 1995; 1997). Ancak bu kitapların ilgili 
bölümlerinin anababalar tarafından  ne derece okunduğu ve bilgilerin çocuk ve ergenlere 
ulaştığı bilinmemektedir. Aynı dönemlerde (1980, 1990'lar) dolaylı ya da doğrudan 
cinsellikle ilgili kitapların giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Bunlar arasında Atabek'in 
(1994) kitapları oldukça yaygın biçimde satılmaktadır. 

Bu arada cinsel konularda bilgi veren bir diğer çaba da dini kuruluşlardan 
gelmektedir. Bunların bilimsel temelli bilgi olmadığı ve sömürüye dayandığı bilinmektedir. 
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İslamın cinselliğe bakışını aktaran bu yayınlar kadm-erkek ilişkileri, cinsel yaşam, evlilik ve 
doğum kontrolü gibi konularda sözde eğitimi hedeflemektedir  (Örneğin, İstanbul, 1993; 
Omran, 1997). Bu yayınlarda doğum kontrolünün günah olduğu yolundaki açıklamalara 
rastlanmaktadır. Bu yayınlar doğrudan çocuk ve gençlerin cinselliğini ele almamakta, daha 
çok kadının erkeğin istekleri doğrultusunda davranması gerektiğini ifade  eden bir cinsel 
eğitimi gerçekleştirmeğe çalışmaktadır. Bunun yanısıra, özellikle son zamanlarda çeşitli 
kuruluşlar tarafından  yeni evli çiftlere  bilgi sağlamak amacıyla dini temelli bilgilendirmeyi 
hedefleyen  kitapların yayınlanmaya başladığını görüyoruz. Bunlardan biri Van Belediyesi 
tarafından  evlenmek üzere başvuran çiftlere  verilmek üzere hazırlanan Evlilik Rehberi'dir 
(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi, 29 Eylül, 1998). Bu rehber bilimsel bilgilere aykırı bazı 
öneriler içermektedir. Örneğin, doğum kontrolü uygulamalarının zararlı olduğundan ve 
kadının sık doğum yapmasının yararlarından söz etmektedir. Ayrıca dini evliliğin resmi 
evlilikten daha önemli olduğu gibi açıklamalara da yer verilmektedir. 

Cinsel Eğitim Gereksinimini Ortaya Koyan Çalışmalar: 

Türkiye'de özellikle ergenler üzerinde yürütülen pek çok çalışma cinsel eğitimin 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bunlar arasında Erez'in ve Köknel'in (Akt. İldeş, 1990), 
Ünlüoğlu'nun (1973), Onur'un (1982), Koral'ın (1986), Başgül'ün (1997),Vicdan'ın 
(1993), Ergin'in (1993), Erdoğan'ın (1990), Araptarlı'nın (1988) Pehlivan'ın (1994), 
Tetik'in (1991), Yılmaz'm (1990) ve Selçuk'un (1994) araştırmaları sayılabilir. 

Anababaların  cinsel bilgi düzeyinin düşük olduğunu ve çocuklarına cinsel eğitim 
vermede yetersiz kaldıklarını gösteren araştırma bulgularına da rastlanmaktadır (Saral, 
1986; Koral, 1986; İldeş, 1990; Yıldız, 1990; Mermer, 1993; Ergin, 1993). Cebiroğlu da 
(Akt. İldeş, 1990) anababaların çocuklarının cinsel davranışları karşısında ilgisiz olduklarını 
ortaya koymuştur. Yıldız (1990) ise anababaların cinsel bilgi düzeylerinin Sosyo Ekonomik 
Düzey ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna göre alt SED'den üst SED'e gidildikçe 
bilgi düzeyi artmaktadır. Çocuk ve gençlerin eğitiminden sorumlu öğretmenlerin  ise cinsel 
bilgilerinin genel olarak yetersiz olduğu ve cinsel eğitim rolü üstlenmedikleri ortaya 
konmuştur (Koral, 1986). 

Türkiye'de yapılan cinsellik araştırmalarının bir bölümü cinsel bilgi kaynaklarının 
neler olduğunu yani cinsel eğitimin kim tarafından  verildiğini belirlemeye yöneliktir. 
Bunlardan Selçuk (1994) tarafından  yapılan araştırma çocuklar için en önemli bilgi 
kaynağının "televizyon" olarak belirlendiğini göstermektedir. Televizyonda sağlıklı cinsel 
bilgilerin verilmediği ve yalnızca çocukların dikkatinin televizyon aracılığı ile cinselliğe 
çekildiği bilinmektedir. Bu nedenle televizyon bilgi kaynağı olarak çocuklar tarafından 
belirtilmiş olmasına karşın, bu aracın eğitici rolü tartışmalıdır. 1960'lı yıllardan itibaren 
ergenlerin cinsel bilgi kaynağını belirleyen araştırmalar tutarlı bir biçimde cinsel bilgi 
kaynağı olarak arkadaşların önemine işaret etmektedir. Bunlar arasında Varış (1968), 
Ünlüoğlu (1973), Saral, (1985), Vicdan (1993), İldeş (1990) tarafından  yapılan araştırmalar 
sayılabilir. Bununla birlikte, anababanın önemli bir cinsel bilgi kaynağı olduğu yolundaki 
araştırma sonuçları tutarsızdır. Karacadağ ve Kut (Akt. Yıldız, 1990), Geyik (1991) ve 
Yarar (1994) annelerin önemli bilgi kaynağı olarak belirtildiğini ileri sürerken, Araptarlı'nın 
bulgusu (1986) annelerin ancak ilk ay hali yaşantısının ardından kızlarına bu konuda bilgi 
verdiklerini açıklamaktadır. Onur (1982) ve Başgül (1997) ise ergenler tarafından  hem 
annelerin hem de babaların önemli cinsel bilgi kaynağı olarak belirlendiğini ortaya 
koymuştur. Yılmaz'ın (1990) bulguları ise anababaların cinsel eğitim verme işlevinin 
azlığına işaret etmektedir. 
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Bir grup araştırma cinsel eğitimin kim tarafından,  hangi yaşta, hangi içerikte 
verilmesi gerektiği sorusu ile ilgilenmişlerdir. Bunlardan Yıldız'ın (1990) araştırması 
anababa bakışaçısına göre cinsel eğitimin nasıl olması gerektiği sorusunu yanıtlarken, 
Başgül (1997)'ün araştırması ergenlerin bakışaçısından aynı yanıtı aramaya yöneliktir. 

Özetle çeşitli çalışmalar Türkiye'de özellikle ergenlerin cinsel bilgi gereksinimini 
açıkça ortaya koymakta ve anababaların bu konuda yetersiz ve gerekli girişimden yoksun 
olduklarını göstermektedir. 

Cinsel Eğitim Uygulamaları: 

Türkiye'de örgün eğitim sistemi içerisinde ülke genelinde "cinsel eğitim" konusunda 
herhangi bir ders ya da ders dışı etkinlik planlanmamış ve gerçekleştirilmemiştir. Bazı 
cinsel bilgilerinin Sağlık Bilgisi dersleri içinde ele alındığı görülmektedir. 6., 7., ve 8. 
sınıflarda  içinde çeşitli cinsel bilgilerin yer aldığı Sağlık Bilgisi dersi okutulmaktaydı. 
Ancak hazırlanan Trafik  ve ilk Yardım dersi var olan Sağlık Bilgisi dersini lav etmiştir. Bu 
durumda ilköğretim ikinci kademede okutulan İlk Yardım konuları doğal olarak cinselliği 
içermediği gibi, temel anatomi bilgisinden de yoksundur. Öte yandan bazı cinsel bilgilerin 
yer aldığı Sağlık Bilgisi dersi liselerde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. 

Milli Eğitimde Bakanlığı uygulamaları arasında şimdiye kadar gerçekleşmiş en 
kapsamlı ders dışı çalışma, hijyenik pet üreten bir firmanın  MEB ile yürüttüğü bir proje 
olmuştur. Değişim: genç kızlığa ilk adım adı ile anılan bu proje 1993-1998 yılları arasında 
sürdürülmüştür. 5 yıllık süre içinde 13-15 yaş arasında toplam 2.140.000 genç kıza 
ulaşılmıştır. Bu proje kapsamında okullarda ders dışı bir etkinlik olarak genç kızlara ayhali 
dönemlerinin fizyolojisi  ve hijyeni konularında ders verilmiş ve firma  tarafından  üretilen 
ürün örnekleri dağıtılmıştır. İlk etapta 57 ilde başlatılan bu proje daha sonra Olağan Üstü 
Hal Bölgesinde de yürütülmüştür. Toplam bir saat süren eğitimin 40 dakikası ergenlik 
fizyolojisi  ve hijyeni konusundadır. Ayrıca dış genital organlar ve erkek üremesi hakkında 
da kısa açıklama yer almıştır. Eğitimle birlikte küçük bir kitapçık da dağıtılmıştır. Yeni 
uygulamada pet üreten bir başka firma  daha önce çalışan firma  ile ortak olarak 
çalışmaktadır. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Dairesinin projenin daha etkili 
biçimde sürmesi yönünde çabaları vardır. Bu eğitimin standart bir eğitim modülüne 
dönüşmesi, uzmanlar kurulunun onayından geçmesi, denetleme heyetinin oluşturulması, 
eğitimin okul sağlığı konusunda eğitilmiş öğretmenler tarafından  yapılması, içerik 
bakımından zenginleşmiş kitabın hazırlanması, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin 
eğitilmesi ve ülke genelinde sürdürülmesi yönünde girişimler görülmektedir. 

Ders etkinliklerine bakıldığında kuşkusuz ilk ve orta öğretimin bazı diğer derslerinde 
cinsellik kapsamına giren konular ele alınmakta, ders programlarında ve ders kitaplarında 
yer almaktadır. Bunlar arasında "üreme", "sağlığımız", "bedenimiz nasıl çalışır?" gibi 
konular vardır. Ancak çağdaş eğitimde cinselliğin ve cinsel eğitimin beden bölümleri ve 
üreme bilgilerini içeren kısıtlı anlayışı çok geride kalmıştır. Günümüz:de cinsel eğitim 
içerikten çok, süreç yönelimli, etkileşimsel ve davranış kazandırmaya yöneliktir. Bu 
davranışlar arasında etkili doğum kontrolünün gerçekleşmesi, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan, cinsel istismardan, cinsel tacizden korunmanın sağlanması da yer almaktadır. 
Çağdaş cinsel eğitim programları yalnızca konu itibarıyla ele alındığında da üreme ve beden 
konusundaki bilgilerle sınırlı olmak yerine insan gelişimi, ilişkiler: aile, flört,  arkadaşlar, 
kişilerarası iletişim, kültür ve cinsellik, cinsel davranışlar, cinsel sağlık, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar gibi konuları kapsamaktadır (SIECUS, 1998). Türkiye'de yukarıda söz edilen ve 
cinsellikle ilgili olan konuların öğretmenler tarafından  nasıl ele alındığı bilinmemektedir. 
Yani bu konuda değerlendirme çalışmaları yapılmamaktadır. Ancak yukarıdaki araştırmalar 
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büyük ölçüde ergenlerin temel cinsel bilgilerden yoksun olduğunu gösterdiğinden 
derslerdeki bilgilendirmelerin pek etkili olmadığı söylenebilir. Cinsel eğitime öğretmen 
eğitiminde de önem verilmediği, öğretmenlerin cinsel sağlık bilinci kazandırılmaksızm 
mesleğe atıldığı ve böyle bir amacın eğitim politikaları arasında yer almadığı bilinmektedir. 
Ancak bu önemli eksikliğe karşın özellikle bazı sivil toplum örgütlerinin ve akademik 
çevrelerin uzun zamandır sürmekte olan cinsel eğitim çabaları vardır. Bu çabalar çok önemli 
eğitim çabaları olmakla birlikte, seslendikleri kişi sayısı genellikle sınırlı kalmakta ve 
ülkenin geneline yansımamaktadır. Ancak önemli hizmetler olduğu yadsınamaz. 

Bu çabaların bir bölümü çocuk ve gençlerin eğitimini konu alan genel eğitim 
çalışmalarıdır. Bunlardan bazıları doğrudan çocuklara ya da ergenlere, bazıları da onların 
anababalarına yöneliktir. Çocuk ya da ergenin genel gelişimi konusundaki bilgileri 
anababalara ya da yalnızca annelere aktarmayı ve böylece çocuk ve ergenlerin sağlıklı 
gelişimini hedefleyen  bu programlarda cinsel gelişim ve çocuğun ya da gencin cinsel eğitimi 
konu olarak yer almaktadır. Bu genel eğitim çabaları arasında Anababa Okulu Projesi, Anne 
Destek Programı ve Eşit Fırsat Projesi sayılabilir. Bu çalışmaların hepsi çocuğu bir bütün 
olarak kabul etmekte ve anababaları ya da yalnızca anneleri çocuğun gelişimi konusunda 
genel olarak bilgilendirmeyi hedeflemektedir.  Anne Destek Programı ve Eşit Fırsat 
projelerinde annelere yönelik olarak özellikle üreme sağlığı ve aile planlaması konularına 
yer verilmektedir (Bekman, 1998; Coşkun, Kızılkaya, Yıldız ve Hotun, 1997). 

Türkiye Aile Planlaması Derneği (TAPD) doğrudan cinsel eğitim konusunda çalışan 
kuruluşlardan biridir. 1974 yılında etkinlikleri arasına toplumu cinsel açıdan eğitmeyi dahil 
etmiştir. 1975 yılında Ankara'da gençler üzerinde bir araştırma yapmış ve gençlerin cinsel 
lik konusundaki bilgi ve tutumlarını incelemiştir. Bu araştırma gençlerin temel bilgilerden 
yoksun olduğunu ve cinsel konularda bilgilenmek istediklerini göstermiştir (TAPD, 1984). 
Türkiye Aile Planlaması Derneği 1979 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilerini ve diğer 
kuruluşlardan çeşitli uzmanları biraraya getirmiş ve cinsel eğitimin önemi ve dünyadaki 
uygulamalar konusunda tartışma ortamı yaratmıştır. Böylelikle cinsel eğitimin Türkiye'de 
hangi düzeyde ve kapsamda uygulanabileceği tartışılmıştır. TAPD bu çalışmaların devamı 
olarak 1983 yılında uygulanmak üzere bir proje geliştirmiş ve cinsel eğitim ve sorumlu 
anababalık konularının eğitim programlarına dahil edilmesi için ilgili resmi kuruluşların 
konuya dikkatlerini çekmiştir. TAPD çeşitli uluslararası kuruluşlarla ve Türkiye'deki pek 
çok sivil ya da resmi kuruluşla işbirliği içinde çalışmaktadır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 
tamamlanmış ve sürmekte olan ve toplumun cinsel eğitimini hedefleyen  pek çok projeleri 
vardır. Bunlar arasında "Üreme sağlığı, cinsel sağlık ve hakları, hizmetin kalitesi ve kadının 
statüsünün yükseltilmesi için toplumun desteğini sağlamak üzere sözcülük amacıyla 
işbirlikleri kurma projesi", "Gençliğin cinsel ve üreme sağlığı eğitimi uzmanlar grubu 
sözcülük girişimi projesi", "AİDS üst düzey politika ve karar organları girişimi projesi", 
"Güvenli annelik/üreme sağlığı çerçevesinde İstanbul'un, Ankara'nın gecekondu 
bölgelerinde topluma dayalı sağlık hizmeti modeli uygulama projeleri", "TAPD Gençlik 
grubu çalışmaları" ve "Gençlik için aile sağlığı akran eğitimi projesi (okul dışı gençlik)", 
"Toplumun üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar HIV/AIDS konusunda 
bilinçlendirilmesi projesi" sayılabilir. 

Ayrıca TAPD 1976 yılından bu yana erkeklerin cinsel konularda bilgilendirilmesine 
de çalışmaktadır. Bu amaçla 1997 yılında toplam 265.289'e varan sayıda ere cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar, HIV/AIDS ve Aile planlaması konularında bilgilendirme yapılmıştır. Bu 
projeler çeşitli toplum kesimlerini eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu toplum kesimlerinden en 
önemlileri kadınlar ve gençlerdir. Kadınlara yönelik etkinlikler temelde üreme sağlığı ve 
aile planlaması konuları, gençlere yönelik etkinlikler yine üreme sağlığı ve cinsel yolla 
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bulaşan hastalıklar ve AİDS'in önlenmesi konularını kapsamaktadır. Bu çalışmalar 
kapsamında ülke çapında lise ve özellikle üniversite öğrencisi olan çok sayıda gence adı 
geçen konularda bilgi aktarılmıştır (TAPD, 1997 Faaliyet Raporu; TAPD 1998 Çalışma 
Program/Bütçe). 

Türkiye Aile Planlaması Vakfı  (TAP Vakfı)  özellikle gençlere yönelik cinsel eğitim 
uygulamaları yürüten diğer bir kuruluştur. 17-24 yaş arası gönüllü üniversite öğrencilerine 
açık olarak yürütülen bu uygulamalar hazırlanmış olan bir eğitim modeline dayanmaktadır. 
Temel konular üreme anatomi ve fizyolojisi,  doğurganlık ve gebelikten korunma, AİDS ve 
diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel tutumlar ve cinsel taciz olmak üzere dört 
başlıkta toplanmaktadır. Bu eğitim programlarının bir parçası olarak "Gençlerle cinsellik 
üzerine" ve "Anne babalarla cinsellik üzerine" isimli iki kitapçık hazırlanmıştır. Bu 
kitapçıklar iki farklı  grubu gençleri ve anababalarını hedeflemektedir.  Bu kitapçıklar üreme, 
bedensel değişimler, cinsel yaşam, doğum kontrolü, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi 
konuların yanısıra bedensel değişimler karşısında duygular konusuna da yer vermekte ve 
gençlere ve anababalara bilimsel bilgi ışığında doğru davranışları önermektedir. Vakıf 
yayınlarından bir diğeri de evlenmeye hazırlanan ya da yeni evli kadın ve erkekleri hedef 
alan "evlilikte cinsel sağlık" isimli kitapçıktır. 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı  (İKGV) (1995) da gençlerin cinsel eğitimleri ve 
üreme sağlıkları konusunda eğitim etkinliklerinde bulunmaktadır. Etkinlikleri daha çok 
cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi amacı etrafında  toplanmaktadır. Özellikle 
geleceğin öğretmenleri olan Eğitim Fakültesi öğrencilerine cinsel sağlık eğitiminin 
verilmesi yönünde bir proje sürdürmektedir. Yukarıda açıklanan kuruluşların (TAPD; 
TAPV ve İKGV) gençlere yönelik çalışmalarına hız katan olgu cinsel yolla bulaşan 
hastalıkların, özellikle AİDS'in Türkiye'yi ve daha çok genç nüfusu  tehdit etmesidir. 

Üniversitelerden de cinsel eğitim konusunda çeşitli çabalar görülmektedir. İstanbul 
Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi özellikle ergenlere 
yönelik cinsel eğitim programları düzenleyen ve gençlere yönelik cinsel gelişim bilgileri 
içeren bir kitapçık hazırlayan bir diğer kuruluştur. Bu eğitim çalışmaları ilköğretim II 
kademe öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar çeşitli yaş gruplarına yönelik 
olmuştur. Üniversitelerin öğrencilere yönelik cinsel eğitim çabaları görülmektedir. Bunların 
bir kısmı belli konularda öğrencilere yönelik konferansların,  bazıları ise konferans 
dizilerinin yürütülmesi biçimindedir. Bu tür etkinlikler arasında belki de en sistemli ve uzun 
süreli olanı, çeşitli yönleriyle cinselliği kapsayan konularda Hacettepe Üniversitesi HATAM 
(Hacettepe AİDS Tedavi ve Araştırma Merkezi) tarafından  1997-1998 öğretim yılında 
yürütülen ve sonraki yıl da aynı üniversitede ve ODTÜ'nde tekrarlanacak olan cinsel eğitim 
seminerleridir. Söz edilen merkez bu genel cinsel eğitim çabasının yanı sıra özel olarak 
AİDS'in yayılımının önlenmesi konusunda da girişimlerde bulunmaktadır. 

Anaokullarında cinsel eğitim konusunda bir uygulama çabası Hacettepe Bilim 
Merkezi Derneği Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uygulama Anaokulu tarafından 
gerçekleşmiştir. 1979 yılında hazırlanan program aynı yıl uygulamaya konmuştur (Akt. 
İldeş, 1990). Ayrıca çeşitli okul öncesi eğitim kurumları giderek artan oranda bir firmanın 
piyasaya sürdüğü okul öncesi düzey çocukları için hazırlanmış cinsel gelişimi anlatan eğitim 
malzemelerini kullanarak o yaşa uygun cinsel eğitimi gerçekleştirme çabası içine 
girmektedir. 

Okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki pek çok kurum anababaları çocukta cinsel 
gelişim ve eğitim konusunda bilgilendirici programlar düzenlemektedir. Çeşitli eğitim 
kurumlarında çalışan öğretmen, psikolog, psikolojik danışman ya da yöneticilerin cinsel 
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gelişim ve eğitim konusunda eğitilmeleri konusunda da yalnızca birkaç girişim 
gerçekleşmiştir (Çocukluktan ergenliğe cinsel gelişim, A. Ü. ÇOKAUM, 1996; TED 
Ankara Koleji, 1997, 1998). 

Çeşitli okullar ve sivil toplum örgütleri zaman zaman akademisyenlerin de katkısıyla 
çocuk, genç ya da anababalara yönelik genel ya da belli cinsel eğitim konularında küçük 
çaplı seminerler ya da toplantılar gerçekleştirmektedir. Bunun dışında bazı kişisel eğitim 
çabalan da görülmektedir. Bunlardan biri İstanbul'da rehber öğretmen olarak çalıştığı yıllar 
boyunca (1973-1988) çocuk ve gençlere yönelik cinsel eğitim birikimine ulaşan ve çalıştığı 
kurumlardaki öğrencileri cinsel eğitim konusunda bilgilendiren Birsen Özkan'ın 
çalışmalarıdır. 1988'den bu yana çeşitli okullarda farklı  yaşlardaki çocuk ve gençlerin 
gelişim düzeylerine uygun olarak cinsel eğitim uygulamaları yürütmektedir. Ana sınıfı 
çocukları için toplam 20 dakika olarak yürüttüğü programı çocuklar büyüdükçe uzamakta 
ve daha ayrıntılı hale gelmektedir. Özkan, aynı zamanda bir yayın evinin piyasaya 
kazandırdığı bir dizi cinsel eğitim kitabının hazırlayıcıları arasındadır. 

Ergenler üzerinde yürütülen cinsel eğitim uygulamalarından biri Kulaksızoğlu 
tarafından  gerçekleşmiştir. Yetiştirme yurdunda kalan erkek ergenlerden oluşan bir gruba 
gelişim, üreme, ergenlik ve yeni alışkanlıklar gibi konularda 10 oturumluk bir eğitim 
verilmiş ve eğitimin ergenler üzerinde olumlu bir etki yarattığı gözlenmiştir (Akt. Yıldız, 
1990). Çeşitli okullar ve sivil toplum kuruluşları çocuk, genç ya da anababalara yönelik 
küçük çaplı cinsel eğitim seminerleri ya da benzeri toplantılar düzenlemektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı gibi, Türkiye'de çeşitli cinsel eğitim 
çabalarının sürdüğü görülmektedir. Ancak bu konuda çalışan araştırmacı ve uzmanlar 
arasında genel bir iletişim kopukluğunun yaşandığı da bilinmektedir. Cinsel eğitim 
konusunda yürütülen araştırmaların Halk Sağlığı, Psikiyatri, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim Bilimleri, Sosyal Çalışma gibi 
alanlarda yapılan bilimsel toplantılarda sunulduğu ve farklı  disiplinler arasında tartışma 
ortamı bulunmamaktadır. Bugüne kadar ancak birkaç disiplinlerarası toplantının 
gerçekleştiği görülmektedir (Günöz ve Bundak, 1986; İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, 
1995). 

Sonuç: 

Türkiye'de çocuk ve gençlerin cinsel gelişim ve eğitimi konularına genel olarak 
bakıldığında araştırmaların belirli konularda toplandığı görülmektedir. Bunlar arasında 
cinsel olgunluğa geçiş, cinsel bilgi düzeyi, cinsel eğitim gereksinmesi ve cinsel eğitim 
uygulamaları göze çarpmaktadır. Araştırmaların daha çok ergenler üzerinde ve kent 
kesiminde yürütüldüğü görülmektedir. Eğitimin amaçları arasında yer almakla birlikte, 
ulusal düzeyde cinsel eğitim çabalarının bulunmadığı dikkat çekicidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı gerek öğretmen yetiştirme, gerekse öğretim politikalarında konuya yer 
vermemektedir. Ancak disiplin yönetmeliğinde cinselliğe bağlı olgulara dikkat 
çekilmektedir. Bu durum bakanlığın sağlıklı gelişim ve eğitimden çok, sorun durumunda 
cinselliği dikkate aldığını ortaya koymaktadır. Bu ihmalci tablo eğitim sistemimizin çocuk 
ve gençleri cinsel istismardan, cinsel tacizden, cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
yayılımından ve istenmedik gebeliklerden korunması yönünde yeteri kadar duyarlı 
olmadığını göstermektedir. Nitekim şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan en önemli cinsel 
eğitim çalışması bir özel firma  ile birlikte yürütülmüş olan ergen kızların cinsellikle ilgili 
bazı konularda eğitilmesi girişimi olmuştur. Ancak özellikle son yıllarda cinsel yolla 
bulaşan hastalıkların artışına bağlı olarak sivil toplum örgütlerinin konuya daha fazla  önem 
verdikleri ve gençlere yönelik çeşitli eğitim girişimleri sürdürdükleri görülmektedir. Eğitim 
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sisteminin mevcut durumu Türkiye'de okullarda cinsel eğitimin programın bir parçası 
olarak gerçekleştirilmesine hazır görünmemektedir. Programlar hazır olsa bile cinsel bilgiyi 
verecek olan kaynak kişilerin olmamasına bağlı olarak etkili bir eğitimin verilemeyeceği 
açıktır. Türkiye'de çocuk ve gençlere cinsel eğitimin sağlanması yönünde yakın gelecekte 
görünen en gerçekçi ve ümit verici uygulamalar sivil toplum örgütlerinden gelen 
girişimlerin desteklenmesi ve zenginleşmesi ve öğretmen eğitiminde konuya yer verilmesi 
olmalıdır. 
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TÜRKIYE'DE ANNE-BABA TUTUMU ARAŞTıRMALARıNA 
GENEL BAKıŞ 

Doç.Dr. Gelengül  HAKTANIR,  Doç.Dr. Neriman  ARAL 
Doç.Dr. Fatma  ALİSİNANOĞLU,  Doç.Dr. Gülen  BARAN 

Dr. Figen  BAŞAR, Dr. Aysel  KOKSAL 
Araş.Gör.  Şenay BULUT 

Giriş 
Aile insanlık tarihi boyunca var olan ve değişmeler karşısında sürekliliğini her zaman 

koruyan bir kurumdur. Bugüne kadar kurulmuş olan bütün medeniyetlerde, bütün hukuk 
sistemlerinde ve dinlerde aileye ilişkin hükümler en önemli yeri tutmuş ve her çağda dinle 
içiçe olmuş, en laik sistemde bile yerini korumuştur. 

Zamana ve mekana göre değişiklik gösterebilen aile yıprandığı dönemler olsa da 
yapısı gereği direnmiş, tekrar güçlenmiş ve asla yok olmamıştır. Toplumların sanayileşme 
ve hızlı değişme sürecine girdikleri dönemlerde toplum değerlerinin en çok korunduğu 
geleneksel kurum olarak aile dengeyi sağlayıcı roller üstlenmiştir. Aile kurumunun önemi 
toplumumuzda da daima kabul görmüş ve T.C. Anayasası'na "Aile Türk Toplumunun 
Temelidir" hükmü getirilerek aile kurumunun önemi bir kez daha vurgulanmıştır. 

Psikolojinin gerek kuramsal, gerek uygulamalı olarak ele aldığı konular içinde aile 
kültürden en fazla  etkilenen konulardan biridir. Aile kurumu kişilerarası ilişkiler açısından 
kültürden kültüre büyük farklılıklar  gösterir. Kültürel ve ekonomik koşullardaki farklılık 
aile birliğinin varolmasını ve devamını sağlayan unsurlarda farklılık  yaratmakla birlikte 
ailenin kendine özgü birtakım özellikleri de sözkonusudur. Ailenin evrenselliği, devamlılığı 
ve sosyal yapıda çekirdek özelliği taşımasının yanında, aile üyelerinin sorumlulukları, 
üyelerarası ilişkilerin duygusal bir temele dayanıyor olması, şekillendirme özelliği ve 
kurallarla çevrili olması gibi özellikler her türlü ailede görülen yaygın özelliklerdir. Aynı 
şekilde ailenin biyolojik, ekonomik, koruyuculuk, sosyalleştirme ve eğitme gibi 
fonksiyonları  her toplum ve her kültür için geçerli olan ortak görevlerdir. 

Bireyin olgun ve sağlıklı bir yetişkin olmasında çocukluktaki yaşam deneyimlerinin 
önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Gelişim süreci boyunca kişiliğin biçimlenmesinde 
çocuğun yakın toplumsal ve ruhsal ortamını oluşturan ailenin katkısı büyüktür. Aile 
çocuğun yetişmesini ve korunmasını sağlayan sosyal bir kurumdur. Bir yandan çocuğun en 
temel psikolojik ihtiyacı olan sevgi ihtiyacını karşılarken, diğer yandan bir gruba ait olma, 
sosyal güvenlik içinde olma, bağımsız olma gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır 
(Baykara 1989). 

Aile ilişkileri ile çocuğun ruh sağlığı ve uyumu arasında önemli bir ilişki vardır. 
Sağlıklı anne-baba-çocuk ilişkileri sağlıklı kişiliklerin oluşmasında önemli bir etken olarak 
ortaya çıkmaktadır. Anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiler çocuğun mevcut davranışlarını 
etkilemenin yanısıra gelecekteki davranışlarının belirlenmesinde de önemli bir etkendir. 
Anne-baba-çocuk ilişkisi temelde anne ve babanın çocuğa yönelik tutumlarına bağlıdır. Bu 
tutumlar aileden aileye ya da kültürden kültüre farklılık  göstermekle birlikte çocuk 
üzerindeki etkileri bakımından tüm toplumlarda benzerlik göstermektedir. 

Çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran, onun kişiliğini hiçe sayan aşırı 
baskılı ve otoriter tutumu benimseyen anne-babalar çocuğu kendi tasarladıkları bir kalıba 
göre yoğurmak amacındadırlar. Katılık, değişik düşüncelere karşı hoşgörüsüzlük, aşırı 
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bağımlılık ve kuralcılık gibi niteliklerle tanımlanabilen otoriter bir disiplinle büyüyen çocuk 
uyumsuz bir kişilik geliştirebilmekte, silik, çekingen, aşırı hassas ve başkalarının etkisinde 
kolay kalabilen bir yapıya sahip olabilmektedir. Buna karşılık disiplinin yetersiz olduğu 
gevşek bir tutum ve aşırı hoşgörüyle yetiştirilen çocuklar sabırsız ve şımarık davranışlar 
gösterirken, sosyal uyumu zayıf,  bağımsız davranamayan bireyler olarak karşımıza 
çıkabilmektedirler. Anne-babanın dengesiz ve kararsız tutumu ise çocuğun gelişimini 
olumsuz yönde etkilemekte ve çocukta bazı iç çatışmaların ve huzursuzlukların oluşmasına 
yol açmaktadır. Anne-babanın gereğinden fazla  kontrol ve özen gösterici davranışlarını 
içeren aşırı koruyucu tutum çocuğun bağımlı, güvensiz ve utangaç bir kişilik geliştirmesine 
neden olmaktadır. Aile üyelerinden herbirinin kendisine düşen rolü üstlendiği ve aile içi 
iletişimin sıcak, tutarlı ve anlayışlı olduğu demokratik aile ortamında ise özerk, uyumlu, 
katılımcı, güvenli bir kişiliğin temelleri atılmakta, aktif,  kendi kararlarını kendi verebilen 
sosyal bireyler yetişmektedir. 

Görüldüğü gibi, sağlıklı tutumların sergilendiği, uyumlu bir aile ortamında yetişen 
çocuk sağlıklı ve kendine özgü bir kişilik geliştirmektedir. Özdeşim kurduğu modellerden 
gördüğü tutumları sergileyen çocuk kendi kişiliğini ortaya koymaktadır. Çocuğun hem 
mevcut, hem de gelecekteki davranışları ve kişiliği üzerinde etkili olan ebeveyn tutumları 
kültürden kültüre farklılık  gösterebildiği gibi, aynı kültürde de zaman içinde 
farklılaşabilmektedir.  Ancak ülkemizde bu konuyla ilgili olarak bugüne dek yapılan 
çalışmaları biraraya toplayan ve gerek yıllara göre, gerekse farklı  gruplar açısından anne-
baba tutumlarıyla ilgili farklılıkları  ortaya koyan herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye'de anne-baba tutumlarıyla ilgili olarak 
yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmek, tutumlarda etkili olan faktörleri  belirlemek ve 
yıllara göre meydana gelen değişiklikleri saptamak amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma, Türkiye'de anne-baba tutumları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 
incelenerek genel bir yoruma gitmek amacıyla yapılmıştır. Literatür tarama çalışması 
sonucunda ulaşılabilen toplam 75 araştırma incelenmiştir (Ek-1). Bu araştırmaların 
amaçları, yılları, ele aldığı yaş grupları, araştırmada kullanılan ölçekler, etkisi araştırılan 
değişkenler ve ilişkisi araştırılan özellikler incelenmiştir. Ayrıca, araştırmalarda, anne-baba 
tutumu üzerinde etkisi araştırılan değişkenler açısından yıllara göre bir değişim olup 
olmadığı ve anne-baba tutumu ile ilişkisi araştırılan özelliklerin ilişki yönü de belirlenmiştir. 
İncelenen araştırma verileri değerlendirilerek frekans  dağılım tabloları halinde gösterilmiş 
ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Türkiye'de anne-baba tutumları ile ilgili araştırmalar incelenmiş ve araştırmaların 
yapıldığı yıllar, yaş grupları, araştırmada kullanılan ölçekler, etkisi araştırılan değişkenler ve 
ilişkisi araştırılan özellikler ile ilgili frekans  dağılımları Tablo 1-Tablo 5 arasında 
verilmiştir. 

Tablo 1 
Araştırmaların Yapıldığı Yıllara Göre Dağılımı 

YILLAR N % 
1970-1979 4 5.33 
1980-1989 23 3.67 
1990-1998 48 64.00 
TOPLAM 75 100.00 
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmaların % 64'ünün 1990-1998, % 30.67'sinin 1980-
1989, % 5.33'ünün 1970-1979 yılları arasında yapıldığı görülürken 1970 yılından önce bu 
konuda yapılan bir araştırmaya rastlanamamıştır. 

Anne-baba tutumları ile ilgili olarak yapılan çalışmaların yıllara göre sayısı 
incelendiğinde; ilerleyen yıllarla birlikte ilgili araştırma sayısının da arttığı görülmektedir. 
Bu sonuç bu konuya verilen önemin giderek arttığını, çocuk yetiştirmede anne-baba 
tutumlarının ne denli önemli olduğuna ilişkin görüşlerin 1970'li yıllardan 2000'li yıllara 
doğru daha da önem kazandığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 2'de, veri toplanan grubun büyük bir çoğunlukla çocuklar olduğu ve bu 
grubun % 44.23'ünün 15-18 yaş, % 23.08'inin 7-11 yaş, % 19.23'ünün 19 yaş ve üstü, % 
13.46'sınm 12-14 yaşlarında olduğu belirlenmiştir. Verilerin ebeveynlerden toplandığı 
araştırmalarda ise çocuklarının yaş gruplarının % 35 ile 0-6, % 20 ile 7-11, % 15 ile 15-18, 
% 5 ile 4-11 ve % 5 ile 3-17 olduğu bulunmuştur. 

Tablo 2 
Araştırmaların Verilerin Toplandığı Gruplara ve 

Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı 
U Y G U L A M A G R U B U 

Çocuk Ebeveyn Çocuk+Ebeveyn Toplam 
YAŞ GRUPLARI N % N % N % N % 
0-6 Yaş 0 0.00 7 35.00 0 0.00 7 9.33 
7-11 Yaş 12 23.08 4 20.00 0 0.00 16 21.33 
12-14 Yaş 7 13.46 0 0.00 0 0.00 16 21.33 
15-18 Yaş 23 44.23 3 15.00 2 66.67 28 37.33 
19 Yaş ve Üstü 10 19.23 0 0.00 1 33.33 11 14.67 
4-11 Yaş 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 1.34 
3-17 Yaş 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 1.34 
Diğer (Yaş Grubu 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 5.33 
Belli Değil) 
Toplam 52 100.00 20 100.00 3 100.00 75 100.00 

Tablo incelendiğinde; anne-baba tutumlarını değerlendirmek üzere verilerin hem 
ebeveyn hem de çocuktan toplandığı sadece 3 araştırmanın olduğu görülmektedir. Oysa 
anne-baba tutumlarının daha sağlıklı şekilde belirlenebilmesi açısından her iki grubun da 
düşüncelerinin alınması önemlidir. Bu konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalarda; hem 
ebeveynlerin çocukları yetiştirmede sergiledikleri tutumlar, hem de çocukların 
ebeveynlerinin uyguladıkları tutumları algılayış şekilleri belirlenerek bunların 
karşılaştırılması gerekmektedir. 

Araştırmalarda Kuzgun'un Ana-Baba Tutum Ölçeği (% 25.33), Aile Hayatı ve 
Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği-PARI (% 16.00), Anket Formu (%18.68), araştırmacılar 
tarafından  geliştirilip kullanılmış olan ana-baba tutum ölçekleri (% 13.33), Bilal'ın Ana-
Baba Tutum Ölçeği (% 8), Bronfenbrenner  Ana-baba Tutum Ölçeği (% 8) ve Family 
Attitudes Test (% 2.67) kullanılmıştır (Tablo 3). Ayrıca Osgood'un Duygusal Anlam 
Ölçeği, Ana-Baba Kabul ve Red Anketi ve Zihinsel Özürlü Çocukların Ana-Babalarına 
Yönelik Tutum Ölçeği veri toplama araçlarından da % 1.33'er oranda yararlanıldığı 
belirlenmiştir. 
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Tablo 3 
Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçlarının ve 

Uygulandığı Grupların Dağılımı 
UYGULAMA GRUBU 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI N 
Çocuk 

% N 
Ebeveyn 

% 
Çocuk+Ebeveyn 

N % N 
Toplam 

% 
Family Attitudes Test 2 3.85 0 0.00 0 0.00 2 2.67 
Bronfenbrenner  Ana-baba Tutum 6 11.54 0 0.00 0 0.00 6 8.00 
Ölçeği 
Kuzgun Ana-Baba Tutum Ölçeği 19 36.54 0 0.00 0 0.00 19 25.33 
Bilal Ana-Baba Tutum Ölçeği 6 11.54 0 0.00 0 0.00 6 8.00 
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 1 1.92 10 50.00 1 33.33 12 16.00 
Tutum Ölçeği-PARI 
Osgood'un Duygusal Anlam 1 1.92 0 0.00 0 0.00 1 1.33 
Ölçeği 
Ana-Baba Kabul ve Red Anketi 0 0.00 10 5.00 0 0.00 1 1.33 
Algılanan Anne-Baba 3 5.77 0 0.00 0 0.00 3 4.00 
Davranışları Envanteri 
Zihinsel Özürlü Çocukların 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 1.33 
Ana-Babalarına Yönelik Tutum 

Ölçeği 
Anket Formu 9 17.31 5 25.00 0 0.00 14 18.68 
Diğer Ana-Baba Tutum Ölçekleri 5 9.61 3 15.00 2 66.67 10 13.33 
TOPLAM 52 100.00 20 100.00 3 100.00 75 100.00 

Anne-baba tutumlarını belirlemek için en çok kullanılan veri toplama aracı, Kuzgun 
(1972) tarafından  geliştirilmiş olan "Anne-Baba Tutum Ölçeği"dir. Bu ölçek çocuklar ve 
ergenlere uygulanmakta olup "demokratik", "otoriter" ve "ilgisiz" tutumu yansıtan 
maddelerden oluşmaktadır. "Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği-PARI" de çok 
kullanılan veri toplama araçlarından biridir; bu ölçek 1958 yılında Schaefer  ve Bell 
tarafından  geliştirilmiş olup Le Compte ve çalışma arkadaşları ve Küçük tarafından  yapılan 
çalışmalarda Türkiye için uyarlaması yapılmıştır. Anne-babalara, çocuk ve gençlere 
uygulanabilen bu ölçeğin "aşırı annelik", "demokratik tutum ve eşitlik tanıma", "ev 
kadınlığını reddetme", "karı-koca geçimsizliği" ve "baskı ve disiplin boyutu (artık boyut)" 
olmak üzere beş alt boyutu bulunmaktadır (Kozacıoğlu 1986). Bilal (1984) tarafından 
geliştirilmiş olan "Anne-Baba Tutum Ölçeği"de çok kullanılan veri toplama araçları içinde 
yer almaktadır, "demokratik" ve "otoriter" olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. 
"Bronfenbrenner  Anne-Baba Tutum Ölçeği"nin ülkemize uyarlama çalışması 
yapılmamasına rağmen sık kullanılan ölçme araçlarından biri olduğu görülmektedir ve 
"seven", "cezalandıran" ve "aşırı istekleri olan" olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır 
(Güneysu 1982). Anne-baba tutumlarını belirlemek için çok kullanılan bu araçlar 
incelendiğinde, en son 1980'li yıllarda geliştirildiği ya da uyarlandığı ya da herhangi bir 
uyarlama çalışmasının yapılmadığı ve ayrıca büyük bir çoğunluğunun çocuklara yönelik 
olup, ebeveynlere yönelik ölçeklerin yetersiz olduğu ve verilerin hem çocuklar hem de 
ebeveynlerden toplandığı çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı 
anne-baba tutumlarını belirlemek için çocuklar ve ebeveynlere yönelik yeni ve özgün veri 
toplama araçlarının geliştirilmesinin gerekli olduğu, verilerin hem çocuklar hem de 
ebeveynlerden toplandığı çalışmaların da yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 4 incelendiğinde anne tutumunun incelendiği araştırmaların % 32'sinde 
(18.67+13.33) cinsiyet, % 32'sinde (22.67+9.33) anne öğrenim düzeyi, % 20'sinde 
(13.33+6.67) baba öğrenim düzeyi, % 18.67'sinde (13.33+5.34) sosyo-ekonomik düzey, % 
16'sında (9.33+6.67) kardeş sayısı, % 14.66'smda yaş, % 12'sinde (6.67+5.33) doğum 
sırası, % 10.67'sinde (4.00+6.67) anne yaşı, % 8'inde (2.67+5.33) baba yaşı, % 2.66'sında 
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(1.33+1.33) anne mesleği, % 1.33'ünde ise baba mesleği değişkenlerinin incelendiği 
görülmüştür. Bunların dışında ailedeki birey sayısı, aile ilişkileri, aylık gelir, annenin 
çalışma durumu, anaokuluna gitme, suça yönelme, alkol-sigara kullanımı okul başarısı, 
çocuğa yönelik şiddet gibi değişkenlere de birer araştırmada bakılmıştır. İncelenen 
araştırmaların % 32'sinde kullanılan cinsiyet değişkeninin anne tutumları üzerindeki 
etkisinin % 18.67 oranıyla önemli, % 13.33 oranıyla önemsiz olduğu, anne öğrenim 
düzeyinin % 22.67 oranıyla önemli, % 9.33 oranıyla önemsiz, baba öğrenimi düzeyinin % 
13.33 oranıyla önemli, % 6.67 oranıyla önemsiz, sosyo-ekonomik düzeyin % 13.33 oranıyla 
önemli, % 5.34 oranıyla önemsiz olduğu belirlenmiştir. Değişkenlere baba tutumu ya da 
anne+baba tutumu açısından bakıldığında da benzer sonuçların olduğu görülmektedir. 

İncelenen 75 araştırmadaki değişkenlerin anne-baba tutumları üzerindeki etkilerinde 
yıllara göre bir değişim olup olmadığına bakıldığında önceki yıllarda ailelerin kız 
çocuklarına karşı daha cezalandırıcı ve kısıtlayıcı davrandıkları ve kız çocuklarını erkek 
çocuklarından daha fazla  ihmal ve istismar ettikleri görülürken 90'h yıllarda kız çocuklara 
uygulanan baskının azaldığı, demokratik tutumların arttığı, erkek çocuklara karşı ise daha 
baskıcı ve ilgisiz tutumların sergilendiği gözlenmiştir. Genel olarak erkek çocuklar ile 
aileleri arasında kız çocuklara göre daha fazla  çatışma yaşanmasının ise kız çocukların 
bizim kültürümüzde doğuştan itibaren daha uysal ve kabuledici olarak yetiştirilmesine 
gelecekte de ailelerin onlardan beklentilerinin daha az olmasına buna karşılık erkek 
çocukların daha atılgan-girişken daha içten denetimli olarak yetişmelerinin istenmesine ve 
ailelerin gelecekle ilgili beklentilerinin daha fazla  olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Sosyo-ekonomik düzey, ebeveynlerin öğrenim düzeyleri, ailedeki çocuk sayısı, 
çocukların doğum sırası, çocukların yaşı, ebeveynlerin yaşlan, aile tipi ve annenin çalışma 
durumu değişkenlerinin anne-babaların tutumları üzerindeki etkilerinin incelendikleri yıllara 
göre bir değişim göstermeden sürdüğü belirlenmiştir. 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde cezalandırıcı, kısıtlayıcı, istismar ve ihmale 
varan olumsuz tutumlar gözlenirken sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe olumsuz 
yaklaşımların azaldığı ve daha demokratik tutumların yeraldığı görülmektedir. Bunun 
yanısıra her üç sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde de koruyucu ve otoriter tutumların 
yüksek oranlarda görülmesi bizim toplumumuzdaki yetişkinlerin yapısını ortaya 
koymaktadır. 

Ebeveynlerin öğrenim düzeyleri yükseldikçe demokratik tutumlarda ve sevgi 
gösterisinde artış gözlenirken cezalandırma, baskı, reddetme, ilgisizlik, şiddet ve karı-koca 
geçimsizliğinde azalma görülmektedir. Bütün öğrenim düzeylerinde kontrolcü aşırı 
koruyucu annelik yapısının yüksek oranda saptanması Türk ailesinin en önemli 
özelliklerinden birini açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanısıra yapılan bir 
çalışmada da çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici eğitim programlarından 
yararlanmış anne ve babaların demokratik davranışlarında artış gözlenmesi nedeniyle 
eğitimin önemi vurgulanmıştır. 
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Tablo 4. Araştırmalarda Anne-Baba Tutumu Üzerinde Etkisi İncelenen Değişkenlerin Dağılımı 

ANNE TUTUMU BABA TUTUMU ANNE+BABA TUTUMU 
İncelenen İncelenmeyen Toplam İncelenen İncelenmeyen Toplam İncelenen İncelenmeyen Toplam 

Değişkenler Önemli 
N % 

Önemsiz 
N % N % N 

Önemli Önemsiz 
% N % N % N % N % 

Önemli 
N % 

Önemsiz 
N % N % N % 

Cinsiyet 14 18.67 10 13.33 51 68.00 75 100.00 13 17.33 8 10.67 54 72.00 75 100.00 4 5.34 6 8.00 65 86.67 75 100.00 
SED 10 13.33 4 5.34 61 81.33 75 100.00 14 13.33 14 18.67 51 68.00 75 100.00 2 2.67 4 5.33 69 92.00 75 100.00 
Yaş 7 9.33 4 5.33 64 85.34 75 100.00 5 6.67 4 5.33 66 88.00 75 100.00 3 4.00 1 1.33 71 94.67 75 100.00 
Kardeş Sayısı 7 9.33 5 6.67 63 84.00 75 100.00 4 5.33 6 8.00 65 86.67 75 100.00 2 2.67 0 0.00 73 97.34 75 100.00 
Doğum Sırası 5 6.67 4 5.33 66 88.00 75 100.00 2 2.67 7 9.33 66 88.00 75 100.00 0 0.00 2 2.67 73 97.34 75 100.00 
Anne Yaşı 3 4.00 5 6.67 67 89.33 75 100.00 2 2.67 4 5.33 69 92.00 75 100.00 0 0.00 2 2.67 73 97.34 75 100.00 
Baba Yaşı 2 2.67 4 5.33 69 92.00 75 100.00 3 4.00 4 5.33 68 90.67 75 100.00 0 0.00 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Anne Öğ.Dü. 17 22.67 7 9.33 51 68.00 75 100.00 11 14.67 4 5.33 60 80.00 75 100.00 3 4.00 1 1.33 71 94.67 75 100.00 
Baba Öğ.Dü. 10 13.33 5 6.67 60 80.00 75 100.00 11 14.67 8 10.67 56 74.67 75 100.00 2 2.67 1 1.33 72 96.00 75 100.00 
Anne Mesleği 1 1.33 1 1.33 73 97.34 75 100.00 1 1.33 1 1.33 73 97.34 75 100.00 2 2.67 1 1.33 72 96.00 75 100.00 
Baba Mesleği 0 0.00 1 1.33 74 98.67 75 100.00 0 0.00 1 1.33 74 98.67 75 100.00 0 0.00 2 2.67 73 97.34 75 100.00 
Diğer* 12 21.82 8 10.67 55 73.33 75 100.00 7 9.33 8 10.67 60 80.00 75 100.00 11 14.67 0 0.00 64 85.34 75 100.00 



Ailelerin tek çocuklarından beklentileri daha fazla  olmakla beraber onlara daha 
demokratik ve daha sevecen davranabilmektedirler. Ailedeki çocuk sayısı arttıkça 
cezalandırma da artabilmektedir. 

Ailelerin çocuklarına karşı davranışları onların doğum sıralarına göre de 
değişebilmektedir. Aileler ilk ve son çocuklarına daha demokratik ve sevecen 
davranabilmekte, ortanca çocuklarına ise hem daha kontrolcü davranmakta hem de onlardan 
beklentileri daha fazla  olabilmektedir. 

Çocukların yaşı büyüdükçe ailelerin otoriter davranışlarını azalttıkları gözlenmiştir. 
Çocuklar okulöncesi dönemde annelerini otorite olarak görürken yaşları büyüdükçe hem 
anne hem de babalarını otorite olarak görmeye başlamışlardır ve yine yaşları büyüdükçe 
doğal olarak ebeveynlerinin koydukları kuralların nedenlerini daha iyi anlayabilmişlerdir. 

Anne babaların yaşları onların çocuklarına karşı tutumlarında çok önemli bir fark 
yaratmamaktadır. 

Aile tipi değişkenine bakıldığında ise aile genişledikçe cezalandırıcı tutumun 
azaldığı, tam aile çocuklarının aile ilişkilerini, parçalanmış aile çocuklarına göre daha 
olumlu algıladıkları ve ailede problem arttıkça çocuk ihmalinin de arttığı saptanmıştır. 

Çalışan annelerin çocuklarını daha az istismar ettikleri gözlenmiştir, ancak annelerin 
tutumları, işyerindeki konumlarına göre de farklılık  gösterebilmiştir. 

Anne baba tutumlarıyla ilgili olarak kuşaklararası karşılaştırma yapmayı amaçlayan 
bir çalışmada ise annelerin çocuklarına kendi annelerinden daha demokratik, babaların ise 
kendi babalarından daha az baskılı ve disiplinli davrandıkları ortaya konmuştur. Tablo 5 
incelendiğinde, ilişkisi araştırılan özelliklerin büyük bir çoğunluğunun (% 24) benlik ile 
ilgili olduğu, bundan sonra sırayla uyum düzeyi (% 6.67), kaygı durumu, sosyal gelişim, 
problem durumları, istismar edilme durumu (% 4), saldırganlık, atılganlık (% 2.67) 
değişkenlerinin geldiği görülmektedir. Ayrıca denetim odağı, ego durumları, yaratıcılık, 
öğrenilmiş çaresizlik düzeyi, mesleki ilgi, genç-anne-baba çatışması, suçluluk gibi 
değişkenler ile anne-baba tutumu arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalara da % 1.33'er 
oranda rastlanmıştır. 

Araştırmalarda anne-baba tutumları ile ilişkisi araştırılan özelliklere bakıldığında, 
demokratik ve seven gibi olumlu olarak değerlendirilen anne-baba tutumları ile benlik, 
uyum düzeyi, sosyal gelişim ve atılganlık arasında pozitif  bir ilişkinin olduğu, buna karşın 
kaygı, saldırganlık, istismar ve problem durumları arasında ise negatif  yönde bir ilişkinin 
olduğu görülmüştür. İlgisiz, otoriter, cezalandırıcı, aşırı beklentili gibi olumsuz olarak 
değerlendirilen anne-baba tutumları ile benlik, uyum düzeyi, sosyal gelişim ve atılganlık 
arasında negatif  yönde, kaygı, saldırganlık, istismar ve problem durumları arasında ise 
pozitif  yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada Türkiye'de ana baba tutumları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 

incelenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırmaların çoğunlukla 1990 sonrası yıllarda yapılmış olduğu ve daha çok 
çocuklar üzerinde yürütüldüğü, ebeveyn ve çocuk üzerinde yürütülen çalışmaların ise az 
olduğu saptanmıştır. Bunun yanısıra ana baba tutumlarını değerlendirmede kullanılabilecek 
ölçeklerin sınırlı olduğu da belirlenmiştir. Araştırma sonucunda anne-baba tutumları 
üzerinde sosyo-ekonomik düzey, anne-baba öğrenim durumu ve yaşı, ailedeki çocuk sayısı, 
doğum sırası, çocuk yaşı, annenin çalışma durumu ve aile tipi gibi değişkenlerin etkisinin 
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yıllara göre bir değişim göstermediği belirlenirken cinsiyet değişkeninin etkisinin ise yıllara 
göre bir değişim gösterdiği gözlenmektedir. 

Demokratik ve seven gibi olumlu olarak değerlendirilen anne baba tutumları ile 
benlik, uyum, sosyal gelişim, atılganlık arasında pozitif  yönde bir ilişkinin olduğu 
görülürken otoriter, ilgisiz, cezalandırıcı ve aşırı beklentili gibi olumsuz olarak 
değerlendirilen anne-baba tutumları ile de kaygı, saldırganlık, istismar ve problem 
durumları arasında pozitif  yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında 
açıkça görülmektedir ki demokratik aile ortamında sevgi, saygı ve güven duygusuyla 
büyüyen çocuk olumlu kişilik özelliği geliştirmektedir. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bilgilerin hem çocuklardan hem de çocukların 
anne-babalarmdan alınarak değerlendirilmesinin her iki grubunda anne-baba tutumlarını 
algılayışlarının belirlenmesi açısından önemli olduğu ve bu konuya yönelik farklı  yaş 
grubundan çocuklar ve ebeveynler için yeni ve özgün veri toplama araçlarının 
geliştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Yıllar ilerledikçe anne-baba tutumlarında 
ortaya çıkan farklılıkların  belirlenmesi amacıyla uzunlamasına araştırmaların yapılması, 
hem anne-baba tutumları hem de ele alınan değişkenlerin tutumlar üzerindeki etkilerinin 
daha güvenilir bir şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır. Sağlıklı kişilik özelliklerine sahip 
bireylerin topluma kazandırılması için anne-babalara, çocukların gelişim dönemleri, onlarla 
kurulacak ilişkilerde kullanılacak iletişim teknikleri ve tutumlar konusunda eğitim verilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bundan sonra yapılacak araştırmalarda ülkemizde konu ile ilgili 
olarak yayınlanan kaynakların tümüne ulaşılmasının daha da yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Tablo 5 
Araştırmalarda Anne-Baba Tutumları İle İlişkisi Araştırılan Özelliklerin Dağılımı 

ÖZELLİKLER N 
incelenen 

% N 
incelenmeyen 

% N 
Toplam 

% 
Benlik 18 24.00 57 76.00 75 100.00 
Kaygı (Dunımluk-Sürekli) 3 4.00 72 96.00 75 100 00 
Uyum Düzeyi (Sosyal, Kişisel, Gene! Uyum) 5 6.67 70 9.33 75 100.00 
Saldırganlık 2 2.67 73 97.33 75 ıoo.oo 
Sosyal Gelişim 3 4.00 72 96.00 75 100.00 
Problem Durumları (Korku, Uyku Bozukluğu, Konuşma Bozukluğu, 3 4.00 72 96.00 75 100.00 
Davranış Bozukluğu, Tikler, Tuvalet Problemi, Alışkanlık Bozukluğu) 
İstismar Durumu 3 4.00 72 96.00 75 100.00 
Atılganlık 2 2.67 73 97.33 75 100.00 
Denetim Odağı 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Ego Durumları (Ana Baba Ben Durumu, Yetişkin Ben Durumu, 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Çocuk Ben durumu) 
Yaratıcılık (Orjinallik, Akıcılık, Zenginleştirme, Erken Kapamaya 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Karşı Direnç) 
Ergenlik Dönemi Problemleri 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Anne-Babaya Güç Affetme 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Kişilik, Sosyal, Büyük Motor Gelişim 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyi 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Miktar, Hacim, Ağırlık Korunumu 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Mesleki İlgi 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Kişilik Özellikleri (A) 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
(Benlik Tasanmı, Zamanı Kullanma, Başkalarıyla Yakınlık Kurma) 
Kişilik Özellikleri (B) 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
(Başarma, Şefkat  Gösterme, Yakınlık, Kendini Suçlama, Erkeksi 
Özellikler, Karşı Cinsle ilişki, Değişiklik, İlgi Görme, Başatlık, 
Saldırganlık, Bağımsızlık, Duygulan Anlama) 
Genç Anne-Baba Çatışması 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Normal ya da Şizofrenik  Olma 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Nevrotik Kişilik 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
İşitme Engeli 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Suçluluk 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Psikolojik Belirtiler (Hostilite, Somatizasyon, Depresyon, Anksiyete, 1 1.33 74 98.67 75 100.00 
Olumsuz Benlik Belirtisi) 
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İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA ÇOCUK İMGELERİ 

Yasemin  ESEN  SEVERGE 
Giriş 

Toplumsal kurumlar arasında "çocuk"un ve çocuk tasarımının doğrudan bağlantılı 
olduğu temel kurumlardan biri eğitimdir. Eğitim olgusu, hemen her toplumda belirli türden 
bir çocuk tasarımına/varsayımına göre biçimlenir. Bu tasarımın, tarihsel süreçte kültürden 
kültüre ne tür değişimler geçirdiğini, özellikle çocukluk tarihi araştırmaları üzerinden 
izlemek olanaklıdır. 

Toplumsal yapılanmanın odağındaki eğitim kurumunun işlevleri ve amaçları, büyük 
ölçüde "yeni kuşaklar", yani çocuklar üzerindeki etkileriyle tanımlanır. Geleneksel bakış 
açısına göre okulun temel amacı; çocukları toplumsallaştırmak, toplumda üretici bireyler 
olarak işlevde bulunmaları için gerekli bilgi ve becerilerle donatmak ve toplumun kültürel 
değerlerini yeni kuşaklara aktarmaktır. Bu tür amaçlarla tanımlanan bir eğitim, beraberinde 
belli bir çocuk tasarımını da zorunlu olarak getirir. Bu tasarıma göre çocuğun, henüz 
toplumsal yaşamda herhangi bir 'işlevi yoktur', çünkü bunun için gerekli 'bilgi ve becerilere 
sahip değildir'. Yani çocuk, özsel olarak 'toplumsal olmayan' bir varlıktır (Burman, 1992). 
Eğitim olgusunun amaçlarından çıkarsanabilecek bu içermeler, çocukluğu örtük olarak bir 
tür "eksik'Miğe ya da "tamamlanmamış'Mığa gönderme yaparak tanımlamaktadır. Bir 
anlamda eğitim kurumu kendi meşruiyet zeminini, çocukluğun bu tanımı üzerinde 
konumlamaktadır. Baker ve Freebody'e (1989) göre, çocukluğa ilişkin hem toplumun 
yaygın inançları, hem de psikoloji, sosyoloji ve pedagoji kuramları, yetişkinliği ulaşılacak 
bir son nokta olarak ele alırlar. Dolayısıyla çocuklukla ilgili yorumlarını yetişkinliğe 'göre' 
yaparak, çocukluğun doğasını "yeterlilik öncesi" bir düzey ve yetişkin olmaya doğru 
ilerlemenin doğal bir basamağı olarak tanımlarlar, böylece çocukluğu ve çocukları kolonize 
ederler. 

Modernitenin eğitim anlayışı ve çocuk tasarımı, Sanayi Devrimi'nin, pozitivist bilim 
anlayışının ve Aydınlanma felsefesinin  biçimlendirdiği toplumsal dönüşümlere koşut olarak 
gelişen kapitalizmin ve ulus devlet yapısının ortak bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Topses, 
1982; Bumin, 1983; Postman, 1995). Aydınlanma düşünürleri için toplumun ilerleyerek 
mutluluğa erişmesinin yolu eğitimden geçmekteydi ve sözkonusu eğitimin iki temel amacı 
vardı: çocuğu toplumunu seven ve ona katılan bir 'yurttaş' olarak biçimlendirmek; çocuğu 
gelişen teknik ve ticaretin gerektirdiği bilgilerle donatarak, onu belli mesleklere hazırlamak 
(Bumin, 1983). Bu tür bir eğitim anlayışı, ulus devlet yapısının gerektirdiği türdeş bir 
'yurttaş'lık tasarımının ve kapitalist üretim ilişkilerinin isterleri doğrultusunda 
biçimlendirilebilecek bir 'çocuk' algısını içermektedir. Modern eğitim dizgelerinin varlığını 
meşrulaştıran ulus devlet, oluşturduğu eğitim dizgesi içinde belirli bilgi ve değerlerin 
aktarımını onaylayarak, varolan kültürel ve ideolojik yapısını sürdürmeyi güvence altına 
almıştır. Bu yönüyle, ulus devletin kendi varlık alanını kurmada ve sürdürmede kullandığı 
en önemli aracın, eğitim dizgesinin meşruiyet kazandırdığı bilgiler/değerler olduğu 
söylenebilir (Çalışkan, 1994). Bu onaylanmış bilgilerin ve değerlerin bir araya getirildiği 
ders kitapları da belirli bir ulus devletin ürünüdür ve o ulus devletin kültürüne değgin temel 
bilgileri yansıtır (Altbach, 1991). 

Örgün eğitim kurumlarının amaçlarını gerçekleştirirken kullandıkları araçlar 
arasında, ders kitapları, her zaman merkezi ve vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. Eğitim/ 
öğretim etkinliğinin en önemli öznesi olan öğrenci açısından ders kitabı, öğrencinin 
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öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden (Coşkun, 1996) ve dolayısıyla doğrudan ilişki 
kurduğu önemli bir araçtır. Öğretmen açısındansa ders kitabı, izlenmesi öngörülen eğitim 
programının hem bir tamamlayıcısıdır, hem de sınıf  içi uygulamalara kılavuzluk eden temel 
bir kaynaktır. Her türden ders kitabının, öğrencilere bazı bilgileri aktarmanın ötesinde farklı 
işlevleri vardır. Öncelikle, yetişkinler tarafından  üretilen ve okullarda okutulmak üzere 
seçilen ders kitapları değişen düzeylerde, yazarının ve kitabı çocuklara okutmak için seçen 
toplumun dünya görüşünü ve düşünme biçimini yansıtır (Freebody ve Baker, 1985; Hooper 
ve Smith, 1993). Bunun yanında, kültürel/toplumsal değerleri, normları ve davranış 
kalıplarını aktaran önemli bir toplumsallaştırıcı olan ders kitapları, kültürün seçilmiş bir 
parçasını, öğrenciye aktarmayı amaçlar (McMurray ve Cronbach, 1955). Ders kitapları, 
hem kültürel sürekliliğin sağlanması, hem de kültürel/toplumsal değişimin 
gerçekleştirilmesinde kullanılan en önemli araçlar olarak, açık ya da örtük biçimde, kültürel 
düzgüleri aktarma yoluyla toplumsallaştırma işlevini yerine getirir. Bierstedt (1955), ders 
kitaplarının, açık ve gizli işlevlerini birbirinden ayırır: Ders kitabının açık işlevini, kültürün 
aktarımı olarak tanımlar. Kitapların gizli işlevi ise; kültürün tamamlayıcı unsurları olan 
törelerin, mitlerin, geleneklerin, masalların, davranış biçimlerinin, tutumların vb. 
aktarılmasıdır. Bu işlevleriyle ders kitapları, toplumsal düzenin korunmasını ve 
sürdürülmesini sağlayan değerlerin aktarılmasında ve yeniden üretilmesinde önemli rol 
oynar. 

Bir toplumsal/kültürel kurgu ya da tasarım olarak "çocuk"luk da, ders kitaplarının 
yeniden üretim işlevleri bağlamında oldukça önemli bir noktadır. Çünkü, ilkin ders kitapları, 
yetişkinler tarafından  tanımlanan ve kurgulanan, belirli bir "çocuk" anlayışını temele alır. 
Bu anlayışlar, tarihsel süreçte çeşitli dönüşümler geçirmiştir, ancak bugünün çocuk anlayışı, 
üç temel öncüle dayanmaktadır (Tan, 1997): 

- çocuklar, özel bir biyolojik kategori olarak yetişkinlerden farklıdır; 
- çocukların yetişkinliğe hazırlanmaları gerekir, yani yetişkinlik bir kazammdır. 
- çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu yetişkinlere aittir. 

Modernitenin eğitim anlayışının kuramsal dayanaklarını ve kılgısal görünümlerini 
biçimlendiren "çocuk'Muğa ilişkin bu öncüller bağlamında, bu çalışma, eğitim/öğretim 
etkinliğinin en önemli öznesi olan çocuklarla ilgili toplumsal ve kültürel kurgulamaların 
izlerini, ders kitapları üzerinde aramayı hedeflemektedir. 

Amaç 

Bu araştırmanın* amacı, ilköğretimin ilk beş yılında okutulan Türkçe kitaplarında yer 
alan resimlerdeki çocuk figürlerinin,  kimlerle birlikte gösterildiklerini, eylemlerini, içinde 
bulundukları mekânları ve bağlantıda oldukları nesneleri, araştırma için oluşturulmuş 
kategorileri kullanarak, sözkonusu kitaplarda nasıl bir çocuk imgesi sunulduğunu 
belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

İlköğretimin ilk beş yılında okutulan Türkçe ders kitaplarının resimlerinde yer alan 
çocuk figürleri: 

* Bu araştırmada, yazarın "Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik: İlköğretim Ders Kitapları Üzerinde Yapılmış 
Bir İçerik Çözümlemesi" adlı yüksek lisans tez çalışmasında elde ettiği bazı veriler, farklı  bir bağlam 
çerçevesinde kullanılmış ve yorumlanmıştır. Ancak burada, cinsiyete ve toplumsal cinsiyete dayalı 
farklılıklar  gözönüne alınmamıştır. 
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a. En çok kimlerle bir arada gösterilmektedir? 
b. En çok hangi eylemlerde bulunurken gösterilmektedir? 
c. En çok hangi mekanlarda gösterilmektedir? 
d. En çok hangi nesnelerle bağlantı içinde gösterilmektedir? 

Yöntem 

Bu çalışma, betimsel nitelikte bir içerik çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmanın 
evrenini, 5/6/1995 tarihli, 2432 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin 58. 
cildinde listesi verilen toplam 116 Türkçe kitabı oluştumaktadır. Bu kitaplar arasından 
oranlı eleman örnekleme yöntemiyle, her sınıf  için 18 kitap olmak üzere toplam 90 adet 
Türkçe ders kitabı örneklem olarak alınmıştır. Ancak, belirlenen örneklemin, 2. smf 
kitaplarına ait olan bölümünden iki kitaba ulaşılamamıştır. Bu nedenle, çalışmanın 
bulguları, incelenen 88 kitaba ilişkindir1. 

Kitaplardaki çocuk figürleri  dört ana kategoride değerlendirilmiştir. Figürler, aşağıda 
tanımları verilecek olan bu dört ana kategorinin hangi alt boyutunda yer aldıklarına göre 
sayılarak frekans  dağılımları belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan kategorilerin alt boyutları, 
kapsayıcı niteliktedir; hiçbir figürü  dışarıda bırakmayacak şekilde düzenlenmişdir. 

İncelemede Kullanılan Kategoriler ve Tanımları 

1. Figürler Kiminle Birlikte Gösterilmektedir? 
A. Tek Başına: Figür, yalnız başına gösterilmektedir; yanında kimse yoktur. 
B. Çocuk/Çocuklar: Figür, ya bir çocukla ya da birden fazla  çocukla birlikte 

gösterilmektedir. Figürün yanında ve çevresinde "çocuk"tan başka kimse yoktur. 
C. Yetişkin/Yetişkinler: Figür, ya tek bir yetişkinle ya da birden fazla  yetişkinle 

birlikte gösterilmektedir. Figürün yanında ve çevresinde "yetişkin"den başka kimse yoktur. 
D. Çocuk(lar) ve Yetişkin(ler): Figür, hem çocuk (ya da çocuklar) hem de yetişkin 

(ya da yetişkinler) ile birlikte gösterilmektedir. 
E. Aile: Figür, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte gösterilmektedir. Anne babadan 

yalnız biriyle gösterilen çocuk figürler  bu kategoride yer almamaktadır. 
F. Kalabalık: Figür, belirsiz ve çok sayıda başka figürle,  yani belirli bir özelliği 

olmayan bir insan topluluğuyla birlikte gösterilmektedir. 

2. Figürler Hangi Eylemler İçerisinde Gösterilmektedir? 

A. Yakın Toplumsal İlişki İçeren Eylem: Figür, duygusal ve fiziksel  yakınlık 
içeren bir eylem içerisinde gösterilmektedir (Örneğin, sarılırken, çiçek verirken, öperken 
vb.) 

B. Uzak Toplumsal İlişki İçeren Eylem: Figür, herhangi biriyle (fiziksel  yakınlık 
içermeyen) iletişimsel bir eylem içerisinde gösterilmektedir (örneğin, yüzyüze ya da 
telefonla  konuşurken, el sallarken vb.). 

C. Öğrenime Yönelik Eylem: Figür, sınıfta  veya evde, öğrenim etkinliğine yönelik 
eylemler içerisinde gösterilmektedir (örneğin, sınıfta  tahtaya bir şey yazarken, sınıfta  veya 
evde kitap okurken, defterine  bir şey yazarken vb.) 

' İncelenen kitapların listesi, Ek'de sunulmuştur. 
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D. İşe Yönelik Eylem: Figür, sınıfta  veya evde, doğrudan öğrenime yönelik 
olmayan, ancak belli bir amaç ve ürün içeren eylemler içerisinde gösterilmektedir (Örneğin, 
bayram töreni için sınıfı  süslerken, sınıfı  temizlerken, bayrak taşırken, trampet çalarken, 
çiçek sularken, fidan  dikerken, koroda şarkı söylerken, çöp dökerken vb.). 

E. Kendisine Yönelik Eylem: Figür, günlük yaşamdaki zorunlu, rutin eylemler ve 
özbakım eylemleri içerisinde gösterilmektedir (örneğin, yemek yerken, saçını tararken, 
dişini fırçalarken  vb). 

F. Kendi İlgilerine ve Oyuna Yönelik Eylem: Figür, zorunluluk içermeyen, serbest 
zaman etkinlikleri içerisinde gösterilmektedir (örneğin, tv izlerken, piknik yaparken, balık 
tutarken, gazete okurken, halay çekerken, bisiklete binerken, uçurtma uçururken, ip atlarken 
vb). 

G. Eylemsiz: Figür, belirli bir amacı olan bir eylem içerisinde gösterilmemekte, 
hareketsiz bir biçimde durmakta ya da oturmaktadır. 

H. Diğer: Figür, tanımlanan kategoriler içerisine girmeyen eylemler içerisinde 
gösterilmektedir. (Örneğin, yürürken, uyurken, uyanırken). 

3. Figürler Hangi Mekanlar İçerisinde Gösterilmektedir? 

A. Ev ve Ev Çevresi: Figür, evin içinde ya da evin bahçesinde, balkonunda ya da ev 
kapısının önündedir. 

B. Okul ve Okul Çevresi: Figür, okulun içinde, sınıfta,  okulun koridorlarında ya da 
okul bahçesindedir. 

C. Dış Mekan: Figür, sokak, cadde, park, hayvanat bahçesi, orman ve tarla gibi dış 
mekanlarda gösterilmektedir. 

D. Kurum ve Kuruluş: Figür, hastane, postane, banka gibi kurumlarda, devlet 
dairelerinde ya da makam odasında gösterilmektedir. 

E. Belirsiz: Figürün sergilendiği mekanın özellikleri belirsizdir; a, b, c, ve d 
kategorilerinden hiçbirine sokulamamıştır. 

4. Figürler Hangi Nesnelerle Gösterilmektedir? 
A. Öğrenimle İlgili Nesneler: Figür, öğrenim etkinlikleri ile ilgili nesnelerle fiziksel 

bir bağlantı içerisinde gösterilmektedir (örneğin, kitap, defter,  kalem, tebeşir, çanta, önlük 
vb.). 

B. Oyun Nesneleri: Figür, serbest zaman ve oyun etkinlikleri ile ilgili nesnelerle 
fiziksel  bir bağlantı içerisinde gösterilmektedir (örneğin, uçurtma, top, ip, balon, bebek vb.). 

C. Kamusal ve İletişimsel Nesneler: Figür, toplumsal yaşam içerisinde gerekli olan 
ya da başkalarıyla ilişki kurmaya yarayan nesnelerle fiziksel  bir bağlantı içerisinde 
gösterilmektedir (örneğin, para, mikrofon,  telefon,  jeton, bayrak, gazete vb.). 

D. Öz-Bakım Nesneleri: Figür, kişisel amaç ve gereksinmeler için kullanılan 
nesnelerle fiziksel  bir bağlantı içerisinde gösterilmektedir (örneğin, havlu, diş fırçası,  tarak, 
vb.). 

E. Doğayla İlgili Nesneler: Figür, herhangi bir amaçla, herhangi bir eylemde 
bulunurken, çiçek, fidan,  ağaç gibi nesnelerle fiziksel  bir bağlantı içerisinde 
gösterilmektedir. 
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F. İş Nesneleri: Figür, işe yönelik, herhangi bir eylemde bulunurken kullandığı 
nesnelerle fiziksel  bir bağlantı içerisinde gösterilmektedir (örneğin, kazma, kürek, kova, 
temizlik bezi, çekiç, çöp torbası vb.). 

G. Diğer: Figür, tanımlanan kategorilerin dışındaki nesnelerle fiziksel  bir bağlantı 
içerisinde gösterilmektedir (örneğin, taş, mum, sepet, paket vb.) 

Bulgular ve Yorum 
İncelenen kitaplarda yer alan çocuk figürlerinin  kimlerle  birlikte  gösterildiklerine 

bakıldığında (Tablo 1), çocukların sırasıyla, çocuk/çocuklar (%46), tek başına (%19), 
çocuk(lar)/yetişkin(ler) (%18), yetişkin/yetişkinler (%11), kalabalık (%4) ve aile (%2) ile 
sergilendikleri ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 1 

Birlikte Gösterilen Kişi Kategorileri f % 
Tek Başına 682 19 
Çocuk(lar) 1718 46 
Yetişkin(ler) 424 11 
Çocuk(lar) ve Yetişkin(ler) 673 18 
Aile 100 2 
Kalabalık 141 4 

TOPLAM 3738 100 

Çocuk figürlerinin  kimlerle birlikte gösterildiklerine ilişkin elde edilen bu bulgular 
ışığında, çocukların en çok çocuk(lar)la birlikte gösterildikleri ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu 
okul çağındaki çocukların hayatlarında önemli toplumsallaştırıcılardan biri olan yaşıt 
gruplarının, resimlerdeki yansıması olarak düşünülebilir. İkinci sıradaki kategori olan "tek 
başına" gösterilme oranı, her ne kadar "çocuk(lar) ve yetişkin(ler)"le birlikte gösterilme 
oranına çok yakınsa da, ilgi çekici bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Tek başına 
gösterilmeyle ilgili yapılabilecek herhangi bir yorum, çocuğun hangi mekanda ve hangi 
eylem içerisinde gösterildiğinden bağımsız olarak ele alındığında, yetişkin denetiminden 
bağımsız bir çocuk imgesinin de azımsanamayacak bir oranda kitaplara yansıdığını 
göstermektedir. Ancak bu türden bir yorumun, eylem ve mekan kategorilerinden bağımsız 
olarak düşünüldüğünde, oldukça kuşku götürür bir yorum olacağı da açıktır. Bu kuşkuyu 
arttıran diğer bulgu, çocuk(lar) ve yetişkin(ler)le birlikte gösterilme oranıdır. Çocukların en 
az "aile" ile birlikte gösterilmesi, okul çağındaki çocukların artık ilk toplumsallaşma ortamı 
olan aileden giderek daha farklı  gruplarla etkileşime geçtiği yeni bir döneme işaret 
etmektedir. Kitaplar vurguyu, okul kültürünün toplumsal dokusunu oluşturan "çocuk"lara 
yaparak, bir anlamda aileyi gizili olarak dışarıda bırakıyor gibi görünmektedir. 

İncelenen kitaplardaki çocuk figürlerinin  eylemleri  incelendiğinde (Tablo 2), 
figürlerin  %32'si "kendi ilgilerine ve oyuna yönelik" eylemlerde, %21'i "eylemsiz", %1 l'i 
"uzak toplumsal ilişki içeren" eylemler ve "diğer" kategorisindeki eylemlerde, %10'u "işe 
yönelik" eylemlerde, %9'u "öğrenime yönelik" eylemlerde, %3'ü "yakın toplumsal ilişki 
içeren" ve "kendisine yönelik" eylemlerde bulunmaktadır. 

Eylemler bağlamında, çocuklar en çok "kendi ilgilerine ve oyuna yönelik" eylemler 
içerisinde gösterilmektedir. Bu bulgunun, çocukların birlikte gösterildikleri kişilere ilişkin 
bulguyla da örtüştüğü söylenebilir. Yani, çocuklar biraradalar ve oyun etkinliği 
içerisindeler. Bu etkinlik içerisinde, yetişkinlerden farklı  bir dünyadalar. Bu da, çocukların 
yetişkinlerinkinden farklı  ve biraz yalıtılmış bir yaşam alanı olduğunu akla getiriyor. Çocuk 
dünyası, oyunla tanımlanıyor. Çocukların bu kategorideki gösterilme oranının yüksekliği, şu 
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soruyu da sormayı gerektiriyor: acaba kitaplar, oyun etkinliğini bu kadar çok vurgularken, 
okulun örgütsel ilgisini de maskelemiş olmuyor mu? 

Tablo 2 
Çocuk Figürlerinin Eylemlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Eylem Kategorileri 
Yakın Toplumsal İlişki İçeren Eylem 

f % Eylem Kategorileri 
Yakın Toplumsal İlişki İçeren Eylem 109 3 
Uzak Toplumsal Ilşki içeren Eylem 447 11 
Öğrenime Yönelik Eylem 353 9 
işe Yönelik Eylem 352 10 
Kendisine Yönelik Eylem 115 3 
Kendi İlgilerine ve Oyuna Yönelik Eylem 1187 32 
Eylemsiz 790 21 
Diğer 385 11 

TOPLAM 3738 100 

Çocukların kendi ilgilerine ve oyuna yönelik eylemlerden sonra en çok 
gösterildikleri eylem kategorisi olan "eylemsizlik" durumu, her zaman bir eylem içerisinde 
olmayan, kimi zaman çevrelerindeki dünyanın izleyicisi olan "edilgen" bir çocuk imgesinin 
de kitaplardaki varlığını göstermektedir. Diğer taraftan,  çocukların en az gösterildikleri 
eylemler olan "yakın toplumsal ilişki içeren" ve "kendisine yönelik" eylem kategorileri 
(%3), birlikte gösterilen kişilerle ilgili bulgular bağlamında anlam kazanmaktadır. 
Hatırlanacağı gibi, çocuklar en az aile ile gösterilmekteler. "Yakın toplumsal içeren" 
eylemler (örneğin sarılmak, öpmek vb.) özel bir yakınlık gerektirdiği için ve bu tür yakınlık 
genellikle aile üyeleri bağlamında gösterildiği için bu kategorideki oran da düşüktür. 
Kendisine yönelik eylem kategorisi de, genel olarak çocuğun göreli olarak az gösterildiği 
mekan olan ev içerisinde gerçekleştirilen eylemleri içermektedir ve dolayısıyla bu eylem 
kategorisinde de gösterilme oranı düşüktür. 

"Öğrenime yönelik" (%9) ve "işe yönelik" (%10) eylemlerde gösterilme oranları 
birbirine oldukça yakındır. Özellikle "işe yönelik" eylemler, çocukların sınıf  içindeki 
öğrenme etkinliğiyle sınırlı olmayan, farklı  öğrenme yaşantılarını da içine alan bir eylem 
kategorisidir. Bu anlamıyla çocukların bu iki kategorideki görülme oranlarındaki yakınlığın, 
olumlu bir tablo çizmekte olduğu söylenebilir. 

İncelenen kitaplarda çocuk figürlerinin  hangi mekanlarda  gösterildiklerine 
bakıldığında (Tablo 3), figürlerin  en çok gösterildiği mekanın "dış mekan"lar (%45) olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Dış mekanı, sırasıyla, %21 ile "okul ve okul çevresi", %18 ile "ev ve 
ev çevresi", %13 ile "belirsiz" ve %3 ile "kurum ve kuruluş" izlemektedir. 

Tablo 3 

Çocuk Figürlerinin Gösterildikleri Mekanların Frekans ve Yüzde Dağılımları 
Mekan Kategorileri f % 

Ev ve Ev Çevresi 649 18 
Okul ve Okul Çevresi 814 21 
Dış Mekan 1690 45 
Kurum ve Kuruluş 111 3 
Belirsiz 474 13 

TOPLAM 3738 100 

Mekanlara ilişkin bulgular çerçevesinde, çocuk figürler  en çok dış mekanda 
gösterilmektedir. Çocukların dış mekanlarda gösterilme oranlarının yüksek oluşu, öncelikle 
çocukların eylemleriyle ilgili bulgularla da örtüşmektedir. Çocuklar en çok kendi ilgilerine 
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ve oyuna yönelik eylemlerde gösterilmekte ve bu eylemleri en çok dış mekanlarda 
gerçekleştirmektedir. İlk bakışta, ev ve okul çevresinden farklı  bir mekana yapılan bu vurgu, 
ilk toplumsallaşma ortamı olan 'ev'den yeni yeni başka ortamlara/mekanlara açılmakta olan 
çocukların, ev ve okuldan arta kalan zamanlarda gerçekleştirdikleri eylemlere/etkinliklere 
(diğer toplumsallaşma ortamları bağlamında örneğin oyun oynamak ya da çiçek, fidan 
dikmek, ormanda dolaşmak vb) gönderme yapmaktadır. Bunun yanısıra, resimlere ilişkin bir 
ek gözlem olarak belirtmek gerekirse, dış mekan bağlamında bahçe, orman vb doğal 
ortamlarda, çocukların yoğun olarak gösterilmesi, eğitimsel bir amaç olarak doğa ve çevre 
bilincinin aşılanmaya çalışılmasıyla ve bunun ders kitaplarına yansıtılma biçimiyle de 
açıklanabilir. Başka bir bakış açısından da, Rousseau'nun 'doğaya en yakın, en saf  ve en 
masum varlık' olarak tanımladığı bir çocuk anlaşıyla da örtüşmektedir Ancak, eylemler 
bağlamında sorduğumuz soru, burada da geçerliliğini korumaktadır. Yani, "dış mekan"a 
yapılan bu vurgu, tıpkı "oyun" kategorisindeki gibi, okulun örgütsel ilgisiyle uyuşmayan bir 
tablo çizmektedir. 

Dış mekandan sonra, çocukların en çok gösterildikleri mekanlar olarak "okul ve okul 
çevresi"nde (%21) ve "ev ve ev çevresi"nde (%18) gösterilme oranlarının birbirine 
yakınlığı, çocukların en temel toplumsallaşma ortamlarına işaret etmektedir. Ancak bu 
bulgular arasında çocukların en az (%3) gösterildikleri mekan olarak "kurum ve kuruluş" 
kategorisi, bize kitaplarda çocukların yetişkinlere ait olan mekanlardan yalıtıldıklarını, 
böylece de yetişkin dünyasından farklı  bir dünyada konumlandırdığını göstermektedir. 

İncelenen kitaplarda herhangi bir nesneyle resimlenen çocuk figürlerinin  hangi tür 
nesnelerle  bağlantı içinde sergilendiklerine incelendiğinde (Tablo 4), figürlerin  %44'ü 
"öğrenimle ilgili" nesneler, %20'si "oyun" nesneleri, %14'ü "kamusal/iletişimsel" nesneler, 
%7'si "öz-bakım" nesneleri, %6'sı "iş" nesneleri, %5'i "doğayla ilgili" ve %4'ü "diğer" 
kategorisindeki nesneler ile bağlantı içerisinde görülmektedir. 

Tablo 4 
Figürlerin Bağlantı İçerisinde Gösterildikleri Nesnelerin Frekans ve Yüzde 

Nesne Kategorileri f % 
Öğrenimle ilgili Nesne 806 44 
Oyun Nesnesi 363 20 
Kamusal/iletişimsel Nesne 255 14 
Oz-Bakım Nesnesi 120 7 
Doğayla ilgili Nesne 86 5 
Iş Nesnesi 101 6 
Diğer 80 4 

TOPLAM 1811 100 

Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, toplam çocuk figürlerinin  hemen hemen 
yarısının, herhangi bir nesne ile bağlantı içerisinde gösterilmemiş olmasıdır. Nesneler 
bağlamındaki oranlar, çocuk figürlerinin  toplamının yarısı üzerinden düşünüldüğünde daha 
çarpıcı olmaktadır. Herhangi bir nesne ile bağlantı içerisinde gösterilen çocukların yarıya 
yakını, "öğrenimle ilgili" nesnelerle ilişki içerisindedir. Bu bulgu, eylem ve mekan 
kategorilerine ilişkin bulgularla örtüşmemektedir. Çünkü, eylemler ve mekan bağlamında 
düşünüldüğünde, çocuklar en çok kendi ilgilerine ve oyuna yönelik eylemler içerisinde 
gösterildikleri için, ilk bakışta "oyun"nesneleri ile bağlantıda olmaları beklenmektedir. 
Ancak, öğrenimle ilgili nesnelerin oranının yüksek oluşu, bize çocukların kendi ilgilerine ve 
oyuna yönelik eylemlerinde daha az sayıda nesne ile ilişki kurduklarını, ya da oyun 
etkinliklerinin çoğunlukla nesnesiz olduğunu göstermektedir. "Kamusal/iletişimsel" 
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nesnelerle bağlantı içerisinde olan çocukların oranının azlığı, toplumsal yaşam içinde 
gerekli olan nesnelerle çocukların daha az ilişki kurduğunu ve çocukların henüz toplumsal 
yaşamın etkin üyeleri durumuna gelmediğini göstermektedir. 

Sonuç 

Kitaplar açık ya da örtük biçimde, yetişkinlerin ürettiği bir "çocukluk" 
kurgusunu/tasarımını yansıtmaktadır. Bu kurgu/tasarım, çocukların toplumsal dünyadaki 
varlıksal durumlarına ilişkin- örneğin çocukların düşünme, eylem ve etkileşim biçimlerine-
pek çok içermeye sahiptir. Acaba kitapların sunduğu bu imgeler, çocukların, ne olduklarına, 
çevrelerindeki toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarına ve diğer insanlarla (çocuk ve 
yetişkin) kurdukları ilişkilerin doğasına ilişkin kendi kurgularıyla örtüşüyor mu? 

Toplumsal gerçekliği yansıtma savında olan kitaplar, geniş çocuk kitlelerinin, 
örneğin yetiştirme yurtlarında, gecekondularda, köylerde, metropollerde yaşayan çocukların 
yaşam deneyimlerini ve gerçekliklerini gözden kaçırıyor. Böylece oldukça basitleştirilmiş 
ve kalıpyargılaştırılmış imgeler yoluyla, bir tür 'sıkıştırılmış gerçeklik' sunan bu kitaplar, 
çocukların zengin ve karmaşık dünya algılarının kendine özgü yapısını karşılamakta ne 
kadar başarılı olabilir? 
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VIII.  ÇOCUK  VE  SAĞLIK 





CUMHURİYETİMİZİN 75 YILINDA PEDİATRİDE 
TEDAVİ HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER 

Prof.Dr.  Şükrü  CİN 
Dr. Yavuz  KOKSAL 

Türkler tarih boyunca sağlık hizmetlerine ve hekime büyük önem vermiş ve saygı 
duymuşlardır. Özellikle Selçuklular devrinde zamanın en mükemmel tıp eğitim merkezleri 
olup hasta bakım ve tedavisi yapıyorlardı. Osmanlı Türklerine intikal eden bu kuruluşlar 
önemle korunmuş, birçok Anadolu kentlerinde bu görevi yapan şifa  medreseleri 
kurulmuştur. 

Fatih döneminde Eşref  Bin Muhammet, 17. Yüzyıl hekimlerinden Vesim Abbas ve 
Ayaşlı Şaban Şifai,  18. Yüzyıl sonunda yaşamış bulunan Gevrek Zade Hafız  Hasan yazmış 
oldukları genel tıp kitapları içinde çocuk hastalıklarına geniş yer veren Türk bilim 
adamlarıdır. 

İlk zamanlarda çocuk hastalıkları üzerinde eğitim yapmakla sorumlu bir klinik 
bulunmamakta idi. Kürsü dersleri şeklindeki çocuk hastalıkları ve bakım bilgisi öğretimi ilk 
defa  1879'da Paris'te kurulmuştur. Çocuk hastanesinin kuruluşu, yurdumuzda diğer 
memleketlere göre biraz gecikmiştir. Fakat yine aynı yüzyıl içindedir. Buna karşılık çocuk 
hastalıkları eğitimi, başlangıç bakımından geç kalınmış sayılmaz. Zira asker okulu iç 
hastalıkları muallim muavini Miralay Salih Bey 1884 senesinden itibaren bu görevi 1909'a 
kadar askeri ve sivil, her iki tıp okulunda yapmıştır. Aynı tarihte Umumi Epraz hocası Nafiz 
Paşa Fransa'nın klasik çocuk kitabı olan "Despite Ficolte" kitabını tercüme etmiştir. 1881 
sonrası dönemin yurdumuz çocuk ve sosyal hekimlik bakımından diğer bir özelliği; 1895 
senesinde kurulan "Darülaceze-Düşkünler Evi" ile bunu bir pavyonunda 1902 yılında 
kurulan, terk edilmiş ve kimsesiz çocuklara mahsus kreştir. 

İstanbul'da ilk çocuk hastanesi olan "Sen Jorj Uluslararası Çocuk Hastanesi" bir 
İtalyan çocuk hekimi olan G.B. Violi (1844-1928) tarafından  1895'de Graz'lı merhametli 
hemşirelerin girişim ve yardımlarıyla kurulmuştur. Bu hastaneye yardım sağlamak amacıyla 
Dr. Violi 1897 yılında İstanbul'da Uluslararası Çocukluğu Koruma Derneğini oluşturmuş. 
Burgaz'da 1902 yılında çocuklar için bir sanatoryum açmış ve "Pediatrie en Turguie" adlı 
Fransızca ve Türkçe yazılar ihtiva eden bir tıp dergisi çıkarmıştır. 

Sultan II. Abdulhamit tarafından,  kızı Hatice Sultanın difteriden  ölümünden sonra 
1899 yılında yaptırılan Şişli Etfal  Hastanesi ise ilk müstakil, çağdaş, resmi çocuk hastanesi 
olup Almanya'da Bonn ve Berlin hijyen enstitüsü, enfeksiyon  hastalıkları ve çocuk 
kliniğinde çalışarak uzmanlaşıp 1896 yılında yurda dönmüş bulunan Dr. İbrahim Paşa 
(1861-1938) tarafından  1909 yılına kadar yönetilmiştir. Hastane ilk açıldığı dönemde 70 
yatak kapasiteli idi. Röntgen ışının bulunuşundan 4 yıl sonra açılan bu hastane kuruluşundan 
itibaren bir röntgen cihazı kullanmıştır. 1902'de deney hayvanları bölümü, "Darül-İstihzar" 
adlı aşı ve serum hazırlama laboratuarı kurulmuştur. Hastane Cumhuriyet dönemimde 
İstanbul Üniversitesinin çocuk kliniği olarak 1950'ye kadar hizmet vermiştir. Hastanede 
1904 yılında difteri  serumu ve çiçek aşısı üretimine başlandı. Hastane halen 175 yatak sayısı 
ile hizmet vermeye devam etmektedir. 

Şişli Hastanesinin kuruluşundaki ilk kadrosunun çoğu bahriye merkez ve 
Haydarpaşa Asker Hastanesinin hekimlerinden olup bunların hepsi çocuk hekimi değildi. 
Fakat o dönemde zaten ihtisas diye bir şey henüz yoktu. Başhekim İbrahim Bey'in büyük 
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bir iyi niyet içinde toplamış olduğu o zamanki ilk kadro ile onu izleyen meslektaşların büyük 
bir gayret ile çalışmaları yurdumuzda çocuk hekimliğinin ilk temellerini atmış ve ona bir 
şahsiyet kazandırmıştır. Bugün çocuk hekimliği, bu kuruculuğu ve başarısından dolayı 
İbrahim Bey'e daima müteşekkir ve minnettardır. 

Kadın-Doğum profesörü  olan Dr. Besim Ömer Akalın Paşa (1862-1940) 
prematürelerin kuvözde bakımı ve gavajla beslenmesi hakkındaki doktora çalışması ve 
uygulamalarıyla Türk neonatalojisinin kurucusu ve hocası olmuş, dünyaya öncülük etmiştir. 
Bakırdan bir ısıtıcı ile veya mum kavanozları ile ısıtılan kuvözlerde meme alamayan 
prematür ve yenidoğanları gavajla beslenme yöntemini "Fenni Viladi" adlı kitabında 
yayınlamıştır. Neonatal enfeksiyonlar  ve puerpal sepsis hakkında çalışmaları vardır. Ebe ve 
hemşirelik okullarının kurucusu ve hocası olmuştur. Çocuk bakımı hakkında makale ve 
kitapçıklarıyla, kurucusu olduğu Himaye-i Etfal  (Çocuk Esirgeme Kurumu) ile sosyal 
pediatrinin yurdumuzdaki gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Veremle Savaş 
Cemiyeti'nin kurucusu (1918) ve ilk başkanı olarak çocukta tüberküloz ile mücadelenin 
başlatıcısı sayılır. 

Bu dönemdeki diğer bir gelişme İstanbul Tıp Fakültesinin kuruluşudur. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti idareyi ele almasıyla tıp okullarının fakülte  haline gelmesi için 
birleşmelerine iyi bir zemin hazırlamıştır. Bu değişimde Cemil Topuzlu Paşa, Süleyman 
Numan Paşa ve Arkadaşlarının ön planda yer aldıkları görülür. Fakülte kuruluşunda ne 
yazık ki her iki tıp okulunda çocuk hastalıkları veren Miralay Salih Bey ve Kadri Reşit Paşa 
yeni fakültede  görev almadılar. Böylece son senelerde sivil ve askeri tıp okullarında 
başlatılmış ve iyi bir yola sokulmuş bulunan çocuk hastalıkları ve bakımı eğitimi yeni 
fakülte  kadrosunda boş bırakılmıştı. 

Anadolu'da Milli Hükümet Cumhuriyet kurulduğu zaman yurdumuzda o zamanki 
hükümet olan İstanbul'da tek üniversite ve tek fakültesi  vardı. Birinci Dünya Savaşı nedeni 
ile kadrolarını tamamlama imkanı bulamamıştı. Savaşın başlaması bütün memleket gibi yeni 
fakültenin  de düzenini bozmuştu. Daha henüz tam kuruluşunu yapamayan fakültede  birçok 
gençler askere çağrıldığı için öğretim üyeleri kadroları gereken şekilde zamanında 
doldurulamamıştı. 

Yeni kurulan fakültede  çocuk hastalıkları ve bakımı öğretimi için genç bir eleman 
yetiştirmek ve görevi ona vermek arzusunda idi. Bunun için 1912 yılında bir sınav açıldı. Bu 
sınavı İhsan Hilmi Alantar kazandı. Önce Fransa'ya Paris'e gönderildi. Birinci Dünya 
Savaşı başlayınca oradan geri döndü, bu defa  Almanya'ya gönderildi ve orada 4 yıl 
çalışmıştı. 

Mütakere senelerinde fakültenin  durumu iyi sayılamazdı. Bu yıllardaki tek yenilik 5 
Fransız hocanın fakülteye  getirilmesiydi. Bunların arasında değerli kimselerde vardı. Ancak 
Fransızca verilen derslerden çoğunluk faydalanamıyorlardı.  Zaten böyle bir düzen sadece 
politik bir karakter taşımakta idi. Harp ve barış yıllarında kitap yokluğu da vardı. Eski 
kitaplar elden ele satılmak suretiyle dolaşıyor, bunları bulabilen ve satın alanlar şanslı 
sayılırdı. Bazı hocaların şahsi gayretleri ile yaptıkları yayınlar vardı. 1925 yılından sonra 
kitap işine önem verilmeye başlandı. Avrupa'ya gönderilen hekimin dönüşünün gecikmesi 
yanında bazı politik olaylar çocuk hastalıkları ve bakımı dersinin öne alınmasına yol açtı ve 
1917 yılında bu göreve o zamana kadar Şişli Etfal  Hastanesinde çalışan ikinci hoca Kadri 
Reşit Paşa, önce öğretim görevlisi olarak bir yıl sonra çocuk hastalığı profesörlüğüne 
getirildi. Bu suretle yeni fakültede  9 senelik aradan sonra çocuk sağlığı ve hastalıkları 
bölümündeki eksiklik tamamlanmıştı. 1933 yılında üniversite inkılabı üniversite ilim 
hayatımızın taze kan alışı gibidir. Yeni üniversitede genç elemanlara geniş yer verildi. O 
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dönemde Hitler rejiminin Yahudi olmaları nedeni ile Almanya'dan çıkardıkları bilim 
adamlarından bir kısmına üniversite ve fakültede  görev verildi. 

Çocuk hastalıkları kürsüsü de Şişli Etfal  Hastanesine yerleştirildi. Öğretim kadrosu 
bir profesör,  bir doçent adayı ve dört asistandan oluşmakta idi. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının Şişli Etfal  Hastanesine çocuk ihtisası için atadığı asistanlar aynı servislerde 
çalışıyorlardı. 1933'de yeniden kurulan üniversite ve Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim 
büyük bir ciddiyetle başlamış ve sürdürülmüştür 1933-1950 yıllar arası birçok değerli yayın 
yapılmış, böylece kitap sıkıntısı azalmıştı. Dr. Alantar'ın Çocuk Hastalıkları Bilgisi 
kitabının ilk baskısı yayınlanmıştı. 

İkinci Dünya Savaşı'nın dünya düzenini bozması yanında bilim alanını da 
dayanaklardan mahrum bırakmak suretiyle sıkıntılı ve güç duruma soktuğu bir gerçektir. 
Bunun yapmış olduğu sarsıntılar oldukça geç ve güç giderilebilinmiştir. 1946'da II. Dünya 
Savaşı görünüşte sona erdiği dönem, ilim hayatımız bakımından verimli kararların alındığı 
bir dönemdir 1946'da ilk planda üniversite otonomisi kazanılmıştır. Bu kanun sırasında 
İstanbul Üniversitesi ve tıp fakültesi  birçok yeni kadroya sahip olmuştur. Bu dönemde 
sosyal bakımdan önemli sayılabilecek bir diğer olay 1917 yılında İstanbul'da kurulan 
Himaye-i Etfal  Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin hakiki kuruluşu 1921'de İstiklal Savaşı sırasında 
Ankara'da yapılmış Atatürk'ün büyük himayesi altında kurulan bu tesis savaş içinde çalışan 
kadınların çocuklarını korumakla görevlendirilmiş, daha sonra meydana gelen gelişmelerle, 
sosyal çocuk bakım ve korunmasında önemli görev üstlenmiştir. 

Milli Hükümet ve Cumhuriyet döneminde genel sağlık ve çocuk sağlığı devlet ve 
onun bir organı olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yürütülmekte, tıp fakülteleri, 
Sosyal Sigortalar ve benzeri kuruluşlar bu konuda destekleyici yardımcı bir görev görmekte 
idiler. 

Cumhuriyetten önce çocuk hastalıkları ve bakımı üzerinde hizmet veren tek kuruluş 
Şişli Etfal  Hastanesi idi. 1902'de kurulan Darülacize Çocuk Pavyonu kimsesiz çocukların 
bakımını ve beslenmelerini karşılamaktaydı. 

Cumhuriyetten önceki sağlık kuruluşlarında (86 kuruluş, 6437 yataktan) sadece 
çocuklar için ayrılmış yatak sayısı yaklaşık 150 civarında idi. 

Milli hükümet döneminde, güç durumlar altında bile çocuk sağlığı üzerinde önemli 
tedbirler alınmıştır. İlk planda 21 Mart 1921'de Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından 
çocuk hastalıkları muaynehanesi açılmıştır. Bu göreve Dr. Hilmi Alantar atandı. Bundan 
sonra Milli Eğitim Bakanlığı kız öğretim okullarında çocuk bakım dersi konulmuştur. Bu 
suretle yarın ki annelerinin bilgili yetişmeleri istenilmiştir. Bu dönem de genç annelere ve 
öğrencilere yardımcı olacak ilk çocuk bakımı kitabı Dr. Alantar tarafından  hazırlanmıştır. 

Bakanlıkça sağlık hizmetlerine ilk olarak Ankara Numune Hastanesi'nde 
başlanılmıştır. Elli yatak sayısı ile hizmete giren hastanenin yatak sayısı attırılınca çocuk 
doktoru kadrosu da eklenmiştir (1924). Bu tarihlerde İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı çocuk 
hastalıkları için 10 yataklı bir servis açmıştır. İlk zamanlarda derste gösterilecek hastaların 
istirahat yeri olarak görev görmüştür yine aynı zamanda tıp fakültesinde  çocuk sağlığı ve 
bakımı dersi konulmuştur. Bu göreve Dr. İhsan Hilmi Alantar getirilmiştir. Aynı yıl içinde 
Dr. Hamit Osman tarafından  Çocuk Hastalıkları adında bir kitap yayınlanmıştır. Bunların 
yanı sıra özel idareler ve vilayetlerin bütçeleri ile idare edilen devlet hastanelerinin ıslahına 
geçilmiş ve bu kurumlar bakanlıkça devralınmıştır. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarındaki salgın hastalıklara (tüberküloz, trahom, frengi,  sıtma) 
karşı yapılan verimli çalışmalar ve çocuk servislerinin çalışmaları çocuk sağlığının 
korunmasında ve hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamıştır. 

İstanbul'da Haseki Hastanesinde 1924 yılında poliklinik başlayan çocuk hastalıkları 
ve bakımı çalışmaları yavaş yavaş gelişmiş 1927 yılında 10 yataklı, 1931 'de 50 yataklı bir 
servis haline gelmiştir. Daha sonra Dr. Ali Şükrü Şavlı'nın özel gayretleri ile çocuk 
servisinin yatak sayısı 100'e ulaşmıştır. 

1928 yılında çıkarılan İhtisas kanunu uzman hekim ve çocuk hekimi yetiştirilmesini, 
disiplin altına sokmak suretiyle 1930 yılında Ulusal Hıfsısıha  Kanun'u desteklemiştir. Bu 
kanunda "Doğumu artıracak ve çocuk ölümünü azaltacak tedbirler alınmalı; Annelerin 
doğumdan önce ve doğumdan sonra sağlıklarını korumak; Çocukluk ve gençlik sağlığına ait 
işlerle çocuk sağlık ve bünyesinin korunması ve gelişmesine ait kuruluşları desteklemek; 
Okul sağlığı hizmetlerini yürütmek" planlanmıştır. 

Bakanlık çocuk sağlığını korumak ve bu suretle memleket nüfusunu  amacıyla 
içinde çocuk servisleri de bulunan Numune Hastaneleri açılmıştır. Bu hastaneler dışında 
doğum ve çocuk bakımevleri kurmaya başlamıştır. Bu şekilde her yıl başka şehirde açılan 
doğum ve çocuk bakımevleri çocuğun dünyaya sağlam, kusursuz gelmesine ve hayatın ilk 
günlerinde güvenilir ellerde bakılması ve korumak amacını taşıyordu. Daha sonraki yıllarda 
bu hastanelerin devamı gelmiştir. 

Beyoğlu Belediye Hastanesi'nde çocuk hastalıkları hizmetleri Fakülteden emekliye 
ayrılan Profesör  Kadri Reşit Anday tarafından  1934 senesinde poliklinik çalışmaları 
şeklinde başlatılmış, daha sonra bu bölüm 25 yataklı bir servise kavuşmuştur 

Mısırlı Kamil Paşa eşi Zeynep Hanım adına yaptırılmış ve uzun seneler değişik 
hizmetlerde kullanılmış olan Zeynep Kamil Hastanesi 1935'de doğumevi haline getirilmiş, 
1947 yılında kadrosuna bir çocuk hekimi katmıştır. Önceleri 25 yataklı olan hastanenin 
yatak sayısı 1950 yılında yeni tahsislerle 50'e çıkarılmış daha sonra kurulan derneğin 
yardımları ile yatak sayısı artırıldığı gibi çocuk hastalıkları servisi kurulmuştur. Halan 200'ü 
yeni doğan bölümü olmak üzere toplam 450 çocuk yatağı bulunmaktadır. 

Ankara'da Kurtuluş Savaşından sonra günden güne büyüyen Ankara Numune 
Hastanesinde çocuk servisi 15'i enfeksiyon  olmak üzere toplam 36 yatağa sahip olmuştu. Bu 
göreve ilk defa  Haldun Tekiner getirilmişti. 1935 yılında bu göreve Hitler rejiminden kaçan 
Profesör  Eckstein atandı. 

1945 senesinde Ankara Tıp Fakültesi kurulduğu zaman Çocuk Kliniği 
Direktörlüğüne Profesör  Eckstein getirildi. Böylece kürsü Numune Hastanesine yerleşti. İlk 
kadro bir profesör  beş asistandı. Aynı yıl içinde buna bir doçent eklendi. Ankara 
Demiryolları çocuk mütehassısı olan Bahtiyar Demirağ sınavla bu yere getirildi. 1946 
üniversite otonomisi sırasında genişleyen kadrolarda yer alan doktorlar birer birer doçent 
olmaya başladılar. 1949 yılında İhsan Doğramacı, 1952'de Sabiha Ertat (Özgür), 1959'da 
Burhan Say, 1960'da Binnaz Ege, Ali Ertuğrul sırası ile doçent oldular. İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra 1949 senesinde Profesör  Eckstein Almanya'ya dönmesi ile bu göreve Dr. 
Bahtiyar Demirağ atandı. 

Çocuk kliniği 1946-1955 yılları arasında İsmet Paşa Pavyon'unda görev görmüştür. 
1955 yılında hastane bahçesinde yeniden yaptırılan acil hastalıklar binasına taşındı ve o 
dönemde yatak sayısı 50 idi. 1963 yılında, fakültenin  Cebeci'de yaptırmış olduğu yeni 
çocuk kliniğine taşındı, yatak kapasitesi 160 çıkarıldı. 
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Ankara Tıp Fakültesi çocuk kliniğinin Numune Hastanesinde imkanları kısıtlı idi. 
Fakat yeni Fakülte Amerika'ya birçok genç eleman gönderdi. Ayhan Çavdar, Rezan Berki, 
Münire Yüceoğlu, Güner Abal bunlar arasında idi. Değişik dallarda ihtisas yaparak 
kürsünün ileri ihtisas dallarının kurulmasında ve yürütülmesinde yardımcı oldular. 

İzmir'de 1946 yılında Dr. Behçet Uz tarafından  toplanan bağışlarla yaptırılan çocuk 
hastanesi de bakım ve personel tahsisatı olmadığından bakanlığa devir olunmuş ve 
bakanlığın yardımı ile hizmete sokulmuştu. Halen 420 yatak kapasite ile hizmet vermeye 
devam etmektedir. 

Ankara'da doğum ve çocuk bakımevleri daha sonra ayrılmış, doğumevi 1946'da yeni 
yaptırılan Büyük Doğum Hastanesine taşınmış, çocuk bakımevi ise yine yeniden yaptırılan 
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne 1950 yılında taşınmıştır. Böylece Ankara Hükümet 
merkezi çocuk doğum ve bakımı konusunda iki önemli kuruluşa kavuşmuştur. Halen 420 
yatak kapasite ile hizmet vermektedir. 

Bakanlık Umumi Hıfsısıha  Kanununda nüfusu  yüksek olan şehir belediyelerinin 
küçük yaşlardaki çocukların sağlık durumlarım kontrol altında tutmak üzere (süt ve okul 
çocukları bakım evleri) tesisler kurmaya zorunlu tutmuştur. 

Amerika'da yerleşmiş olan Manisa'lı Moris Şinasi adlı bir vatandaş doğduğu şehirde 
50 yataklı çocuk ruh hastalıkları hastanesi yaptırmış ve uzun yıllar tahsisatı kendisi 
tarafından  karşılanmıştır. Yönetiminde güçlükler başlayınca Bakanlığa devredilmiştir. 

Devlet Hastaneleri ve müstakil çocuk hastanelerindeki çocuk servisleri dışında 
Bakanlığın değişik bulaşıcı hastalıklarla savaş yolunda kurulmuş enfeksiyon  hastanelerinde 
de çocuk servisleri bulunmakta idi. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nin büyük yardımı ile 1955 
senesinde kurulmuş olan Ege Tıp Fakültesi ve onun bir organı bulunan Çocuk Kliniğinin de 
gelişme yolunda büyük sıkıntılar geçirmiştir. Fakültenin çocuk kliniği 1958'de Doçent 
Sabiha Ertat'ın (Özgür) Ankara'dan İzmir'e tayini ile kurulmaya başlamıştır. İzmir Behçet 
Uz Hastanesi'nin 5 odasında bir doçent, üç uzman, altı asistan ile ilk kadrosunu 
oluşturmuştur. Klinik bu beş odaya 14 süt çocuğu, 14 büyük çocuk ve 5 yataklı enfeksiyon 
odaları ile bir laboratuar yerleştirmeyi başarmıştı. Bunu dışında Tepecik Tüberküloz 
Hastanesinden çocuk tüberkülozlu hastalar için faydalanıyordu.  Hastane bahçesinde 
yaptırılan enfeksiyon  servisinin bir katı çocuk kliniğine verilince biraz genişleme ve 
rahatlama meydana gelmiştir. Bu suretle kazanılan 30 yatak dışında kürsünün öğretim ve 
eğitim işleri de bir düzene sokulmuştu. Çocuk kliniği Bornova'daki Eğitim Hastanesi'ne 
taşındıktan sonra yatak sayısı 100'e yükseldi. Bunun dışında enfeksiyon  yatakları da 
bulunuyordu. Laboratuarları zenginleşti ve bu suretle ihtisas dalları kuvvetlenmişti. Bugün 
Ege Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği, genişlemiş bir kadro ile eğitim ve öğretim ve de araştırma 
yolundaki çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir. 

Bu yıl kuruluşunun 100. Yılını kutlayan Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Genel Kurmay Başkanlığı'nm emri ile 2 Şubat 1957'de 
kuruldu. Prof.Tbp.Yb.  Haydar Dinçer kliniğin kurucusu olup 1958-1960 yılları arasında 
klinik direktörlüğünü yürütmüştür. 1960 -1967 yılları arasında ise Tbp.Alb. Alaattin Asmaz, 
1967-1980 yılları arasında Prof.Tbp.Alb.  Haydar Dinçer klinik direktörlüğüne getirilmiştir. 
1980 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği GATA'da yeni inşaa edilen Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi'ne taşınmış ve halen bu kuruluşta görevini sürdürmektedir. 
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Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi ve Üniversitesi kuruluşu Dr. Doğramacı'nın 
kendi tabiri ile hakikate ulaşmış bir rüyadır. Profesör  Eckstein'in ilk asistanlarından olan ve 
ihtisasından sonra, önce 2 sene Bağdat'ta serbest hekimlik yapan Doğramacı daha sonra 
Amerika'da Harward ve St. Louis Üniversitelerinde tahsilini tamamlamış ve yurda 
dönmüştü. Doğramacı 1949'da doçent olmuş, Hocası Eckstein'in Almanya'ya dönmesi,ile 
klinik idaresi kıdemli doçente verildi. 1951 yılında iki doçent arasındaki istenilmeyerek 
başlaya kırgınlık sonunda Dr. Doğramacı klinik dışı çalışmalarda görev yaptı. Bunun yanı 
sıra bir yandan da Çocuk Sağlığı Bilim ve Araştırma Merkezi kurulması için teşebbüslere 
girişmişti, ancak uzun süre bundan sonuç alınamadı. 1954 yılında Tıp Fakültesi ikinci bir 
çocuk kliniğinin kurulmasını kabul etti. 1958 yılında Hacettepe Çocuk Sağlığı Bilimsel ve 
Sosyal Araştırma Merkezi hizmetesokuldu. İkinci klinik kurulması kabul edildikten sonra 
durum biraz düzelmiş, Bilim ve Araştırma Merkezi kurulduktan sonra kadrolarda genişleme 
olmuş ve Doğramacı 7 uzman ve asistana sahip olmuştur. Yeni kurulan Merkezin 150 
yataklı bir hastanesi de vardı. Bu hastane 1961 *de yandı, fakat  sağlanan yardımlarla yerine 
250 yataklısı yapıldı. 1963 yılında bu merkez Hacettepe Tıp Fakültesi haline getirildi. 
Fakültenin açılışında Profesör  Doğramacı ile birlikte 4 profesör,  7-8 uzman bulunuyordu. 
Şartlar sağlandıktan sonra 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi kuruldu. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesinin ikiye bölünmesi ile kurulduğu 
için yer ve kadro bakımından fazla  sıkıntı yaşamamıştır. 

Sosyal Sigortalar kurumu memleketin büyük bir çoğunluğunu içine alan işçiler ile 
onların ailelerinin sağlık durumlarının bakım ve kontrolü bu kurum tarafından 
karşılanmaktadır. Bu hizmetin karşılanabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu birçok sağlık 
kurumu kurmuştur. Kurumun Ülkenin çeşitli yerlerinde 60'dan daha fazla  tam teşekküllü 
büyük hastanesi, 3 büyük doğum evi, 3 büyük çocuk hastanesi, 3 sanatoryumu, dispanserleri 
ve sağlık istasyonları bulunmaktadır. İstanbul-Göztepe, İzmir ve Ankara'daki çocuk 
hastanelerinin her biri en az 300 yataklıdır. Diğer büyük şehirlerde de çocuk servisleri 
bulunmaktadır. İstanbul Beyoğlu Hastanesi'nin çocuk servisi 100 yataklıdır. Bunların yanı 
sıra Sosyal Sigortaların bütün dispanserlerinde çocuk hastalıkları ve bakımı için özel 
bölümler bulunmaktadır. 

Bir ölünün hatırasını yaşatmak amacı ile kurulan Şişli Etfal  Hastanesi çocuk 
hekimliğinin şahsiyet kazanmasında özel ve önemli bir değer taşımaktadır. Yine çocuk 
hekimliği, kuruculuğu ve başarısından dolayı İbrahim Bey (Paşa)'e daima müteşekkir ve 
minettardır. 1881-1923 yılları arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları açısından çok iyi 
durumda bulunmuyordu. O dönemde sadece bir çocuk hastanesi ve bir tane Darülacize 
Çocuk Yuvası bulunuyordu. Cumhuriyet dönemi ile birlikte çocuk hekimliği bir ivme 
kazanmıştır. 

Cumhuriyetimizin geride bıraktığımız 75 yılına bakacak olursak: 
(1) İlk yıllardaki yatak sayısı 150 civarında iken günümüzde bu sayı 13027'ye 

ulaşmıştır. Yıllara göre bakacak olursak; 

Tablo 1 
Yıllara Göre Kadrolu Yatak Sayıları 

YİL Genel Yatak Sayısı Çocuk Yatak Sayısı 
1926 6437 150 
1930 11398 300 
1950 18837 1100 
1980 99117 8136 
1990 136638 10037 
1998 144984 13027 
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(2) Genç Cumhuriyet'in büyümesi ile sağlığa ayrılan bütçede büyüme oluyordu. 
(Tablo 2) Genel olarak sağlık sektörüne ayrılan kaynakların % 95'i tedavi 

hizmetlerine harcanıyor. Tedavi hizmetlerine ayrılan payın ancak % 30'u çocuklara 
ayrılmaktadır Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan % 5'in % 65'i anne-çocuk sağlığına 
ayrılmaktadır. 

Tablo 2 
Yıllara Göre Sağlık Bütçeleri 

Bakanlık Bütçesi* Bak. Büt./Dev. But (%) Yıllar Devlet Bütçesi* 
1923 137333 
1930 222646 
1940 268476 
1950 1487208 
1960 7266965 
1970 28860265 
1980 756687605 
1990 63925354000 
1997 63446855000 

3038 
4860 
8135 

60615 
382762 
888080 

31822605 
2633217000 
2044992000 

2.21 
2.64 
3.05 
4.08 
5.27 
3.08 
4.21 
4.12 
3.2 

* Bin TL 
(3) Cumhuriyet, öncesinde ve ilk yıllarında çocuk hastalıkları uzmanı olmadığı için 

genellikle dahiliye uzmanları bakıyordu. Çocuk hastalıklarının ilk temelini İbrahim Paşa 
attıktan sonra 1912 yılında çocuk hastalıkları ihtisası için yurtdışına İhsan Hilmi Alantar 
gönderilmiştir. Cumhuriyet ile birlikte çocuk hastalıkları bir ivme kazanmıştır. Yıllara göre 
çocuk hekiminin sayısal gelişimine bakacak olursak: 

Tablo 3 
Yıllara Göre Çocuk Hekimi Sayısı 

YİL DOKTOR SAYISI ÇOCUK DOKTORU SAYISI 
1923 ? 10 
1950 7 1100 
1970 9800 1517 
1980 11880 1600 
1990 13549 1218 
1997 23453 1899 

* Özel çalışan çocuk doktoru sayısı dahil edilmemiştir. 

Bir ölünün hatırasını yaşatmak amacıyla başlayan çocuk sağlığı ve hastalıkları bugün 
1899 çocuk doktoru ve 13027 yatak sayısına ulaşmıştır. 

Bundan sonraki hedef  sağlık hizmetlerinin finansmanı,  sunumu, personel politikaları, 
yönetim yapısı,toplum sağlığının korunması konularını kapsayan yeni yasal düzenlemelerin 
yapılması ve mevcut mevzuatın güncelleştirilmesi olmalıdır. 
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CUMHURİYETİN 75 YILINDA ÇOCUK SAĞLIĞI 
HİZMETLERİNE BAKIŞ 

Prof.Dr.  Ufuk  BEYAZOVA 

Bundan 75 yıl önce Atatürk ve arkadaşları ülke yaşamında yepyeni ve çağdaş 
atılımlara imzalarını attılar. Anadolu halkının yaşamını değiştirecek olan bir dizi devrimin 
başlangıcı olan bu tarih çocuklarımızın sağlığı alanında da ilklerin başlangıcı idi. 

1920'lerin başlarında ülke kurtuluş savaşı içinde idi. Atatürk'ün büyük söylevinin 
başlangıcında tanımladığı gibi " ...vaziyet ve manzarai umumiye" içler açışıydı,. "... 
Ordunun elinden silah ve cephanesi alınmış ve alınmakta. ..İtilaf  donanmaları ve askerleri 
İstanbul'da. Adana vilayeti Fransızlar, Urfa,  Maraş, Aymtap, İngilizler tarafından  işgal 
edilmiş..Antalya ve Konya'da İtalyan kıtaatı askeriyesi., Merzifon  ve Samsun'da İngiliz 
askerleri bulunuyor. ..İtilaf  devletlerinin muvaffakatiyle  Yunan ordusu İzmir'e 
ihracediliyor" du. Bu koşullar içinde Atatürk 19 mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Onu 
Samsun'a götüren Bandırma vapurunda yanında iki hekim vardı. Yarbay İbrahim Tali bey 
ve binbaşı Refik  bey. Atatürk'ün deyimi ile "...millet fakrü  zaruret içinde harap ve bitap 
düşmüş..İktidara sahip olanlar gaflet,  dalalet ve hatta hıyanet içinde.. " idiler. 1920'lerin 
başı yurdu kurtarma savaşı verme yıllarıydı.. "Hele savaş bitsin de..." demeden ateş ve 
barut kokuları içinde 23 nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 

Sağlık alanındaki ilk adım cumhuriyetin ilanından önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kuruluşundan hemen sonra ülke bir yandan çeşitli cephelerde savaşı 
sürdürürken atıldı. 2 mayıs 1920'de açıklanan bakanlar kurulunda dahiliye, hariciye, maliye 
vb. bakanlıkları yanısıra yepyeni bir bakanlık da vardı; "Sıhhat ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekaleti" Bu girişim o yıllarda dünyadaki ilk örneklerden birisi idi. Kurtuluş savaşı 
kazanıldıktan sonraki barış döneminde, Mustafa  Kemal'in büyük bir önemle üzerine 
gideceği sorunlardan birinin "sağlık " olduğunun da ilk işaretlerini veriyordu. 3 Mayıs 
1920'de atanan ilk sağlık bakanı Dr. Adnan Adıvar, yanma aldığı bir sağlık memuru ile 
Ankara vilayet konağının bir odasında göreve başladı. Anadolu'da sağlık kurumlarının 
sayısı, sağlık insan gücü, hastalık ve ölüm nedenleri hakkında hiç bir kayıt yoktu. Bakanlık 
ilk iş olarak ülkenin her yanma telgraflar  çekerek bu konuda bilgi toplamaya çalıştı. Elde 
edilen veriler 344 hekim, 136 ebe, çoğu boş ve çalışamaz durumda 86 sağlık merkezi, 
bulunduğu yolunda idi. Çocukları ve büyükleri ilgilendiren en önemli sağlık sorunları 
bulaşıcı hastalıklardı. Çeşitli yörelerde alınan kanların %70'inde sıtma paraziti (+) idi. 3 
milyon dolaylarında trahomlu saptanmıştı. Verem, tifo,  frengi  kol geziyordu. Batı 
cephesinden tifo  ve kolera salgınları haberleri geliyordu. Cepheden Ankara'ya yaralılar 
taşınıyor, sarı kışlaya alınanların pansumanları bizzat sağlık bakanı tarafından  yapılıyordu. 
1908'den beri İstanbul'da çiçek aşısı yapılıyor ancak gereksinim karşılanamıyordu. İstanbul 
işgal altında olduğundan Anadolu'ya aşı şevki de tümüyle durmuştu. Kurtuluş Savaşı 
sırasında çiçek aşısı İtalya'dan satın alındı. Kuduz aşısı İstanbul'dan, işgal kuvvetlerinden 
güçlükle kaçırdığı bir tavşandan, Cebeci hastanesinin bir odasında başka tavşanlara pasajlar 
yaparak Dr. Eşref  Bey tarafından  hazırlandı. Savaş aileleri dağıtmış, ekonomik durum 
bozulmuş, açlık ve yosulluk ülkeyi kaplamıştı. Sağlık sorunlarını ağırlaştıran bir diğer 
etmen de göç olgusu idi. Halk düşmanın işgal ettiği yerlerden bir iki parça eşyasını alarak at 
arabaları ile Anadolu'nun içlerine kaçıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında bebek ölüm 
hızının binde 300 dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu; çok düşük bir sağlık 
düzeyini gösteren, bu gün dünyada en yüksek bebek ölüm hızına sahip Afrika  ülkelerinin 
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yaklaşık iki katına eşit bir hızdır. Sağlık Bakanlığı'nın ilk eylemleri; çiçek ve kuduz aşılarım 
uygulamaya çalışmak, veremliler için sanatoryum kurmak, bakteriyoloji laboratuvarı açmak, 
savaşta yaralananlar için tedavi merkezleri, düşmandan alınan bölgelerin halkına yardım, 
savaşta öksüz kalan çocuklar için Himayei Etfal  Cemiyeti kurulması ve göçmenlerin sağlık 
sorunlarına çözüm aranması gibi işlerdi. 

Atatürk meclis kürsüsünden sağlık hizmetleri konusunda benimseyeceği politikayı 
şöyle dile getiriyordu "Milletimizi tam huzur içinde yaşatmak en büyük amacımız olduğu 
gibi, onların sağlığına özen göstermek ve olanaklarımız ölçüsünde toplumsal acıya çare 
olmak da hükümetimizin genel ödevlerinden biridir" Bu sözlerle sağlık, bir devlet görevi 
olarak üstleniliyordu. "Milletimizin sağlığım korumalı ve desteklemeli, nüfusu  çoğaltmak, 
bulaşıcı ve salgın hastalıkların yıkımına karşı koymalı, bu suretle millet bireylerinin daima 
ve çalışmaya yetenekli sağlıklı vücutlar halinde yetişmesini sağlamalıyız" diyerek koruyucu 
sağlık hizmetlerine önem ve öncelik verileceğini de vurgulamıştı. 1920'lerde sağlığa verilen 
önemi gösteren bir diğer işaret 4 Temmuz 1922 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde 
manşetten verilen haberdi. Henüz harf  devrimi olmamış, gazete arap harfleriyle  basılı. 
"Yenişehirdeki sıhhiye vekaletinin inşaatı bitiyor. Bina Ankara'nın en güzel ve en asri 
binası oldu". 

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı Bandırma 
vapurunda Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan, o günlerde sıtmaya yakalanan Atatürk'ü 
tedavi eden, soyadı yasasının kabulünden sonra Atatürk tarafından  kendisine, karakterine 
uygun olarak " Saydam" soyadı verilecek olan Refik  beydi. Refik  Beyin önünde savaştan 
yeni çıkmış bir ülkenin taşıdığı binlerce sorun vardı. Kurtuluş savaşında 9167 kişi savaşta, 
22543 kişi hastalıktan ölmüştü. Elde pek az sağlık insan gücü olmasına karşılık ülke sıtma, 
verem, frengi,  tifo,  trahom gibi bulaşıcı hastalıklardan kırılıyordu. Bazı bölgelerde trahomlu 
olan ve olmayanlar için ayrı okullar belirlenmişti. Bu koşullar altında Dr. Refik  Saydam'm 
politikalarının ana başlıkları şunlardı: 

1) Devletin sağlık örgütünü genişletmek 
2) Hekim sayısını arttırmak 
3) Nümune hastaneleri açmak 
4) Ebe ve sağlık personeli yetiştirmek 
5) Doğum ve çocuk bakımevleri açmak 
6) Verem, sıtma, frengi,  ve trahom ile savaş için özel örgütler kurmak 
7) Sağlıkla ilgili yasaları çıkarmak 
8) Sağlık örgütlenmesini köylere kadar götürmek 
9) Hıfzıssıhha  merkezini kurmak 
Yani herşeyi yapmak. Ortada hemen hiçbir şeyin olmadığı, elde olan tek şeyin 

olanaksızlıklar olduğu bir dönemde büyük bir ileri görüşlülük ve geniş kapsam içeren 
planlardı bunlar. Kuşkusuz amaçlanan bu hedeflere  ülkenin sınırlı olanakları ile ulaşılması 
güçtü, ancak, zaten Kurtuluş Savaşı da ülkenin olanakları üzerinde bir hedefti  ve 
başarılmıştı. 1920'ler boyunca bu hedeflere  ulaşmak amacıyla; öncelikle bulaşıcı 
hastalıklarla savaşmak için özel örgütler kuruldu. Bu örgütlerde sağlık memurları ve kısa bir 
eğitimle göreve alınan sıtma savaşı memuru gibi personelle halka hizmet götürerek dönemin 
en öldürücü hastalıkları ile başetmeyi başardılar. Hizmeti halka ulaştırabilmek için il ve 
ilçelerde hükümet tabiplikleri köylerde köy grup sağlık memurlukları kuruldu. 1923'te 
hekimler için zorunlu hizmet yasası çıkarıldı, 1924'te Ankara, Diyarbakır, Sivas ve Erzurum 
nümune hastaneleri kuruldu. İstanbul ve Sivas'ta sağlık memuru okulları, İstanbul'da tıp 
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öğrencileri için yurt ve Şişli Etfal  Hastanesine ebe yurdu açıldı. 1925'te Kızılay Hemşire 
Okulu kuruldu. 1926'da Ankara ve Konya'da ilk doğum ve çocuk bakımevleri açıldı. 
1928'de Hıfzıssha  Enstitüsü kuruldu. O dönemde gelişmiş batı ülkelerinde de aşılama, aşı 
ve serum üretme gibi çabaların 30-40 yıllık bir geçmişi vardı. Bir bakteriyolog ve bir bilim 
adamı olan Dr. Refik  Saydam ülkenin çağdaş uygarlığı yakalamak için bilimsel çalışmalara 
gereği olduğuna inanıyordu. Kurduğu hıfzıhha  enstitüsü'nde kimya, bakteriyoloji, 
immunobiyoloji ve farmakodinami  olmak üzere dört bölüm vardı. 14 uzman ve 40 yardımcı 
personel görevlendirdi. 1931'de BCG, 1932'de at serumları, 1933'de kuduz, 1934'te çiçek, 
veba, kolera, tifo  aşıları ülke gereksinimlerini karşılayacak dozda üretilmeye başlanmıştı. 
1930'lu yıllar boyunca bulaşıcı hastalıklarla savaş büyük ölçüde başarıldı. Dikey örgütler 
deneyim kazandılar. İran'dan gelen çiçek, Irak'tan gelen kolera salgın yapmadan bölgesel 
düzeyde sınırlandı. Çin'deki kolera salgınında bu ülkeye bir milyon doz kolera aşısı 
Hıfzıssıhha  Enstitüsünce üretilip gönderildi. Enstitüde kinin komprimeleri yapılmaya 
başlandı. Yerli ve yabancı ilaçların kontrolleri yapılır oldu. 

1930'da ülkemizin hâlâ yürürlükte olan ilk sağlık yasası çıkarıldı. "Umumi Hıfzıssha 
kanunu". Bu yasanın 6 bölümü "çocuk hıfzıssıhhası"na  ayrılmıştı. Başlıca maddeleri şöyle 
özetlenebilir: 

1. Sağlık bakanlığı çocuk ölümlerini azaltmak için önlemler alır 
2. Doğumlar devletin resmi kurumlarında ücretsiz yaptırılır 
3. Çalışan kadınlara doğumdan önce ve sonra üç hafta  izin verilir 
4. Nüfusu  10.000'den fazla  olan yerlerde çocuk muayene ve danışma evleri açılır 
5. Öğrenciler beden, ruh, göz ve kulak sağlığı açısından muayene edilecektir. 

Hekimliğin dünyada bile büyük ölçüde tedavi edici bir hizmet olarak görüldüğü bu 
yıllarda koruyucu hekimlik ilkelerini yasaya geçirmiş olmak büyük bir başarı idi. 

1933'te Cumhuriyet kurulalı on yıl olmuştu. Artık savaşın yaralan büyük ölçüde 
sarılmış, harf,  kılık kıyafet  devrimleri yapılmış, medeni kanun çıkarılmıştı Atatürk'ün dediği 
gibi "az zamanda çok ve büyük işler" başarılmış, "on yılda her savaştan açık alınla" 
çıkılmıştı. Artık çocuklar geleceğe daha umutla bakabilirlerdi. Bulaşıcı hastalıklarla savaşta 
elde edilen başarılar sonucu sıra çocuk sağlığına geldi. Sağlıklı doğum yaptırmak, bebek ve 
çocukları izlemek için ebe yetiştirilmesine çalışıldı. 1937'de Balıkesir, 1938'de Konya ebe 
okulları açıldı. 1930'ların ikinci yarısında kentlerdeki çocukların ancak %35'i, köylerdeki 
çocukların % 20'si okuyabiliyordu. Köy öğretmenlerinin bir bölümü ilkokul mezunu bile 
değildi. Eğitim ve sağlık alanında insan gücü yetiştirmek ve köy çocuklarının okumasını 
sağlamak için 1938'de köy enstitüleri kuruldu. 1943'ten başlayarak bu enstitüler köy ebesi 
ve sağlık memuru yetiştirmeye başladılar. 

1940'lı yıllar Türkiye için zorlu başladı. 1938'de Atatürk'ü yitirmiştik. Dünya 
yeniden büyük bir savaşa girdi. Avrupa'da ateş, kan, hastalık, yoksulluk ve ölüm her yanı 
sardı. Refik  Saydam ülkeyi savaşa sokmamak kaydı ile İnönü döneminde başbakan oldu. 
Türkiye savaşa girmedi, ancak savaşın kötü etkileri açlık, yoksulluk, hastalıklar ve ölüm 
ülkeye girdi. Büyük ölçüde yokedilmiş olan bulaşıcı hastalıklar yeniden arttı. Sıtma üç, 
verem iki kat arttı. Çiçek, frengi,  tifüs,  kolera yeniden görülmeye başladılar ve ölümlere yol 
açtılar. 1945'te savaşın sona ermesine dek sağlık hizmetlerinde bir duraklama oldu. 1946'da 
ilk Yüksek Sağlık Şurası toplandı ve birinci 10 yıllık sağlık planını yaptı. Koruyucu sağlık 
hizmetlerine önem verileceği, sağlık insan gücü yetiştirileceği, sağlık sigortası kurulacağı 
gibi kararlar alındı. Bu dönemde sağlık bakanı olan Dr. Behçet Uz kırsal kesime hizmet 
götürebilmek için her 20 köye bir sağlık merkezi kurma biçiminde bir plan yaptı. Bu plan 
Dr. Cemal Or'un Etimesgut ve çevresindeki köylere sağlık hizmeti vermek için geliştirdiği 
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sağlık merkezinden esinlenmişti. Bu kurumda anne ve çocuklar izleniyor, doğumlar sağlık 
kurallarına uygun biçimde yaptırılıyor, halka koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti 
veriliyor, sağlık eğitimi, aşılar ve sosyal yardım yapılıyordu. Atatürk 1937'de bu merkezi 
gezmişti ve ziyaret ettiği tek sağlık kurumu olan bu merkezi çok beğenmiş ve anı defterine 
bu izlenimlerini yazmıştı. Ne yazık ki Behçet Uz, bu gibi sağlık merkezleri kurma planını 
gerçekleştiremedi. Sağlık merkezlerinin sayıları sınırlı kaldı. Köyler için ebe ve hemşire 
yetiştirme çabaları da ne yazık ki 1949'da köy enstitülerinin kurulmasından vazgeçilmesi ile 
yavaşladı bu kurumlar 1954'te tümüyle kapatıldı. 

1950'ler dünyada savaşın yarattığı yıkımları onarmakla geçen yıllar oldu. Bir yandan 
bilim ve teknoloji de ilerledi. Yeni ilaçlar, yeni aşılar bulundu, daha önce ölümcül sanılan 
birçok hastalık tedavi edilebilir oldu. 1948'de Dünya Sağlık Örgütü, 1949'da Unicef  ile 
sağlık işbirliği anlaşmaları yapıldı. 1951 'de üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi'nden 
sağlık sorunlarımızı değerlendirmek için uzmanlar çağrıldı. Bu uzmanların raporlarında da 
köylere hizmet götürülmesi ve ana ve çocuk sağlığına önem verilmesi gibi öneriler yer aldı. 
Aynı yıllarda Amerikan uluslararası kalkınma fonu  (AID) ve Amerikan yardım kooperatifi 
(CARE)'nden yardımlar alınmaya başlandı. 1952'de Ana çocuk sağlığı örgütü kuruldu. Bu 
örgütün amaçları; anne adaylarını izlemek ve eğitmek, doğumların sağlıklı koşullarda 
yapılmasını sağlamak, doğan çocukları aşılamak, 0-6 yaş çocuk bakımı ve beslenmesi 
konusunda aileye yardımcı olmakdı. Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi Ana 
Çocuk Sağlığı Merkezleri, şubeleri ve köy istasyonları ile sağlanacaktı. Her 30-50 bin 
nüfusa  bir AÇS merkezi, her 10-20 bin nüfusa  bir şube, her 2500-4000 nüfusa  bir köy 
istasyonu planlandı. 1953'te sayısı bir olan AÇS merkezleri 1960'da ancak 26'ya ulaşabildi 
19 şube açılmıştı, istasyon sayısı ise sıfırdı.  Ana Çocuk Sağlığı merkezleri kuruldukları 
bölgelerde öngörülen işleri yapmaya çalıştılar, ailelere sosyal yardım ve süt,süt tozu, 
vitaminli mamalar başta olmak üzere besin yardımı yaptılar, ancak ana ve çocukların sağlık 
sorunlarını çözmek açısından önemli sınırlılıkları vardı. Daha çok illerde, pek az sayıda da 
ilçelerde kurulabilmişlerdi daha küçük yerleşim birimlerine ulaşamadılar, oysa oralarda ana 
ve çocukların hizmet gereksinimi daha fazlaydı.  Genellikle kurumun içinde hizmet verdiler, 
çocuğu hasta olmadığı halde aşılatma ya da büyüme ve gelişmesini izletme amacıyla bir 
hekim ya da sağlıkçıya başvurma bilinci olmayan ana babalara ve çocuklarına ulaşamadılar. 
Hekim merkezli, hatta uzman hekim merkezli idiler. Her ana çocuk sağlığı merkezinde bir 
çocuk bir de kadın doğum uzmanı istihdamı öngörülüyordu. Bazı AÇS merkezlerine çocuk 
sağlığı uzmanları atanabildiyse de kadındoğum uzmanı açısından sıkıntı çekildi ve ana 
sağlığı hizmetleri aksadı. 1953-54 yıllarında Ankara Doğumevi tarafından  5000 kadın 
üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre 100 gebelikten 30'u düşükle 
sonuçlanmaktaydı. Ana ölüm hızı gebeliklerde yüzbinde 130, düşüklerde ise 570'di. 1955-
60 yılları için bebek ölüm hızı binde 203 olarak tahmin edilmektedir. 

1960'lara gelindiğinde Cumhuriyet'ten bu yana çocuk sağlığı için yapılan 
hizmetlerin ivmesi oldukça düşmüştü. Sağlık örgütü ülke çapında yaygınlaştırılamamıştı. 
Ölümlerin % 50 si beş yaşından küçükler arasında idi. Bu yıllarda çocuk sağlığına 
damgasını vuran insan Dr. Refik  Saydam'dan sonra sağlık alanındaki ikinci büyük devrimci 
olan Dr. Nusret Fişektir. "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun" onun 
eseridir. Yasada "sağlık" bir insan hakkı olarak görülmekteydi ve "herkese eşit olarak, 
devlet tarafından,  ücretsiz, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik tanınarak, koruyucu ve 
tedavi edici hizmetlerin entegre edildiği biçimde" verileceği belirtilmişti. Her 5-10 bin 
kişiye bir "sağlık ocağı", her 2500-3000 kişiye bir "sağlık evi" yapılacak, sağlık ocaklarında 
hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, sekreter ve şoför,  sağlık evlerinde ise bir ebe hizmet 
verecekti. Hizmetler yalnızca sağlık kurumlarında değil, ev ve köy ziyaretleri ile halkın 
ayağına kadar giderek verilecekti. Tedavi hizmetleri basamaklı sistemle verilecek, sağlık 
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ocağı hekiminin tanı ve tedavisi için daha büyük bir sağlık merkezini uygun gördüğü 
olgular o hakimin bağlı olduğu hastaneye sevk edilecekti. Sağlık ocağı ve evlerinin başlıca 
görevleri doğumdan önce ve sonra anne ve bebekleri izlemek, aşıları yapmak, bulaşıcı 
hastalıklarla savaşmak, hastaların tedavisini yapmak, çevre sağlığını denetlemek, sağlığa 
ilişkin kayıtları tutmak gibi işlerdi. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hizmete en fazla 
gereksinim olan yerden doğu anadolu'dan başlayacak 15 yıl içinde bütün ülkede sağlık 
hizmetleri sosyalleştirilmiş olacaktı. Yasanın uygulamasına 1 Ağustos 1963'te Muş ilinden 
başlandı. 1964'te Ağrı, Bitlis, Hakkari, Kars, Van, 1965'te Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, 
Mardin, Siirt, Urfa,  1967'de Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, 1968'de Artvin, 
Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, 1969'da Maraş ve batıdan Edirne, 1970'de Nevşehir 
sosyalleştirme kapsamına alındı. Çoğu mahrumiyet bölgeleri diye adlandırılan bu bölgelere 
sağlık personeli gönderebilmek için hekim ve diğer sağlık personeline yüksek ücretler 
verildi Ancak bir kaç yıl içinde bu ücretlerde kesintilere gidildi. Daha sonra yönetime gelen 
hükümetler sosyalleştirme yasasının uygulanması gereğine inanmadılar ve desteklemediler. 
Ülke gereksinimlerine uygun hekim ve hekim dışı sağlık personeli yetiştirilemedi. İl 
düzeyinde sağlık yönetim kadroları yetersiz kaldı. Genel bütçeden sağlığa gerekli kaynak 
ayrılmadı. Bu politikalar sonucunda Sağlık ocaklarının 1964'te % 80'i dolu iken 1973'te 
ancak % de 30'u dolu idi. 1965-70 yılları için bebek ölüm hızı binde 176 olarak 
hesaplanmaktadır. Aynı yıllarda birçok avrupa ülkesinde bebek ölüm hızları binde 15-20 
arasında değişmekteydi. 

1970'lere gelindiğinde Cumhuriyet kurulalı 50 yıl olmuştu. Çocuklara verilen sağlık 
hizmetleri hala istenen düzeye ulaşamamıştı. Köylerde bebek ölümleri kentlerden daha 
yüksekti ve çocukları ölüme götüren nedenler zatürre, ishal gibi önlenebilir hastalıklardı. 
Türkiye hızla kentleşiyordu. Kentlere göç eden halkın yerleşim yeri olan gecekondu 
semtlerinde diğer pek çok hizmet gibi sağlık hizmetleri de yetersizdi. Sosyalleştirilmiş 
sağlık hizmetlerinin 1975 yılında bütün yurdu kapsaması planlanmıştı. Bunu sağlayabilmek 
için sağlık bakanlığı bütçesinin genel bütçenin % 12'si olması öngörülmüştü. Oysa aynı 
yıllarda ülkenin ancak % 35'inde sağlık hizmetleri sosyalleştirilmişti ve sağlık bakanlığı 
bütçesi % 3'ün altında idi. Hıfzıssıhha  Enstitüsünün aşı üretimleri giderek azalmış, üretim 
teknolojileri yenilenmemiş dışa bağımlılık artmıştı. 1972-77 yılları arasında bebek ölüm 
hızının binde 134 olduğu tahmin edilmektedir. 

1978'de Alma Ata'da toplanan dünya sağlık assamblesi, gelişmekte olan ülkeler için 
2000 yılına dek sağlık düzeyini insan onuruna yaraşır bir duruma getirmek için "Temel 
Sağlık Hizmetleri" adını verdiği bir sistem önerdi. Ülkenin belli başlı sağlık sorunlarını 
çözmeye yönelik, yurdun her yanına dağılmış, koruyucu hekimlik ilkelerini ön planda tutan 
bir sistemdi bu ve Türkiye'nin yaklaşık 15 yıl önce uygulamaya başladığı sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi modeline tam olarak uyuyordu. Türkiye bunu 15 yıl önce 
keşfetmiş,  ancak hükümetlerin desteklememesi sonucu tamamlayamamıştı. 
Sosyalleştirilmenin tamamlanma tarihi önce 1982'ye sonra 1987'ye ertelendi. 1983'te 
Türkiye'nin yarısı henüz sosyalleştirilmemişti, ama batılılar da bu sistemi öneriyorlardı, o 
yıl geri kalan illerin hepsi birden alt yapı hazırlanmadan, gerekli düzenlemelerin hiçbiri 
yapılmadan sosyalleştirildi. Her beş yılda bir yapılan planların hepsinde koruyucu sağlık 
hizmetlerine öncelik verileceği belirtildi ama tedavi hizmetlerine öncelik verildi. 1980'den 
sonra sosyalizasyon hükümet programlarında hiç yer almadı. 1980'lerde bebek ölüm hızı 
binde 100'ün altına indi. Ancak içinde yer aldığımız Avrupa bölgesinde bu denli yüksek 
olan başka hiç bir ülke yoktu. 1982 de bebek ölüm hızı binde 95 olup Doğu Anadolu'da 
binde 118, Batı Anadolu'da binde 75di. Aşı ile bağışıklama oranlan ülkenin bazı 
yörelerinde % 30'lardaydı. Bebek ölümlerini hızla azaltabilmek için kolay ve kesin bir 
yöntem olan aşılama hizmetlerinde oranı yükseltebilmek için 1985'te ulusal aşı kampanyası 
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yapıldı. Hemen ardından aşılama oranlarında geçici bir yükselme ortaya çıktı ise de daha 
sonraki yıllarda bu oranlar yeniden düştü. Sağlık ocakları ve sağlık evlerinde verilen hizmet 
desteklenmediği için özellikle kırsal kesim ve kentlerin gecekondu bölgelerinde çocukların 
sağlık düzeyinde çağdaş uygarlık yakalanamadı. 1988'de bebek ölüm hızı binde 82 olabildi. 
Aynı dönemde yenidoğan ölüm hızı binde 37.7, yenidoğan sonrası ölüm hızı binde 47.2 idi. 
Yenidoğan sonrası ölümlerin daha yüksek olması biçiminde olan az gelişmiş ülke örüntüsü 
sergilemekteydi. 

1990'larda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi kendi hedeflerini  koydu. 2000 
yılında ortalama ömür en az % 10 artacak, kızamık, çocuk felci,  yenidoğan tetanozu, 
doğumsal kızamıkçık, sifıliz,  difteri,  sıtma görülmeyecek, beklenen yaşam süresi en az 75 
yıl olacak, bebek ölüm hızı binde 20'nin altına düşecekti. Bunlar Dünya Sağlık Örgütünün 
Avrupa bölgesinde yer alan Türkiye'nin de hedefleri  idi. Bu hedeflere  ulaşmak için ülke 
çapında bağışıklama programları, akut solunum yolu hastalıkları ile mücadele, ishalli 
hastalıkların kontrolü, anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi, aile planlaması 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi programlar yürütüldü. Ancak ülke çapında hekim ve 
diğer sağlık personelinin dağılımındaki olumsuz farkların  sürmesi, genel bütçeden sağlığa 
ayrılan payın artmaması, sağlıkta devlet desteğinin gittikçe azaltılarak özelleştirmeye 
gidilmesi, sağlık ocaklarının tümüyle kaldırılmasa bile, insan gücü ve araç gereç yönünden 
desteklenmemesi bu hedeflere  ulaşmayı zorlaştırdı. 1993'te bebek ölüm hızı binde 52.6'ya 
düştü. Çocukların sağlığında olumlu bir gelişme olarak yeni doğan ölüm hızı (binde 29.2), 
yenidoğan sonrası ölüm hızı (binde 23.4)'nın üzerine çıktı. Ancak kent ve köyler arasındaki 
farklarla,  bölgeler arası farklar  hala sürüyordu. 1990'larda iyi bir gösterge olarak 
çocuklarda ölüme yol açan nedenler arasında zatürre; prematürelik ve doğumsal nedenlerin 
ardından ikinci sıraya, ishal beşinci sıraya düştü. Aşılama oranlan % 70'lerde kaldı. 
Kızamık, çocuk felci,  tetanoz ve sıtma başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar hala 
gündemde. 

2000 yılına bir kala neden kişi başına ulusal geliri çok düşük bir ülke olmadığımız 
halde çocuklarımızın sağlık düzeyinin bu kadar düşük olduğunu tartışıyoruz. Biz 1920'lerde 
Atatürk ve arkadaşları ile birlikte bir sağlıklı yaşam koşusuna başladık. Zaman zaman 
koşumuzun ivmesi düşse de, zaman zaman bir engelli koşuya da dönüşse onu sürdürüyoruz. 
Çocuklarımız ipi ne zaman göğüsleyeceğimizi meraklı, daha çok da kaygılı bakışlarla 
izliyorlar. 
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ÜLKEMİZDE ÇOCUK PSİKİYATRİSİNİN DÜNÜ VE BUĞUNU 

Prof.Dr.  Efser  KERİMOĞLU 

Çocuk Psikiyatrisi Tıp Bilimleri içerisinde en genç olanlardan biridir. Psikiyatrinin 
eski ve köklü geçmişi yanında Çocuk Psikiyatrisi henüz çok taze bir fidan  gibidir. Çocuk 
Psikiyatrisinin gündeme gelişi 20. yüzyılın başlangıçlarında olmuş ve ilginç olarak 
Psikiyatrinin içinden değil de eğitimci ve pediatrislerin gereksinimleri doğrultusunda ortaya 
çıkmıştır. Bu özelliğini hep koruyarak, psikiyatri biliminden aldığı temel kuram ve 
desteklerin de katkısıyla gelişimini sürdürmüş, bir yandan da sosyal pediatri, psikoloji, 
nöroloji, nöroendokrinoloji, genetik, toplum bilimleri gibi ilgili bilim dallarıyla olan 
etkileşimleri sonucu geniş ve zengin ilgi alanları ile bir aile ve toplum ruh sağlığı bilim dalı 
haline gelmiştir (Kerimoğlu, 1992). 

Dünya Çocuk Psikiyatrisinin gelişimi başlangıçta tüm psikiyatriye hakim olan 
mekanistik-biyolojik görüşün çocuğu genetik kaderine bağlayan kısıtlayıcı ve damgalayıcı 
katı kurallarının yavaş yavaş yıkılmasıyla oluşmuştur. Bunda Stanford-Binet'nin,  Freud ve 
Pawlov'un görüşlerinin büyük katkısı olmuştur. Böylece kalıtımsal görüşe karşılık, çocuk 
ruh sağlığında gelişim ve öğrenmenin de etkileri gündeme gelmeye başlamıştır. Daha 
sonraları Bender, Kanner, Levy, Ailen gibi önde gelen çocuk psikiyatristleri çocukların 
davranışlarını açıklamada yalnızca doğa ve öğrenmenin yeterli olamıyacağını belirterek 
çevreyle etkileşimin önemini vurgulamaya başladılar. 1951 'de Bowlby bebeklikte ve erken 
çocuklukta annenin önemi üzerinde durdu. Bu görüş anne-çocuk etkileşimine dikkatleri 
çekerken önemli katkıları yanısıra her türlü patolojiyi anneye bağlayan tek yanlı olumsuz ve 
suçlayıcı görüşleri de gündeme getirdi. Psikanalatik görüşler bir yandan çocuğun erken 
deneyimlerine önem vererek getirdikleri dinamik bakış açısıyla çocuk psikiyatrisinin 
ilerlemesine çok önemli katkılarda bulunurken bir yandan da biyolojik alanı tamamen 
görmezden gelmişlerdir (Chess, 1987). 

Bu çalkantılar uzun yıllar sürmüş başta Ericson olmak üzere pek çok kuramcının 
getirdiği yeni görüşlerle çocuk ruh sağlığı ve gelişimi yeni boyutlar kazanmış ve 
zenginleşmiştir. Son 20 yıldaki gelişmeler, özellikle Yenidoğan'a bakış açısının değişmesi 
ve gelişimcilerin Bebek Ruh Sağlığı konusundaki zengin katkıları ile hız kazanmış ve çocuk 
psikiyatrisi çağdaş bir düzeye oturmuştur. Bebek Ruh Sağlığı, Aile Terapileri, 
Konsültasyon-Liyezon gibi yeni kavramlar yanısıra psikofarmakolojideki  yeni gelişmeler 
Otizm, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Sendromu, Özgül Öğrenme Güçlükleri, Tourette 
Bozukluğu gibi konulardaki deneyimler ve bilgi birikimleri günümüz çocuk psikiyatrisini 
çok zengin ve güçlü kılmıştır (Graham, 1994). 

Ülkemizdeki Çocuk Psikiyatrisi de dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak 
gelişimini başlatmış ve sürdürmektedir. 

Ülkemizde çocuk psikiyatrisi ilk olarak 1950'Ii yıllarda ilk çocuk rehberlik 
merkezlerinin açılması ve yaygınlaşmasıyla birlikte gündeme gelmiş ve 1957'de İstanbul'da 
Çapa Tıp Fakültesinde, yine aynı yıllarda Ankara'da A.B.D.'de Çocuk Psikiyatrisi alanında 
eğitim görerek yurda dönen Dr.Mualla Öztürk tarafından  Hacettepe Üniversitesinde Çocuk 
Psikiyatrisi çalışmaları başlatılmıştır. 1973 yılında Çocuk psikiyatrisi ayrı bir uzmanlık dalı 
haline gelmiş 1987 yılında Psikiyatriye bağlı bilim dalı, 1996 yılında da anabilim dalı 
olmuştur (Kerimoğlu, 1991). 
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Halen ülkemizde H.Ü., Ankara Tıp, Gazi Ü., G.A.T.A., Çapa Tıp, Marmara Tıp, 9 
Eylül Ü., Ege Ü., Akdeniz Ü., Çukurova Ü., Trabzon T.Ü., İzmit Ü. gibi üniversite 
hastanelerinde Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalları, ayrıca büyük kentlerde Sağlık 
Bakanlığına ve S.S.K.ya bağlı olarak çalışan çok az sayıda Çocuk Psikiyatrisi Birimleri 
vardır. Büyük Üniversitelerin çocuk psikiyatrisi bölümleri her yıl pek çok sayıda uzman ve 
öğretim üyesi yetiştirmektedir. Ayrıca ilgili bilim dallarının (psikiyatri, psikoloji gibi) 
elemanlarına da eğitim vermektedir. Bütün bunlara karşın ülkemizde çocuk psikiyatrisi 
uzmanı sayısı halen çok yetersizdir. 

Az sayıdaki kadro ve yetişmiş eleman sayısına karşın ülkemiz çocuk psikiyatrisi 
kurulduğundan beri kaliteli ve çağdaş düzeyde çalışmaya yeniliğe ve gelişime açık olmaya 
özen göstermektedir. Her yıl pek çok araştırma ve yaym yapılmakta gerek ulusal gerek 
uluslararası kongreler yakından izlenmektedir. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresinin IX.su 
bu yıl Nisan ayında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından  yapılacaktır. 
Prof.Dr.Mualla  Öztürk anısına her yıl Şubat ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
tarafından  düzenlenen geleneksel Çocuk Psikiyatrisi Sempozyumlarının XI.si 1999 yılında 
"Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü" konularında 
yapılacaktır. Bunlardan başka Ergen Psikiyatrisi, Konsültasyon-Liyezon, Otizm, Tourette 
Bozukluğu gibi özgün konularda da çeşitli bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlenmektedir. 

Ülkemizde çocuk psikiyatrisine genel olarak baktığımızda çok genç bir bilim dalı 
olmasına karşın geniş ilgi alanı ve zengin bilgi birikimi ile ilerisi için de iyi bir potansiyel 
oluşturduğunu görmekteyiz. Diğer kliniklerle özellikle pediatri ile olan Liyezon ilişkileri 
çerçevesinde süreğen hastalığı olan çocuk ve ailelerin tedavisine olduğu kadar, pediatri 
servislerinde çalışan tedavi ekiplerinin eğitimlerine yapılan katkılar ve ortak çalışmalar 
çocuk gelişimi ve ruh sağlığı alanındaki bilgilerimizi zenginleştirmektedir. 

Ayrıca ana-çocuk sağlığı, çocuk istismarı, post travmatik stres bozukluğu olan 
çocuklar, sokak çocukları, çalışan çocuklar, suç işleyen çocuklar gibi pek çok alanda da 
özgün çalışmalar yapılmaktadır. Yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları A.B.D.nın katkılarıyla ülkemizde "Çocuk Ruh Sağlığı Profili"  çıkartılmıştır 
(Erol ve ark., 1998). Ayrıca "Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Projesi" 
başlatılmış ve 0-3 yaş grubu aşaması tamamlanmıştır (Karancı, 1997). 

Günümüz çocuk psikiyatrisinin genlerden topluma kadar uzanan geniş bir ilgi alanı 
vardır. Gelişimsel Psikopatoloji, Beyin Gelişimi: Kalıtım ve Çevre, Çocuk Suçluluğu, 
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Tik Bozuklukları, Psikofarmakoloji,  Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisinde son yılların temel konularıdır. Yeni teknolojilerle beyin gelişiminin daha 
ayrıntılı olarak incelenme olanağının bulunmuş olması, dolayısıyla psikofarmakoloji 
konusundaki bilgi birikimleri, çevresel streslerin çocuk ve ergen üzerindeki olumsuz 
etkilerinin derinliğine araştırılıyor olması da çocuk psikiyatrisinin daha bilimsel temellere 
oturmasını sağlamıştır. 

Sonuç olarak günümüzde çocuk psikiyatrisi sağlam temelleri olan ve hızla gelişen bir 
bilim dalı olup, ülkemizde de temel amacı çocukların bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı 
gelişimlerine destekleme eğitimlerini ve psikosoyal uyumlarını ön planda tutma ve bunun 
için de risk etmenlerini ve koruyucu faktörleri  saptayarak uygun sağlık ve sosyal 
politikaların oluşturulmasına hizmet etmektir. 
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TÜRK ÇOCUKLARINDA RUH SAĞLIĞI 

Doç. Dr. Neşe  EROL 
Zeynep ŞİMŞEK 

Giriş 

Çocuk ve gençlerde gerek toplumsal bağlamda gerekse kliniklerde ruh sağlığına 
yönelik olarak yapılan epidemiyolojik çalışmalar psikopatoloji alanına büyük katkılarda 
bulunmuştur. İzleme çalışmaları çocuklardaki patolojinin ileri yaşlarda da sürdüğünü ve 
yetişkin yaşamına yansıyan ciddi uyum sorunlarına öncülük ettiğini ortaya koymuştur 
(Verhulst,1995). Bu nedenle, yüksek risk altında olan çocuk ve gençleri erken dönemde 
belirleyerek ve etkili müdahele programları geliştirerek ülkemize özgü ruh sağlığı 
politikalarını oluşturmak çocuk ruh sağlığı çalışanlarının, önde gelen sorumlulukları 
arasında yer almaktadır.Bu amaçlara ulaşabilmek için epidemiyolojik araştırmalara 
gereksinim vardır. Epidemiyolojik yaklaşımlar, toplumdaki psikopatolojinin sıklığı, 
yaygınlığı, zaman, yer ve kişiye göre değişimleri belirlemenin yanısıra, tedavi ve önleme 
çalışmalarını da yönlendirmektedir. 

Çocuk psikopatolojisinde genel olarak iki özellik üzerinde durulmaktadır. Bunlar, 
çocuğun davranışı ile çocuğun içinde yaşadığı toplumdaki yetişkinlerin (anne, baba, 
öğretmen, klinisyen gibi) o davranışı algılayışı ve değerlendirmesidir. Toplumdaki kişilerin 
tutum ve inançları çocuğun davranışının sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu belirleyen önemli 
etkenlerdendir. Bir toplumda çocuk ve gencin bazı davranışları onaylanarak ve 
ödüllendirilerek o davranışın görülme sıklığı arttırılabilir ya da davranış bastırılarak, 
onaylanmayarak ortadan kaldırılabilir. Yetişkinler de çocuğun davranışını şekillendirmeye 
çalışırken bir yandan içinde yaşadıkları toplumun kültürel değerlerinden, örf  ve 
adetlerinden, çocuk yetiştirme konusundaki beklentilerinden etkilenirler. Diğer yandan, 
doğal olarak kendi beklentileri, umutları, korku ve kaygılarını çocuk yetiştirme tutumlarına 
yansıtırlar. Bununla birlikte çocuğun biyolojik yapısı, bilişsel işlevleri ve mizacı ile 
yetişkinin beklentileri ve iki taraf  arasındaki etkileşim de davranış üzerinde etkili olmaktadır 
(Weizs,1995). 

Çocuk psikopatolojisi araştırmalarında genellikle iki farklı  yaklaşım kullanılmaktadır. 
Bunlardan birisi "kategorik" yaklaşımdır. Bu yaklaşım, hastalık modeli ya da psikolojik bir 
bozuklukla ilgilidir. Bozuklukların DSM ve İCD gibi tanı sistemi içinde tanınması ya da 
belirlenmesine odaklanır. Diğeri ise "boyutsal yaklaşım"dır (dimentional) ve burada 
değerlendirme ampirik olarak yapılır. Bu yaklaşımda, özgül problemlere, toplam problem 
puanlarına ve içe yönelim, dışa yönelim sorunları gibi sendrom puanlarına odaklanılır. 
Kategorik yaklaşımı tercih eden araştırıcılar standart tanı görüşmelerini seçme 
eğilimindedirler ve DSM, ICD gibi kabul edilen bir tanı sınıflandırma  sistemi kullanırlar. 
Boyutsal yaklaşımı seçenler ise, problem tarama ölçeklerini kullanırlar. Bu ölçekler, tanıya 
çeşitli açılardan katkıda bulunmaktadır. Normal, sınır ve klinik düzeyde elde edilen puanlar, 
çocuğun sorunlu olup olmadığını belirlediği gibi sorunun hangi alanda olduğuna ilişkin de 
bilgi sağlar (Achenbach, 1995; Verhulst ve Achenbach 1995; McConaughy 1997). Çeşitli 
araştırmalar, DSM, ICD tanı ölçütleri ile CBCL (4-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerde 
Davranış Değerlendirme Ölçeği), ampirik olarak elde edilen ölçeklerdeki sendromlar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ortaya koymuştur (Edelbrock ve Costello 1988; 
Rey ve Moris-Yates 1992; Gould ve ark 1993). 
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Bu çalışmada, boyutsal yaklaşım tercih edilmiştir çünkü tanı sınıflandırma  sistemleri 
temel alınarak çocuklara yönelik olarak geliştirilen ya da uyarlanan standart görüşme 
araçları henüz ülkemizde yoktur. Çalışmada, farklı  yaş gruplarındaki çocuk ve gençler için 
Amerika Birleşik Devletlerinde Thomas Achenbach tarafından  geliştirilen ve 50 ülkede 
standardizasyon ve adaptasyon çalışması yapılmış olan 4-18 Yaş Grubu Çocuk ve 
Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (CBCL) nin 1991 formu  kullanılmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri ile Avrupa ve Asya ülkelerinde pek çok epidemiyolojik araştırmalarda 
yaygın olarak kullanılan bu ölçeğin ülkemizde de güvenirlik ve geçerlik çalışması 
yapılmıştır (Erol, Arslan ve Akçakın,1995). Ölçeğin, objektif  puanlama olanağı sağlaması, 
verilerin kolaylıkla toplanabilmesi, karşılaştırılabilmesi, tekrarlanabilir olması ve sadece 
sorunlara değil çocuk ve gencin güçlü yanlarına, yeteneklerine ve yeterlik alanlarına da 
yönelmesi nedeniyle, ölçek yaygın olarak kültürler arası karşılaştırmalarda ve 
araştırmalarda kullanılmaktadır. 

Ülkemizde çocuk ve gençlerin davranış ve duygusal sorunları ile yeterlik alanlarının 
dağılımını, geniş bir yaş dilimi ve genel popülasyonu temsil eden bir örneklem içinde, 
anne- babalardan, öğretmenlerden, çocuk ve gencin kendisinden, diğer bir deyişle çoklu 
bilgi kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda araştıran bir çalışma 
bulunmamaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, çoğunlukla temsili olmayan 
örneklemlerle ve tek bir bilgi kaynağına dayanarak yapılmıştır. Bu nedenle, elde edilen 
sonuçlar, çocuklar hakkında değerlendirmeler, genellemeler yapmada ve karar vermede 
araştırıcıları kısıtlamaktadır. Temsili örneklemlerin seçilebilmesinin güçlüğü gerek 
ülkemizde gerekse dış ülkelerde sıklıkla belirtilmektedir. Bunlar; yeterli maddi desteğin 
sağlanamaması, kurumlar arası eşgüdümün olmaması, organizasyon yetersizliği ile geçerliği 
ve güvenirliği olan ölçeklerin eksikliği gibi nedenler olarak sıralanabilir. Belirtilen bu 
güçlükler aşılmaya çalışılarak Türkiye Ruh Sağlığı Profili  araştırması gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada 2-3 ve 4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin aileleri, öğretmenleri ve 
kendilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yeterlik alanları ve sorun davranışlar 
belirlenmiştir. Öte yandan, araştırma kapsamında erişkinlerde görülen ruhsal bozuklukların 
dağılımı da yer almıştır (Erol,Şimşek, 1998; Kılıç 1998). Bu makalede sunulacak çalışma, 
sadece annelerden elde edilen bilgilere dayanmaktadır. 

Çalışmanın Amacı 
1)Türkiye'de 4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin yeterlik alanları ile davranış ve 

duygusal sorunların dağılımını ve sorunların görülme sıklığını, annelerden elde edilen 
bilgiler doğrultusunda yaş, cinsiyet, yerleşim yeri tipi ve bölgelere göre belirlemektir. 

2) Çocuk ve gençlere yönelik önleyici ruh sağlığı programlarının oluşturulmasına 
katkıda bulunmaktır. 

Yöntem 

Örneklem: 
Araştırmanın verisi Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü'nün; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus  Etütleri Enstitüsü'nün işbirliği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel 
Koordinatörlüğü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün maddi desteği ile yürüttüğü "Türkiye Ruh 
Sağlığı Profili"  araştırmasından elde edilmiştir. Türkiye Ruh Sağlığı Profili  Araştırması 
tabakalı, çok aşamalı, kümeli, olasılık örneklemesidir. Son aşamada seçilen birim olan 
kümenin her tabakada seçilme olasılığı eşit olduğu için araştırma kendinden ağırlıklıdır. 
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Tabakalar Türkiye'nin 5 demografik  bölgesi ve 3 yerleşim yeri tipinin (il, ilçe, köy) 
çaprazlanmasıyla oluşturulmuştur. Araştırmanın bulguları 15 tabaka ve 4 büyük kentimiz ile 
bunların herhangi bir şekilde birleştirilmesiyle elde edilen toplum kesimlerine 
genellenebilir. Yerleşim yerinin seçildiği aşamalarda çerçeve olarak T.C. Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1990 Sayımı İdari Bölünüş Yayını gerekli güncelleştirme 
yapılarak kullanılmıştır. Son aşamada küme seçimi için T.C. Sağlık Bakanlığı'nca tutulan ve 
her sene güncelleştirilen Evhalkı Tespit Fişleri Kullanılmıştır. Örnek seçiminin her 
aşamasında sistematik rasgele seçim yapılmıştır (Ulusoy 1997, 1998). 

Veri Toplama Aracı 

4-18 Yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior 
Checklist For Ages 4-18-CBCL/4-18): Bu ölçek 4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin yeterlik 
alanları ve sorun davranışlarını anne-babalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda 
değerlendirmek amacıyla Achenbach ve Edelbrock (1983) tarafından  geliştirilmiştir. Ölçek 
20 yeterlik ve 118 problem maddesinden oluşmaktadır. Yeterlik ile ilgili maddeler 
"Çocuğunuzun yapmaktan en çok hoşlandığı sporları sıralayınız" gibi, çocuk ve gencin 
ilgilendiği ve aktif  olarak katıldığı spor ve spor dışı etkinlikleri, ev ya da ev dışında yaptığı 
işleri kapsar. Derecelendirme katılımın miktarı ve niteliğine göre yapılır. Ayrıca herhangi 
bir spor ya da sosyal kuruluş, klüp ya da gruba üyeliği, arkadaş, kardeş, anne baba ilişkileri, 
kendi başına oyun oynama ya da iş yapma gibi sosyal alanlardaki işlevleri belirler. Okuldaki 
başarı durumunu, sorunlarını ve okul etkinliklerine katılımın niteliğini ve niceliğini de 
yansıtır. Etkinlik, Sosyallik ve Okul alt ölçeklerinin toplamından Toplam Yeterlik puanı 
elde edilir. Ölçekte Yeterlik ile ilgili maddelerin yanı sıra açık uçlu bazı sorular ve ifadeler 
de yer almaktadır. Bunlar çocuk ve gencin herhangi bir hastalığı, fiziksel  ya da zihinsel 
özürünün olup olmadığı, çocuğun anne babayı en çok kaygılandıran özellikleri ile çocuğun 
en beğenilen özelliklerine ilişkin bilgilerdir. Bu maddeler profilde  puanlanmamaktadır. 

Ölçeğin 2. bölümünde ise, çocuk ve gençlerde görülen davranış ve duygusal 
sorunları tanımlayan 118 maddeye yer verilmiştir. Örneğin "Hep dikkat çekmek ister" gibi. 
Sorun davranışlar son 6 ayda görülme sıklık derecesine göre 0, 1 ve 2 olarak 
derecelendirilir ve maddeler çeşitli alt ölçekler içinde gruplandırılır. Ölçekten "İçe 
Yönelim" ve "Dışa Yönelim" gibi, iki ayrı davranış belirti puanı elde edilmektedir. İçe 
Yönelim grubunu "Sosyal İçe Dönüklük, Somatik Yakınmalar, Anksiyete/Depresyon", Dışa 
Yönelim grubunu ise "Suça Yönelik Davranışlar ve Saldırgan Davranışlar" alt testlerinin 
toplamı oluşturmaktadır. Ayrıca her iki gruba da girmeyen "Sosyal Sorunlar, Düşünce 
Sorunları ve Dikkat Sorunları" da ölçekte yer almaktadır. Bu alt testlerin toplamından 
"Toplam Problem" puanı elde edilmektedir. Her iki bölümden ve her bir alt testten elde 
edilen puanlar kız ve erkekler için ayrı olarak hazırlanmış profil  kağıtlarına yaş dilimleri 
dikkate alınarak işaretlenir ve o çocuğa özgü bir profil  oluşturulur. Ölçek çocuk ve 
gençlerin sosyal yeterlik alanlarını ve sorun davranışlarını birlikte ele alıp 
değerlendirebilmektedir (Achenbach 1991). 

CBCL/ 4-18' in 1981 formu  ülkemizde Türkçe'ye ilk kez Melda Akçakın ve Işık 
Savaşır tarafından  1983 yılında çevrilmiş, güvenirlik çalışması yapılmış ve 6-11 yaşında 
toplam 80 çocuğa uygulanmıştır (Akçakın 1983, Akçakın 1985). Çalışmada farklı  yaş 
grupları ve cinsiyet değişkenlerine göre normlar toplanmadığı için ölçek daha sonraları 
ülkemizde yaygın olarak kullanılmamıştır. CBCL nin 1991 formu,  Türkçe'ye Neşe Erol ve 
Cengiz Kılıç tarafından  çevrilmiş ve ülkemizdeki 1983 çeviri formuyla  sürekliliğini 
sağlayabilmek amacıyla çeviriler karşılaştırılmış, farklılık  ve benzerlikler gözden 
geçirilmiştir. Daha sonra ölçek bir Türk dilbilimci tarafından  incelenmiş ve Türkçe 



ifadelerde  bazı düzeltmeler yapılmıştır. Ölçek bu şekliyle başka bir psikolog ve psikiyatr 
tarafından  tekrar İngilizceye çevirilerek karşılaştırma yapılmıştır. Daha sonra ölçek, eğitim 
düzeyi düşük olan 10 anneye uygulanarak alanda uygulama yapılmıştır. Bunlara ek olarak 
iki dilde tekrarlama tekniği kullanılmış ve ölçek İngilizce ve Türkçe'yi iyi bilen 24 anneye 
bir hafta  ara ile bir kez Türkçe bir kez İngilizce olarak iki kez uygulanmış ve korelasyonlar 
Toplam Yeterlikte .89, Toplam Problemde .93 bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe test-tekrar test 
güvenirliği, 50 anneye bir hafta  ara ile 2 kez uygulanarak hesaplanmış ve korelasyonlar 
Toplam Yeterlikte .78, Toplam Problemde ise .84 olarak saptanmış ve korelasyonların 
yüksek olduğu belirlenmiştir (Erol, Arslan ve Akçakın, 1995). Ölçeğin iç tutarlılığı, bu 
çalışmanın örneklemini oluşturan 4488 çocuk ve gencin puanları üzerinden Cronbach alpha 
katsayısı ile hesaplanmış ve katsayılar; İçe Yönelimde .82, Dışa Yönelimde .81 ve Toplam 
Problemde .88 olarak bulunmuştur. Toplam Yeterlikde ise, katsayı .70 olarak saptanmıştır. 
Ölçeğin yerleşim yeri tipine göre Toplam Problem Katsayıları ise; il merkezinde .85, ilçede 
.86 ve köyde .84 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, ölçeğin iç tutarlılığının test tekrar test 
korelasyonundaki gibi yüksek olduğunu ve ele alınan cinsiyet ve yaş grupları ile il, ilçe ve 
köylerde güvenilir olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Görüşmeciler 
Araştırmaya görüşmeci olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık ocaklarında ve 

Devlet Hastanelerinde çalışan psikolog, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, hemşire ve 
ebe olmak üzere toplam 171 kişi katılmıştır. Görüşmeciler örnekleme çıkan illerin küme 
sayısı ve küme büyüklüklerine oranlı olarak seçilmiştir. Görüşmecilerin çoğunluğu 
araştırmanın örneklemini oluşturan yerleşim birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarıdır. 
Araştırmanın alan uygulaması Aralık 1995-Mayıs 1996 tarihleri arasında yapılmıştır. Her 
ilde yaklaşık 2 ayı kapsayan alan çalışması sırasında görüşmeciler Sağlık Bakanlığınca 
sadece bu işle görevlendirilmişlerdir. Tüm görüşmeciler Ankara'da bir hafta  süreyle 
kuramsal ve uygulamalı eğitim almışlardır. Kuramsal eğitimde ölçeklerle ilgili bilgi 
verilmiştir. Uygulamalı eğitimde ise, rol oynama tekniği kullanılarak sorunlar tartışılmıştır. 

Uygulama 
Görüşmeciler, örnekleme çıkan hanelerdeki annelerle görüşme sırasında aşağıdaki 

süreci izlemişlerdir: Görüşmeciler yörenin sağlık çalışanları olduğu için, bir çok bölgede 
uygulama yapmadan önce kişisel ya da yazılı olarak çalışmayı anlatmışlar ve ailelerden 
görüşme randevusu almışlardır. Görüşmeler genellikle hafta  içinde mesai saatleri arasında 
yapılmıştır. Çalışan annelerle hafta  sonları ya da mesai saatinden sonra görüşülmüştür. 
Görüşmeci, araştırmanın amacını anneye anlatmış, onayını aldıktan sonra uygulama 
işlemine geçilmiştir. Görüşme yapılan kişilere isim, adres gibi özel bilgilerin gizliliği 
konusunda bilgi verilmiştir. Görüşme kabul edildikten sonra, hanede yaşayan tüm çocuklara 
-fiziksel  özürlü, çocuk ve gençlik ruh sağlığı merkezine başvuranlar dahil- yaşlarına uygun 
ölçekler uygulanmıştır. Uygulama sırasında çocuklardan birinci derecede sorumlu olan 
ebeveynden biri ile görüşülmüştür. Anne ya da babanın olmadığı durumlarda ise çocuktan 
sorumlu olan ve ona bakım veren diğer kişilerle görüşme yapılmıştır. Görüşmeci anneye 
CBCL/4-18' in bir örneğini vererek ölçeği görmesini sağlamış diğer örneğinden de her bir 
maddeyi kendisi okuyarak cevaplayıcmın yanıtlarını işaretlemiştir. Maddelerle ilgili 
cevaplayıcılardan gelebilecek herhangi bir soru görüşmeciler tarafından  objektif  olarak 
yanıtlanmış ve yorum yapmadan ve testte açıklanan bilgilerin dışına çıkmadan uygulama 
yapılmıştır. Görüşmenin sonunda, başvuru oranını belirlemek üzere son 12 ay içerisinde 
psikolojik sorunlardan dolayı, çocuk ve gençlik ruh sağlığı merkezlerine, çocuk kliniklerine, 
psikiyatr ve psikologlara, sağlık ocaklarına başvurup, vurmadıkları sorulmuş ve işaretleme 
yapılmıştır. 
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Cevaplama Oranları ve Cevaplayan Kişiler 
Araştırmalardan elde edilen verilerin genel popülasyonu güvenilir ve geçerli biçimde 

temsil etmesinde; temsili örneklemin seçilmesinin yanısıra, değerlendirme araçlarının 
niteliği ve seçilen örneklemdeki kişilerin ölçekleri cevaplama oranı önemli göstergelerdir. 
Çocuk ve gençlerden 4525'ine (%84.7) ölçek uygulanmıştır. Ancak 8'den fazla  madde 
işaretlenmediği için 37(%.8) ölçek analizden çıkarılmıştır. CBCL/4-18'in cevaplama oranı 
%83.9 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin 4382'si (%97.6) anneler, 80'i (%1.8) babalar, 26'sı 
(%.6) ise diğer kişiler tarafından  cevaplandırılmıştır. 

İstatistiksel İşlem 

Verilerin analizi SPSS for  Windows 6.0 kullanılarak yapılmıştır. Ölçekden elde 
edilen yeterlik ve problem puanları ortalamaları ile temel demografik  değişkenler arasındaki 
ilişkiyi değerlendirmek üzere varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ölçeğin grup 
ortalamalarını karşılaştırmak için; 2 cinsiyet (erkek, kız) x 2 yaş (4-11,12-18) x 3 yerleşim 
yeri tipi (il, ilçe, köy) x 5 bölge (Batı, Güney, Orta, Kuzey, Doğu) ANOVA deseni 
kullanılmıştır. CBCL/4-18'de 4-5 yaş grubu çocuklarda yeterlik ile ilgili alt testler, testin 
orijinalinde de değerlendirilmediği için analizlerden çıkarılmıştır. Post-hoc karşılaştırmalar 
Scheffe  yöntemiyle yapılmıştır. Anlamlılıklar p-c.OOl düzeyinde değerlendirilmiştir. 
Anlamlılık etkilerini değerlendirmek için Cohen (1988) in ölçütleri kullanılmıştır. Buna 
göre varyansın %1 - %5.9 küçük, %5.9- %13.8 orta, %13.8 ve üstü büyük olarak kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca, sorunlu olan çocukları sorunlu olmayanlardan ayırt etmek için öncelikle ham 
puanlar T standart puanına dönüştürülmüştür. Ham puanların standart puana çevrilmesinde 
ortalama 50, standart sapma 10 olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Toplam Problemin 
görülme sıklığı sınır ve klinik düzeyde belirlenmiştir. Genel olarak, ortalamanın 1 standart 
sapma üstü sınır, 1.5 standart sapma üstü klinik düzey olarak belirlenmiştir. 

Bulgular 

4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin ailelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 
yeterlik alanları ve sorun davranışların yaş, cinsiyet, yerleşim yeri tipi ve bölgelere göre 
dağılımı, ortalama, standart sapma ve standart hataları 1997 ve 1998 yıllarında basılan 
Türkiye Ruh Sağlığı Profili  raporlarında yer almıştır. Bu bölümde, belirtilen değişkenlerin 
yeterlik alanları ve sorun davranışlara etkisini belirleyen varyans yüzdeleri ve etkileşimler 
tartışılmıştır. 

4-18 Yaş Grubu Denekler 

Örneklemi oluşturan 4488 çocuk ve gencin yaş ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 
l'de, yerleşim yeri tipi, bölgeler ve cevaplayan kişilere göre dağılımı ise Tablo 2'de 
gösterilmiştir. Tablo l'de izlendiği gibi, denekler 2293 (%51.2) erkek, 2195 (%48.8) kız 
olmak üzere toplam 4488 çocuk ve gençten oluşmuştur. Yaş ve cinsiyete göre dağılımın 
birbirine yakın olduğu görülmektedir. Çalışmada yaş grupları ölçeğin orjinalinde olduğu 
gibi 4-11 ve 12-18 olarak gruplandırılmıştır. Çocuk ve gençlerin 2286'sı (%51.1) 4-11 yaş, 
2202'si (48.9) 12-18 yaş grubundadır. Bu çocuk ve gençlerin 1908'i (%42.5) il merkezinde, 
1210'u (%27) ilçede ve 1370'i (%30.5) köyde yaşamaktadır. Deneklerin bölgelere göre 
dağılımı incelendiğinde ise, çocukların 1615'inin (%36) Batı Anadolu, 665'inin (%14.8) 
Güney Anadolu, 846'sının (%18.8)Orta Anadolu, 434'ünün (%9.7) Kuzey Anadolu ve 
928'inin (%27.7) Doğu Anadolu Bölgesinde yaşadığı görülmektedir. Bölgelere göre dağılım 
izlendiğinde ise, en yüksek oran Batı Anadolu'da en düşük oran ise Kuzey Anadolu'da 
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görülmektedir. Nüfusa  oranlı örneklem seçilmiş olduğundan, nüfus  yoğunluğuna paralel 
olarak, oranlarda farklılıklar  görülmüştür. 

Görüşme yapılan toplam 2451 annenin yaş ortalaması 36.32 (Ss= 8.44)'dır. 
Annelerin eğitim düzeyine göre dağılımı incelendiğinde; 675'i (%27.5) okur-yazar değil, 
137'si (%5.6) okur-yazar, 1198'i (%48.9) ilkokul mezunu, 160'ı (%6.5) ortaokul mezunu, 
166'sı (%6.8) lise mezunu, 57'si (%2.3) üniversite mezunudur. 58 (%2.4) annenin eğitim 
düzeyi ise bilinmemektedir. Annelerin çoğunluğu ilkokul mezunudur. 

Babaların yaş ortalaması 39.87 (Ss= 8.8)'dir. Babaların eğitim düzeyine göre 
dağılımı incelendiğinde ise; 135'i (%5.8) okur-yazar değil, 75'i (%3.2) okur-yazar, 1376'sı 
(%58.9) ilkokul mezunu, 226'sı (%9.7) ortaokul mezunu, 302'sı (%12.9) lise mezunu, 151'i 
(%6.5) üniversite mezunudur. 72'sinin (%3.1) eğitim düzeyi ise bilinmemektedir. Babaların 
çoğunluğu da anneler gibi ilkokul mezunudur. 

Tablo 1 
4-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Yaş 
N 

Erkekler 
% N 

Kızlar 
% N 

Toplam 
% 

4 126 2.8 131 2.9 255 5.7 
5 166 3.7 142 3.2 308 6.9 
6 180 4.0 160 3.6 340 7.6 
7 153 3.4 175 3.9 328 7.3 
8 172 3.8 166 3.7 338 7.5 
9 186 4.1 150 3.3 336 7.5 
10 201 4.5 195 4.3 411 9.1 
11 135 3.0 121 2.7 256 5.7 
12 153 3.4 141 3.1 294 6.5 
13 149 3.3 141 3.1 290 6.5 
14 163 3.6 141 3.1 304 6.8 
15 153 3.4 161 3.6 314 7.0 
16 153 3.4 147 3.3 300 6.7 
17 118 2.6 140 3.1 258 5.7 
18 82 1.8 84 1.9 166 3.6 
Toplam 2293 51.2 2195 48.8 4488 100.0 

Tablo 2 
4-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin Demografik  Özellikleri 

Demografik Erkekler Kızlar Toplam 
Değişkenler 4-11 12-18 4-11 12-18 

1330 963 956 1239 4488 
Yerleşim Yeri 
II Merkezi 601 404 522 381 1908 
ilçe 345 272 309 284 1210 
Köy 385 291 406 288 1370 

Bölge 
Batı 493 319 470 333 1615 
Güney 177 173 179 136 665 
Orta 245 190 213 198 846 
Kuzey 122 110 109 93 434 
Doğu 291 178 264 195 928 

Cevaplayan Kişiler 
Anne 
Baba 1300 940 930 1212 4382 
Diğer 15 43 12 10 80 

4 10 9 3 26 

380 



Yeterlik Alanları 
Cinsiyete bağlı değişmeler: Anneler, erkek çocuk ve gençleri kızlara oranla daha 

yeterli, etkin ve sosyal olarak değerlendirmişlerdir. Ancak bu farklılık  varyansın yüzde l'i 
ile 1'inden daha azını açıklamaktadır. Okul alt testinde ise kızlar erkeklere oranla daha 
başarılı olarak değerlendirilmişlerdir. Bu farklılık  ta varyansın yüzde 1'inden azını 
açıklamaktadır. 

Yaşa bağlı değişmeler: Toplam Yeterlik ile Etkinlik alt testinde anneler, 12-18 yaş 
grubu gençlerini 6-11 yaş grubuna oranla daha başarılı olarak değerlendirmişlerdir. Yaş 
ilerledikçe çocuk ve gençlerin anneleri tarafından  daha etkin ve yeterli olarak algılandığı 
görülmektedir. Okul alt testinde ise, küçük yaş grubu çocuklar, büyük yaş grubuna göre 
daha başarılı olarak değerlendirilmiştir ancak bu farklılık  varyansın yüzde 2 sini 
açıklamaktadır. Sosyallik alt testinde ise yaşa bağlı bir farklılık  bildirilmemiştir. 

Yerleşim yeri tipine bağlı değişmeler: Tablo 3'de izlendiği gibi; Toplam Yeterlik 
ile, Etkinlik alt testinde ilçede yaşayan çocuk ve gençler il ve köyde yaşayan çocuklara 
oranla anneler tarafından  daha yeterli olarak algılanmışlardır. Sosyallik alt testinde ise 
anneler köyde yaşayan çocukların daha sosyal olduklarını bildirmişlerdir. Okul alt testinde 
ise yerleşim yeri tipine bağlı anlamlı bir farklılık  bulunmamıştır. 

Bölgelere bağlı değişmeler: Toplam Yeterlik ile Etkinlik alt testinden Güney 
Anadolu bölgesinde yaşayan çocuklar, Sosyallik alt testinden ise Batı ve Güney Anadolu 
bölgelerinde yaşayan çocuklar daha yeterli olarak değerlendirilmiştir. 

Cinsiyet, Yaş, Yerleşim Yeri Tipi ve Bölgeler Arasındaki Etkileşim: Toplam 
Yeterlik ile Etkinlik ve Sosyallik alt testlerinde cinsiyet ve bölge arasında anlamlı bir 
etkileşim bulunurken, Okul alt testinde yaş ve yerleşim yeri tipi arasındaki etkileşim anlamlı 
bulunmuştur. Toplam Yeterlikte ise bölge ve yerleşim yeri tipi arasında anlamlı bir 
etkileşim saptanmıştır. 

Sorun Davranışlar; 

Cinsiyete bağlı değişmeler: Anneler, erkek çocuk ve gençlerde kızlara oranla daha 
fazla  sorun davranış bildirmişlerdir. Ancak bu farklılık  varyansın yüzde birinden azını 
açıklamaktadır. Sorunların türüne bakıldığında, İçe Yönelim ve İçe Yönelimi oluşturan 
Sosyal İçe Dönüklük, Somatik Yakınmalar ve Anksiyete/Depresyon alt testlerinde kızlar, 
Dışa Yönelim ve Dışa Yönelimi oluşturan Suça Yönelik Davranışlar ve Saldırgan 
Davranışlar alt testlerinde ise erkek çocuk ve gençler daha yüksek puan almışlardır. Ayrıca, 
İçe Yönelim ve Dışa Yönelime girmeyen Dikkat Sorunları alt testinde anneler erkeklerde 
daha fazla  sorun bildirmişlerdir. Sosyal Sorunlar ve Düşünce Sorunlarında cinsiyetler arası 
anlamlı bir farklılık  bulunmamıştır. 

Yaşa bağlı değişmeler: Anneler, küçük yaş (4-11) grubu çocuk ve gençlerde büyük 
yaş grubuna (12-18) oranla daha fazla  sorun davranış bildirmişlerdir. Diğer bir deyişle yaş 
ilerledikçe sorun davranışların azaldığı belirtilmektedir. Dışa Yönelim ve Dışa Yönelimi 
oluşturan Saldırgan Davranışlar ve Suça Yönelik Davranışlar alt testlerinde de yaş 
ilerledikçe sorunlarda azalma görülmektedir. Ancak, İçe Yönelim ve İçe Yönelimi 
oluşturan Sosyal İçe Dönüklük ve Somatik Yakınmalar alt testlerinde yaş ilerledikçe 
sorunlarda artma izlenmiştir. Anksiyete/Depresyon alt testinde ise yaşa bağlı anlamlı bir 
farklılık  saptanmamıştır. 
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Yerleşim yeri tipine bağlı değişmeler: Tablo 3'de izlendiği gibi, Toplam Problem, 
İçe Yönelim, Dışa Yönelim ve tüm alt testlerde illerde yaşayan çocuk ve gençlerin anlamlı 
olarak daha fazla  sorun yaşadıkları bildirilmiştir. 

Bölgelere bağlı değişmeler: Tablo 3 izlendiğinde, Batı, Güney, Orta ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde yaşayan çocuk ve gençlerde sorun davranışların Kuzey Anadolu 
bölgesinde yaşayanlara göre daha fazla  görüldüğü saptanmıştır. 

Cinsiyet, Yaş, Yerleşim Yeri Tipi ve Bölgeler Arasındaki Etkileşim: Toplam 
Problemde cinsiyet x yerleşim yeri tipi arasında etkileşim bulunmuş ve ilde yaşayan 
erkeklerin kızlara oranla daha yüksek puan aldığı saptanmıştır. Ayrıca, bölge x yerleşim yeri 
tipi arasında etkileşim anlamlı bulunmuş, Batı, Güney, Orta ve Doğu Anadolu'nun illerinde 
yaşayan çocuklar diğer bölge ve yerleşim yerlerine oranla daha sorunlu olarak bildirilmiştir. 
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Tablo 3 
Cinsiyet, Yaş, Bölge ve \ eıleşim Yeri Tipine Göre Hesaplanan Varyans Yüzdeleri (|X.00X) - CBCL/4-18 

Yeterlik Alanları O r t . Cinsiyet Yaş Bölge Yerleşim Yeri E T 
Cinsivetxvas 

K İ L E 
CiıısiyelxBölgc 

Ş I M 
Cinsiycı 
xYerleşım Yeri 

L E R 
Yaşx Yerleşim Yeri Bölge \ Yerleşim Yen 

Etkinlik 3.4 < 1E ? B 1° ^ILÇE — <1 — — — 

Sosyallik 5.6 l E jB .G 2 KÖY — <1 — — 

Okul 4.6 < 1K 2 K . . . . . . . . . — <1 — 

Toplam Yeterlik 13.9 1E < 1 B 1° [ İLÇE 
— <1 . . . . . . < 1 

Sorun Davranışlar 
Sosyal içe Dönüklük 2.7 < 1K < l B < ı B G I . . . — — — 1 
Somatik Sorunlar 1.0 < l K 1B . . . < l l L < 1 — — <1 1 
Anksiyete/Depresyon 4.8 < ıK . . . < 1 B G J < 1 — — — < 1 
Sosyal Sorunlar 1.8 — 2 K . . . < 2 , l . . . . . . . . . . . . 1 
Düşünce Sorunları .5 . . . < 1B . . . < l t L . . . . . . — — < 1 
Dikkat Sorunları 3.4 ? E . . . < 1 B G - ' — — < 1 — 1 
Suça Yönelik Davranışlar 1.2 3E < 1 K < ıB , İ L . . . . . . < 1 <1 < 1 
Saldırgan Davranışlar 5.7 2 e 2 k . . . 2 a . . . — < 1 — < 1 
içe Yönelim 8.4 < 1K < ıB < 1B ' ° 2^ < 1 . . . . . . — 1 
Dışa Yönelim 6.9 2 e 2 k < ıB 'D 2^ . . . . . . < 1 — < 1 
Toplam Problem 24.0 < 1E < 1K 

< jB.G. 1, D 3 1 . . . . . . < 1 . . . 1 
Cinsiyet: E (Erkek) K (Kız) Yaş: K (4-11) B (12-18) Bölge: B (Batı) G (Güney) I (Iç) K (Kuzey) D (Doğu) 

u> 
00 



Sorun Davranışların Görülme Sıklığı ve Başvuru Oranları: 
Annelerden elde edilen bilgilere göre; 4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerde son 6 ay 

içerisinde Toplam Problemin görülme sıklığı sınır düzeyde %16.7, klinik düzeyde 
%11.3 'dür. Erkeklerde kızlara oranla, ilde yaşayanlarda ilçe ve köylere oranla, Batı, Güney 
ve Orta Anadolu bölgelerinde ise diğer bölgelere oranla sorun davranışların görülme sıklığı 
daha yüksek bulunmuştur (pc.Ol) (Erol, Şimşek 1998). 

Epidemiyoloji çalışmalarının çocuk psikopatolojisi alanına en büyük katkısı, 
toplumda sorunu olan çocukların büyük bir kısmının yeterli yardımı alamadığını 
belirlemesidir (Verhulst 1995; Offord  ve ark. 1987; Zahner ve ark 1992; McGee ve ark. 
1995). Çalışmamızda 4-18 yaş grubunda sadece 4 erkek ve 3 kız olmak üzere toplam 7 
(%.2) çocuk ve genç için ruh sağlığı hizmetlerine başvuru yapılmıştır. 

Sonuç ve Tatrışma 

Bu çalışmada, 4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin davranış ve duygusal sorunları ile 
yeterlik alanlarının dağılımı ve bu dağılım içinden sorunların görülme sıklığı, genel 
popülasyonu temsil eden bir örneklem içinde annelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda 
belirlenmiş ve toplumumuza özgü veri tabanı oluşturulmuştur. Hiçbir zaman tek bilgi 
kaynağının "altın standart" olmadığı bilinmektedir. Çalışmada anneler çoklu bilgi 
kaynaklarından biri olarak ele alınmıştır. Öğretmen, çocuk ve gencin kendisinden de bilgi 
toplanmıştır. Çoklu kaynaklardan elde edilen sonuçlar çeşitli bilgi kaynakları arasındaki 
benzerlik ve farklılıkları  görebilmemize olanak sağlamıştır. Örneğin, öğretmenler çocuk ve 
gençleri annelere oranla daha sorunlu olarak algılarken, gençler kendilerini her iki bilgi 
kaynağına göre daha da sorunlu olarak bildirmişlerdir(Erol, Şimşek 1997, 1998). 

Yeterlik Alanları: 6-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin annelerinden elde edilen 
bilgiler doğrultusunda yeterlik alanları incelendiğinde, Toplam Yeterlik, Etkinlik ve 
Sosyallik alt testlerinde erkekler, Okul alt testinde ise kızlar daha yüksek puan almışlardır. 
Bu bulgulara dayanarak, annelerin erkek çocuk ve gençleri spor türü etkinlikler ile spor dışı 
ilgi alanlarına ve uğraşlara daha yatkın olarak algıladıkları görülmektedir. Anneler erkek 
çocuklarının daha çok sayıda arkadaşlarının olduğunu, arkadaşlarına fazla  zaman 
ayırdıklarını ve daha sosyal olduklarını belirtmektedirler. Kız çocuk ve gençlerini ise, okul 
gibi akademik alanda daha başarılı ve çalışkan olarak değerlendirmekte ve kızların okula, 
derslere daha fazla  önem verdiklerini vurgulamaktadırlar. Sonuçlar Amerikan örneklemi ile 
karşılaştırıldığında Toplam Yeterlik, Etkinlik ve Sosyallik alt testlerinde Amerikalı çocuklar 
Türk çocuklarından daha yüksek puan almışlardır. Okul alt testinde ise iki ülkenin çocuk ve 
gençleri arasında anlamlı bir farklılık  bulunmamıştır. Ülkemizde çocuk ve gençlerimizin 
katılabileceği spor, müzik, resim, izcilik, folklor  gibi çeşitli etkinlikleri düzenleyen 
kuruluşların yaygın olmaması, var olan kuruluşlara katılımın zaman ve ekonomik açıdan 
aileye yük getirmesi, okullarda bu gibi konulara yönelik çocuklara yeterince olanak 
sağlanamaması, toplumun, ailelerin bu alanlara verdiği değer iki ülkede farklılık 
göstermektedir. Ülkemizde aileler, daha çok akademik katılımı, dersleri desteklemekte ya 
da desteklemek zorunda bırakılmakta dolayısıyla ders dışı etkinliklere yeterince ağırlık 
verememektedirler. Oysa çalışmalar çocuk ve gençlerdeki yeterliğin koruyucu bir boyut 
olduğunu ve çocuğun gücünün, yeterliğinin güçlükleri ve sorunları azaltmada önemli rol 
oynadığını ortaya koymaktadır (Cohen ve Kershner 1988). Çocuk ve gençlerimizin hazzı 
doğru iş ve uğraşlardan almasını sağlayabilmek toplum olarak hepimizin görevidir. 

Yaşa bağlı değişmeler incelendiğinde, Etkinlik, Sosyallik ve Toplam Yeterlikte 12-
18 yaş grubu, 6-11 yaş grubundan daha yüksek puan almıştır. Yaş ilerledikçe çocuk ve 
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gençlerin daha etkin, sosyal ve yeterli olduğu görülmektedir. Okul alt testinde, 6-11 yaş 
grubu, 12-18 yaş grubundan daha başarılı olarak algılanmıştır. Her iki cinsiyette de yaş 
ilerledikçe başarı düzeyinde azalma görülürken,bu azalma erkeklerde daha fazla  kızlarda 
çok daha azdır. 12-18 yaş grubu kızlar ve erkekler karşılaştırıldığında kızlar erkeklere 
oranla okulda daha başarılı olarak değerlendirilmişlerdir. 

Yerleşim yeri tipine göre, anneler ilçede yaşayan çocukların daha yeterli olduğunu 
bildirmişlerdir. Bölgelere göre ise, Güney Anadolu'da yaşayan çocuklar daha yeterli olarak 
algılanmıştır. 

Sorun Davranışlar: Toplam Problem'de anneler, erkek çocuk ve gençlerde kızlara 
oranla daha fazla  sorun davranış bildirilmiştir. Bu bulgular daha önce ülkemizde yapılan 
bazı çalışmalarla da paralellik göstermektedir (Gökler ve Öktem 1985, Erol ve Özcebe 
1988, Erol ve ark. 1988, Erol ve ark. 1995). Ancak, Ankara'da 191 çocuğun incelendiği 
"Geçiş Toplumundaki İlkokul Çocuklarında Ruhsal Uyumsuzluk ve Görülme Sıklığı" isimli 
çalışmada kız ve erkek çocuklar arasında sorun davranışlar arasında farklılık  bulunmamıştır 
(Sonuvar ve Yalın 1973). Diğer ülkelerde cinsiyetler arası farkın  karşılaştırıldığı bazı 
çalışmalarda, Toplam Problemler erkeklerde kızlara oranla daha fazla  bildirilirken (Bird ve 
ark. 1989, Offord  ve ark. 1987, Rutter ve ark. 1970), bazı çalışmalarda ise fark 
belirtilmemiştir (Velez ve ark. 1989). 

Sorunların türüne bakıldığında ise, çalışmamızda İçe Yönelim sorunlarında kız 
çocuk ve gençler. Dışa Yönelim sorunlarında ise erkek çocuk ve gençler daha yüksek puan 
almıştır. Dışa Yönelim sorunları, diğer insanlarla olan çatışmaları yansıtırken, İçe Yönelim 
sorunları daha çok içsel sorunların-ve sıkıntıların göstergesidir. Çalışmamızda, anneler 
kızlarda İçe Yönelim ile ilgili sorunlara ağırlık verirken kızların duygusal sorunlara daha 
eğilimli olduklarını belirtmişlerdir. Erkeklerde ise, Dışa Yönelim sorunları ve davranış 
özellikleri vurgulanmıştır. Hem kız hem de erkeklerden elde edilen İçe Yönelim puan 
ortalaması Dışa Yönelimden yüksektir. Annelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Türk 
çocuklarının Amerikalı çocuklarla karşılaştırıldığı bir çalışmada (Achenbach ve Erol, 
yayınlanmamış çalışma), Türk çocuklarında İçe Yönelim, Amerikalı çocuklarda ise, Dışa 
Yönelim sorunları ağırlık kazanmıştır. İki grup arasında en belirgin farklılık 
Anksiyete/Depresyon alt testinde saptanmıştır. Benzer sonuçlar bir başka çalışmada da 
ortaya konmuştur. Hollanda'da yaşayan Türk işçi çocukları, Hollanda'lı çocuklar ve Ankara 
da yaşayan çocukların karşılaştırıldığı bir çalışmada, Türk çocuklarını Hollanda'lı 
çocuklardan ayıran en büyük farkın  Anksiyete/Depresyon alt testinden kaynaklandığı 
saptanmıştır (Aslan ve ark. 1997). Bu konunun ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar vardır. 
Kızlarda İçe Yönelim, erkeklerde Dışa Yönelimin yüksekliği uluslararası çalışmalarda da 
izlenmektedir (Verhulst 1995). 

Yaşa bağlı değişmeler incelendiğinde, Dışa Yönelim ve Toplam Problem'de yaş 
ilerledikçe sorunlarda azalma saptanmıştır. Buna karşılık, İçe Yönelimi oluşturan alt 
testlerden Sosyal İçe Dönüklük ve Somatik Sorunlarda yaş ilerledikçe artma izlenmiştir. 
Yaş ilerledikçe İçe Yönelimde artış görülmesi ve çoğunlukla kız çocuk ve gençlerde 
erkeklere oranla yüksek olması, normal grup içinde kızların risk altında olduğunu 
düşündürmektedir. Bu bulgu ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla da paralellik 
göstermektedir (Erol ve ark. 1990; Foncesa ve ark. 1994; Erol, Şahin 1995). Bu nedenle, 
anne-baba, öğretmen, ruh sağlığı çalışanları ve çocukla ilgilenen diğer kişilerin, süreklilik 
göstermesi nedeniyle, İçe Yönelim sorunlarına özenle eğilmeleri, sorunu gözardı 
etmemeleri ve koruyucu ruh sağlığı programlarında bu konulara ağırlık vermeleri 
sağlanmalıdır. Türkiye Ruh Sağlığı Profili  araştırmasının, erişkin nüfusta  ruhsal 
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hastalıkların yaygınlığı, ilişkili faktörler,  yetiyitimi ve ruh sağlığı hizmeti kullanımı ile ilgili 
çalışmada, alkol bağımlılığı dışında tüm ruhsal hastalık tanıları kadınlarda daha yaygın 
olarak saptanmıştır. Her beş kadından birinde herhangi bir ruhsal hastalık tanısı varken, 
erkeklerde bu oran onda birdir. Kadınlarda somatoform  ağrı bozuklukları yüksek oranda 
görülürken bunu majör depresyon izlemektedir. Anksiyete ve depresyon spektrumundaki 
hastalıklar tanıların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır (Kılıç, 1998). Kızlarda İçe yönelim 
sorunlarının yüksek olması ve yaş ilerledikçe artması, erişkin nüfusta  da sık görülmesi 
konunun önemini ortaya koymaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak yaptığımız 
çalışmalarda da Anksiyete ve Depresyon skalasının anlamlı olarak yüksek bulunması bu 
konuya eğilmemizin gerekliliğini göstermektedir. 

Yerleşim yeri tipine göre değişmeler incelendiğinde, anneler bu yaş grubunda ilde 
yaşayan çocukları daha sorunlu olarak algılamışlardır. Ülkemizde sanayileşmeye paralel 
olarak kentleşme oranları hızla yükselmektedir. Bu açıdan kentleşme yalnız demografik  bir 
olgu değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir değişim sürecini de ifade  etmektedir. Hızlı 
kentleşme süreci ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlar ile kent hizmetlerinin 
verilmesinde önemli güçlüklere neden olmaktadır. Özellikle il merkezlerine yapılan göçün 
çocuk ve gençlerde önemli davranış ve duygusal sorunlara neden olduğu belirlenmiştir 
(Şimşek, Erol 1998). Bölgelere göre dağılım incelendiğinde ise, anneler Toplam Problemin 
Batı, Güney, Orta ve Doğu Anadolu'da yaşayan çocuklarda Kuzey Anadolu'ya oranla daha 
yüksek olduğunu bildirmişlerdir. İçe Yönelim sorunları Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde 
daha fazla  görülürken, Dışa Yönelim sorunları sadece Batı ve Doğu Anadolu'da 
bildirilmiştir. 

Annelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, 4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerde 
son 6 ay içerisinde Toplam Problemin görülme sıklığı sınır düzeyde %16.7, klinik düzeyde 
ise, %11.3'dür. Erkeklerde kızlara oranla, İlde yaşayanlarda ilçe ve köyde yaşayanlara 
oranla, Batı, Güney ve Orta Anadolu bölgelerinde ise diğer bölgelere oranla sorun 
davranışların görülme sıklığı daha yüksek olarak bulunmuştur. Verhulst, 1965-1993 yılları 
arasında İngilizce yayınlanan 49 çalışmayı incelemiş, çocuk ve gençlerde sorunların 
görülme sıklığını araştırmıştır. Bu amaçla, toplam 243.000 çocuk ve gence ait toplum 
taramalarından elde edilen veriler doğrultusunda, klinik düzeyde sorunların görülme 
sıklığını %12.3 olarak saptamıştır (Verhulst, 1995). Bu sonuç toplumumuzda sorun 
davranışların görülme sıklığı ile benzerlik göstermektedir. Ancak her ülkenin sorunlara 
yönelik olarak oluşturduğu hizmet modellerinin niteliği ve niceliğinde farklılık  vardır. 
Bunun yanısıra, koruyucu ruh sağlığı açısından çocuk, genç ve yetişkinler için yaşamın 
niteliğini arttırıcı düzenlemeler de farklılık  göstermektedir. Kadına, aileye, çocuğa, eğitime, 
sağlığa kısaca insana verilen değer ile sunulan olanaklar toplumların sosyo-ekonomik ve 
kültürel yapısına paralel olarak değişmektedir (Erol, Şimşek, 1997). 

Çalışmamızda, 4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerde Toplam Problem'in klinik 
düzeyde görülme sıklığı %11.3 olarak belirlenmesine rağmen, psikolojik sorunlardan 
dolayı, çocuk kliniği, sağlık ocağı ya da çocuk ve gençlik ruh sağlığı merkezlerine başvuru 
oranı %.2 olarak saptanmıştır. Çok düşük olan bu oran düşündürücüdür ve yardıma 
gereksinimi olan pek çok çocuk ve gencin hakkı olan yardımı alamadığının bir 
göstergesidir. Başvurunun bu kadar az olmasının nedeni, çocukların özelliklerinden ve 
davranışlarından kaynaklanabileceği gibi yetişkinlerin kendi kişisel özellikleri, eğitim 
düzeyi, sıkıntıya katlanabilme eşikleri, inanç ve tutumları ile kültürel ve çevresel etkenlere 
de bağlanabilir. Bunun yanı sıra, yetişkinlerin, çocukların sorunlarını algılamaları, 
farkedebilmeleri,  abartma ya da yadsımaları ile onları bildirmeye hazır olmaları da önemli 
rol oynamaktadır. Çocuk ya da gencin sorunlarını değerlendirirken, onların davranışının 
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normal ya da normal dışı olduğunu belirleyen kişinin yetişkin olması ve yardım arama 
sürecine yetişkinin karar vermesi nedeniyle, ruh sağlığı konusunda anne-baba, öğretmen ve 
topluma yönelik eğitici programların yapılmasına büyük gereksinim olduğu görülmektedir. 

Ülkemizdeki çocuk ve gençlik ruh sağlığı ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile 
üniversitelerin işbirliği yaparak ve kaynaklarını bütünleştirerek çocuk, genç, aile ve 
öğretmen gibi geniş bir alana yönelik programlar hazırlayıp, toplumu bilinçlendirme 
görevini yerine getirmeleri, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri açısından büyük önem 
taşımaktadır. Önleme çalışmaları kapsamında, çocuk ve gencin çevresinde onun yararına 
olabilecek düzenlemelerin yapılmasına, okul - aile işbirliğinin sağlanmasına, risk altındaki 
çocuk ve gençlerin erken dönemde tanınıp gerekli önlemlerin alınmasına ve yaşamın 
niteliğinin yükseltilmesine toplumumuzda büyük gereksinim duyulmaktadır. Amacımız 
çocuk ve gençlerimizin Uluslararası sözleşmelerle de onaylanan hak ettikleri destek ve 
hizmetleri alabilmeleridir. 
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HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARA SAĞLANAN DESTEKLERİN 
DÜNÜ VE BUGÜNÜ 

Dr. İlgi  ÖZTÜRK  ERTEM 

Bu bildiride hastanede yatan çocuklara sağlanan destek hizmetlerinin geçmişi ve 
günümüzdeki durumu aktarılmaya çalışacaktır. Cumhuriyetimizin 75. yılında bu 
hizmetlerin geçmişini aktaran yazılı bilgi kısıtlıdır. Bu nedenle geçmişe ait bilgilerin büyük 
çoğunluğu günümüzde yaşamını sürdüren çocuk hekimlerinden sözel olarak alınmıştır. Bu 
kaynak için bilgi ülkemizde modern çocuk sağlığı ve hastalıkları biliminin kurucularından 
Prof.  Dr. İhsan Doğramacı, pediatrinin öncülerinden Prof.  Dr. Ayten Arcasoy, Prof.  Dr. 
Şule Bilir ve ülkemizde hastane okularının kurucusu Prof.  Dr. Necate Baykoç Dönmez ve 
üç büyük ilde hasta çocukların yattığı devlet, sigorta ve üniversite hastanelerinin 
başhekimleri veya anabilim dalı başkanları ile bireysel olarak görüşmeler sonucunda 
derlenmiştir. Bu araştırma istanbul'da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç.Dr. 
Işıl Barlan, Zeynep Kamil Çocuk Hastanesi'nden Dr. Müjgan Oral, İzmir'de Behçet Uz 
Çocuk Hastanesi'nden Dr. Öznur Düzova ve Ankara'da Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nden Dr. İlgi Ertem tarafından  gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığındaki 
kaynaklara ulaşma desteği ise Sağlık Bakanlığı Özürlüler Daire Başkanı Süleyman Demirel 
tarafından  sağlanmıştır. 

Hastanede yatan çocuğa sağlanan psikososyal desteklerin geçmişini ve günümüzdeki 
durumu araştırabilmek için öncelikle hastanede yatan çocuğu hatırlamak gerekir. Bu çocuk 
hastadır, çoğunlukla halsiz, bitkin ve sıklıkla acılıdır. Sıklıkla saldırı altındadır, bedeni hiç 
olmadığı kadar hırpalanmakta, acıtılmakta incitilmektedir, hiç olmadığı kadar bedeninin 
egemenliğini yitirmiştir, başkaları ne derse o olur. Gelişiminde engeller ile 
karşılaşmaktadır: yeni oturuyorsa oturamayacak, yürüyorsa yere basamayacak, okula 
gidiyorsa, gidemeyecektir. Tüm bunların ötesinde, evinden ailesinden, odasından yani tüm 
dünyasından ayrıdır. Bazı durumlarda ise yaşamla en temel bağını ve güvenini sağlayan 
annesinin hastanede onu bırakıp gittiğini görür. Çocuğun tüm bu zorluklar ile karşı karşıya 
olduğunun bilinci ile Dünya Hekimler Birliği tarafından  Hastanede Yatan Çocukların 
Hakları Bildirisi yayınlanmıştır. 

Bu bildirinin bazı maddelerine göre çocukların: 
1. Gereğinde hastaneye yatırılma ve koşullarının elverdiği en kısa sürede evine 

gönderilme 
2. Ailesini hastanede yanında bulundurma, ailesinin bu nedenle işinden izin alabilme 
3. Onurunun ve mahremiyetinin sevgi ve saygı ile gözetilme 
4. Gelişimine uygun olan bir odayı sadece çocuklar ile paylaşma, çocukların bakımı 

konusunda eğitilmiş kişiler tarafından  bakılma 
5. Gelişimini ve eğitimini hastanede yattığı sürece sürdürme hakları vardır. 

Hastanede yatan çocuğa sağlanan desteklerin geçmişi ve bugünü bu durumdaki 
çocukların gereksinimleri ve hakları doğrultusunda araştırılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, çocukla yaşayan ve çalışan tüm erişkinleri, yani anne-baba ve 
uzman olarak bizleri hastanede yatan çocukların gereksinimleri ve hakları konusunda 
harekete geçirmektir. 
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Tarihe ve günümüze bu bakıyı gerçekleştirebilmek için hastanede yatan çocuğa 
sağlanan destekler ölçülebilir 4 başlığa indirgenmiştir. Bunlar: 

1) Çocuğun ailesi ile birlikteliği, "anne"si veya ona eşdeğer bir kişinin hastanede 
yatışı boyunca refakat  edip edemediği, bu anneye sağlanan temel konfor  ve 
ziyaret sıklığı; 

2) Çocuğun ve ailenin psikososyal gereksinimlerine uzmanlar tarafından  verilen 
desteklerin olup olmadığı; 

3) Hastanede yatan çocuğun oyun olanakları; 
4) Hastanede yatan çocuğun eğitim olanakları. 

Her bir madde geçmişi, bugünkü durumu, sorunları ve olası çözüm önerileri ile ayrı 
ayrı ele alınmıştır. 

1. Çocuğun ailesi ile birlikteliği 

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde kurulan ilk çocuk hastanesi olan Şişli 
Etfal'in  tarihine bakılacak olduğunda bu hastanede yatan çocuklar için bulaşıcı 
hastalıklardan koruma ve sağaltılma konusunun öncelik almış olduğu görülmektedir. Bu 
döneme ait yazılı kaynaklar ve fotoğraflardan  bu hastanede o zamanlar çocukların 
"anne"siz, yalnız yattıkları görülmektedir. Bu hastane daha sonra ve Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin uygulama hastanesi olarak görev 
görmüştür. Daha sonraki dönemi Prof.  Dr. İhsan Doğramacı şöyle anlatmaktadır: 

"1938 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde ihtisas yaptığım ve Dr. Eckstein'in 
asistanı olduğum dönemde, ülkemizde bebek ölüm hızı 1000'de 350 civarındaydı. Numune 
hastanesinde 60 yataklı bir kliniğimiz vardı, bunun 30 yatağı bebeklere aitti. Bebek 
koğuşunda bir yatakta bazen 2 bazen 3 bebek birden yatardı. Sabahları koğuşu devir 
aldığımızda her gün bir iki bebeği yatağında ölü bulurduk. Gece onlara bakım veren, okur 
yazarlığı oldukça kıt bir ebe idi. Tedavilerimiz çok değişikti. Örneğin çok ağır ishal 
vakalarında ishali arttırmasın diye su bile verilmezdi. Bizmut, tannen gibi bugün terk 
edilmiş ilaçlar kullanırdık". 

Aynı hastanede asistanlığa 1953'te başlayan Prof.  Dr. Ayten Arcasoy buna çok 
benzer tablolar anlatmakta ve şöyle eklemekte: 

"Ortam karmakarışıktı. Hiçbir düzen yoktu. Hemşire sayısı çok az ve bakım çok 
kötü koşullarda olduğundan bebekler anneleri ile birlikte yatardı. Bu uygulama bebekler 
annesinden ayrılmasın bilinci ile değil bebeklerine baksın beslesin diyeydi. İsteyen her anne 
kalırdı, kalmaları istenirdi. Bir sandalye üstünde günlerini, gecelerini, bazen aylarını 
geçirirlerdi..." "1962-63'te 4 katlı Cebeci binası açıldığında konforumuz  çok arttı. Elektrik 
süpürgeleri, çamaşır makineleri alındı. Pislik oluyor, dağınıklık geliyor, yeni hastaneler 
tertemiz, anneleri almıyorlarmış dedik, biz de anneleri almadık. Bir çocuk ve bir anne için 
için bundan büyük işkence olabilir mi?"...Annesiz bir çocuk için hastane, hastane değil bir 
hapishanedir". 

Bu anlatımlardan ve günümüzdeki göstergelerden çocukların hastaneye yatarken 
ailelerinden, hatta annelerinden ayrılmalarının özellikle Ankara hastanelerinde yaygın 
olduğu, diğer iki büyük kentteki gerek fakülte,  gerek devlet, gerekse sigorta hastanelerinde 
anneİerin çocukların yanında kalmasının sağlandığı anlaşılmaktadır. İstanbul ve İzmir'de 
tüm hastanelerde çocukların yanında anneleri kalabilmekteyken Ankara'da sadece Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocukların en az 3/4'ü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 
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ise son bir yıldaki gelişme ile çocukların 1/2'si "anne'Mi yatmaktadır. Ankara'daki diğer 
hastanelerde çocuklar genellikle "annesiz" yatmaktadır. Bu çalışmaya alınan 17 hastaneden 
12'sinin "anneli" yatışa olanak sağladığı görülmektedir. Bu sayı oldukça olumlu gibi 
gözükse de geçtiğimiz 1997 yılı içinde sadece Ankara'da yaklaşık 17,626 çocuğun 
hastanelerde "annesiz" yatmış olduğu düşünülecek olursa çocukların yaşadığı bu travmanın 
halen azımsanmayacak bir boyutta olduğu anlaşılmaktadır. 

Hastanede yatan çocuk için ailenin birlikteliğinin sağlanması konusundaki sorunlar 
ve çözüm önerileri şöyle özetlenebilir. Ülkemizde her hastanede her çocuğun "anne"li 
yatışının sağlanması, bunun ötesinde çocuk merkezli sağaltımın artık terk edilip, tüm ailenin 
ele alındığı ve aile katılımının yoğun olduğu aile merkezli sağaltımın öğretilmesine ve 
uygulamasına geçilmesi önerilebilir. 

2. U z m a n Desteği 

Hastanede yatan çocukların ve ailelerinin sadece bedensel hastalıklarının sağaltımı 
yanında bu hastalıkla ve hastalık öncesi ve sonrası psikososyal sorunlarla baş etmeleri için 
desteğe gereksinimleri vardır. Bu desteği gerek bu konudaki eğitiminin yetersizliği, gerekse 
iş yoğunluğu ve zaman ayıramaması nedeniyle hekim tek başına sağlayamamaktadır. Bu 
nedenle çocukların ruhsal ve sosyal sağlığı ve eğitimi ile ilgili uzmanların çocuk 
hastanelerinde görev alması ile ilgili bir bilinç oluşmuştur. Bu bilinç ile 1960'lı yıllarda 
öncelikle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "gönüllü" çalışmacılara yer verilmiş, 
özellikle de Hacettepe'de çok yoğun olarak örgütlenen bu "gönüllüler" sayesinde çocuklara 
hem de maddi destekler sağlanabilmiştir. Günümüzde bu alanda "gönüllü" olarak çalışan 
kişilerin sayısı son derecede azdır, örgütlü gönüllü programlan ise işlevlerini 
sürdürememektedir. 

Hastanede yatan çocukların psikososyal gelişimlerine destek olmak amacı ile bir 
çocuk hekimi, Prof.  Dr. Şule Bilir'in öncülüğünde 1970'de Hacettepe Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi Bölümü kurulmuştur. Prof.  Dr. Şule Bilir sadece bu okulu kurmak ve 
bu alanda yüzlerce uzmanın yetişmesine öncülük etmekle kalmamış, hastanede yatan 
çocuklar konusunda ülkemizde yayınlanan ilk ve tek kitabın yazarı olmuştur. Bu kitabın 
diğer yazarı Prof.  Dr. Necate Baykoç Dönmez ise bu okulda yetişmiş ve hastanede yatan 
çocuklara bu kitap dışında hastane okullarını armağan etmiştir. Ayrıca Bilir ve Dönmez, 
1993'te "Türkiye'de hastanelerde yatan çocuklara sağlanan fiziksel,  eğitimsel ve duygusal 
olanakların incelenmesi" başlıklı ve bu soruyu sorgulayan tek çalışma örneğini oluşturan 
bir araştırmayı da gerçekleştirmişlerdir. 

Tüm bu gelişmelerin 1970'li yıllardan sonra gerçekleştiğini ve özellikle de hastanede 
yatan çocukların psikososyal sorunlarına eğilen uzmanların 1985-90'h yıllardan sonra çocuk 
hastanelerinde kadro bulmaya başladığını görmekteyiz. Halen günümüzde çocuk 
hekimliğinde bu uzmanların görev tanımları, "ne işe yaradıkları" tam olarak 
bilinmemektedir. Bu uzmanlardan sosyal çalışmacılar, çocukların ve ailelerin sosyal 
sorunları ile baş etmelerine yardımcı olur. Örneğin yoksul ve il dışından gelen bir ailenin 
çocuğunun ne gibi yollardan hastaneye yatışının sağlanabileceği, ilaçlarının nasıl alınacağı 
konusunda ona yol gösterir. Örselenmiş, ihmal edilen veya hastanede terk edilmiş bir 
çocuğun nasıl korunabileceği konusunda çalışır, gereken kurumlar ile işbirliği yapar. Çocuk 
gelişimi ve eğitimi uzmanları doğumdan itibaren her yaştaki çocuğun gelişimini hastanede 
de sürdürebilmesine olanak sağlarlar. Örneğin okul öncesi ve okul çağı çocukları için oyun 
olanakları düzenlerler; bebeği ile etkileşimi zorlanan, malnütrisyonlu bir annenin bebeği ile 
oynamasına, ilişkisini geliştirmesine, ilişki içinde beslemesine yani bebeğini hayatta 
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tutmasına destek olurlar; çocukları hastaneye, ağrılı girişimlere, tedaviye hazırlarlar. 
Psikologlar ise hasta çocukların ruhsal sağlıklarını korumalarına, gereğinde sağaltılmalarına, 
ailelerin bu güç dönem ile baş etmelerine yardımcı olurlar. Bir babanın dediği gibi "tüm 
bunlar olmadan hastalıktan ve onun getirdiklerinden kurtulmak çok zordur''. 

Günümüzde çocuk hastanelerinde bu dallardaki uzmanların dağılım durumu şöyledir: 
Üç büyük ildeki 17 çocuk hastanesi veya kliniğinde toplam 7 sosyal çalışmacı. 14 çocuk 
gelişimi ve eğitimi uzmanı ve 26 psikolog çalışmaktadır. Ancak bu hastanelerden 
bazılarında çalışan bu psikologlar çocuk ruh sağlığı (ÇRS) poliklinik görevlerini 
yürüttüklerinden kadroları çocuk hastanesinde görülse de hasta çocuklar ile 
çalışamamaktadırlar. Bu nedenle toplam psikolog sayısı gerçekte 16'dır. Bu kadro 
dağılımının yeterli olup olmadığı konusunda hemen hiçbir görüş birliği yoktur. Yeterliliğin 
saptanmasında 1995'te çocuk hastaneleri için geliştirilen standart kadroların incelenmesi 
yararlı olur. Resmi gazetede yayınlanan bu standartlara göre Sağlık Bakanlığı 50 veya 200 
yataklı bir çocuk hastanesi için sosyal çalışmacı standart kadrosu bulundurmamaktadır. 
Standart çocuk gelişimi uzmanı kadrosu ise 50 yataklı hastane için 1.200 yataklı bir hastane 
için 3'tür. Standart psikolog kadrosu ise 1 olup 50 yataklı hastane ile 200 yataklı hastane 
arasında fark  yoktur. Göze çarpan en önemli nokta bu kadroların hekim, hemşire, sağlık 
teknisyeni gibi doğrudan hasta ile uğraşan kişilerin kadrolarına değil, sekreter, imam, şöför 
gibi idari personelin kadrolarına eşit tutulmasıdır. Bu durumda günde 8 saat çalışma 
düşünüldüğünde, bir çocuk gelişim uzmanı her çocuk başına günde 7.2 dakika, bir psikolog 
ise 2.4 dakika ayırabilecektir. Gene bu standart kadrolar ile bir hekimin çocuk başına günde 
120 dakika ayırması, bir çocuk hekiminin ise 38 dakika ayırması olasıdır. 

Hastanede yatan çocuklara verilen uzman desteklerinin sorunları ve önerilen 
çözümler şöyle özetlenebilir: Bu alanda hastanelerde çalışan uzman kadroları son derece 
yetersizdir. Standart kadroların görev tanımları doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi, 
bu alanda gerçekten etkin çalışabilecek sayıda uzmanın dağılması, uzmanların bu alana 
özgü yetiştirilmeleri, meslek içi eğitimlerinin sürdürülmesi, ve bu alanda sağlık çalışanları, 
tedavi hizmetini sunan hekimler ile ortak ekip çalışmalarına yönlenilmesi önerilebilir. 

3. Oyun olanakları 

Çocuk hastaneleri ve kliniklerinde oyun olanaklarının sağlanması 1978 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde ilk oyun odasının kurulması ile gündeme 
gelmiştir. Bu odada o günün "gönüllüleri" ve daha sonra çocuk gelişimi ve eğitimi 
mezunları çocuklara oyun olanakları sağlamışlardır. Oyun odalarının yaygınlaşması, 1980'li 
yılların sonlarında olmuş, birçok çocuk hastanesinde en az bir oyun odası için yer 
ayrılmıştır. Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu gibi süt çocuğu katına bile bir oyun 
odası ve bir çocuk gelişim uzmanı adanması örneği gibi bir ilerlemeye karşılık, bu alanda 
bazı hastanelerde, kurulan oyun odalarının kapatıldığı, veya okul haline getirildiği de 
gözlenmektedir. Oyun odalarının sayıları arttırılmalı, yeterli oyuncak ancak daha önemlisi 
uzman ile donanmaları sağlanmalı, yararlılıkları ve gereklilikleri konusunda genel bir 
toplum bilinci geliştirilmedir. 

4. Hastane okulları 

Ülkemizde hastane okulları Prof.Dr.  Necate Baykoç Dönmez'in Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptığı 
dönemde ilk olarak 1994'te Hacettepe Çocuk Hastanesi-yeni adıyla Prof.Dr.  İhsan 
Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde kurulmuştur. Bunu 7 ay içinde ülkenin dört bir yanında 22 
hastane okulunun açılması izler. Hızlı gelişimin en çarpıcı örneklerinden biri olan bu 
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girişim sayesinde hasta çocuklar eğitim alma haklarını kullanabilmekte, belki daha da 
önemlisi kendilerini okul ortamında hasta değil "çocuk" olarak hissedebilmekteler. 

Hastane oyun odaları ve okulları hastanede yatan çocuklara sağlanan psikososyal 
desteklerin önemli göstergeleridir. Ancak nasıl bir okul binası öğretmensiz, okula giden 
çocuk da ailesiz olduğunda eğitim tam anlamı ile gerçekleşemez ise hastanede yatan 
çocuğun oyun odası uzmansız, hastanede yatan çocuğun yatağı anne kucaksız olduğunda 
çocuk hastanede gelişimini sürdüremez, tersine örselenir. Bu nedenle destek sistemlerinde 
öncelik, ailelerin birlikteliğine ve yeterli, eğitimli uzmanla donanıma yani insan kaynağına 
verilmelidir. Burada belki hastanede yatan çocuğu destekleyen etmenlerin başta 
gelenlerinden olan çocuğun ve ailesinin hekimleri ile olan sürekli ilişkisi de 
vurgulanmalıdır. 

Hastanede yatan çocuklara sağlanan desteklerin dünü ve bugününe bakıldığında 
çocuk hastanelerinin kuruluşundan bu yana çok önemli yol alındığı görülmektedir. Kalan 
işler zor ve pahalı değildir. Unutulmaması gereken, hastanede yatan çocuklara sağlanacak 
desteklerin çocuklar ve aileleri için bir ayrıcalık değil, onların hakkı olduğudur. 

Bu hakka kağıt üstünde olarak kavuşmuş olmanın tarihçesi ise Cumhuriyet kadar 
eskidir ve atamızın imzasını taşımaktadır: 

"Çocuk bedenen ve ruhan tabii bir surette neşvünüma bulmağa müsait şartlar içinde 
bulundurulmalıdır" (Cenevre Çocuk Haklan Beyannamesi, 11 Aralık 1928). 

Yetmişbeş yılda gerek tıp gerekse diğer alanlarda başradıklarımızın yanında 
hastanelerde yatan çocuklarımıza ve ailelerine bu hakkı vermemiz başarılması son derecede 
kolay bir görevdir. En kısa sürede bu alandaki sorunlara eğilinmesi ve bu sorunlar hızla 
aşılarak 1928'de Atamız tarafından  tanınmış olan bu hakkın verilmesi umulmaktadır. 
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CUMHURIYETIN 75 YıLıNDA ÇOCUĞA YÖNELIK 
ÖZEL EĞITIM ÇALıŞMALARı 

Doç.Dr. Gönül AKÇAMETE 
Doç.Dr. Sema KANER 

İnsanların ve toplumların yaşamlarında bazı önemli olgular; tarihler, dönemler vardır 
ki, o toplumu ve insanlarını etkiler. Bu etkiler olumlu olabileceği gibi, olumsuz da olabilir. 
İşte Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923 bu olumlu olgulardandır. İnsan ve 
toplumlar için geçerli olan bu kurallar bilim dalları için de geçerlidir. Bu olguların etkileri 
bilim dalının evrensel gelişiminde önemli olduğu kadar, bilim dalının belirli toplumlardaki 
gelişimlerinin de belirleyicisi olurlar, aynı zamanda o alandaki hizmetlerin niteliğinde de 
belirleyici özellik taşırlar. Bu özel eğitim için de böyledir. 

Uluslararası düzeyde bakıldığında, özel eğitimin belirli alanları için önemli olgulara 
örnekler verilebilir. 1876'da A. Graham Bell tarafından  keşfedilen  telefon  işitme 
cihazlarının geliştirilmesinin ve işitme eğitiminin başlangıcı olmuştur. 1955'de Abbe'de 
L'Epee tarafından  Paris'te açılan Sağırlar Okulu, işitme engellilerin eğitiminde okulculuğun 
başlangıcı sayılmaktadır (Özsoy, 1985). 1930'larda Louis Braille tarafından  geliştirilen 
kabartmalı 6 nokta körler alfabesi,  görme engellilerin okuma-yazma öğretiminde önemli 
gelişmelerin başlangıcı olmuştur (Enç, 1972). 

Bu dönemlerde engellilere fırsat  eşitliğinin ve tam katılımlarının sağlanması 
bağlamında uluslararası düzeyde bazı yasal hakların düzenlendiği de görülmektedir. Bu 
doğrultuda 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilen "İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi" ile insanların temel hakları belirlenmiş, bildirgenin 25 
maddesi ile de engellilerin sağlık ve refahlarının  sağlanması ve sosyal güvenlikleri teminat 
altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2., 5., 16., 22. ve özellikle 25. ve 26. 
maddeleri aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na kaynak oluşturmuştur. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ek 
olarak 9 Aralık 1975 tarih ve 3447 sayı ile yayımlanan "Engelli Kişilerin Hakları 
Bildirisi" ilk kez engellilere özgü bir bildiri olması açısından uluslararası önemi olan tarihi 
bir belge niteliğindedir. 13 maddeden oluşan bu bildiri, engelli kişilerin toplumda gereken 
yerlerini alarak yaşamaları ve topluma üretken bireyler olarak katılmaları konusunda olduğu 
kadar toplumun engellilere karşı yükümlülüklerini de belirlemektedir. 

1980'li yıllar uluslararası bağlamda engelliler için önemli kararların alındığı 
dönemlerdir. 1981 yılının önemli bir olgusu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 31/123 
sayılı kararı ile 1981 yılının "Uluslararası Sakatlar Yılı" olarak kabul edilmiş olmasıdır. 
Ayrıca bu kararda engelli kişilerin, günlük yaşamın sosyal, ekonomik, kültürel, politik vb. 
yönlerine tam olarak katılmalarını sağlayacak önlemlerin alınmasının anlaşılmasının 
gerektiği de vurgulanmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın (ILO) 20.06.1983 tarihli Genel Kurulunda kabul 
edilen bir sözleşme ile, sözleşmeyi imzalayan ülkelere "Engellilerin Mesleki 
Rehabilitasyonu ve İstihdamı" konusunda bazı yükümlülüklerin getirilmiş olması da 
önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. 

İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi çerçevesinde Birleşmiş Milletlerce 20 Kasım 1989 
tarihinde "Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulü, ilk kez Çocuk Haklarının geniş bir 
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çerçevede tartışılmasına ve önlemler alınmasına yol açmıştır. Bu sözleşmenin 23. 
maddesinde "Engelli Çocukların" haklarına yer verilmiş olması sözleşmenin önemini daha 
da arttırmaktadır. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi aynı zamanda uluslararası antlaşma olarak bağlayıcı güce 
sahiptir. Bağlayıcılık, uluslararası düzeyde olduğu kadar katılan ve onaylayan devletlerin iç 
hukuku bakımından da söz konusudur. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası  uyarınca 
"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir" 
denmektedir. Dolayısıyla 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme" iç hukukumuza da girmiş bulunmaktadır (Akıllıoğlu, 1995). 

48/96 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Aralık 1993 tarihinde 
oluşturduğu "Engellilere Fırsat Eşitliği Sağlanması" konusunda standart kararlar, 
engellilerin eşit katılımı için ön koşulları, hedef  alanlarını, yürütme önlemlerini ve izleme 
mekanizmalarını içermektedir. Bu kurallar, engelliler için oluşturulacak yasal 
düzenlemelere temel oluşturacak özelliktedir. Kurallar, evrensel ölçüler biçiminde ifade 
edilmiştir. Ancak henüz sözleşme haline dönüşmediği için ülkemiz iç hukukumuz 
bakımından bağlayıcı özellik taşımamaktadır. Buna karşın kararlar incelendiğinde engellilik 
konusunun kapsamlı olarak ele alındığı, bu nedenle ülkemizde engelliler için yapılacak 
yasal düzenlemelere ve yürütmelere ışık tutacak nitelikte olduğu görülecektir. 

Dört bölümde toplanan kurallar ardışık bir sıra izlemektedir. Birinci bölümde eşit 
katılım için ön koşullar yer almakta, bu kısımda bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon 
ve yardım servisleri konularında dört standart karar yer almaktadır. 

İkinci bölüm, eşit katılım için hedef  alanları içermekte, ulaşılabilirlik, eğitim, 
istihdam, gelirin korunması, sosyal güvenlik, aile hayatı, kişisel özellik, kültür, eğlence, 
spor ve din gibi konularda standart kararlar yer almaktadır. 

Standart kuralların üçüncü bölümü "Yürütme Önlemleri" ile ilgili kararları 
içermektedir. Bu bölümde bilgi ve araştırma, politikaların belirlenmesi ve planlanması, 
yasama, ekonomik politikalar, iş koordinasyonu, engellilerin örgütlenmesi, personel eğitimi, 
standart kararların yürütülmesinde engellilerle ilgili programların değerlendirilmesi ve 
izlenmesi, teknik ve ekonomik işbirliği, uluslararası işbirliği konularında kararlar 
bulunmaktadır. 

Dördüncü bölümde standart kararların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, 
her devlete standart kararlan yürütme aşamasında yardımcı olacak bir "izleme 
mekanizması" önerilmektedir. Ayrıca bu bölümde izleme mekanizmasının işlerliğinin 
sağlanabilmesi için gerekli örgütsel yapı, organlar ve görevleri açıklanmaktadır. 

Bu kararların yaşama geçirilmesi toplumların ve engelli kişilerin yaşamlarını olumlu 
yönde etkileyecek, yaşam kalitelerini yükseltecektir. 

Türkiye'de özel eğitimin gelişimi mevzuat ve hizmetler yönünden incelendiğinde 
uluslararası ve ulusal önemli bazı olguların bu bilim dalının ülkemizdeki, gelişmesine 
katkıda bulunduğu görülmektedir. 

Osmanlı Devleti dönemindeki "Enderun" üstün yeteneklilerin eğitiminin dünyadaki 
ilk sistemli seçim, eğitim ve istihdam örneğidir. İstanbul'da Ticaret mektebi bünyesinde 
1889 yılında açılan işitme ve görme engelliler sınıfları  işitme ve görme engellilerin 
eğitiminde başlangıç olarak kabul edilmektedir (Enç, 1972; Özsoy, 1985), Daha sonra ayrı 
bir okul olarak İstanbul'da görme ve işitme engellilere 30 yıl hizmet veren bu okul 1912'de 
kapatılmıştır. Bu tarihten 1921 yılına kadar özel eğitimde karanlık bir dönem yaşanmıştır. 



1921 yılında İzmir'de "Özel İzmir Sağırlar ve Körler Müessesi" adıyla bir okul 
açılmış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak 1924 yılından 1950 yılına 
kadar hizmet vermiştir. 

Cumhuriyet döneminde 1950'li yıllar özel eğitim açısından önemli bir on yıldır. 
1949-1950 öğretim yılı içinde işitme ve görme engellilerin okulları ayrılmış, 1951 yılında 
çıkarılan bir yasa ile özel eğitim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu 
hareketin çok önemli dönüm noktası sayılabilecek özelliği, artık bu konunun sadece bir 
sağlık konusu ve sorunu olmayışının farkına  varılması ve eğitim boyutunun ağırlık taşımaya 
başlamasıdır. 1950'den 1980 yılına kadar özel eğitim hizmetleri, İlköğretim Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü tarafından  yürütülmüştür. 

Özel eğitimin gelişmesinde bir diğer önemli olgu 1956 yılında çıkarılan 6660 sayılı 
yasa ile güzel sanatlarda yetenekli çocukların devlet tarafından  yetiştirilmeleri ve gerekli 
tedbirlerin alınması olmuştur. İlk kez Suna Kan ve İdil Biret'in bu yasadan yararlandıkları 
görülmektedir. 

Bu dönemde özel eğitim açısından çok önemli gelişmelerden bir diğeri de 1952 
yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde Özel Eğitim Şubesinin kurulup bu şubeye 40 
öğrencinin alınmış olmasıdır (Enç, Çağlar, Özsoy, 1987). Bu uygulama ile özel eğitim 
alanına özgü personel yetiştirmenin ilk adımları atılmıştır. Bu şube ikinci mezunlarını 
verdikten sonra 1955 yılında kapatılmıştır. Aynı yıl bu şube için Gazi Eğitim Enstitüsü 
bünyesinde açılan Ölçme-Değerlendirme Labaratuarı'nın, sonraki Test ve Araştırma Bürosu 
ile ÖSS ve ÖSYM'nin temelini oluşturması önemlidir. Yine aynı yıl Ankara'da Yeni Turan 
ve Hıdırlıktepe ilkokullarında zihin engelliler için birer özel sınıf  açılmıştır. Şimdilerde "Alt 
Özel Sınıf'  adıyla yaygınlaştırman uygulamanın başlangıcı bu sınıflardır.  Bugün hemen 
hemen her ilimizde bulunan özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yürütüldüğü "Rehberlik 
ve Araştırma Merkezlerinin temeli olan "Psikolojik Servis Merkezi"de 1955 yılında 
Ankara'da kurulmuştur (Enç, 1972). 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar için 15.5.1957 yılında 6772 sayılı bir yasa çıkartılmış, 
bu yasanın 22. maddesi ile korunmaya muhtaç çocuklardan özel eğitime gereksinimi olanlar 
için Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli kurumların kurulması güvence altına alınmıştır. 
Daha sonra 27 Mayıs 1983 tarihinde çıkarılan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu ile, okul çağındaki korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve 
öğretimleri Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda 
gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. 

Türk Özel Eğitimi açısından 1960'lı yıllar son derece önemli gelişmelerin olduğu 
yıllardır. Bunlardan ilki 1961 Anayasası'nda özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili 
hükümlere yer verilmiş olmasıdır. Anayasanın 48. maddesi'nde "herkesin sosyal güvenlik 
hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve madde 50'de de "Devlet durumları sebebiyle özel 
eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır" hükmü yer almıştır. Bu 
hükümlerin yer almasından sonra çıkarılan eğitimle ilgili yasa, yönetmelik ve planlarda özel 
eğitime hep yer verilmiştir. Örneğin 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu'nun 12. maddesinde "Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, 
bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri 
sağlanır" denilmektedir. Bu yasa ile özel eğitimin yasal düzenlemelerde yer alması 
sağlanmış ve özel eğitim okulları zorunlu ilköğretim kurumu kapsamına alınmışlardır. 

Bu dönemin bir diğer önemli özelliği, özel eğitim alanına personel yetiştirmek üzere 
belirli bir program dahilinde yurt dışına öğrenci gönderilmiş olmasıdır. Türkiye'de özel 
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eğitimin gelişimine öncülük yapmış olan Doç.Dr. Mitat Enç, Prof.Dr.  Yahya Özsoy, 
Prof.Dr.  Doğan Çağlar bu programla yurt dışına gönderilmişlerdir. 

1965 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı o zamanki adı ile Eğitim Fakültesi'nin ve 
bu fakülte  içinde Özel Eğitim Bölümü'nün açılması, özel eğitimin Türkiye'de üniversite 
düzeyinde ele alınışının başlangıcı olarak görülebilir. Özel eğitim bölümünün kuruluşu, 
alanın gereksinimi olan personeli yetiştirecek bir kaynak olması yönünden önemli bir 
gelişmedir (Enç, 1972). Bu bölüm lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında uzmanlığa 
dönük bir eğitim yapmış, yayın ve araştırmalarıyla alanın gelişmesine önemli katkılarda 
bulunmuştur. 1978'de yürürlüğe giren "Özel Eğitim Öğretmenliği Sertifika  Programı" 
ile özel eğitim kurumlarına 625 sınıf  ve ders öğretmeni yetiştirmiştir. Özel eğitim bölümü 
yakın zamana kadar da ülkemizde özel eğitim personeli yetiştirme açısından tek kaynak 
durumundaydı. Ancak 1982'de YÖK Yönetim Kurulu kararı ile Eğitimde Psikolojik 
Hizmetler Bölümü ile birleştirilmiş, böylelikle temel akademik bölüm olan özel eğitim 
bölümünün kimliği yok edilmiş, özel eğitim alanına personel yetiştiren tek kaynakta 
kurutulmuştur. 1983'lü yıllara kadar personel yetiştirme konusunda üniversiter düzeyde 
bir gelişme gözlenmemiştir. 

Özel eğitimin, genel eğitim sistemi içinde yer alması 24.6.1976'da çıkarılan 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 8. maddesinde ifadelendirilen  "Özel Eğitime ve 
Korunmaya Muhtaç Çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır" hükmü ile 
güçlendirilmiştir. 

1980'li yıllar özel gereksinimli çocuk ve gençlere eğitimde fırsat  eşitliğinin 
sağlanması, Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda 
eğitilmeleri, iş ve meslek edinmeleri, çevre ve topluma uyum sağlamaları ile ilgili esasları 
düzenlemek amacıyla bir çok yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin çıkarıldığı önemli 
yıllardır. Ayrı bir şube müdürlüğü tarafından  yürütülen özel eğitim hizmetleri 1980 yılından 
itibaren genel müdürlük bünyesine alınmıştır. 1983 yılında genel müdürlük Özel Eğitim ve 
Rehberlik Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülmüş ise de, 30.4.1992 tarihinde kabul edilen 
3797 sayılı yasa ile tekrar "Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü" kurulmuştur. Özel eğitim hizmetlerinin, Bakanlık örgütünde bu genel 
müdürlük ile, taşra örgütü olarak da illerde Milli Eğitim Müdürlüğü içinde bir müdür 
yardımcısı ile ona bağlı "Rehberlik ve Araştırma Merkezleri" ile yönetimi sağlanmıştır. 

1981 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler'in 
sakatlar için hedeflediği  "10 yıl" çerçevesinde idari kararla Sakatları Koruma Milli 
Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Bu kurul 1985 yılında 3146 sayılı Bakanlık Teşkilat 
Yasası ile sürekli kurul şekline dönüşerek hizmetlerinde süreklilik sağlanmıştır. Engellilerin 
sağlık, eğitim, sosyal, mesleki ve istihdam sorunlarını çözmek, engellilere hizmet götüren 
kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak için her yıl toplanan kurul, 
Birleşmiş Milletlerin önerisiyle 1993-2002 dönemi için Ulusal Eylem Planını kabul etmiş, 
1992 yılından beri her yıl 3 Aralık günü toplanarak engellilere yönelik hedef  politikalarını 
ve sorumlu kuruluşların etkinliklerini değerlendirerek kurul üyelerine duyurmakta ve ülke 
raporunu Birleşmiş Milletlere göndermektedir. 

18.10.1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası"nm başlangıcında belirtilen "sosyal adalet gerekleri olan maddi ve manevi 
varlığını geliştirme, huzurlu hayat isteme"den başka, 2. maddedeki "sosyal devlet" ilkesi, 
17. maddedeki "Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı", 
42. maddedeki "eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi", 56. maddedeki "sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkıyla, devletin herkesin yaşamını beden ve ruh sağlığı içinde 
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sürdürmesini sağlamak görevi", 61. maddedeki "sakatların korunmaları ve toplum yaşamına 
uyumlarını sağlayıcı önlemleri alma görevi" gibi hükümler özel eğitimle ilgili yasalara 
kaynak olmuştur. 

Bu hükümler doğrultusunda ilk kez 12.10.1983 yılında 2916 sayılı "Özel Eğitime 
Muhtaç Çocuklar Kanunu" çıkarılmıştır. Bu yasa ve yasanın emrettiği yönetmelikler o 
dönemin uygulamalarını yönlendirmiştir. Yasada tanım ve ilkeler, özel eğitim kurumları ve 
görevleri, özel gereksinimli çocukları tespit, yerleştirme, izleme ve çeşitli hükümleri içeren 
bölümler yer almıştır. 

4-18 yaş grubu engelli çocukları içeren bu yasanın temel amaçlarını belirleyen 
ilkelerde her çocuğun eğitim hakkı, özür tür ve derecesine bakılmaksızın özel eğitim 
hizmetlerinin gereği, bireysellik, normal akranları arasında eğitim, erkenlik, süreklilik, 
hizmeti ayağa götürme, hizmetleri tek elden planlama ve yürütme, özel eğitimde işbirliği ve 
eşgüdüm gibi esaslar yer almıştır. 

1983 yılında personel yetiştirmede önemli adımlar atılmıştır. 1983'e kadar özel 
eğitim kurumlarının öğretmen gereksinimi normal okul öğretmenleri ile karşılanmaya 
çalışılmış, bu öğretmenlerin büyük bir kısmı hizmetiçi eğitim ve sertifika  programlarıyla 
yetiştirilmiştir. İlk kez üniversite düzeyinde özel eğitim öğretmeni yetiştirme işi Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde "Özel Eğitim 
Öğretmenliği Programı" ile başlatılmış ve 1986-87 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 
Daha soma 1990 yılında Özel Eğitim Bölümü kurulmuş, bölümün bünyesinde zihin 
engellilerin ve işitme engellilerin öğretmenliği programları açılmıştır. Anadolu 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu başlangıçtan sonra, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme ve Zihin Engelliler Öğretmenliği programlarım 
başlatmıştır. 1994-95 öğretim yılında da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi'nde Özel Eğitim Bölümü kurulmuş, Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 
başlatılmış, 1997-98 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1995-1996 öğretim yılında 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde "Özel Eğitimci" yetiştirmek üzere 
yeniden Özel Eğitim Bölümü kurulmuştur. 1998 yılında YÖK kararı ile fakültenin 
öğretmen yetiştiren bir kuruma dönüştürülme girişimlerinin sonucunda, özel eğitim alanında 
gereksinim duyulan özel eğitimcilerin yetiştirilmesi engellenmiştir. Bölümde bu karar 
doğrultusunda 1998-1999 öğretim yılında "Zihin Engellilerin Öğretmenliği Programı" da 
başlatılmıştır. Ayrıca Ankara, Gazi, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümlerinde 
sürdürülen, Yüksek Lisans ve Doktora programları ile alanın gereksinimi olan uzman 
personel karşılanmaya çalışılmaktadır. 

1986 yılında çıkarılan önemli bir yasa da 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Yasası olmuştur. Bu yasa ile Bakanlığın Özel Eğitime Muhtaç kişilere iş yaşamında 
geçerliği olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenlemesi hükme bağlanmıştır. 

1990 yıllarının Türk özel eğitiminin gelişmesi açısından önemli bir olgusu 13-15 
Mayıs 1991 tarihleri arasında düzenlenen "I.Özel Eğitim Konseyi" olmuştur. Türkiye'deki 
özel eğitimin durumunun, sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bu konsey, özel 
eğitim konusunda yapılmış oldukça kapsamlı ve şura nitelikli bir çalışmadır. Konseyde 
uygulamayı olumlu yönde etkileyebilecek kararlar alınmıştır. 

İlköğretim çağı öğrencilerinin özel yeteneklerini geliştirme amacı ile 1993 yılında 
üstün yetenekli öğrencilerin tanılanması ile ilgili bir model geliştirilmiş, uygulama için 5 
pilot il seçilmiştir. Ankara'da tanılama işlemleri tamamlanarak 1995 yılında Yasemin 
Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi açılmış, 1995-96 öğretim yılında 45 öğrenciye hizmet 
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verilmiştir. Bu süreçte kazanılan deneyimler değerlendirilmiş, özel yetenekli ilköğretim çağı 
çocukların eğitimlerinin geliştirilmesi amacı ile 1997 yılında bir proje hazırlanarak 
uygulanmaya başlanmıştır. 

1996 yılında önemli bir gelişme gözlenmektedir. Türkiye'de ilk kez 1996 yılında 
engellilik sorununa bütün olarak yaklaşıldığı bir engelliler politikası oluşturulması 
çabalarının başlatıldığı görülmektedir. Bu amaçla, 3.12.1996 tarihli 4216 sayılı Yetki 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasanın amacı, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi 
Başkanlığının kurulması ile özürlülerin ve ailelerinin korunması, onların eğitim, istihdam, 
tedavi ve rehabilitasyon gibi konulardaki hak ve sorunlarına ilişkin yürürlükteki kanun ve 
kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılması amacıyla 
Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi vermektir. Bu yasanın 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca Başbakanlığa bağlı "Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı" kurulmasına ilişkin 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 25.3.1997 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin sorunlarını tesbit 
etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak olarak belirlenmiştir. Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı'nın kurulması ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin ve 
eşgüdüm sağlanabilecek, hizmetler daha koordineli ve verimli yürütülebilecek, yasalarda 
engellilerin toplumsal yaşama katılımını engelleyici maddeler yeniden düzenlenebilecek ve 
gerekli yeni yasalar çıkarılabilecektir. 

Yetki kanununa dayalı olarak 3194 sayılı İmar Kanununda fiziksel  çevrenin 
özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için değişikliklere gidilmiştir. Ayrıca 
3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında KHK. 6. maddesi 
değiştirilerek, genç ve yetişkin engellilere meslek kazandırma kursları ve yaşamevleri 
açmak görevleri yüklenmiştir. 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun bazı maddeleri 
değiştirilerek engellilerin ulaşılabilirlik ve toplum yaşamına katılımlarını kolaylaştırıcı 
maddeler eklenmiştir. 

Ayrıca bu Yetki Kanunu çerçevesinde Özel Eğitim Hizmetlerinin nicel ve nitel 
yönden gelişmesine katkıda bulunacak özelliklere sahip 573 sayılı "Özel Eğitim Hakkında 
KHK" 30.5.1997 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılmış, 6 Haziran 1997'de 
yürürlüğe girmiştir. Kararnamenin maddeleri incelendiğinde ABD ve İngiltere'deki 
yasalardan yararlanıldığı görülmektedir. Ayrıca kararnamede 2916 sayılı Özel Eğitime 
Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanundaki ilkelere ek olarak özel eğitim hizmetlerinin 
gelişmesini sağlayacağı izlenimi uyandıran eğitsel performanslarının  değerlendirilmesi, 
uygun yerleştirmenin sağlanması, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde yapılacak 
uyarlamalarla kaynaştırılmaları; eğitim programlarının bireyselleştirilmesi; erken çocukluk 
dönemi (0 yaştan itibaren) ilköğretim, orta öğretim, mesleki öğretim, yüksek öğretim ve 
yaygın eğitimlerinin sağlanması; ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif 
katılımlarının sağlanması; özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde özel eğitimle ilgili 
örgütlerin görüşlerine önem verilmesi; hizmetlerin toplumla etkileşim ve uyum sağlama 
sürecini kapsayacak şekilde planlanması gibi ilkeler yer almıştır. 573 sayılı KHK'de yaralan 
hükümlerin uygulanabilmesi için Genel Müdürlükçe gerekli yönetmeliklerin bir yıl içinde 
çıkarılması gerekmektedir. 

16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Sekiz Yıllık İlköğretim Yasası ile ilköğretim 
kurumlarının 8 yıllık okullardan oluşacağı, bu okullarda kesintisiz eğitim yapılacağı, 
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ortaöğretim kurumlarına eğitim programlarının hedeflerine  uygun düşecek şekilde hazırlık 
sınıfları  açılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu yasada engelli bireylerden sözedilmemiş 
olması Anayasanın 50. maddesi, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 12. maddesi, özel eğitim 
ile ilgili 573 sayılı KHK ve kabul edilen evrensel bildirgeler ile tutarlı olarak engelli 
çocukların ayırım gözetilmeden genel eğitim politikalarının uygulamaları içinde yer 
alacakları şeklinde yorumlanabilir. Ancak, uygulamada hizmetlerin, 9.000 engelli çocuğun 
kaynaştırılmaları ile sınırlı kaldığı gözlenmektedir. 

Son Birleşmiş Milletler kararlarında, engellilerle ilgili politikaların belirlenmesi ve 
planlanmasında, rehabilitasyon programlarının oluşturulması ve değerlendirilmesinde, 
fiziksel  ve sosyal çevre koşullarının düzenlenmesinde, istihdam ile ilgili yasal temellerin 
oluşturulmasında engellilerle ilgili örgütlerin görüşlerinin alınması ve kararlara 
katılımlarının sağlanmasının gereği önemle vurgulanmaktadır. Bu açıdan Türk özel eğitim 
sistemi değerlendirildiğinde Öğretilebilir Zihinsel Engellilerin eğitim çalışmalarının 
başlatılmasında 1969'da kurulan "Öğretilebilir Çocukları Koruma DerneğF'nin çabaları, 
ayrıca yukarıda söz konusu edilen yasaların ve Yetki Kanunu'nun çıkarılmasında 
engellilerle ilgili konfederasyon,  federasyon  ve diğer gönüllü kuruluşların önemli katkıları 
olmuştur. Bu anlamda gönüllü kuruluşların Türkiye'deki özel eğitim politikalarının 
oluşmasında yönlendirici oldukları söylenebilir. 

Özel eğitimin gelişiminde olumlu etkileri olan bu olguların yanısıra olumsuz etkileri 
olan, özel eğitim gerektiren bireylerin yaşam kalitesinin yükselmesinde tehdit oluşturan bazı 
olgularda vardır. Özel gereksinimli bireylerin toplam nüfus  içindeki oranlarını belirlemek 
oldukça güçtür. Bir disiplin açısından engellilik olarak kabul edilen durum, başka bir 
disiplin açısından engellilik olmayabilir. Örneğin bir elin iki parmağının olmaması tıp 
açısından engellilik olarak kabul edilebilir, ancak özel eğitim gereksinmesi nedeniyle 
eğitim açısından engellilik olarak kabul edilmez. Dolayısı ile özel eğitimciler için önemli 
olan sayılar, özel eğitim kapsamındaki engelli grupların yaygınlık oranları olması gerekir. 

Türkiye'de çeşitli engel gruplarının toplam öğrenci nüfusu  içindeki oranlarını 
gösteren sağlıklı istatistikler yoktur. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere göre 
kestirimler yapılmaktadır. Başbakanlık Özürlüler İdaresi ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı'nın işbirliği ile Mayıs 1999'da tamamlanmak üzere bir çalışma planlanmış ise de 
henüz uygulamaya dönüşememiştir. ABD'de özel gereksinimli öğrencilerin genel öğrenci 
nüfusunun  % 28'ini, İngiltere'de de ise % 20'sini oluşturduğu (Akçamete, 1998), 
Türkiye'de ise bu oranın % 14 olduğu (Çağlar, 1997) belirtilmektedir. 

Söz konusu oranlar kullanılmak suretiyle bireylerin yaş gruplarına ve engel türlerine 
göre dağılımlarını gösteren Tablo 1, bize Türk özel eğitim sistemi için bir fikir  verebilir. 

Tablo l'e göre 0-16 yaş grubunda2.485.000 özel gereksinimli birey bulunmakta, en 
kalabalık grubu konuşma engelliler, eğitilebilir zihin engelliler ve ortopedik engelliler 
oluşturmaktadır. 

1996-1997 öğretim yılında özel eğitim okul ve kurumlarında 11.163, kaynaştırma 
sınıflarında  9.482 ve özel sınıflarda  10.445 olmak üzere toplam 31.590 öğrenci özel 
eğitime devam etmiştir. Bu rakamlara göre okul yaşında olduğu halde 68.410 öğrenciye 
özel eğitim hizmeti verilememiştir. Okullaşma oranının çok düşük olduğu görülmektedir 
(%1.13). Bu sonuç eğitimde fırsat  eşitliğinin henüz sağlanmaktan çok uzak olduğunu 
göstermektedir. 
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TABLO 1 
ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERİN EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE DAĞILIMI 1997 

ENGEL GRUBU 0-2 Yaş 3-5 Yaş 6-10 Yaş 11-13 Yaş 14-16 Yaş TOPLAM 
Görme Engelliler 8.000 7.800 13.100 8.100 8.100 45.100 
işitme Engelliler 24.100 23.400 39.400 24.200 24.400 135.500 
Ortopedik Engelliler 56.400 54.500 92.000 56.500 56.900 316.300 
Eğitilebilir Zihinsel 
Engelliler 

80.500 77.900 131.400 80.700 81.300 451.800 

Öğretilebilir Zihinsel 
Engelliler 

12.100 11.700 19.700 12.100 12.200 67.800 

Konuşma Güçlüğü 
Olanlar 

140.900 136.300 230.000 141.300 142.300 790.800 

Süreğen Hastalığı 
Olanlar 

40.200 39.000 65.700 40.400 40.700 226.000 

Uyum Güçlüğü Olanlar 40.200 39.000 65.700 40.400 40.700 226.000 
Korunmaya Muhtaçlar 40.200 39.000 65.700 40.400 40.700 226.000 
Engelliler Toplamı 442.600 428.600 722.700 444.100 447.300 2.485.300 
Üstün Yetenekliler 80.400 78.000 131.400 80.800 81.400 452.00 
TOPLAM 523.000 506.600 854.100 524.900 528.700 2.937.300 

Genel müdürlüğe bağlı faaliyette  olan tüm engel gruplarını içeren okul ve kurum 
sayısı 291, yapımı devam eden 28'dir. Bu okulların % 37'sini yatılı okullar oluşturmaktadır. 
Yatılı okullara toplam öğrencilerin % 60'ı devam etmektedir. Bu kurumların içinde yeni 
okul türü olarak 26 hastane ilköğretim okulu ve işitme engelliler çok programlı lisesi de 
bulunmaktadır. Bu sayılar içinde yer almamakla birlikte az görenler için 2 sınıfın  da açıldığı 
belirtilmektedir. 

Özel eğitime gereksinimi olan engel gruplarının tümü için özel eğitim hizmeti 
sağlanamamaktadır. Çok engelli olan, dil ve konuşma, duygu ve davranış sorunu olan, 
öğrenme güçlüğü gösterenler için bu hizmetler son derece sınırlıdır. 

Tablo 2'de kaynaştırma uygulamalarının tüm engel gruplarında giderek yaygınlaştığı 
görülmektedir (Bkn. Tablo 2). Ancak destek eğitim hizmetlerinin yayınlaşmamış olması ve 
normal okul öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimlerinde özel eğitimle ilgili derslerin 
bulunmayışı, okulların bu çocukların gereksinimlerini karşılayacak nitelikte düzenlenmemiş 
olması kaynaştırmanın başarısını olumsuz etkilemektedir. 

TABLO 2 
KAYNAŞTIRMADAKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ENGEL TÜRÜ VE EĞİTİM KADEMELERİNE 

GÖRE DAĞILIMI (1996-1997) 
ENGEL TURU EĞİTİM KADEMESİ TOPLAM 

İLK ORTA LİSE 
İşitme Engelliler 401 74 146 621 
Görme Engelliler 266 36 115 417 
Ortopedik Engelliler 197 62 97 356 
Dil ve Konuşma Güçlüğü 75 31 13 119 
Zihinsel Engelliler 7.683 43 7.726 
Üstün veya Özel Yetenekliler 192 4 196 
Otistikler 2 2 
Spastikler 41 2 2 45 
TOPLAM 8.857 248 377 9.482 

Tablo 3'de de görüldüğü gibi toplam eğitim harcamalarının devlet bütçesi içindeki 
payı 1997 yılı için 510.063.600.000.000.TL'dır. Bunun ancak % 0.97'si özel eğitim 
harcamalarına ayrılmıştır. Bu pay çok yetersizdir. MEB bütçesinde özel eğitime ayrılan bu 
payın mutlaka arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, hizmetlerin nicelik ve niteliğini arttırmak 
için başka fınans  kaynakları da yaratılması gerekmektedir. 
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T A B L O 3 

ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNİN 
BAKANLIK BÜTÇESİ İÇİNDEKİ YERİ 

(Milyon) 
YILLAR MEB BÜTÇESİ Gen. Müd. Bütçesi Oranı (%) 

1992 30.357.203 242.358 0,79 
1993 57.506.445 496.106 0,85 
1994 93.580.500 945.911 1,01 
1995 135.572.400 936.176 0,69 
1996 257.603.140 2.669.276 1,03 
1997 510.063.600 4.995.130 0,97 

Özel gereksinimli bebek ve çocuklara özgü erken eğitim ve okul öncesi 
programlarının başlatılmasına ilişkin 1997'de yürürlüğe giren 573 sayılı kararnamede şu 
hükümler yer almaktadır: 

Madde 6. Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin 
bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve kurumlarda sürdürülür. 

Madde 7. Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okulöncesi eğitim 
zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. 
Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak özel eğitim gerektiren çocukların okul 
öncesi eğitim süreleri uzatılabilir. 

Ancak ülkemizde erken bebeklik ve okul öncesi eğitim henüz milli eğitim sistemi 
içinde istenilen düzeyde yer alamamıştır. M.E.B.'na bağlı 9, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na bağlı 57 özel eğitim kurumunda okul öncesi eğitim hizmeti 
verilmektedir. 

Yetersizliğin ortaya çıkmadan önlenmesi ve etkilerinin azaltılması konusunda 
hedeflere  ulaşılamadığı gözlenmektedir. Engelli çocuk doğum ve ölüm oranları ile 
doğumdan sonra engelli olma olasılığı incelendiğinde bu konudaki çalışmalar için farklı 
politikaların izlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. MEB Özel Eğitim Kurumları Tanıtıcı 
El Kitabı (1993) verilerine göre sıfır  yaşındaki engelli çocuk sayısının 51.271 olduğu, bu 
çocuklardan ancak 49.991'inin 1 yaşına ulaşabildiği görülmektedir. Engelli çocukların % 
2.49'u doğum sonrasında yaşamını yitirmektedir. Bu, oldukça yüksek bir çocuk ölümü 
oranıdır. Öte yandan iki yaşında engelli çocuk sayısı 63.834'e yükselmektedir. Bu, 2 
yaşındaki her 1000 çocuktan 9'unun engelli hale gelmesi demektir. Beş yaşındaki toplam 
84.601 engelli çocuktan 40.000'i (% 56) engelli doğarken, 37.000'i (% 44) doğumdan sonra 
engelli hale gelmektedir (Ölçen ve Ölçen, 1991). Bu gerçek, doğum sonrası koruyucu 
önlemlerin yetersizliğini ve ailelerin çocuk bakımı ve beslenmesi konularındaki bilgi 
eksikliğini ortaya koyması bakımından oldukça çarpıcıdır. Koruyucu hekimliğin aile 
düzeyine değin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, yeni doğan çocukların taranması, 
risk gruplarının belirlenmesi ile engellilik durumları önlenebilir ya da azaltılabilir. 

Özel eğitime gereksinimi olan bir çok çocuğun eğitiminde kişisel ve eğitimsel 
nitelikte çok özel araçları kullanma zorunluluğu vardır. Özel eğitim kurumlarında bu 
harcamalar devlet bütçesinden karşılanmaya çalışılmakta ise de tek bir finansman  kaynağı 
yeterli olamamakta yeni fınans  kaynakları sağlamak gerekmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre 
çalışan kişilere engelli çocuklarının bireysel cihaz alımları, grup ve bireysel eğitimleri için 
belirli oranda ödeme yapılmaktadır. Ancak bazı engel gruplarında bireysel cihazların alımı, 
bakımı, onarımı aileler için ekonomik yük olmaya devam etmektedir. 573 sayılı KHK her 
türlü araç gereç gereksiniminin Bakanlıkça karşılanacağı belirtilmektedir. Bu maddenin 
işlerlik kazanabilmesi, ancak özel eğitim bütçesinin pay oranının artmasıyla sağlanabilir. 
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Her alanda olduğu gibi özel eğitim alanında da terimler ve tanımlar toplumsal ve 
kültürel yapının, teknolojinin gelişimi ile sürekli bir değişim içindedir. Özel eğitimin 
Türkiye'deki başlangıcı döneminde kullanılan kavramlar, terimler bugün yerine yenilerini 
bırakmaktadır. Önceleri kullanılan sağır-dilsiz, kör terimlerinin yerine bugün işitme engelli, 
görme engelli kavramları; sakat, özürlü kavramlarının yerini engelli, özel eğitime 
gereksinim duyan, özel gereksinimli gibi kavramlar almıştır. Bu gelişme I.Özel Eğitim 
Konseyi kararlarına, Yetki Kanunu çerçevesinde çıkarılan ya da değiştirilen yasalara 
yansıtılmıştır. Ancak uygulamada halen ortak bir terminolojinin geliştirilemediği 
gözlenmektedir. Oysa özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin giderilmesindeki 
başarı, oluşturulacak ulusal politika ve bu politikaların söylem biçimlerini belirleyen terim 
ve tanımlarla yakından ilişkilidir (Atay, 1997). Bu nedenle kavram ve tanımların, özel 
eğitim alanındaki gelişmeler doğrultusunda yeniden tartışılması ortak bir terminolojinin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Özel eğitimin gelişmesinde Milli Eğitim Bakanlığı-Üniversite-Uygulama etkileşimi 
ve işbirliği çok önemlidir. Bu etkileşim ve işbirliği son yıllarda gözle görülür bir artış 
göstermiştir. Bu olumlu gelişmenin sürmesinde üç öğeye de önemli görevler düşmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitimle ilgili konularda üniversitelerin ilgili birimlerinden 
görüş almaya devam etmelidir. Üniversiteler araştırma sonuçlarını ve önerilerini her fırsatta 
Bakanlık yetkilileriyle ve uygulamacılarla paylaşmalıdır. Uygulamacılar ise, bakanlık ve 
üniversitelerin sağladığı olanaklardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalıdır (Kırcaali, 
İftar,  1997). 

Türkiye'de son yıllarda değişik kesimlerde engellilere yönelik giderek artan bir 
ilginin olduğu gözlenmektedir. Bu ilginin bireysel acıma düzeyinde kalmasını önlemek için 
akılcı yöntemlerle örgütlenip biçimlendirilmesi gerekir. Bunun öncülüğünü de bilgilendirme 
programları ile devlet yapmak zorundadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Sakatlar İçin Politika Dökümanı'nın (1990) 
önsözünde "günümüz dünyasından sosyal devlet anlayışının ulaştığı insani boyut, toplumun 
bütün fertlerinin  bu hizmetlere eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğini ortaya koymuştur" 
denilmektedir. Bu doküman Türkiye'de ilk kez engellilik sorununa bir bütün olarak 
yaklaşımın ürününün olması yönünden önemlidir. 1993 Birleşmiş Milletler kararlarında da 
devletin soruna bütün olarak yaklaşması gereğinden hareketle standart kararlar 
oluşturulmuştur. Engellilik politikasını yasa, eğitim, istihdam boyutlarıyla bir bütün olarak 
ele almak, örgütlenme biçimini, yetki ve sorumlulukları taşıyan kurum ve kuruluşları buna 
göre tanımlamak gerekir. Bütünlük gözetilmeden alınan önlemler, uygulamada yeni 
güçlüklerin ortaya çıkmasına neden olur. Nitekim Türkiye'de bugüne dek yapılan çalışmalar 
değerlendirildiğinde, böylesine bir dağınıklığın olduğu, sorumluluk paylaşımının iyi 
organize edilemediği gözlenmektedir. Yetki Kanunu'nun çıkartılması ve Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı'nın kurulması ile bu süreç başlatılmış gibi gözükmektedir. Eğer Özürlüler 
İdaresi geleneksel bir kamu kurumuna dönüşmez, örgütsel yapısını engellilik politikası 
çerçevesinde oluşturabilir, izleme mekanizmasını gerçekleştirebilirse ulusal politikaların 
oluşmasında etkili olabilir. 

Ayrıca, bu çerçevede engellikle ilgili tüm yasal düzenlemeler (Kararname ve 
yönetmelikler dahil) yeniden gözden geçirilir, bütüncül yapıya uygun örgütlenme biçimi 
saptanabilir ve uygun personel yetiştirilebilirse engellilik sorunu devlet politikası haline 
gelebilir. Böylelikle tehdit öğeleri ortadan kaldırılabilir, çocuğa yönelik hizmetlerin 
etkililiği arttırılabilir. 
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CUMHURİYET YILLARI BOYUNCA 
TÜRKİYE'DE ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİ 

Prof.Dr.  İlter  UZEL 

Giriş 
Yetmiş beş yıllık Cumhuriyet Döneminde Anadolu bin yıldakinden çok imar gördü. 

Anadolu insanı da bin yılda elde edebildiğinden çok kalkınma ve uygarlaşmaya kavuştu. 
Bunun sonucu olarak Türk toplumu, tarım toplumundan "Sanayi Toplumu"na geçişi 
yaşamaya başladı. Şimdi "Bilgi Toplumu"na hazırlanmaktadır. 

Bu geçiş sürecinin en az sarsıntıyla atlatılmasında sağlık sektörünün önemli bir yeri 
olacaktır. Bu yazıda bu sektörün bir parçası olan ağız-diş sağlığında önemli bir alt bölüm 
olan "Çocuk Dişhekimliği-Pedodonti"nin Cumhuriyet Dönemi'ndeki gelişmesi 
incelenecektir. 

Bilindiği gibi "Pedodonti", yenidoğan döneminden başlayarak çocukların ağız-diş 
hastalıklarının tanı ve tedavisini konu edinmiş bir dişhekimliği dalıdır. "Klinik Pedodonti" 
ise muayenehanelerde çocuk dişlerinin koruyucu ve iyileştirici tedavisiyle uğraşır. Ancak 
Pedodonti Toplum Ağız-Diş Sağlığı (Public Health Dentistry) nin Okul Diş Sağlığı 
konularıyla da ilgilenmek zorundadır. Çünkü çocuklar için hazırlanan programlar ve 
uygulanan projeler sonucu kazanılan sağlam bir diş yapısı ileri yaşlarda bireye önemli bir 
avantaj sağlar. Ayrıca çocukluk çağında alınan koruyucu önlemlerle çok pahalı olan diş 
tedavileri aile ve topluma ucuza mal olur. Bu nedenle bu yazıda hem "Pedodonti" bilim 
dalının hem de onun Toplum Ağız-Diş Sağlığı ile çakışan konularının Cumhuriyet 
yıllarındaki gelişimine yer verilmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi Öncesi Anadolu'da Çocuk Dişhekimliği 

Eski çağlardaki Anadolu toplumunun ağız-diş sağlığı ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. 
Bununla beraber Antikçağ Anadolu çocuklarında diş çürükleri rastlanmayan bir olay 
değildir. Mesela, halen Kayseri Müzesi'nde bulunan bir Roma Çağı (M.S. 2yy.) erkek 
çocuk mumyasının (85) nolu dişinde büyük bir çürük buna bir örnektir (1). Ayrıca, Malatya 
Aslantepe iskeletlerinde (M.Ö.6 yy.) yaptığımız incelemede çocukta bol sayıda çürük 
belirlenmiş bulunmaktayız (2). 

Roma Çağı Anadolu hekimlerinin bıraktıkları literatürde ağız-diş bakımı, dişlerin 
yapısı, dentisyon, diş çürükleri, diş dolguları, diş cerrahisi, diş tozu formülleri  gibi 
konuların yer aldığını görürüz (3). Antikçağın ünlü hekimi Bergamalı Galen (131-200) in 
yukarıda değinilen konularda bıraktığı bilgiler, Bizanslı hekim-yazarlarca daha da işlenip 
geliştirilmiştir (4). 11.yüzyıldan sonra Anadolu'da başlayan Türk hakimiyeti döneminde bu 
bilgilerden yararlanılmış, Latince'den veya Grekçe olan Antikçağ tıp yapıtları Arapça'ya 
ondan da Türkçe'ye çevirilerek devrine göre çağdaş dişhekimliği literatürü oluşturulmuştur. 

Osmanlı-Türk toplumunun da çocuk ağız-diş sağlığına önem verdiğini görüyoruz. 
14.yy.sonundan itibaren yazılan Türkçe tıp eserinin hemen hepsinde çocuk dişhekimliği ile 
ilgili bilgiler yer almıştır. Fatih Devri'nde Eşref  bin Muhammed tarafından  1460 yılında 
yazılmış Topkapı Sarayı III.Ahmet kütüphanesinde bulunan "Haza'inü's-Sa'adat" 
adındaki eserde, dentisyon sırasında görülen hiparsalivasyonun tedavisi, diş çıkarma 
güçlüğünde çocuklara meyan kökü çiğnetilmesi vb. buna örnek gösterilebilir (5). Başka 
Türkçe yazma tıp kitaplarında Pedodontiyle ilgili geniş bilgiler vardır (6). 



Zaman içinde bilgilerde gelişme ve yenileşme olmadığından çocuk dişhekimliğiyle 
ilgili Türkçe literatürün 19.yüzyıla kadar birbirinin tekrarı şeklinde olduğunu görüyoruz.. 
20.yüzyılın başında gelindiğinde literatürde ağız diş sağlığıyla ilgili bazı yeni bilgiler 
eklenmiştir. Mesela Prof.Dr.Besim  Ömer Akalın'ın Dişlerin Hıfzıssıhha'sı  kitabında ve 
Prof.Dr.Halid  Şazi (1866-1921) nin Nevsal-i Afiyette  yayınlanan makalesinde daha güncel 
bilgiler yer almıştı (7), (8). 

Cumhuriyet Döneminde Çocuk Dişhekimliği 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de (300) civarında dişhekimi vardı. Bunların 
çoğu İstanbul ve yöresine yerleşmişti. Taşradaki dişhekimi sayısı çok sınırlı idi. 
Dişhekimliği eğitiminin verildiği tek okul olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dişçi 
Mekteb-i Alisi'nde nasıl bir pedodonti eğitimi verildiğini ve hangi konuların okutulduğunu 
bilmiyoruz. O yıllarda Çocuk Dişhekimliği eğitimiyle ilgili programlı bir çabanın olmadığı 
anlaşılmaktadır. Koruyucu tedavi kavramları da bilinmiyordu. Tüm uygulamalar, 
muayenehanelerde yapılan (çoğu yaşam boyu "dental fobi"ye  yol açan ve anestezi 
yapılmadan gerçekleşen) diş çekimleri, sınırlı ağız-diş bakımları ile diş macunu, diş tozu ve 
fırça  kullanımını anlatan birkaç yazılı neşriyattan ibaretti. 

Halkı çocuk dişleri konusunda bilinçlendirmek amacıylal930 yılında Prof.Dr.Orhan 
Abdullah (Okyay) ın Fergusson'dan yaptığı "Çocuklara Mahsus Diş Kitabı" tercümesi 
daha ayrıntılı konulara değinmiştir. (Resim: 1). (64) sayfalık  bu resimli kitap Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca bastırılmıştı (9). Bunun yanında dergi ve gazetelerde çıkan eğitici yayınlar ve 
radyo konuşmaları ile halka çocuk diş sağlığı eğitimi verilmiştir. 

FERGUSON 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

DİŞ KİTABI 

Diş doktoru 

ORHAN APTULLAH 

İo'/'iS^&rŞ^l 
1930 

İSTANBUL ^vi^KÛLTÜB^ 
DEVLET MATBAASI 

ALTI YAŞ DİŞLERİNİZ 

Aşağı yukarı altı yaşına geldiğiniz zaman ilk 
çıkan daimî dişlerinize altı yaş dişleri denir. Bun-
ları ağzınızın her iki tarafında  ikinci siit azıdişi-
nin hemen arkasında göreceksiniz, bu dişleriniz 
çıkar çıkmaz elinizden geldiği kadar onları temiz 
tutmağa çalışınız. Çünkü bunlar diğer dişlerden 
daha kolaylıkla çürürler. Bu dişlerin yemekleri 
öğüten kısmında birtakım girintiler vardır, bura-
larda yemek kırıntıları kolaylıkla toplanabilir, 
eğer siz fırçanızla  bunları temizlemiyecek olursa-
nız dişleriniz pek çabuk çürür. 

Ştkil  - 32 

Alti ile on yaş airasmda sütdişleriniz tamamile 
düştüğü zaman, diğer daimî dişleriniz çıkıncıya 
kadar yemekleri çiğneyen hep bu altı yaş dişleri-
nizdir. 

Altı  yaş dişlerinize  çnk eyi bakınız,  bun-

(Resim: 1): Cumhuriyet Döneminde yayımlanan ilk çocuk diş sağlığı eğitim kitabı: 
Çocuklara Mahsus Diş Kitabı, İstanbul, 1930. 
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Çocuk Diş Sağlığı Dispanserleri 
Genç Cumhuriyet'in dişhekimliğindeki tek "Kitle Toplum Örgütü" olan Türk 

Diştabipleri Cemiyeti" şimdikilere ders verircesine "kendi işiyle" uğraşmış; yerel 
yönetimlere Çocuk Diş Sağlığı Dispanserleri açtırmış, kendisi de Cağaloğlu'nda ve Eyüp'te 
iki çocuk dişleri dispanseri açmıştı. Türk Pedodonti Tarihi'ndeki bu önemli olayın 
ayrıntıları şöyledir: 

1 Kasım 1932 tarihinde İstanbul'da toplanan Birinci Ulusal Diş Tababeti 
Kurultayı'nın kararlarına uyularak ilkokul öğrencilerinin dişlerini muayene etmek ve bir diş 
bakım evi kurmak isteyen Türk Diştabipleri Cemiyeti (TDC) 1934 yılında o zamanki adı 
Maarif  Vekaleti olan Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak dişhekimlerinin okullarda çocuk 
dişlerinin muayenesine izin verilmesini istemiş; aynı zamanda İstanbul Belediye Meclisine 
de müracaat ederek ödenek istemiştir. Zamanın tek parti iktidarının İstanbul Sorumlusu 
Prof.Dr.Cevdet  Kerim İncedayı'ya başvuran TDC Başkanı Prof.Ziya  Cemal Büyükaksoy 
(1896-1953), çocuk dişleri bakımı ile koruyucu önlemlerin önemini anlatmış ve parti 
sorumlusu, konuyu benimseyerek Şehir Meclisi'nden, TDC'ye 700 lira yıllık ödenek 
ayırtmış böylece ilk katkı elde edilmiştir (10). 

Masrafları  İstanbul Belediyesince ödenen bu dispanserlerden Beşiktaş, Üsküdar ve 
Edirnekapı'da olmak üzere üç tane açılmıştır. Bunlardan Edirnekapı'daki dispanser 
1944'de açılmıştır. 

Bir taraftan  İstanbul'daki okullarda çocuk dişleri, parasız olarak çalışan meslektaşlar 
tarafından  muayene edilip istatistikleri yapılırken, diğer taraftar  fakir  çocukların dişlerine 
parasız bakmak üzere Cağaloğlu'nda o zamanki Kızılay binası altında bir Dispanser 
açılmak için çalışılmıştır. Cağaloğlu'ndaki ilk Dispanser, 1934 senesinde açılmış ve bu 
dispanserde dişhekimleri sıra ile birer gün parasız olarak çalışmışlar fakat  bunun iyi sonuç 
vermediği anlaşıldığından Dispanserde bir dişhekiminin sürekli çalışması uygun görülerek 
Dt.Ratip Türkoğlu ve sonra Dt.Nihat İffet  Berk görevlendirilmiş ve onlar da başarı ile 
çalışmışlardır. Dispanserde ilkokul öğrencileri ile diğer fakir  çocukların ağız bakımı parasız 
olarak sağlanmıştır. Daha sonra Eyüp Dispanseri 2.9.1943 de açılmıştır. Burada Dt.Kemal 
Üçer başarı ile çalışmıştır. 

Türk Diş Tabipleri Cemiyetinin Diğer Etkinlikleri 
Çocuk Dişleri Dispanserleri yanında TDC'nin ikinci etkinliği sistematik diş 

taramaları yaptırılması ve sonuçlarının yayınlanmasıdır. Birinci Ulusal Diştababeti 
Kurultayı'nın kararlarına uyularak 1933 -1934 ders yılı içinde İstanbul'da TDC'nin 
teşebbüsü ile 116 adet ilkokulda 25 Diştabibi tarafından  ağız ve diş muayeneleri yapılmış, 
alman sonuçlar TDC tarafından  bastırılarak ilgili makamlara dağıtılmıştır (11). Bu 
muayeneleri yapabilmek için otuzar yapraklı 300 defter  bastırılarak muayeneyi yapacak 
meslektaşlara dağıtılmış ve bunların incelenmesinden istatistik elde edilmiş ve bu da TDC 
tarafından  yayınlanmıştır. Bu istatistiğe göre 31013 öğrencinin ağzı muayene edilmiş ve 
bunlardan ancak 659 dişin (sadece %2) tedavi edildiği anlaşılmıştır. Halbuki buna karşı 
33248 adet çıkartılması gereken ve 30402 tedavisi gereken süt dişi ile 30147 daimi diş (ki 
toplu olarak 93797 dişin) tedaviye muhtaç bir halde mektep çocuklarının ağzında bırakıldığı 
anlaşılmıştır. Bundan başka 21720 öğrencinin ağzı tam olarak bakımsız bulunmuş ve 9267 
çocuğun da çene ve dişlerinde anomali mevcut olduğu anlaşılmıştır (12). 

Bunu taşrada yapılan çalışmalar izlemiş, Halil tlyas Akben 1933-1934 eğitim yılında 
İstanbul'da (9), Balıkesir'in Gönen ilçesinde (1) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde (1) 
ilkokulda yaptığı muayenelerin sonuçlarını İkinci Milli Diştabipleri Kongresi'ne bildirmiştir 
(13). 

408 



Bütün bunlardan anlaşıldığına göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında İlkokul çağında 
bulunan Türk çocuklarının ağız ve diş bakımı hemen hiç yok denecek kadar az olup, 
sistemli diş fırçalaması  bile yaptırılmamakta idi. Bu bakımsızlığı bir ölçüde ortadan 
kaldırmak amacıyla hem Türk Diş Tabipleri Cemiyeti tarafından  bir dispanser açılmış ve 
hem de Milli Eğitim Bakanlığına müracaat edilerek bütün ilkokullarda ağız ve diş bakımının 
sağlanması istenmiştir. Bakanlık bütçe darlığı dolayısıyla bu isteği yerine getirememiştir. 
İstanbul'da ise Milli Eğitim Müdürü Tevfık  Kut, İlkokulların diş bakımını sağlanmak için 
çalışmış ve öğretmenlerden ikisinin aylığını iki Dişhekimine vermiş ve bunları öğretmen 
gibi göstererek ilk okulların diş bakımı işlerinde kullanmıştır. İşte tüm bu çabaların 
sonucunda TDC'nin Cağaloğlu'da ki Dispanseri ile Belediyenin Edirnekapı, Beşiktaş ve 
Üsküdar'daki Dispanserleri, ihtiyaca yetmediğinden Eyüp'te bir ikinci Dispanser daha 
açılmıştır. Bütün bu çabalara rağmen henüz değil Türkiye'de, İstanbul'da bile İlkokul 
öğrencilerinin ağız bakımı sağlanmış olmaktan çok uzaktı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında çok sınırlı bir kadro ve imkanlarla başlayan bu 
çabalar 1945 yıllarından itibaren giderek azalarak; "bireysel", "grupsal" veya 
"amatör" çabalar haline dönüşmüş; yönetimlerin konuya duyarlılığı giderek azalmış; 
Toplum Ağız-Diş Sağlığı alanı kurumsallaşamamış, devlet önemli hiçbir çocuk ağız-
diş sağlığı projesini üstlenmemiştir. 

Başka deyişle Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de sıtma, frengi,  tüberküloz, 
trahom gibi epidemik hastalıkların mücadelesinde ulaşılan başarı ne yazık ki ağız-diş 
sağlığı özellikle çocukların ağız-diş sağlığı alanında gösterilememiştir. Dişhekimleri bu 
konuda yol göstericilik yapamayarak, bir strateji belirlenmesine ön ayak olamamış, 
yönetimler de bu konuda duyarsız kalmışlardır. Hatta, yalnız motivasyon değeri olan 
ilkokul öğrenci karnelerinde ki "Diş Koruma" ders notu bile kaldırılmıştır (Resim:2). 

Sm.lp-—İL - 5 Yılı : J954 i 

Ö ğ r e n c i n i n D u r u m u 
D E R S | Birinci 
Kümeleri i Drvıe 
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Cet rcçldHS-' 

T - T 
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(Resim: 2): Cumhuriyet'in ağız diş sağlığında örnek bir motivasyon uygulaması: 
Öğrenci karnelerinde "Diş Koruma" dersi. 
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Türkiye'de Çocuk Dişhekimliği (Pedodonti) Eğitiminin Gelişimi 

Çocuklara ağız-diş hastalıklarının önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedavisiyle 
uğraşan "Pedodonti", A.B.D.'de 1930 dan itibaren ayrı bir uzmanlık alanı olarak 
düşünülmüş, yalnız çocuk dişlerini tedavi eden klinikler ise daha 1900'lerde açılmıştı (14). 
Bunun yanında koruyucu dişhekimliği hizmetleri de önemle ele alınmıştı. Başlangıçta 
A.B.D.'de dişhekimliği eğitiminde Toplum Ağız-Diş Sağlığı dalının Pedodonti ile birlikte 
öğretildiğini görüyoruz (15). Türkiye'de 1909'da başlayan dişhekimliği eğitiminde "Çocuk 
Dişhekimliği" konuları saptayabildiğimiz kadarıyla "Diş hastalıkları ve Tedavisi" dersleri 
içinde yer almıştı. 

Bilindiği gibi bugün, dünyada hekimliğin ideali, hastalanmadan önce koruyucu 
tedbirlere başvurmak esasına dayanmaktadır. Bizce dişhekimliğinin ülkemizde başarması 
gereken ilk ve en önde gelen ödevi, çocuk dişlerinin korunması ve ağız bakımının 
sağlanması olmalıdır. Halbuki o yıllarda okulda Çocuk Dişleri ve Halk Diş Sağlığı 
Klinikleri kurulmamış bu eğitimi verecek akademik kadro yetiştirilmemiştir. Üniversite 
1933'de yeniden kurulurken, Prof.Dr.  Ziya Cemal Büyükaksoy ve Prof.  Kazım Esad 
Devrim (1917-1951) yaptıkları girişimler sonunda ders programına Çocuk Dişleri Hastalık 
ve Kliniği adı altında bir ders koydurtmuşlardı. Bu ders okutulmak üzere iken kaldırılmış ve 
bu hocaların çabalarına rağmen henüz Türk çocuklarının ağız ve diş bakımı için gerekli 
eğitime başlanamamıştır. 

Pedodonti'nin bir disiplin olarak Türk Dişhekimliği eğitimine girmesi 1972'den 
sonra başlamıştır. 1982'den sonra Dişhekimliği Fakülteleri'ndeki Pedodonti Anabilim 
Dalları kurulmuştur. Bunların şimdiki durumu Tablol'de verilmiştir (16). 

Bugün Dişhekimliği Fakültelerinde Pedodonti dersleri Dönem 4 ve Dönem 5'te 
okutulmakta ve öğrencilere klinik uygulama yaptırılmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitimi 
(Doktora) programları da açılmıştır (17). Bunun yanında araştırma ve yayın yapılmaktadır. 

Ülkemizde Pedodonti daha çok Klinik Pedodonti olarak da gelişmiştir. Çocuk ağız-
diş sağlığı eğitiminde ve koruyucu önlemlerin topluma ve yönetime empoze edilmesinde 
önemli gelişme yoktur. Akademisyenler Toplum Ağız-Diş Sağlığı konularına (yayın yapma 
dışında) eğilmemekte tedavi edici hekimlik eğitimine ağırlık vermektedirler. 

Tablo 1 
Türk Dişhekimliği Fakültelerinde Pedodonti Öğretim Kadrosu ve Yapılan Yayın ve 

Araştırmalar 
Dişhekimliği Fakültesi Kuruluşu Prof. Doç. Yrd.Doç. Doktor Yayınlar AlanıÇ. 
Ankara Univ. 1964 4 1 1 15 14 5 
Atatürk Univ. 1971 1 - - 8 60 2 

Dicle Univ. 1 4 63 12 
Ege Univ. 3 11 80 
Gazi Univ. 1981 2 3 1 22 100 
Hacettepe Univ. 1964 1 2 3 8 
İstanbul Univ. 1909 3 5 10 150 
Marmara Univ. 

Selçuk Univ. 1 1 4 20 
GATA 2 1 1 8 100 
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Pedodonti Ders Kitapları ve Monografiler 
Cumhuriyet Döneminde Pedodonti alanında çok az sayıda ders kitabı ve monografi 

yayımlanmıştır. Belirleyebildiğimiz kitaplar şunlardır: 

1. Altan Gülhan: Pedodonti, İstanbul Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Yayını., Yenilik 
Basımevi, İstanbul, 1974. 

2. Bedii Küçüküçerler: Pedodonti, Ankara Üniv. Basımevi: Ankara, 1978. 

3. Zühal Kırzıoğlu: Pedodonti (Ders Notu), Atatürk Üniv. Yayını, Erzurum. 

4. Alev Alaçam: Pedodontik Endodonti (Alaçam, T: Endodonti'de bölüm) Gazi 
Üniv. Basınyaym Yük. Ok. Bas.Ankara, 1990. 

5. Oya Aktören: Pedodontik Tedavi Ders Notları İstanbul Üniv.Dişhekimliği 
Fakültesi Yayını. 

Çocuk Dişhekimliği Dernekleri ve Kongreler 

Çocuk Dişhekimliği ile ilgili tek dernek Türk Pedodonti Derneği'dir. 1977'de 
kurulmuş ve 11 bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Halen başkanlığını Pedodontinin 
Türkiye'deki Prof.Dr.Altan  Gülhan Özerkan yürütmektedir. Derneğin Pedodonti-Klinik 
adında yayın organı vardır. 

Türk Pedodonti Derneği ilk toplantılarını başka kongrelere içinde yapmıştı. 7-8 
Nisan 1983 tarihinde Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisinde toplanan Ylkokul Çağı 
Çocuklarının Ağız-Diş Sağlığı Sorunları Sempozyumu Türk Dişhekimliği Tarihinde yalnız 
Çocuk Dişhekimliğiyle ilgili olarak yapılan ilk toplantıdır. 34 bildirinin tartışıldığı 
toplantının başkanlığını Prof.Dr.Diş  Tbp.Alb. Ertuğrul Erdoğan, sekreterliğini de 
Doç.Dr.Diş Tbp.Alb. Yiter Uzel yürütmüştür. Toplantıya sunulan bildiriler daha sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı'nca bastırılmıştır (18). 

Cumhuriyet Dönemde Çocuk Ağız-Diş Sağlığında Yapılan Epidemiyoloji 
Çalışmaları 

Cumhuriyet Döneminde çocuk ağız-diş sağlığında (1971-1987) yılları arasında 
yapılan epidemiyolojik çalışmalardan belirleyebildiklerimiz dökümü aşağıdadır: 

(1) Usmen, E.: Ankara ve Köylerindeki İlkokul Çocuklarında Diş Çürüğü Sıklığı ve 
Bunu Etkileyen Bazı Faktörler, İ.Ü.Dişhek.Fak. Dergisi, 5/1:84-100, 1971. 

(2) Gülhan, A., İzbul, N.: 7-15 Yaşları Arasındaki İlk ve Ortaokul Çağındaki 
Çocuklarda Ağız Hijyeni ile Çürük Frekansı Arasındaki İlişkiler, LÜ.Dişhek.Fak.Dergisi., 
13: 156, 1974. 

(3) Sandallı, N.: 3-12 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Diş Çürüğünün 
Periodontal Hastalıklar Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, İstanbul, 
1975. 

(4) Bayırlı, G., Kutay, M. Ataköy İlkokulu Öğrencilerinde Ağız Hijyeni ve Diş 
Çürüğü Oranları, T.P.D. 8. timi Kongresi Tebliği, Ankara, 19-21 Mayıs 1977. 

(5) Gülhan, A. ve ark. Edirne Habiller Köyü Endemik Fluoroz Bölgesindeki 
Çocuklarda Fluorozlu Dişlerin Mezio-distal Boyutlarının Değişimi, Periodontoloji Dergisi, 
3; 23-30, 1978. 
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(6) Tümerdem, Y., Oktay, İ., Saydam, G. Köy İlkokulu Çocuklarında Ağız-Diş 
Sağlığı Taraması, 7. Türk Pediyatri Kongresi (26-30 Haziran 1978), Tebliğler, Cilt 2: 
247-252, Işık Mat., İst., 1979. 

(7) Baloş, K., Türkan, S., Cemil, A. Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki 10 Yaş 
Grubu Okul Öğrencilerinin Periodontal Hastalıklar ve Diş Çürükleri Yönünden 1.5 Yıl 
Süreyle İzlenmeleri, A.Ü.Dişhek.Fak.Derg,,6: 1-16, 1979. 

(8) Bayırlı, G., Onan, U., Onan, B. Ahmet Haşim İlkokulu Öğrencilerinde 
Periodontal Hastalık ve Diş Çürüğü Oranlan, 1981 T.P.D. 12. Bilimsel Kongresi Tebliği, 
19 Mayıs 1981, Antalya P.D., 6: 133-144, 1981. 

(9) Akıncı. T. Çocuklarda Süt ve Sürekli Dişlerdeki Çürüklerin Yaşa Göre 
Dağılımı, İ.Ü.Dişhek.Fak.Dergisi., 14: 1-11, 1981. 

(10) Oktay, İ., Saydam, G„ Doğan, F., Tuncer, O., Çarkçı, H. 16-22 Kasım 1982 
Tarihleri Arasında Yapılan Ağız Diş Sağlığı Haftası  Nedeniyle Bayrampaşa Hürriyet 
İlkokulu'nda Verilen Sağlık Eğitimi ve Diş Çürüklerine İlişkin Durum Saptama Araştırması, 
T.Diş Tab.Cem. Bül., 2: 9-18, 1983. 

(11) Saydam, G., Oktay, İ., Doğan, F. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Ocakları 
Bölgesindeki İlkokullarda "SAF" (Fluor) Programı İçin Ön Çalışma, T.P.D. 13. Bilimsel 
Kongresi Tebliği, A.Ü.Dişhek. Fak. Dergisi, 10/1: 1-8, 1983. 

(12) Kırzıoğlu, Z., Demiröz, İ. 7-12 Yaş Grubu Erzurum Çoçuklarında Sosyo-
Ekonomik Durumun Diş Çürüklerine Etkisinin İncelenmesi, H.Ü.Dişhek.Fak.Dergisi, 7/3: 
195-200, 1983. 

(13) Oktay, İ., Saydam, G., Doğan, F. Çatalca-Kalfaköy,  Çevre Kontrolü ve 
Sağlık Taraması, İ.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını, 1986. 

(14) Gülhan, A., Akıncı, T., Uz, M. 7-15 Yaşlar Arasındaki Çocuklarda Çürük 
Sıklığı ve Ağız Hijyeni, İ.Ü.Dişhek.Fak.Dergisi, 21/1: 46-57, 1987. 

(15) Yazıcıoğlu, B., Bumen, M.A., Yazıcıoğlu, N., Ulusoy, M. Farklı İki Sosyo-
Ekonomik Düzeyde Diş Sağlığına Ait karşılaştırmalı Prevalans Çalışması, 
A. Ü.Dişhek.Fak. Dergisi, 14/2: 137-144, 1987. 

(16) Saydam, G., Oktay, İ., Möller, I. Türkiye'de Ağız-Diş Sağlığı Durum Analizi, 
İstanbul, 1990. 

Bu araştırmalardan elde edilen sonuçların özet dökümü Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 
3'de çocuk dişleriyle ilgili bulguların özeti verilen "Türkiye'de Ağız-Diş Sağlığı Durum 
Analizi" Cumhuriyet Tarihimizde Toplum Ağız-Diş Sağlığı ile ilgili en önemli 
araştırmalardandır. Bu kapsamlı çalışma İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Toplum Ağız-Diş Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Gülçin  Saydam ve 
Prof.Dr.İnci  Oktay tarafından  planlanmıştır (19). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)nden 
Dr.İngoly Mölleri'in de katılmalarıyla gerçekleşen araştırma, Trabzon, Kırşehir, Gaziantep, 
Muğla ve İstanbul'dan 5-57 yaş arasında 6322 birey üzerinde yürütüldü. Sonuçları 
DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde değerlendirildi. Araştırmacılar bu araştırmadan çocuk 
dişhekimliği alanına giren bulguları şöyle yorumlanmaktadırlar. 

Ülke genelinde, sürekli diş dizisinden yalnızca birinci büyük azıların sürmüş olduğu 
6 yaş grubunda her 100 çocuktan 19unun ağzında çürük diş tespit edilmiş bir başka deyişle 
5 çocuktan 1 tanesinin ağzında sürekli diş dizisinde çürük olduğu görülmüştür. Tüm sürekli 
diş dizisi ağızda yer almış olarak kabul edilen 12 ve 13 yaşlarda ise her 100 çocuktan 81 ve 
84 ünün ağzında çürük vardır. 
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Türkiye genelinde 6 yaş grubunda süt dişi dizisinde çürüksüz kişi yüzdesi 
(%16.18)'dir. Bu değer DSÖ'nün "2000 yılında Herkes Yçin Sağlık" sloganında ağız diş 
sağlığı alanında varılmak istenen hedeflerden  biri olan 5 yaş grubunda çürüksüz oranının en 
az (% 50)ye ulaştırılması amacından şu anda hayli uzaktır. 8 yaşında da çürüksüz kişi 
yüzdesi yalnızca (% 9)'dur. Sürekli diş dizisinin aksine, kırsal kesimdeki prevalans hızları 
süt dişi dizisinde, mutlak rakamlar olarak şehirlerdeki değerlerle hemen hemen aynı olup, 
yalnızca 6 yaş grubunda şehirdeki prevalans hızı anlamlı derecede düşüktür. Ülke genelinde 
6 yaş için DMF 0.40, 12 yaş için ise 2.73 olarak görülmektedir. Bu değer DSÖ'nün 
kriterlerine göre "Orta" seviyeye girmektedir. Bu yaşiçin 2000 yılında hedeflenen,  DMF-
T'nin 3'ü geçememesidir. 

Türkiye genelinde 6-7-8 yaşlarda kişi başına ortalama 5.15-6.2 çürük+çürük sonucu 
çekilmiş + doldurulmuş süt dişi (dmf-t)  düşmektedir. 6-7-8 yaşlarda hem araştırma 
bölgelerinin, hem de yerleşim tiplerinin hepsinde çürük nedeniyle uygulanması gereken 
tedavi (% 98-100) arasında değişmektedir. Süt dişi çürükleri bölge ve yerleşim tipi farkı 
gözetmeksizin en fazla  (% 2) oranında tedavi edilmiş durumdadır. (1934'de Ystanbul'da 
yapılan araştırmada bulunan oran!) Sürekli diş dizisine benzer şekilde, süt diş dizisinde de 
kişi başına doldurulmuş diş sayısı yok denecek kadar azdır. 

Tablo 4'de görüldüğü gibi DSÖ tarafından  belirlenen 2000 yılı amaçlarıyla araştırma 
sonuçlarını karşılaştırdığımızda 12 yaş grubu hariç diğer indeks yaş gruplarında planlanan 
hedeflerin  gerisinde olduğumuz ve bu tablonun değişmesi için geniş tabana yayılmış 
koruyucu uygulamaların gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın örgütlenmesi özellikle erişkinlere yönelik "Diş Tedavi 
Merkezleri" şeklindedir. Bu durumun değişmesi, erişkin hastaların muayenehanelere 
kaydırılarak örgütlenmenin Koruyucu Dişhekimliği ağırlıklı Çocuk Dişleri 
Dispanserlerine dönüştürülmesi şarttır. 

7-11 yaş grubunda karışık dişlenme döneminde süt dişlerinde, 12 yaşından sonra ise 
daimi dişlerde df  ve DMF-T'de görülen yükselmeler nedeniyle, 7-11 ve 12/14 yaş 
gruplarında hem süt dişlerindeki hem de daimi dişlerdeki çürük ve sonuçlarını azaltabilmek 
ülkemiz için önemli bir başlangıç olacaktır. 

Bu yaş gruplarını toplu olarak bulabileceğimiz kurumların ihdasının ne denli önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu kurumlar yukarıda sözü edilen duyarsızlık 
nedeniyle açılamamaktadır. 
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TABLO 2 
Çeşitli Yaş Gruplarında Diş Çürükleri ve Sonuçlarının Dağılımı (19) 

5-6 Yaş Grubu Mua. Ed. Kişi 
Say. df DMF 

Çürük 
Pre.hızı 

Usmen,( Ankara, 1971) 3.22 1.43 -

Gülhan, Izbul, (İstanbul, 1974) - 6,61 0.74 -

Bayırlı, Kutay, istanbul, 1977 140 3,43 0.18 68.6 
Tümerdem, Oktay, Saydam, (istanbul 
1979) 

61 3.31 0.13 83.6 

Bayırlı ve Ark., (istanbul, 1981) 121 4.24 0.29 90 
Oktay, Saydam, (İstanbul, 1982) 101 5.50 0.54 96 
(Saydam, Oktay, (istanbul, 1986) 50 6.78 0.43 100 
Gülhan ve Ark., (İstanbul, 1987) 148 5.40 0.30 81 

6-12 Yaş Grubu 
Üşmen, (Ankara, 1971)) 5684 1.91 1.01 -

Gülhan, Izbul, (İstanbul, 1974) 
(7-15 yaş) 

500 3.04 2.37 94.8 

Sandallı, N,(istanbul, 1975) 
(Kliniğe başvuran hastalarda) 75 4.61 2.47 -

Bayırlı, Kutay, (istanbul, 1977) 
(6-12 yaş) 

646 3.3 1.62 86 

Baloş ve Ark., (Ankara, 1979) 
(10 yaş) 

161 Kişi Başına Diş.Çür. 2.5 

Tümendem, Oktay. Saydam, (istanbul, 
1979) (Köy İlkokulu) (7-12 yaş) 

242 2.97 0.48 73 

Saydam, Oktay, (istanbul, 1983), 
(6 İlkokul) (7-12 yaş) 

669 3.36 1.12 89 

Akıncı, (istanbul, 1981) (Kliniğe gelen 
hastalarda (4-12 yaş) 

600 5.7 2.71 

Oktay, Saydam, (İstanbul. 1982) 
(7-12 yaş) 

512 3.99 1.52 96 

Saygılı, (Ankara, 1983), (10-15 yaş) 780 0.93 1.32 -

Kırzıoğlu, Demiröz, (Erzurum. 1983) 
(7-12 yaş) 

1600 - - 63.4 

Saydam, Oktay, (istanbul, 1983), 
(7-9 yaş) 

97 5.9 1.5 99 

Oktay, Saydam, (istanbul, 1984) (7-12 
yaş) (Karagümrük İlköğretim Ok.) 

147 4.99 1.39 100 

Saydam, Oktay, (istanbul, 1985), 
(6-12 yaş) (15 ilkokul) 

1135 4.14 1.52 96 

Yazcıoğlu ve Ark.,(Ankara,1987) 
(7-11 vaş) 

1212 - - 69 

Oktay, Saydam, (İstanbul, 1986) 
(7-12 yaş) (Çatalca Kalfaköy) 

59 4.47 1.61 98 

Yazcıoğlu ve Ark,, (Ankara, 1987) 
(7-11 yaş) 

795 - - 92 

Gülhan ve Ark.,(İstanbul, 1987) 
(7-12 yaş) 

1023 3.83 2.31 85 
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Tablo 3 
Saydam, Oktay ve Möller'in Araştırma Sonuçlarının Özeti (19). 

Yaşgru 
P-

Mua. 
Edl. 
Kişi 
sayısı 

Çürük 
Prevalans 

DMF-T+ 
DMF-T 

Çürük 
ned. 
tedavi 
gerekt. 
Ort.diş 
sayısı 

Çürük 
ned. 
gerek. 
Tedavi 
indeksi 
% 

Periodontal 
hastalık 
prevalansı 

Maloklüzyon 
hafif 

Prevalansı 
Orta şiddetli 

5 86 1.16 0.03 4.00 100 -

6 136 19.12 0.40 3.65 100 6.49 
7 179 36.31 0.75 4.04 99 13.75 
8 185 66.49 1.56 4.55 100 23.63 
9 167 67.66 1.68 3.34 90 24.10 
10 166 72.29 1.95 3.56 100 28.92 
11 284 77.11 2.28 2.25 94 46.83 9.51 2.82 
12 412 80.83 2.73 1.66 88 51.21 16.50 6.07 

Tablo 4 
Çocuklarda Diş Çürükleri Açısından DSÖ'nün 2000 Yılı Amaçları ve Saydam ve 

Ark.sonuçlarının Karşılaştırması (19) 
2000 Yılı 
Amaçları 

Araştırma sonuçları 2000 Yılı Amaçlarına 
Ulaşabilmek için 
Yapılması Gerekenler 

2000 Yılında 
Yndeks 
Yaş Gruplarında 
Olacaklar 

Önümüzdeki 
OnYılda Yapılması 
Gerekenler 

5-6yaşgrubunun 
%50'si çürüksüz 
olmaları 

5-6 yaşgrubunun 
çürük prevalans 
%88 

Prevalans hızının 
%33 azaltılması 
gerekli 

1994-1995'de 
doğacaklar 

Prevalans hızının 
%50'yi geçmemesi 
için plan yapımı 

Türkiye'de Çocuk Dişhekimliği Uygulamaları ve Öneriler 
Bugün muayenehane dişhekimlerinin nadiren çocuk hasta kabul ettiği acı bir 

gerçektir. Yalnız çocuk dişleri tedavisi yapan "exclusif'  klinikler yok gibidir. Uzmanlaşma 
modasına uyularak fakültelerde  geleceğin dişhekimi olacak tüm öğrenciye çocuk dişleri 
tedavi etmenin koruyucu uygulamalar yapmanın yöntemleri değil, bu alanın bir "uzmanlık 
eğitimi" olduğu "sous-entendu" empoze edilmektedir. Bunun yanında, cumhuriyet 
tarihimizde devletçe çocuk ağız diş sağlığına yönelik hiçbir önemli proje 
sonuçlandırılmamıştır. Yukarıda sonuçları ayrıntıyla tartışılan çalışma dışında sonuçlanan 
veya halen yürütülen birkaç proje de ağız-diş sağlığı tüketim maddeleri imal eden sanayi 
kuruluşlarınca desteklenmektedir. 

Ağız-diş sağlığının iyileştirilmesinde eğitimin ve özellikle çocuklara eğitimin önemi 
büyüktür. Tartışma götürmeyen bu gerçek, hem hizmetin ucuza gelmesi hem bireyin 
organını kaybetmemesi yönünden çok önemlidir. (Özgül Korunma Birincil Koruma). 
Dolayısıyla, Türkiye'de çocuk ağız-diş sağlığındaki geri kalmış durumumuzu ortadan 
kaldırabilme için tartışma açmalı ve öneri getirmeliyiz. Bizce, hizmetteki geri kalma iki 
nedene bağlanabilir: 

1. Türkiye'de dişhekimliği eğitiminin ve çocuk dişhekimliği eğitiminin tarihi 
incelenirse bunun "Koruyucu Dişhekimliği Eğitimi" olarak değil dişçilik sanatı 
eğitimi olarak başladığını ve bu yanlış başlangıçtan bir türlü kopamayıp sıçrama 
yapamadığını saptarız. Bu durum, klinik uygulamada da kısır döngüye yol 
açmıştır. Muayenehane dişhekimliğinde "Koruyucu dişhekimliği" ilkeleri değil 
"Tedavi edici dişhekimliği ilkeleri" öncelik almıştır". Bu ilkelerle eğitim almış 
dişhekimlerinin toplum ağız diş sağlığında öneri ve projeler sunmaları elbette 
beklenemez. 



2. Pedodonti'nin Toplum Ağız-Diş Sağlığı alanıyla sıkı bir ilişki içinde olması 
gerekir. Ancak toplum ağız-diş sağlığında kendilerinden çok şey beklenen 
pedodontistler alanlarını bir uzmanlık olarak görmekte, muayenehane açacak 
dişhekimini çocukları tedavi etmenin önemi konusunda motive edememekte, 
mezuniyet sonrası kurslar düzenlenmemektedirler. Öte yandan Türkiye'de 
dişhekimliği fakültelerinde  Toplum Ağız-Diş Sağlığı dersi okutulmasına rağmen 
bu alan akademik düzeyde sadece (1) fakültede  (İstanbul Üniversitesi) yer 
bulabilmiştir. Yetişmiş öğretim elemanı son derece azdır. 

3. Bizce Ağız-diş sağlığında genel iyileştirme için en pratik çözüm tıpkı bazı 
ekonomik sorunların çözümünde başvurulduğu gibi dışarıdan uzmanlar 
getirtilmesi ve onların vereceği rapor doğrultusunda girişim yapılmasıdır. Bu 
rapor dişhekimliği eğitiminin iyileştirilmesini de getirecektir. Rapordaki 
önerilerin Sağlık Bakanlığınca ciddiyetle uygulanmaya sokulması Milli Eğitim 
Bakanlığının da ona katılması ve ortak yürütülmesi gerekir. 

Sonuç 
Cumhuriyetin 75. yılında da Türkiye büyük bir servet ve bilgi birikimi kazandı. 

Dünya Sağlık Örgütünce "2000 Yılında Herkese Sağlık" sloganı yanında "Sağlık 
Ağızdan Başlar" diyerek yarının büyüklerinin ağız-diş sağlığına ve çocuk dişhekimliğine 
gereken önemi vermeliyiz. Unutmayalım ki Türkiye'de dişhekimliği eğitimi 'Dişçi'likle 
başladı. "Dişhekimliği" aşamasına geçmeye hala direnen odaklar var. Oysa Bilgi Çağı'nda 
dişhekiminin adı "Ağız Sağlığı Hekimi" dir. 

NOTLAR 
1) Dişhekimi Halit Erkiletlioğlu (Kayseri) tarafından  alınan mumyanın tüm vücut 

radyografisinden. 
2) Bkz: Uzel, İ. Alpagut, B. Malatya Aslantepe İskeletlerinde Çürük ve Periodontal 

Hastalıklar, Kazı Arkeometri Sempozyumu, s., Ankara, 1984. 
3) Hoffmann-Axthelm,  W. History of  Dentistry, Quintessenz Publ.Chicago, 1981, s.75-

77 
4) A.g.e. s.80 
5) Eşref  bin Muhammed. Hazainü's-Saadat (Haz.Bedi N.Şehsuvaroğlu), TTK.Yayını, 

Ankara, 1961, s: 15. 
6) Osmanlı Dönemi Pedodonti tarihçesi için Bkz.: Uzel, İ.: İlk Türkçe Tıp Yazmalarının 

Ağız-Diş Hastalıkları Yönünden İncelenmesi, Doktora Tezi, İ.Ü. Tıp Fak., No: 26, 
İstanbul, 1979. 

7) (Akalın), Besim Ömer: Dişlerin Hıfzıssıhası,  İstanbul, 1922. 
8) Halit Şazi: Dişlerin Hıfzıssıhası,  Nevsal-ı Afiyet,  İstanbul, 1899. 

9) (Okyay), 0 r h a n Abdullah. ç o c u klara Mahsus Diş Kitabı, (Fergusson'dan çeviri), 
Devlet Mat; İstanbul, 1930. 

10) B.Aksoy , Ziya Cemal: Türk Diş Tabipleri Cemiyeti Tarihi, Cumhuriyet Mat., 
İstanbul, 1943. 

11) İstanbul Vilayeti İlk Mektepler Talebesinin Diş Muayene ve Teftiş  defteri,  1933. 
12) İstanbul Vilayeti İlk Mektepler Talebesi Diş ve Ağız Muayenesi Neticeleri, Türk 

Diş Tabipleri Cemiyeti Yay,İstanbul 1934. 
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13) Akben, Halil İlyas; İlk mekteplerde ağız bakımı, Türk Diştabibleri Mecmuası, no: 66, 
1936. 

14) Batf  da mesela Almanya'da 20.yüzyılın başından itibaren ağız-diş bakımı sağlık sigorta 
kapsamına alınmış, erişkinlere yapılan ağız-diş bakımı yanında çocuklara ağız-diş 
sağlığı eğitim çalışmaları da başlamıştı. Bu arada, fluor'un  çürük önleyici etkisinin 
1931 'de keşfedilmesiyle  bu alanda yoğun etkinlikler görülmüştü. 

15) Hogeboom, I ; Practice of  Pedodontia, and Public Health Dentistry Mosby, Co., 
St.Louis 1946. 

16) 1964 ve 1965 yıllarında öğrenciliğim sırasında o zamanki Türkiye'de tek okul 
İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesinde Çocuk Dişleri konuları, Diş Hastalıkları ve Tedavisi 
dersi içinde verilir, belirli sayıda çocuk dişi tedavi ettirilirdi. 

17) Beklenmeyen bir sıçrama, 1954 yılında Çocuk Dişhekimliğinin Tababet Uzmanlık 
Tüzüğü'ne göre bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesidir. Ancak bu da tıpkı 1933 de 
ders konmasında olduğu gibi hiç uzman yetişmeden kaldırılmıştır. 

18) İlkokul Çağı Çocuklarının, Ağız-Diş Sağlığı Sorunları, Simpozyumu, Milli Eğitim 
Bak.Yay. Bilim Kültür Eserleri Dizisi, 244-9, MEB Basımevi, İstanbul, 1983. 

19) Saydam, G., Oktay, I., Möller, I: Türkiye'de Ağız-Diş Sağlığı Durum Analizi, 
İstanbul, 1990. 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN 
DÜNÜ - BUGÜNÜ 

Doç.Dr. Aysun İDİL 

Çocuklarda göz sağlığı, genel olarak sağlığın bir bölümü olarak çocuğun gelişimini, 
eğitim fırsatlarından  ve sosyal olanaklardan yararlanılmasını etkileyen bir faktördür. 

Göz doğumda gelişimini büyük oranda tamamlamış bir organdır. Ancak anatomik ve 
özellikle fonksiyonel  gelişim doğumdan sonra da devam eder. Görme fonksiyonunun 
değerlendirilmesinde temel kriter görme keskinliğidir. Yeni doğanda ve bebeklerde görme 
keskinliğinin ölçülmesi özel yöntemler gerektirir ve pratikte kullanılmaz. Ancak görme 
işlevinin doğduktan sonra geliştiğini göstermek açısından, normal bir bebekte aylara göre 
ölçülen görme keskinliği değerleri Tablo l'de gösterilmiştir (1). 

Tablo 1 
Görme Keskinliğinin Gelişimi ve Yaş İle İlişkisi 

YAŞ GÖRME KESKİNLİĞİ 

Yeni doğan 6/260 

1 .ay 6/180-6/90 

4-6 ay 6/18-6/9-6/6 

3 yaş 6/6 

Tablo l'de görüldüğü gibi, TAM olarak nitelediğimiz görme keskinliğini 260/260 
olarak ifade  edersek, normal bir yeni doğanda bu değer sadece 6/260'dır. Ancak yaşla 
birlikte görme keskinliği hızla yükselir ve 6 ay ile 3 yaş arasında TAM değerine ulaşır. 
Görüldüğü gibi görme keskinliği doğumdan sonra kazanılan bir fonksiyondur.  Diğer bir 
deyişle, insan gözü görmeyi doğduktan sonra öğrenir. Ancak gözün bu fonksiyonel 
gelişimini tamamlayabilmesi yani görmeyi öğrenebilmesi için, net görmesini engelleyecek 
hiç bir nedenin olmaması gerekir. Görme aksı üzerindeki herhangi bir engel veya bulanıklık 
(Örneğin pitozis dediğimiz göz kapağının özellikle göz bebeğini örtecek şekilde düşük 
olması, kırma kusurları, katarakt gibi) bu gelişimi engeller. 

Görme fonksiyonunun  kazanılabileceği süre sınırsız değildir. Bu süre pratik olarak 5-
6 yaş çok iyimser bir bakışla 10 yaşa kadardır. Bu özellik çocukluk dönemi periyodik göz 
muayenelerinin önemini göstermektedir. 

Çağdaş sağlık hizmetlerinde koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler bir 
bütündür ve hiçbiri diğerinden daha önemli değildir. Ancak öncelikli olabilir. Çünkü 
biliyoruz ki sağlık sorunlarında koruma her zaman tedavi ve rehabilitasyondan daha 
ekonomik ve anlamlıdır. 

Önce korumak ancak bunun mümkün olmadığı veya başarılamadığı hallerde tedaviye 
ve gerektiğinde rehabilitasyona yönelmek genel yaklaşım olmalıdır. Bu ilke çocuk göz 
sağlığı hizmetlerinde de geçerlidir. Öncelikle koruyucu hizmetlerin sunulması, prognozda 
temel belirleyici olan erken tanı ilkesine uygun tedavi hizmetleri ve gerektiğinde 
rehabilitasyon hizmetleri bir bütün olarak algılanmalı ve sunulmalıdır. 
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Bu görüşten hareketle Türkiye'de dün ve bu gün çocuk göz sağlığı ile ilgili 
uygulamaları değerlendirecek olursak, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra önderimiz 
Atatürk ve arkadaşlarının sağlık alanında günümüzde çağdaş olarak nitelediğimiz ilkelere 
uygun bir sağlık anlayışına sahip olduklarını ve sağlık hizmetini genel anlamda bir devlet 
görevi olarak benimsediklerini hayranlıkla görüyoruz. 

Bugün gelişmiş olarak nitelediğimiz pek çok ülkeden önce Sağlık Bakanlığı'nı 
kurmaları, hatta Cumhuriyetin ilanından önce TBMM'nin kurulmasını takiben ilk bakanlar 
kuruluna, halkın sağlığından sorumlu olarak Sağlık Bakanının katılması bu düşüncenin en 
somut örneğidir. Daha sonra yürürlüğe giren sağlıkla ilgili tüm yasalarda, sağlıklı nesiller 
yetiştirmek ilkesi ve bunun bir devlet görevi olarak benimsenmesi esas alınmıştır. 

1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha  Kanunu'nda okul sağlığı 
ile ilgili bölümler mevcuttur. Yasanın ilgili maddesinde "belirli aralıklarla öğrencilerin 
beden ruh ve göz ve kulaklarına ait muayeneler okul hekimleri tarafından  yapılır ve her 
öğrenci için tutulan kayıtlara işlenir" şeklinde bu konu belirtilmiştir. 

Çocuk göz sağlığı hizmetleri kapsamında periyodik göz kontrolleri okul çağı ile 
sınırlanamaz. Göz tembelliklerinin önlenebilmesi için, görme fonksiyonunun 
kazandırılabildiği çağı yani okul öncesi bebek ve çocukluk dönemini de kapsamalıdır. Bu 
konu 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Hakkındaki Yasa ile işlerlik kazanmıştır. Bu yasada göz kontrollerini de içeren periyodik 
bebek ve çocuk muayeneleri, bu muayenelerin nasıl ve kimler tarafından  yapılacağı ve okul 
çağı çocukların sağlık kontrolleri ile ilgili uygulamalar açık ve net olarak belirtilmiştir. 

Ancak uygulamada, periyodik çocuk göz kontrollerinin okul öncesi dönemden çok, 
okul çağına kaydırıldığı gözlenmektedir. Halbuki bu kontroller, özellikle görme keskinliği 
taramaları, okul öncesi dönemde başlatılmalıdır. En uygun yaş dönemi, çocuğun koopere 
olabildiği ve göz tembelliğine yol açacak bir durum saptandığında tedaviye yanıt 
verebileceği 4-6 yaş grubudur. Bunu okul çağı dönemi kontrolleri izlemelidir. 

Fakültemiz eğitim-araştırma sahasında yaptığımız göz taramalarında ilkokul 
çocuklarının %87.5'inin daha önce hiç göz muayenesi olmadığı saptanmıştır (2). Yapılan 
muayeneler sonucunda tüm öğrencilerin %15.6'sında kırma kusuru saptanmıştır. Bu oran 
başka çalışmalarda %7.1, %7.9, %8.7, %44.8 olarak bildirilmiştir (3,4,5,6). Ancak 
vurgulayıcı sonuç gözlerin %5.9'unda ambliyopi saptanmış olmasıdır. Diğer çalışmalarda 
ambliyopi oranı %0.6, %1.6, %3.1, %3.5 ve %14.7 olarak belirlenmiştir (4,5,6,7,8,). 

Bu sonuçlar periyodik göz kontrollerinin okul öncesi dönemde başlaması gereğini 
vurgulamaktadır. 

Türkiye'de çocuk göz sağlığı hizmetlerinin, çağdaş sağlık hizmetleri içeriğine uygun 
olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler açısından değerlendirilmesi 
gerekir. 

Temel sağlık hizmetlerinin ana ilkelerinden birisi, herkesin kendi sağlığının değerini 
bilmesi ve ondan sorumlu olmasıdır. Bu nedenle tüm sağlık hizmetlerinde, halkın sağlık 
eğitimi önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri gereği savunulan, yasalarla vurgulanan ancak 
uygulamada bugün bile tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen periyodik bebek ve çocuk göz 
kontrollerinin ve okul sağlığı hizmetleri kapsamında öğrencilerin periyodik göz 
kontrollerinin, ülke genelinde uygulamaya geçirilmesi esastır. 
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Genetik geçişli doğumsal göz hastalıkları ile ilgili olarak, genetik danışmanlık 
hizmetleri etkin hale getirilmelidir. Türkiye'deki yüksek orandaki akraba evlilikleri bu tür 
hastalıklar ile ilgili riski arttırmaktadır. 

Ana çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocukların beslenme düzeyinin 
iyileştirilmesi ile ilgili programlar genişletilerek devam ettirilmelidir. Günümüzde dünyada 
görme düzeyini körlük düzeyinde kaybetmiş yaklaşık 1 milyon çocuğun, yarısında körlük 
nedeni A vitamini yetersizliğine bağlı Kseroftalmi'dir.  Türkiye'de anne sütü ile beslenme 
alışkanlığının yüksek düzeyde olması ve bu konunun özel programlarla özendirilmesi, genel 
beslenme ile ilgili çalışmalar Kseroftalminin  ciddi bir sorun olmasını engellemiştir. 

Bebek ve çocuklarda risk oluşturan göz enfeksiyonları  Gonokoksik Konjuktivitler ve 
Trahom'dur. Geçmişte Türkiye için büyük sorun olan ve hem erişkinlerde hem de 
çocuklarda körlük nedenleri arasında önemli bir yer alan Trahom, örgütlü mücadele ile 
büyük oranda çözümlenmiştir. Ancak günümüzde potansiyel bir tehlike olduğu gözardı 
edilmemelidir. 

Çocuk sağlığı hizmetlerinin etkinliğinin giderek artması, prematüre bebeklere yaşam 
şansı sunmaktadır. Buna bağlı olarak prematüre bebeklerde gelişen göz hastalıklarının erken 
tanı ve tedavisi ile ilgili programların başlatılması gerekmektedir. 

Çocuk göz sağlığı hizmetleri kapsamında tedavi edici hizmetler göz hastalıkları 
kliniklerince yürütülmektedir. Bu kliniklerde uygulanan tedavi yöntemleri Cumhuriyetten 
bu yana, dünya oftalmaloj  isindeki gelişimlere paralel olmuştur. Bu konuda yaşanan en 
büyük sıkıntı, göz hastalıklarının göz uzmanlarına özgün hastalıklar olarak düşünülmesi ve 
birinci basamağın etkin ve yönlendirici olamamasıdır. Bu tür uygulamalar sağlık 
hizmetlerinde ikinci ve üçüncü basamak görevini üstlenmesi gereken göz hastalıkları 
kliniklerinin göz hastalıkları ile ilgili tüm ihtiyaca cevap verme zorunluluğunu 
doğurmaktadır. İkinci basamağın, birinci basamakta elenmesi gereken problemlerle 
ilgilenmesi, kaynak israfına  ve bazen ikinci basamağa ulaşımdaki güçlük nedeni ile tanı ve 
tedavide gecikmelere sebep olmaktadır. Bu nedenle göz sağlığı hizmetlerinde birinci 
basamak hekiminin erken tanı ve tedavide etkinliğinin ve yönlendiriciliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Tıp eğitiminin ülke koşul ve olanaklarına göre programlandırılması ve 
mezuniyet sonrası eğitim desteğinin sağlanması esastır. 

Rehabilite edici hizmetler ile ilgili olarak da görmeyen veya az görenlerin eğitimi ve 
yaşama adaptasyonu konusunda planlı uygulamaların başlatılması, kurumlar arası işbirliği 
ve yardımcı teknolojik olanakların arttırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
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TÜRK TOPLUMUNDA ÇOCUK ANLAYIŞI VE ÇOCUĞA BAKIŞ 

Prof.Dr.  Zafer  İLBARS 

Üretme ve doğurma, insan toplumlarının üzerinde yükseldiği iki temel taştır. 
İnsanlar, emek aracılığıyla yaşamın gereklerini sağlarlar. Doğurma yoluyla da yeni yaşamlar 
yaratırlar. Çocuğu nasıl bir ana-babanın ve çevrenin yani kültürel ortamın yetiştirip 
biçimlendireceği çocuğun içine doğduğu kültür tayin eder. Ana-çocuk ilişikisindeki kültürel 
kalıplar köy ve kent toplumunda farklılıklar  göstererek canlılıklarını sürdürmekte ve 
ağırlıklarını korumaktadırlar. 

Türk toplumunda çocuksuz ev düşünülemez. Evlilik çoluk çocuk sahibi olmakla eş 
tutulduğu için genellikle çocuksuz evlilikler yürümez. Çoğunlukla da bu konuda kusurlu 
olan, eksik olan kadınmış gibi düşünülür. Kısırlık erkekten çok kadının sorunu olarak 
görülür. Erkek, çocuğu olmayan karısını ya boşar ya da üzerine yeniden evlenir. Çünkü 
çocuk sahibi olmak erkek için erkekliğinin kanıtı ve onun toplumsal kabulüdür. Özellikle de 
erkek çocuk sahibi olmak çok önemlidir. Ne de olsa erkek adamın erkek evladı olur. Çocuk 
doğuramamak kadınlar için bir sağlık sorunu olmaktan öte kültürden kaynaklanan bir 
sorundur. Çocuk doğurmayan kadının değeri bir eski hasır kadar bile yoktur. "Oğlanı kızı 
olmayan avrattan bir eski hasır yeğdir". Çocuksuzluk kadın için eksiklikten, ayıptan öte 
aşağılayıcı bir durumdur. Bu nedenle evliliğin ilk yılında gebe kalmayan gelin ve ailesi 
telaşlanırlar. Hocalara gidilir, okutulur, türbe ve yatırlar ziyaret edilir, adaklar adanır. 
Bunlardan sonuç çıkmazsa doktordan da çare aranır. Geleneksel kültürümüzde çocuk sahibi 
olamayan kadınların çocuk sahibi olmak için başvurdukları umarları dinsel-büyüsel nitelikte 
olanlar, halk sağıtmacılığı ve çağdaş tıptan beklenen yardımlar olarak gruplayabiliriz. Kadın 
gebe kalınca bu kez de erkek çocuk doğurmak için çareler arar. Ataerkil toplumlarda çok 
önemli olan oğlan doğurmak için başvurulan yöntem ve uygulamaların önemli bir bölümünü 
dinsel ve büyüsel nitelikte olanlar oluşturmaktadır. "Hocanın okuduğu buğday tanesini 
yutmak", "hep oğlan doğurmuş kadınlarla ekmek mayası değiştirmek", "kırk gün oğlan adı 
söylemek" gibi pratikler bu duruma örnek olarak verilebilir. "Cinsel birleşmeden sonra sağ 
yana yatmak ya da sağ yandan kalkmak" çok yaygın bir inanma olarak görülmektedir. İslam 
kültüründe sağ'ın olumlu olarak değerlendirilmesinin bir yansıması olarak 
değerlendirilebilir. 

Özellikle doğacak çocuğun cinsiyetini belirleyeceğine inanılan yiyecekler ekşi ve 
tatlı olmak üzere iki öbeğe ayrılmaktadır. Ekşili, acılı, biberli türden yiyeceklerin kız çocuk 
olmasına ön belirti sayılmasının ya da bu doğrultuda yorumlanmasının temelinde 
toplumumuzun erkek ve kız ayırımındaki tutumunun ve bakış açısının simgesel gerçeğini 
görmekteyiz. 

Oğlan çocuğun tatlı yiyeceklerlel eş değerde tutulması da özellikle geleneksel 
toplumumuzda erkek çocuğa verilen değerin bir başka tipik örneğini vurgulamaktadır. Bu 
eşdeğerlilik "ye tatlıyı doğur atlıyı" tekerlemesinde de vurgulanmaktadır. Erkek çocuk 
doğurmak, baba ocağını tüttürmek, adı ve soyu sürdürmek, mirasın malın dağılmasını 
önlemek gibietmenlerden dolayı büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, "oğlan doğuran 
övünsün, kız doğuran dövünsün", ya da "oğlan büyür koç olur kız büyür hiç olur", "oğlandır 
oktur her evde yoktur, gökte melek yerde altın toptur" gibi özdeyişlerimizde geleneksel 
toplumumuzda erkek çocukların pek çok istenen özlenen çocuklar olduğunu göstermektedir. 
Geleneksel toplumda erkek çocuk sahibi olmanın pek çok yararı vardır. Annenin evliliğini 
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sağlamlaştırır, üstüne kuma gelmesini önler. Töre gereği ana-babası yaşlandığında onlara 
bakar yani bir nevi yaşam sigortasıdır. 

Geleneksel toplumlarda kız çocuk istenmemekle birlikte yine de kız çocuk doğurmak 
isteyenler, oğlan çocuk doğurmak için uyguladıkalrı yöntemleri ve işlemleri tersine 
yapmaktadırlar. Cinsel birleşmeden sonra kadın soluna yatar ya da solundan kalkar ya da 
bol ekşi yer. "Ye ekşiyi doğur Ayşe'yi", oğlanlar tatlı kıymatlı kız ekşi, "kız yükü tuz yükü" 
ya da "doğurduğun kız olsun dokuduğun bez olsun" ilençinde de olduğu gibi kızlara bakış 
açısı tatsızdır. Kızı çok sevmeyiz ki çareler arayalım, kızlar tam işe yarayacakları zaman 
evlenip ele gitmekte ve başkasının soyunu sürdürmektedirler. Bu nedenle aile içindeki 
varlıkları geçici sayılmaktadır. "Kız onikisinde ya erde ya yerde". 

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi köylerin de olduğu gibi babalar sahip oldukları 
kız çocuk sayısının içine kız çocuklarını katmazlar. 

Toplumumuzda genellikle kız çocuklar bir yıl, erkek çocuklar iki yıl emzirilir. Kız 
çocuklara karşı olan bu olumsuz tutum erkek çocuğa verilen değerin değerin bir başka 
göstergesidir. Doğu Anadolu'da Unicef  in uyguladığı çocuk felci  aşı kanpanyasında erkek 
çocuklara bir şey olur endişesiyle kız çocuklar aşılatılmıştır. Telef  olursa kızlar olsun diye. 

Türk toplumunda çocuk ilk yıllarında sınırsız denebilecek bir özgürlük içindedir. 
Sevilir, okşanır, her yaptığı hoş görülür. Çocuktur yapar, çocuktur anlamaz, çocuktur bilmez 
denir. Sürekli korunur ve kollanır. Ana babalar kendi gereksinimlerini onun için ertelerler. 
Yemezler yedirirler, giymezler giydirirler. Anneyle baba iki hayatın bir tek hayatta 
kaynaşması demek olan çocukta bir tek varlık olarak görünürler. Bir erkeğin hayat arkadaşı, 
dostu, dert ortağı olmak bir ayrıcalıktır ama çocuklarının annesi olmak, evlat sahibi olmak 
büyük bir sorumluluktur. Ölüme dek süren bir sevgi, sorumluluk ve görevdir. 

"Bir annenin kalbi doğanın şaheseridir" derken Gretryy insan ve hayvan ayırımı 
yapmaksızın doğadaki tüm anaları kasdediyordu. Ana ile yavrusu arasındaki sevgi, şevkat 
ve özveri sadece insana özgü değildir. Bu tüm anaların ortak özelliğidir. Örneklersek; Av 
esnasında yavrularını korumak amacıyla kendi yaşamlarım feda  eden anabalinalar ve 
yavruları için kendilerini öne atarak canından olan ana morslar vardır. Ama illede evlat 
sevgisinin ve anasal içgüdünün dışavurumunu en yoğun biçimde maymunlarda 
görülmektedir. "Affenliebe"  maymun sevgisi Almanca'da ana sevgisini vurgulamak için 
kullanılan bir deyimdir. Ormana avcılar geldiğinde yavruları için tehlike sezen ana 
maymunlar çukur kazarak yavrularını içine koyarlar ve üstlerine uzanarak yavrularının 
hayatlarını korumaya çalışırlar, kendi yaşamlarını tehlikeye atarlar. Başarılı olmayıpta 
yavrularını yitirdiklerinde yoğun bir üzüntü yaşarlar ve yemek yemezler. Açlıktan ölürler. 
Öylesine derin bir evlat sevgisine sahiptirler. Analık duygusu ve evlat sevgisi ister insan 
ister hayvan analarda olsun sınır tanımaz. Hele de bizim gibi gelenek yapılı toplumlarda. 
Analar çocuklarını severler ve özveriyle davranırlar. Analar için çocukları kaç yaşında 
olurlarsa olsunlar hep çocukturlar. Ben severim yavrumu yavrum sever yavrusunu veya ben 
yanarım yavruma yavrum yanar yavrusuna. Evlat bu, sevgiside acısıda çok yaman. 
Babalarında hakkını yememek lazım. Babalarda çocuklarını severler ama bu sevgi anaların 
sevgisi kadar yoğun değildir. Atalar, "çiftli  çubuklu babam olacağına, gümüş yüzüklü anam 
olsun", "ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar" diyorlar. 

Toplumumuzda analar çocuklarını çok severler ama yaramazlık yapan, söz 
dinlemeyen, büyüklerine karşı gelen, söven çocuklarıda en çok anaları döver. Anasından 
dayak yemeğen çocuk yoktur. Ana bu severde döverde. Çocuklar genellikle "babana 
söylerim akşama görürüsün" şeklinde babayla korkutulurlar. Babalar çocuklarıyla yüz göz 
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olmaz, öyle sevip okşamazlar sonra çocuklar şımarır. Çocuk üzerindeki otoritelerini 
korumak için mesafeli  davranırlar. Ağızlarından çıkan herşeyin anında çocuk tarafından 
yerine getirilmesini beklerler. Geleneksel toplumda çocuklar korkutularak, sindirilerek, 
dövülerek büyütülür. Kızını dövmeyen dizini döver. Ailenin ve toplumun acımasına 
bırakılan çocuğu yasalar değil, gelenekler korur. Çünkü Gelenekler çocuğun sorumluluğunu 
aileye vermiştir. 

Ana babalar çocuklarını büyütürlerken onlardan beklentilerini de büyütürler. 
Bebeklik uzun sürsede, çocukluk çabuk biter ama beklentiler bitmez. Çocuklarından 
yaşadıkları sürece ilgi ve saygı beklerler. Onlar için yaptıklarını sık sık hatırlatarak, ömür 
boyu minnet duymalarını beklerler. Ana babaya, kardeşlere ömür boyu maddi manevi 
destek olmasını beklerler. Her türlü işlemde yardım beklerler. Güler yüzle tatlı dil beklerler. 
Öldüklerinde dua beklerler. 

Geleneksel kültürümüzdek, kız erkek çocuk ayırımı iki ayrı eğitimle pekiştirilir. 
Erkek çocuk el üstünde tutularak daha çok sevilerek, daha çok şımartılarak, tüm istedikleri 
yerine getirilerek ve kız kardeşlerinden daha değerli olduğuna inanılarak büyütülür. Erkek 
çocuklar küçük yaştan itibaren babalarının annelerine karşı küçük görücü, aşağılayıcı 
tavrını, dayağını, azarını görerek büyürler. Bu davranışları önce kız kardeşlerinde daha 
sonra da karılarına karşı uygulamayı öğrenirler. Böylece kadınlara değer vermenin 
erkeklikle bağdaşmadığını kavrarlar. Toplumumuzda erkek çocuklar üstündeki denetim sıkı 
değildir. O erkektir her istediğini yapabilir, her yere gidebilir. 

Kız çocuklar ise anasının dizi dibinde annesini örnek alarak edilgen, boyun eğen, 
ezik ve mazlum bir kimlik geliştirirler. Erkek kardeşiyle eşit olmadıklarını hemencecik fark 
edip, kendi ikincil durumlarını benimseyip erkek kardeşlerine saygıda kusur ermezler. 
Ağabeylerinden ya da erkek kardeşlerinden dayak yememek için hizmetlerinde kusur 
etmezler. Anneleri gibi tek işlevlerinin çocuk doğurmak, kocaya, kayınpedere, ağabeye 
hizmet etmek, tarlada ve evde çalışmak olduğunu öğrenirler. Emsalleri erkek çocuklar 
sokakta oyun oynarken onlar ya analarına ev işlerinde yardım eder ya da kendilerinden 
küçük kardeşlerine bakarlar. Ya ilkokula gönderilmezler ya da ilkokulu bitirir bitirmez iyi 
bir kızmet beklemek üzere eve kapatılırlar. At kişnerken kız istenirken misali tez elden 
evlendirilirler. Kendileri çocukken çocuk sahibi olurlar. 

Geleneksel kültürümüzde akraba ve sanal akraba çizgisi çok geniş olduğundan 
çocukların yanlızca ana babaları değil köyün tüm büyükleride terbiye etme hakkına 
sahiptirler. Bu amcalar ve teyzeler belli bir ölçüde çocukları azarlayıp dövebilirler. Yaşlı 
kadınlar çocukların bakımında önemli bir yere sahip olup söz sahibidirler. Çocuğun 
toplumsallaştırılmasında en önemli görev genellikle anneye düşmektedir. Büyükanne ve kız 
kardeşlerin de payı bulunmaktadır. Anne ile çocuk arasındaki ilişkiler çocukluk süresince 
yakın ve sıcaktır. Anne sabırsız kızgın, cezalandırıcı ve azarlayıcı olabilir. Fakat çocuk 
açısından herşeye karşın ailenin merkezi annedir. 

Toplumumuzda çocuklar yüceltilirken de küçültülürken de hep duygusal, hep 
önyargılı, hep çelişkili davranılmaktadır. Çocuk, ana baba dilediği sürece çocuktur. Aynı 
olaylar karşısında bazen çocuk bazende kocaman adamdır. 

Sözlerime tüm yoksul asya toplumları için geçerli bir söz olan bir Hint atasözüyle 
son veriyorum: Kadın çocukluğunda babasının, gençliğinde kocasının, kocası öldükten 
sonrada oğullarının kölesidir. 
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KALKINMA PLANLARINDA ÇOCUKLA İLGİLİ 
DEVLET POLİTİKALARI* 

Emel DANIŞOĞLU 

Çocuk refahı,  bir taraftan  aile refahının,  diğer taraftan  daha geniş bir bakışla 
toplumdaki refahın  şartlarından bağımsız olarak düşünülemez. "Ailenin ve toplumun kaderi 
de çocuğun kaderine bağlıdır. Çocukluk insan hayatının muayyen bir başlangıç devresinin 
adı olarak, bu hayatın dinamizmi içinde maddi ve ruhi büyümenin en hızlı geliştiği, en 
hassas bir zaman parçasını ifade  eder" (Fer, 1970). 

Nüfusun  büyük bir oranını meydana getiren çocuk nüfusunun  korunması, eğitilmesi, 
sağlığı vb. ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Anayasalarda, siyasi parti programlarında, 
hükümet programlarında, kalkınma planı ve yıllık programlarda geniş ve etkili devlet 
politikalarına yer verilmiştir. 

Çocuk sosyal planda olduğu kadar ekonomik planda da milletin ve ülkenin insan 
gücü potansiyelini oluşturur. Devlet; kalkınma stratejisinin içine çocuklarla ilgili politikaları 
katmak durumundadır. Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinde, kreşlerden, nitelikli eğitim 
programlarına, beslenme politikalarından sağlıklı konut politikalarına kadar çocukla ilgili 
genel politikalara yer vermek durumundadır. 

"Çocuk kimseli veya kimsesiz olsun bütünü ile korunmaya muhtaçtır" (Gökçe, 
1971). Bu vazifede  toplum ve kişi aynı derecede sorumluluk taşımaktadır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir toplumun ileri bir hayat standardına ulaşması ancak 
uzun süreli ve sistemli bir görüş çerçevesi içinde yürütülecek devamlı kalkınma çabalan ile 
sağlanabilir. Bunu gerçekleştirebilmek için hedeflere  ve bu hedeflere  ulaşmayı sağlayacak 
kaynak ve araçlara uzun bir zaman perspektifi  içinde bakmak ve kalkınma planlarının 
hazırlanmasında bu perspektifi  gözönünde bulundurmak gereklidir düşüncesinden 
hareketler Türkiye'de planlı kalkınma dönemine girilmiştir. 

I. Planlı Dönemdeki Gelişmeler 

1961 Anayasa'sının iktisadi ve sosyal hayatın düzenlenmesi ile ilgili 41. Maddesi; 
"İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalıştırma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacına göre düzenlenir. İktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli tasarrufu  arttırmak, 
yatırımları toplum yararına gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını 
yapmak Devletin ödevidir" hükmünü getirmiştir. 

Ayrıca 129. maddesinde ise, "iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlanır. 
Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir" ifadesi  yer almıştır. 1982 Anayasası'nda ise 
Ekonomik Hükümler başlığı altında 166. Madde planlama konusunda "Ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı özellikle sanayiinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 
biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli 

* Açıklama: Bu çalışma,DPT, UNİCEF Türkiye Temsilciliği'nin ortaklaşa hazırladığı Türkiye  'de  Çocuğun 
Durumu kitabında yazarın takdim ettiği "Kalkınma Planlarında ve Yıllık Programlarda Çocukla İlgili 
Devlet Politikaları'" makalesinin gözden geçirilerek ve son iki plan dönemi eklenerek yapılan bir 
değerlendirme çalışmasıdır. 
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şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir" 
demektedir. 

Çocuk konusunun planlarda iki yönden ele alındığını görmek mümkündür. Genelde; 
milli gelirin artışı gibi ikitisadi büyüklükler, gelirin bölüşümü, sağlık, eğitimle ilgili politika 
kararları gibi genel politikaların yanısıra, özellikle sosyal hizmet ve yardımlar başlığı altında 
çocuk, özel ilgi grupları içinde yer almıştır. Bu çalışmada planların değerlendirilmesinde 
konu; genel politika ve hedefler  ile sosyal hizmetler ve yardımlar olmak üzere ele alınmıştır. 
Ancak VII.Beş Yıllık Kalkınma Planında ayrıca bir sosyal hizmet sektörü bulunmadığından 
konu çocuk başlığı altındaki bölüm içerisinde incelenmiştir. 

1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967) Çocuk Konusunun Ele Alınışı 

a. Genel Politika ve Hedefler 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında kalkınma hamlesinin amaçları arasında en 
önemli yerleri tutan ilkeler; iktisadi kalkınma ile geliştirilen kaynakların yurt refahının 
artırılmasında kullanılarak halkın yeterli bir yaşama seviyesine ulaştırılması, sosyal 
güvenlik, adil bir gelir dağılımı ve yurt ölçüsünde fırsat  eşitliğinin sağlanmasıdır. 

Kalkınma hamlesinin sosyal amaçlarının gerçekleşmesi için alınacak tedbirler 
özellikle sosyal amaçların temeli olan iki önemli dengenin kurulmasını hedef  almaktadır. 
Bunlardan birincisi gelir grupları arasında, ikincisi ise bölgeler arasında kurulacak olan 
dengedir. 

Planın tayin ettiği temel iktisadi kararlar toplam kaynakların tasarruf  ve tüketim 
harcamaları arasında bölümü ve yatırımların sektörler arasında dağılımı ile ilgilidir. Bu 
kararlar plan hedefini  teşkil eden yıllık yüzde 7 kalkınma hızını ekonominin denge şartlarını 
bozmadan sağlayacak bir iktisadi politikanın ilkelerine uygun olarak alınmıştır. Ancak 
Planda da belirtildiği gibi bu kalkınmanın ve gayri safı  milli hasıladaki toplam artışın refaha 
etkisi nüfusun  artışına bağlı görülmektedir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının* ilk 
yıllarında yüzde 3 gibi çok yüksek bir hızla artan nüfusun  bu artış hızı devam ederse kişi 
başına düşen milli gelir ancak yüzde 4 oranında artacaktır. 

I.B.Y.K. Planının her seviyede eğitime önem vererek vasıflı  insan yetiştirmeyi temel 
bir hedef  kabul ettiği görülmektedir. Kamu harcamalarının toplamında ancak nüfus  artış 
yüzdesinin esas alınması, imkanları tam kullanılacak ve değerlendirecek organizasyonların 
modernleşmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. I.B.Y.K. Planında ailelerin istedikleri 
sayıda ve istedikleri zamanda sağlıklı çocuk sahibi olmalarını kolaylaştırman nüfus 
planlaması demokratik bir usul olarak politikalarda yer almıştır. Toplum kalkınması, 
kalkınma için uzun sürede en verimli olabilecek yollardan biri olarak kabul edilmiştir. 
I.B.Y.K. Planında belirtildiği gibi kalkınmanın gerçekleştirilmesinde ve devamında önemli 
bir rolü olan işçilerin; iktisadi ve sosyal haklardan yararlanması, toplumda dengenin 
sağlanması açısından gereklidir. I.B.Y.K. Planının sosyal güvenlikle ilgili olarak gelir 
dağılımındaki etkisi bakımından üzerinde durduğu konulardan biri de; yaygın bir sosyal 
güvenlik sisteminin kurulmasıdır. Sosyal refah  üzerinde etkisi olması ve gelir dağılımında 
rol oynaması bakımından öncelikle işçilerin sigortalanması hedeflenmiştir. 

Tarım politikaları çerçevesinde üretim hedefleri  verilirken, nüfusun  başına besin 
tüketimi uluslararası denge politikaları dikkate alınarak hesaplanmış ve hedeflenmiştir.  Gıda 
tüketim ve buna ilişkin tahminler özellikle çocuk beslenmesi, bu hedefler  doğrultusunda ele 

* Metinde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı I.B.Y.K. Planı olarak kısaltılarak kullanılmıştır. 
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alınmıştır. Enerji konusunda alınan politikalar, tarımın ve üretimin artırılması, haberleşme, 
telefon,  radyo, gazete tüketimi gibi konular sosyal refahın  yükseltilmesi ve bunların dengeli 
dağıtılması plan döneminde önemle ele alınmıştır. Bu alanlarda yaratılan değer aile ve 
çocuk refahında  somut olarak kendini göstermektedir. 

Çocuk konusu ile doğrudan ilişkili olarak I.B.Y.K. Planında ele alınan konulardan 
bir tanesi de kamu hizmetleri başlığı altında yer alan "sağlık" konusudur. Bu alandaki temel 
tercih sağlık seviyesini yükseltmek ve bu amaçla halk sağlığı (koruyucu hekimlik) 
hizmetlerinin geliştirilmesidir. Bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi, beslenme şartlarının 
geliştirilmesi, nüfus  planlaması gibi konular yanında tedavi edici hizmetler koruyucu 
hizmetleri tamamlayıcı bir unsur olarak ele alınan politikalardandır. Sağlık personelinin 
yetiştirilmesi, köylere kadar yayılan iyi bir sağlık teşkilatının kurulması, çevre sağlık 
şartlarının düzeltilmesi, halkın sağlık eğitimi, bulaşıcı hastalıklarla savaş (verem, trahom, 
cüzzam, zührevi hastalıklar gibi), ana-çocuk sağlığı, ruh sağlığı, okul sağlığı, nüfus 
planlaması, beslenme ve tedavi kurumlarının yeterli sayıda ve bölgesel dengede kurulması 
ve işletilmesi, ile sağlık donatım ve gereçlerine, bakım ve onarımına sahip olunması genel 
sağlık hedefleri  olarak kabul edilmiştir. 

Lüks konut yapımının kısılması, sağlık bakımından sakıncası olmayan en ucuz halk 
konut tipinin seçilmesi, daha çok sayıda konutun yapımını ve daha geniş bir kütlenin 
barındırılmasını sağlamak, dar gelirli ailelerin imkanlarını gözönünde tutarak gecekondu 
politikasını değerlendirmek Planın ele aldığı politikalardandır. 

I.B.Y.K. Planında ele alınan eğitim politikasının uygulanmasında sosyal adalet ve 
fırsat  eşitliği esas olarak kabul edilmiştir. Gelir durumu elverişli olmayan başarılı 
öğrencilere, okuma imkanı verecek geniş bir burs sistemi kurulacaktır, denmiştir. 

İşsizlik meselesini çözmek, çalışanların mesleki seviyelerini yükseltmek, sağlam bir 
sosyal hareketlilik yaratmak, çalışan nüfusun  meslek gruplarının bölüşümündeki dengesini 
sağlamak eğitim konusundaki tutarlı devlet politikalarına bağlanmıştır. 

b. Sosyal Hizmetler 
Bu plan döneminde nüfus  planlaması programlarının uygulanmasına yardım, 

şehirlerin varlıksız mahallerinde ortaya çıkan meselelerin çözümüne yardım, sakatların ise 
alıştırılması ve suçluların mahkumiyet sonrası işe alıştırılması ve benzeri sosyal meseleler 
toplum ve kişi refahının  sağlanmasında hedef  olarak ele alınmıştır. 

Korunmaya muhtaç çocukların bakımı ve yetiştirilmeleri, çocuk suçluluğunun 
önlenmesi, intibaksız çocuklar ve geri zekalı çocuklar meselesinin çözümü, çocuk emeğinin 
kötüye kullanılmasının önlenmesi, çocuk refahının  sağlanması amaç olarak alınacaktır 
denmiştir. 

Sosyal hizmetlere konu olan alanlarda kaynakların işbirliği içinde yürütülmesi için 
"Sosyal Hizmetler Kurumu"nun kurulması öngörülmüştür. Ayrıca özellikle çocuklara 
yönelik sosyal hizmetlerin karşılanmasında insangücünün yetiştirilmesi kabul edilen 
politikalardan olmuştur. 

I.B.Y.K. Planı döneminde yapılacak yatırımlar içerisinde korunmaya muhtaç 
çocukları korumak için yapılan müesseselerin yapımına kaynak ayrılmış, bu alanda gerekli 
donatım ve gerecin alınması için tahsislerde bulunulmuştur (I.B.Y.K. Planı s. 424). 
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2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972) Çocuk Konusunun Ele Alınışı 
a. Genel Politika ve Hedefler 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı* Türk toplumunun hür ve medeni bir ortamda, 
demokrasi ve karma ekonomi düzeni içinde, adalete ve tam çalışma esasına bağlı olarak 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaşmak için, fert  başına geliri hızla ve 
devamlı artırmak, çeşitli gelir grupları ve bölgeler arasında dengeli gelişmeyi sağlamak, çok 
sayıda vatandaşa iş imkanı yaratmak, kalkınmanın nimet ve külfetlerini,  fırsat  eşitliğine ve 
sosyal adalet ilkelerine göre paylaşılarak iktisadi ve sosyal düzende olumlu bir gelişme elde 
etmek amaçlarına göre hazırlanmıştır. 

Türk ekonomisinde yüksek seviyede bir gelişme hızını sağlamak üzere ll.B.Y.K. 
Planının uygulanacağı beş yıllık süre sonunda milli gelirin yüzde 40 artması yüzde 7'lik bir 
gelişme hızına tekabül etmektedir. Nüfus  artışı hızı dikkate alındığında yüzde 7'lik gelişme 
hızı hedefi,  fert  başına gelirde yüzde 4'ün biraz üzerinde bir artış anlamına gelmektedir. 

ll.B.Y.K. Planı döneminde "sanayiin ekonominin sürükleyici sektörü olması temin 
edilmiş olacaktır" denmiştir. Sanayileşme, bu dönemde hızlı bir kalkınmayı 
gerçekleştirebilmek ve bu hızı artırarak devam ettirmek için bir şart olarak görülmüştür. 

Hızlı nüfus  artışı tesiriyle gittikçe büyüyen insangücü ile mevcut insangücüne 
istihdam yaratmak, ekonominin hızla gelişmesinden ayrı seçilecek bir hedef  olarak 
görülmemiştir (II.B.Y.K.P. Hedefleri  ve Stratejisi). Kalkınma için bütün imkan ve 
kaynakların en iyi kullanılması yolundaki gayretlere adalet ve fırsat  eşitliği ilkesi, artacak 
gelir ve refahtan  sosyal adalete uygun bir pay alarak ülkenin yaşama seviyesini yükseltmek 
esas alınmıştır. 

Yatırımların yurt içinde dengeli dağılmasını sağlayarak çeşitli bölgeler arasındaki 
gelişme farklarını  azaltmak, sosyal adalet içinde bölgelerarası dengeli gelişmenin bir icabı 
olarak görülmüştür. 

Şehirlerde belirli bir yerleşme düzenine erişilmesi ve o çevrenin ekonomik ve sosyal 
faaliyetlerine  gelişme imkanları açılması için gereken altyapı gerçekleştirilecek ve kamu 
hizmetleri bu anlayış içinde iyileştirilecektir, politikası benimsenmiştir. 

ll.B.Y.K. Planı döneminde ailelerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk 
sahibi olmalarını sağlayan aile planlamasının tanıtılması, toplumun beslenme seviyesinin 
yükseltilmesi için beslenme şartlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 

"Eğitim yolu ile fertler,  toplum içinde ve çalışma sahalarında gerekli bilgi, alışkanlık 
ve kabiliyetlerine göre teçhiz edilecektir" denmektedir, ilköğretim ilkokul çağındaki bütün 
nüfusu  kapsayacaktır. Örgün eğitim içerisinde yer alan temel eğitim; okul öncesi eğitimi ve 
ilköğretimi içine almaktadır. Okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasındaki eğitimdir. "Anne 
eğitiminde yoksun çocukların" eğitimi için ele alınacak politikalardandır. İlköğretim 
konusunda ele alınan politikalarda oldukça detaya girilmiştir. İlkokullarda elişlerinin 
ağırlığının artırılması, kitaptan yapılan öğretim yerine gözlem ve denemeye dayanan, 
oyunlardan yararlanan programların tercih edileceği belirtilmiştir. Ayrıca yatılı bölge 
okulları özellikle nüfusu  ilkokul yapabilecek büyüklükte olmayan köylerin okul ihtiyacını 
karşılamak amacıyla geliştirilmeye devam edilmiştir. Köy ilkokulları mezunları için yeni bir 
eğitim imkanı yaratılmıştır. Yaygın eğitim programlarında "ev kadını ve anne olarak" Türk 

* Metinde İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ll.B.Y.K. Planı olarak kısaltılarak kullanılmıştır. 
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toplumundaki üstün değerini etkin bir şekilde artırmayı hedef  tutan "kadın eğitimi 
programları" (1I.B.Y.K.P. s. 180) ele alınmıştır. 

I.B.Y.K. Planı döneminde sıhhatli ve sağlam bir kuşak yetiştirilmesinde spor ana 
eğitim araçları arasında kabul edilmiştir. 

Modernleşme ve sanayileşme sonucu toplumun yaşama ortamında yeni bir takım 
risklerin karşılanmasında yeni yaklaşımlar gerekli görülmüştür. Korunmaya muhtaç 
çocuklar, okuyan gençler, çalışan gençler, çalışanların eş ve çocukları gibi gruplar için özel 
ihtisas kurumlarına ve sosyal yardımlara ihtiyaç duyulduğu kabul edilmiştir. 

Toplumun ruh ve beden sağlığı içinde yaşaması kalkınmanın amacı olarak kabul 
edilmiştir. Bu bakışla çevre sağlığı şartlarının düzeltilmesi, halkın eğitilmesi, bulaşıcı 
hastalıkların yok edilmesi, beslenme şartlarının geliştirilmesi, ana-çocuk sağlığı, okul sağlığı 
gençlerin ve işçilerin sağlığı gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Ayrıca Türkiye'de nüfus  dağılımı ve yerleşme özelliklerine göre halkın sağlığı konusunda 
mahallinde hizmet verecek "sosyalleşme programı" başlatılmıştır. "Sağlık ocağı sistemine" 
geçilmiştir. Sosyalleştirmede öncelik doğu illerine verilmiştir. 

II.B.Y.K. Planı döneminde "Nüfus  Planlaması Hakkındaki Kanun" uygulamaları aile 
planlaması çalışmaları sosyalizasyon uygulaması ile hizmete bir entegrasyona kavuşmuştur. 
Köylülerin artan gelir ve refahtan  dengeli pay almasını sağlamaya dönük olarak; yol, su, 
okul, elektrik, sulama suyu temini, ucuz tarım girdileri kredi temini vb. öncelikle 
desteklenen politikalardan olmuştur. 

Konut sorununun hallinde kooperatifleşme  bir araç olarak görülmüş, imkanları sınırlı 
ailelere öncelik tanıyacak kredi politikası benimsenmiştir. 

b. Sosyal Hizmetler 

II.B.Y.K. Planı sosyal refah  hizmetlerini, kişilerin toplum hayatında gelişmeleri için 
gereken güvenlik ortamını yaratmak ve artan pay almalarını sağlamak, böylece 
karşılaştıkları sosyal güçlükleri yenmek amacıyla yaşlılara, fakirlere  sosyal yardım, çocuk 
refahı,  gençlerin refahı,  aile bakımı, beden ve ruh yapıları bakımından veya sakatlıkları 
yüzünden çalışamayanların bakımı, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon, işe alıştırma, suç ve suçlu 
ile ilgili hizmetler, boş zamanları değerlendirme konularında uygulanan kamu programları 
olarak kabul etmiştir. 

Çocuk refahı  konusunda "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunun"na göre 
korunmaya muhtaç çocukların kesin sayılarının bilinmediği belirtilmiştir. Sırada korunmayı 
bekleyen çocuklara dikkat çekilerek bu alandaki hizmetlerin yetersizliği belirtilmiştir. 
Çocuk refahı  konusunda "evlat edinme" ve "besleme" * sorunları üzerinde durulması 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Özellikle büyük şehirde aile ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı,  değer yargılarının 
değiştiğine dikkat çekilerek çocuk suçluluğunu engelleyecek politikalara ve uygulamalara 
yer verilmesi düşünülmüştür. Emniyet çocuk bürolarının faydalı  çalışmalar yaptığı 
belirtilmiştir. 

Bedensel ve ruhsal yönden arızalı çocuklara götürülen hizmetlerin yetersiz kaldığı 
ifade  edilmiştir. 

* Ücret karşılığı olmaksızın, bir ailenin yanında korunma karşılığında emeğini veren küçük kız çocuğudur. 
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Çocuk denecek yaşlarda çırak olarak çalışan çocukların sosyal güvenlik imkanlarına 
sahip olmadığı, bu konuda çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 

İlkokullarda uygulanan beslenme programlarının genişletilmesi önerilmiştir. 

Yukarıda açıklandığı gibi II.B.Y.K. Planında çocuk refahı  ile ilgili hizmetleri 
geliştirmek ve nitelikli hale getirmek üzere işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak, imkanları 
artıracak "Sosyal Hizmetler Kurumu"nun kurulması, sosyal yardım fonunun  oluşturulması, 
"aile danışma hizmeti"nin kurulması ve çocuk mahkemelerinin aile danışma merkezleri ve 
diğer sosyal hizmet kuruluşları ile işbirliği yapması beklenmiştir. 

Çocuklara sağlanacak sosyal hizmetlerden okul çağındaki çocuklara rehber 
öğretmenler tarafından  yapılacak yöneltme ve sosyal yardım faaliyetlerinde  okul aile 
birlikleri ile rehberlik ve ruh sağlığı merkezlerinin desteğinden yararlanılacaktır denmiştir. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1977) Çocuk Konusunun Ele Alınışı 

a. Genel Politika ve Hedefler 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları ile ulaşılan sonuçlar kazanılan 
tecrübeler, karşılaşılan sorunlar Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının* yeni bir perspektif 
içinde hazırlanmasını gerekli kılmıştır. 

Yaşama düzeyinin yükseltilmesi, sanayileşme, dış kaynaklara bağımlılığın 
azaltılması, istihdam sorununun çözümlenmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi uzun 
dönemli amaçlar benimsenmiştir. 

III.B.Y.K. Planı döneminde GSYİH da 88 milyar TL. artış sağlanması 
hedeflenmiştir**. 

Sosyal güvenlik, sosyal refah  hizmetleri, sağlık, konut, eğitim, istihdam alanlarında 
öngörülen gelişmeler özellikle çocuklarla ilgili politikalarla doğrusal bir korelasyon 
halindedir. 

Çocuk ölümlülüğünün endeksi olarak, hayat tablosundaki bin canlı doğumdan beş 
yaşına kadar hayatta kalanlar ve yetişkin ölümlüğünün göstergesi olarak beş yaşında hayat 
ümidi III.B.Y.K. Planı döneminde benimsenmiştir. 

III.B.Y.K. Planı döneminde eğitimde; Atatürk devrimlerine ve Türk milliyetçiliğine 
bağlı, milli şuur ve ülküler etrafında  toplanabilecek, milli, ahlaki, insani ve kültürel 
değerleri korumak üzere çocuk yetiştirilmesi üzerinde önemle durulmuştur. Yatılı bölge 
okulları, parasız yatılılık sosyal adalet ve fırsat  eşitliğinin aracı olarak desteklenmiştir. 
Bütün eğitim kademelerinde niteliğin yükseltilmesi için öğretim programları ve 
yöntemlerinin yenilikleri yansıtıcı yönde geliştirilmesi, öğrenci/öğretmen, öğrenci/derslik 
oranlarının modern standartlara ulaştırılması gerçekleştirilecektir denmiştir. 7-14 yaş 
grubunun kapsayan ve ilk beş yılı zorunlu olan sekiz yıllık temel eğitimin 1977'de çağ 
nüfusunun  yüzde 100'ünü kapsayacak biçimde düzenlenmesi istenmiştir. 8 yıllık temel 
eğitimi destekleyecek kitap ve ders araçlarının yapımındaki dar boğazların giderilmesi ve 
rehberlik hizmetlerinin küçük yaştan itibaren çocuklara sağlanması öngörülmüştür. 

* Metinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı III.B.Y.K. Planı olarak kısaltılarak kullanılmıştır. 
** 1971 fiyatları  ile verilmiştir. 
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Yurt dışında bulunan işçilerin çocuklarının temel eğitim sorununun 
çözümlenebilmesi için araştırmaların yoğunlaştırılması önerilmiştir. 

Halk ve çocuk kitaplarının sayıları ve bu kitaplıklardaki kitap ve okuyucu sayısının 
artırılması hedeflenmiştir. 

Ailelerin her yaş grubundaki üyesinin de güvenliği sosyal sigorta programları yolu 
ile kapsamaya çalışılmıştır. 

Ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin merkezi düzeyde ve taşra 
sosyalleşme programları ile bütünleşmiş tek bir örgüt tarafından  yürütülmesi planlanmıştır. 
Çocuk sağlığı konusu ile yakından ilgili olan aile sağlığı ve planlaması hizmetleri sağlık 
ocak ve evlerinde yürütülmesi konusunda projeler geliştirilmiştir. Ana-çocuk sağlığı 
hizmetlerinde, okul ve okul öncesi çağdaki çocuklara yönelen ve dış kuruluşların 
yardımlarıyla beslenme programları, görülen eksik beslenmeye ve beslenme eğitimine 
ağırlık verecek şekilde yeniden düzenlenecek ve bu programların gereği gıdaların giderek 
milli kaynaklardan sağlanması gerçekleştirilecektir denmiştir. Okul ve spor sağlığı konusuna 
önem verilmiştir. 

Konut konusunda III.B.Y.K. Planında getirilen ve çocuğun yaşadığı evrenle çok 
yakından ilgisi olan politika; mülk konut veya kiralık konut edinmeye ekonomik gücü 
yeterli olmayan grupların ihtiyaçlarını karşılamada kamunun da sorumluluğunun da esas 
olduğudur. 

b. Sosyal Hizmetler 

Il.B.Y.K. Planında sosyal hizmetler bir transfer  niteliğinde kabul edilmiştir. Sosyal 
yardım ve refah  hizmetlerinin çok çeşitli kuruluşlarda koordinasyonsuz olarak yürütüldüğü 
tesbit edilmiştir. Kabul edilebilir asgari yaşama düzeyi altında bulunan aile ve kişilere genel 
ve mahalli idareler ya da gönüllü kuruluşlar olarak toplumun sağladığı gelir transferleri  ile 
hizmet ve aynı yardım faaliyetleri  sosyal hizmet kavramına girmektedir. 

Sosyal yardım hizmetleri, sosyal sigorta sistemi dışında kalan ve geleneksel 
dayanışma imkanlarını yitirmiş olan güçsüz çocuk, kadın ve ihtiyarlara öncelik vererek 
geliştirilecektir denmiştir. Sosyal yardım sisteminin kurulmasında objektif  esaslarm tesbit 
edilmesi genel olarak benimsenmiştir. 

4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983) Çocuk Konusunun Ele Alınışı 

a. Genel Politika ve Hedefler 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında* GSMH da 1978 piyasa fiyatlarıyla  yılda 
ortalama yüzde 8 dolaylarında artış sağlanacağı kabul edilmiştir. 

Temel eğitim birinci kademesinde çağ nüfusunun  tümü, temel eğitimin ikinci 
kademesinde çağ nüfusunun  yüzde 60'ı kapsanacaktır denmiştir. Aynı dönemde orta 
öğretimde okullaşma oranının yüzde 37'ye ulaşması, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
programının bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde geliştirilmesi; yataklı tedavi kurumlarında 
her ilde 10.000 kişiye 26 yatak oranının esas olması öngörülmüştür. 

* Metinde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı IV.B.Y.K.P. olarak kısaltılarak kullanılmıştır. 
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IV.B.Y.K. Planı dönemine girerken Türkiye'nin ağır ekonomik sorunlarla ve siyasal 
yaşamı da etkileyen bunalımlarla karşı karşıyadır* ifadesine  yer verilerek durum, kurallar, 
araçlar ve sayısal hedefler  açıklanmıştır. 

Gelişmenin, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yönleri ile bir bütün olduğu 
belirtilmiştir. Gelişme hızının, sağlıklı ve hakça olması benimsenmiştir. İleri bir sanayileşme 
düzenine erişmek, çağdaş teknolojileri oluşturmak, dış ödeme gücünü hızla yükseltmek, 
kaynakları en verimli şekilde değerlendirmek, alt yapı eksikliklerini olabildiğince gidermek 
temel amaçlar olarak sayılmıştır. 

Toplumsal amaçlar olarak gelir dağılımını iyileştirmek, kırsal alandaki gelişmeyi 
olanakları ve yaşam düzeyleri bakımından köylü-kentli ayrımını giderecek biçimde 
hızlandırmak; işsizlik sorununa çözümler getirmek; sağlıklı toplumsal ilişkiler ve ruhsal ve 
bedensel gelişme olanaklarında adalet sağlamak; eğitimi hızlı, sağlıklı ve demokratik 
gelişme gereklerine uyumlu kılmak belirlenmiştir. İşsizliği azaltıcı yatırımlar ve kalkınma 
projelerinin yaygınlaştırılması; eğitimde olanak eşitsizliğini giderici tedbirlerden olarak 
yatılı bölge okullarının, parasız yatılılık müessesesinin geliştirilmesi; vergi 
yükümlülüğündeki, gelir dağılımındaki ve toplumsal güvenlikteki dengesizlikleri giderici 
önlemlerin etkinleştirilmesi kabul edilen politikalardandır. 

Çırakların hakları etkin biçimde korunacak, çıraklık eğitimi örgün eğitimle bağlantılı 
olarak düzenlenecektir. Eğitimde ve yaşamada ilerleyebilmeleri için güvence altına alınması 
istenmiştir. 

Yoksul ve dar gelirlilerin konut sorununa öncelik verilecektir. Gecekondu 
bölgelerinde yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapılar ve hizmetler hızlandırılacak, 
gecekondu iyileştirme bölgelerindeki kamu arsalarında barınan yurttaşlara uzun süreli 
kullanma hakkı tanınacaktır. 

Sağlık hizmetlerini tüm yurda yaymak ve etkinleştirmek üzere, sağlık insangücünü 
kullanmada yeni organizasyonlara gidilmiştir. Koruyucu hekimliği ve salgın hastalıklarla 
savaş konusuna temel bir tercih olarak bakılmıştır. 

IV.B.Y.K. Planında; en çok kentleşmiş yörelerden başlamak üzere özellikle 
gecekondular ve işçi çocukları hedef  alınarak geliştirilecek olan okul öncesi eğitimi pilot 
uygulamaları ele alınacaktır. 

Nüfusça  gençleşen çağdaşlaşan Türkiye'de çocukların gençlerin öğrenim ve 
beslenme, sağlık, barınma, istihdam meseleleri bir bütünlük içinde ele alınacaktır, hedefi 
benimsenmiştir. 

Tüm eğitim kademelerinde çocuk kişiliğini geliştirmekten çok ezberciliğe dayanan 
eğitimin içeriğinin değiştirilmesi öngörülmüştür. 

IV.B.Y.K. Planında ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması daha detaylı olarak ele 
alınarak; yanlış ve eksik beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıklar, bebek ölüm oranlarının 
yüksekliği, çevre sağlığı koşullarının istenilen düzeyde olmaması gibi nedenlerle 
hizmetlerin etkin ve nitelikli yürütülmediği belirtilmiştir. "0-6 yaş arası çocukları 
beslenmede zorluk çeken ailelere devlet yardımı sağlanacaktır" politikası getirilerek 
beslenmeye bağlı bebek ölüm oranlarının azaltılması öngörülmüştür. 

* IV.B.Y.K. Planının Temel Hedefleri  ve Stratejisi, Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 7/16288. 
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Yurt dışında çalışan işçi çocuklarının eğitimi konusundaki politikalar IV.B.Y.K. 
Planında ülkenin normal eğitim programını izleyemedikleri, 0-6 yaş çocukların dil 
öğrenmeleri için yeterli önlemin alınamadığı, kreş ve yuvalardan işçi çocuklarının 
yararlanma oranının düşük kaldığı, kitap ve dergi dağıtımındaki yetersizlik nedeni ile işçi 
çocuklarının bu araçlardan yararlanamadığına, özellikle F. Almanya'da zorunlu eğitim 
yaşını doldurarak eğitim dışına çıkmış okuma yaşma sahip olmayan çocuklara dikkat 
çekilmiştir. 

b. Sosyal Hizmetler 

IV.B.Y.K. Planının üzerinde önemle durduğu bir nokta sosyal yardım programlarının 
kapsaması gereken özel ilgi gruplarından daha az bir kitleye hizmet ulaştırdığı hususudur. 
Bu konuda etkin hizmet programlarının yurt düzeyine yaygmlaştırılamaması nedeni ile 
Devletin Anayasal görevlerini yerine getirmede güçlük çektiği ifade  edilmiştir. Kamu 
kaynaklarından ayrılması gereken fonlar,  özel ilgi gruplarının etkin bir şekilde kapsanmasını 
zor bir hale getirmektedir denmiştir. 

Oysa, sanayileşme ve kentleşme sonucu geleneksel yapı değişikliklerinin yerine 
geçecek, çalışan annelerin çocuklarına hizmet verecek gündüz bakımevleri gibi sosyal 
hizmet kurumlarına gereksinme gittikçe artmaktadır olgusu kabul edilmiştir. 

Korunmaya muhtaç çocukları koruyacak yetiştirme yurt ve yuvalarının yatırımlarının 
hızla bitirilmesine özen gösterilecek, özel girişimlerin de sosyal tesisleri açmaları 
özendirilecektir denmiştir. 

5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989) Çocuk Konusunun Ele Alınışı 

a. Genel Politika ve Hedefler 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı* döneminde Gayri Safı  yurt içi hasılada yüzde 6.3 
ve fert  başına GSMH da yaklaşık yüzde 4 oranında artış sağlanması hedef  alınmıştır. 

Nüfusun  sağlık, eğitim, barınma ve beslenme imkanlarının artırılarak, sosyal 
güvenlik, sosyal yardım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle göç veren ve 
doğurganlığın yüksek olduğu illerde yaşayan nüfusun  bu hizmetlerden faydalanmasının 
sağlanacağı ifade  edilmiştir. 

Özellikle aile ve ana-çocuk sağdığının korunması amacıyla aile planlamasının diğer 
sağlık hizmetleri ile bütünleştirilmesi, bu alanda eğitim ve uygulama için gerekli 
teşkilatlanmaya gidilmesi önerilmiştir. Bebek ölüm hızının azaltılması, çocukların sağlık ve 
sosyal durumlarının iyileştirilmesi için doğum öncesi safhadan  başlamak üzere bütün 
kuruluşların desteği ile yeni teknolojik gelişmelere uygun ana-çocuk sağlığının temel sağlık 
hizmetleri ile birlikte götürülmesine önem verilmesine amir hükümler getirilmiştir. 

Eğitim-öğretim kurumlarının her seviyede öğrencilere kazandıracak bilgi ve 
becerilerin hayata dönük olması, ifade  edilmiştir. Ayrıca çocukların yetişmesinde en etkili 
araç olan aile terbiye sistemi, ailenin çocuğun eğitimi üzerindeki sorumlulukları hakkında 
şuurlandırılması ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır denmiştir. V.B.Y.K. Plan dönemi 
sonunda ilkokul öncesi (5-6 yaş nüfusunun)  okullaşma oranı yüzde 10!a çıkarılacağı 
önerilmiştir. Okul öncesi eğitimi, ilkokula bir yıllık hazırlık sınıfı  olarak 6 yaş çocuklar için 
düzenlenecektir. Bu eğitim, sistem bütünlüğü içersinde kalkınmada öncelikli yörelerden 
başlayarak artırılacaktır denmek suretiyle öncelik tayin edilmiştir. Özel ve kamu 

* Metinde Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı V.B.Y.K. Planı olarak kısaltılarak kullanılmıştır. 
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kuruluşlarının an okulu ve kreş açmaları teşvik edilecektir, 4-6 yaş çağ nüfusunda,  özel 
eğitime muhtaç çocukların okul öncesi eğitime devamı sağlanacaktır politikası getirilmiştir. 
İnsangücü açısından üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklara özel eğitim hizmetlerinin 
götürülmesi bir programa bağlanacaktır. Ayrıca engelli çocukların eğitimine gereken önem 
verilecek, bu amaçla öğretmen ve personel yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Yurt dışından dönen ikinci neslin topluma intibakını sağlayacak ve eğitim sistemine 
girişlerde zorlukları giderecek tedbirlerin alınacağı ifade  edilmiştir. 

Sağlık konusu ile ilgili olarak planda koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterli ve dengeli 
şekilde yurt sathında yaygınlaştırılması, yataklı tedavi kurumlarında on bin kişiye 26 yatak 
kapasitesinin sağlanması, çocuk ölümlerinin azaltılması için ilgili kuruluşların katıldığı 
yüksek seviyeli bir kurulun oluşturulması öngörülmüştür. Sağlık sigortasına geçişin bu 
dönem içinde ele alınacağı belirtilmiştir. 

b. Sosyal Hizmetler 

Ülkemizde sanayileşmeye paralel olarak ortaya çıkan ekonomik ve sosyal gelişmeler 
sonucunda ise sosyal hizmetlerle yeni kanuni ve idari nitelikteki tedbirlerin alınmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Sosyal hizmetlerle ilgili konulardaki eksikliklerin ve darboğazların giderek artması 
sonucunda, sosyal hizmetleri tek elden koordine etmek, yönlendirmek, hizmetleri nitelik ve 
nicelik açısından etkinleştirmek amacı ile kamu desteğinde organize edilecek hizmetler için 
planlı dönemin başından beri temel politikayı oluşturan 24/5/1983 tarihli 2828 Sayılı 
"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu" kabul edilmiştir. 

Sosyal hizmetlerin sadece muhtaçlara götürülen bir hizmet olmayıp, refahın 
paylaşılmasında bir araç olduğundan hareketle, refahtan  en büyük payı alması için tedbir 
alınması gereken nüfus  da bu gruplar olmaktadır. 

Kadınların aktif  olarak çalışma hayatına katıldığı şehirlerimizde bir çok ailenin kreş 
ve gündüz bakımevi problemi nitelik ve nicelik itibariyle önemini korumaktadır. 

Türkiye'de bakıma muhtaç çocuklar için koruyucu aile programının ve evlat 
edinmenin şartları konusunda daha geniş boyutlu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hükümlü çocuklar niteliği itibariyle çocuk cezaevi şartlarına haiz olmayan bir çok 
cezaevinde büyüklerin yanında kalmaktadır. Bu durumun ivedilikle çözümü gerekmektedir 
denmektedir. V.B.Y.K. Planında sosyal hizmetlerin ve yardımların, sosyal ve ekonomik 
gelişme ile orantılı, toplumun imkanları ve yapısıyla uyumlu olarak artırılarak sosyal 
hizmetlerin devletin denetim ve gözetiminde halkın gönüllü katkısı da sağlanarak bir 
bütünlük içinde yürütülmesi esası kabul edilmiştir. Sosyal hizmetlerde muhtaç olana çeşitli 
imkanların yönlendirilmesinde rehberlik önemli bir politika aracı olarak benimsenmiştir. 

Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç 
sakat ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınacaktır denerek önceliğin çocuklara yöneltildiği 
belirtilmiştir. Korunmaya muhtaç çocukların sosyal, psikolojik ve kültürel gelişmelerin 
sağlanması için çocuk yuvalarının ve yetiştirme yurtlarının niteliklerinin yükseltilmesi ve 
sayıca artırılması hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yetiştirme yurtları, vb. 
kurumlarda korunan çocuklardan çalışma yaşına gelenlerin, bu kurumlardan ayrılmaları 
halinde işyerlerine, sakat ve eski hükümlülerde olduğu gibi belli oranda istihdam 
zorunluluğu getiren yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir, denmiştir. Bakıma muhtaç 
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çocuklar için koruyucu aile programı ve evlat edinmenin şartları konusunda gerekli 
çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. 

Planda, körler, sağırlar, ortopedik özürlüler ve uyumsuz çocuklar için özel eğitim 
hizmeti veren eğitim kuruluşları sayıca ve nitelikleri itibariyle ihtiyaca cevap verebilecek 
seviyeye çıkarılacaktır, ifadesi  yer almıştır. 

Bir milli müessese olarak Türk toplumunda sosyal hizmet ve yardım açısından 
önemli bir yeri olan vakıfların  bu hususiyetlerinden saptırılmadan vakıfların  bu 
hususiyetlerinden saptırılmadan vakıf  hukuku ve kültürüne uygun olarak teşvikinin 
sağlanması benimsenmiştir. 

6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlama (1990-1994) Çocuk Konusunun Ele Alınışı 
a. Genel Politika ve Hedefler 

* 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde gayri safı  yurt içi hasılanın yıllık 
ortalama yüzde 7,0 oranında büyümesi hedef  alınmıştır. Plan döneminin sonunda ise yüzde 
8,1'e ulaşacağı tahmin edilmiştir. 1989 yılında 1325 dolar olan fert  başına GSMH'mnda 
artarak 1994 yılında 1662 dolar olacaktır. (") 

Çağdaş ilerlemelere açık toplum ve rekabete açık ekonomi ilke ve esasları 
doğrultusunda, ülkenin temel sorunları ve gelişme potansiyeli gözönünde tutularak refah 
seviyesini yükseltmek için VI.BYK Planında kabul edilen şu amaçlar esas alınmıştır. 

• Büyümeyi ve gelişmeyi istikrar içinde ve sektörler arası dengeyi dikkate alarak 
gerçekleştirmek, 

• Gelir dağılımını iyileştirici sosyal politikaları öncelikle uygulamak, 
• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) yanında sosyal amaçlı yeni programlara ağırlık 

vererek bölgeler arası gelişmişlik farklarına  göz azaltmak, 
• İşsizliği azaltmak, 
• Doğal dengeyi korumak ve geliştirmek, 
• AT'ye geçiş sürecinde gerekli yapısal uyumu hızlandırmak, 
• Sosyal güvenlik sistemini yaygınlaştırmak, 
• Kültür zenginliklerimizi araştırmak ve tanıtmak, milli kültürümüzü yaşatmak ve 

geliştirmek, kültür hizmetlerini yaymak, 
• Türk toplumunun temel taşı olan aileyi ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 

desteklemek ve güçlendirmek, kadının ve çocuğun korunması ve eğitilmesine öncelik 
vermek, 

• Kırsal kesime götürülen hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve yaygınlaştırmak, 
• Sağlık hizmetlerini etkili, sürekli, kolay erişilebilir bir niteliğe kavuşturarak ülke 

sathına yaymak, 

• Eğitimin her kademesinde kaliteyi yükseltmek, imkan ve fırsat  eşitliğini artırmak 
ve eğitimin finansman  kaynaklarını çeşitlendirmek, 

Metinde Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı VI.B.Y.K. Planı Olarak kısaltılarak kullanılmıştır. 
1988 yılı fiyatları  ile verilmiştir. 
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• Gençliğin beden ve ruh sağlığını geliştirmek için beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerin  i yaygın laştırmak, 

• Toplumumuzun en önemli bölümünü oluşturan çiftçi,  memur, esnaf,  işçi ve 
emeklilerden oluşan ortadireği ekonomik ve sosyal yönden güçlendirmek. 

Ayrıca bu Planın Strateji dokümanında aile, kadın, çocuk başlığı altında; milli ve 
manevi değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde, dolayısıyla milli bütünlüğü ve 
dayanışmanın pekiştirilmesinde temel unsur olan aile müessesinin her bakımdan 
güçlendirilmesi ekonomik kalkınmaya paralel olarak sosyal yapıdaki değişme ve 
gelişmelere uyum sağlamasına yardımcı olacak tedbirlerin alınması ilkesi benimsenmiştir. 

Eğitim politikaları içersinde, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, fırsat  eşitliğinin 
sağlanması, müfredat  programlarının kalkınmanın ve teknolojik ilerlemenin gerekleri 
doğrultusunda geliştirilmesi, eğitimde modern eğitimi teknolojilerinin kullanılması gibi 
temel politikalar benimsenmiştir. 

Strateji dokümanında ayrıca sosyal güvenlik başlığı altında; mahalli idarelerin, 
gönüllü kuruluşların ve özel kesimin işbirliği ile korunmaya muhtaç olan çocuk, sakat ve 
yaşlıya yönelik programlara da öncelik tanınacağı, sosyal hizmet ve yardım programlarında 
koruyucu ve önleyici uygulamalara öncelik verileceği, sosyal hizmet alanında özel kesimin 
girişimlerinin etkinliği gözönünde bulundurularak teşvik edileceği belirtilmiştir. 

Hedefler  başlığı altında ise nüfus  artış hızının 1990-1995 döneminde ortalama yüzde 
2,16'ya ineceği, bebek ölüm oranının binde 51'e düşürülmesiyle doğuşta hayatta kalma 
ümidinin 68 yıla yükseltileceği hesaplanmıştır. 

Sağlık sektöründe 19.000 hasta yatağı, 750 sağlık ocağı ve 1500 sağlık evinin 
hizmete sokulacağı planlanmıştır. 

Okullaşma oranlarının, okul öncesi eğitimde yüzde 11,5, ortaokullarda yüzde 80,0, 
genel liselerde yüzde 24,0, meslek liselerinde yüzde 21,2 olacağı hedeflenmiştir. 

Sosyal sigorta programları ile kapsanan nüfusun  ise toplam nüfusun  yüzde 75,0, 
olacağı tahmin edilmiştir. 

b. Sosyal Hizmet ve Yardımlar 

Sosyal hizmet ve yardım programlarında koruyucu ve önleyici sosyal hizmet 
politikalarına, uygulamalarına yeterince yer verilmemesi, hizmetlerin müessese bakımından 
yoğunlaşması gibi bir sonucu doğurmuştur. 

Aile yapısının değişmesi, sosyal hizmetlere olan talebi giderek artırmıştır. Özellikle 
metropol kentlerde nüfusun  her kesimi için organize olmuş koruyucu, önleyici ve telafi  edici 
sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal hizmet ve yardımlardan 
faydalanması  gereken nüfus  grupları hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayışı, hizmetlerin 
planlanmasında ve uygulamasında hedef  grupların belirlenmesinde, yatırımların il bazında 
dağıtılmasında güçlükler yaratmaktadır. 

Sosyal hizmetler ve yardımlar konusunda VI.B.Y.K. Planı döneminde 1986 tarih ve 
3294 sayılı Kanunla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının  kurulması önemli 
gelişmelerden olmuştur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu genellikle fertlere  hizmet ulaştırmakta 
aile, okul, toplum merkezleri gibi asıl sorunların giderilmesinde dolaylı olarak ve katkı 
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sağlayıcı meseleleri kaynağında çözmeye yönelik faaliyetlere  etkin bir şekilde 
başlayamamıştır. VI.B.Y.K. Planı ilkeleri doğrultusunda hazırlanan, muhtaç çocuk, sakat 
veya yaşlıya, ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili kıstas ve esasları belirleyen Ayni ve 
Nakdi Yardım Yönetmeliğinin uygulamaya konulması bu alanda atılan önemli adımlardan 
olmuştur. 

Eğitilemez durumdaki zihinsel ve bedensel özürlü çocuk ve ailelerin yoğun sosyal 
hizmet ve yardıma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Özellikle büyük kentlerde ve metropol merkezlerde çocuk ve gençlerin suça 
yöneltmemeleri için belirli semt ve mahallelerde danışmanlık yapacak sosyal hizmet 
görevlilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Risk grubunu oluşturan çocukların suç işlemeden 
korunması amacı ile koruyucu bakım ve sosyal hizmete duyulan ihtiyaç devam etmektedir. 
V. Plan ilke ve politikalarından olan ve geliştirilmesi gereken aile danışma hizmetleri 
birimlerinin bu konuda da görev yapması gerektiği vurgulanmıştır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarında  yapılacak yardımların sürekliliğinin 
ve miktarının bilinmemesi, eğitim, sağlık gibi devamlı nitelikteki yardımların planlanması 
açısından güçlük teşkil etmektedir. Yardımların muhtaç vatandaşlara dağıtılmasında 
kullanılan kriterlerin ve yardım isteyenleri araştıran bir sosyal hizmet mekanizmasının 
yeterince geliştirilememiş olması, yardımların yaygınlaşmasında ve gerçekten sosyal 
yardıma muhtaç kişilere dağıtılmasında zaman zaman güçlüklere yol açmaktadır. Bu alanda, 
halkın her yönü ile gönüllü iştirakini artırmak gereği temel politikalardan olmuştur. 

VI.B.Y.K. Planının Sosyal Ekonomi başlığı altında ele aldığı "Sosyal Hizmet ve 
Yardımlar" bölümünde aşağıda verilen temel politikalar yer almıştır. 

Sosyal hizmetler ve yardımların sosyo-ekonomik gelişme ve toplumsal refah  ile 
orantılı, toplumun yapısıyla ve imkanları ile uyumlu olarak artırılmasının esas olacağı 
belirtilmiştir. 

Sosyal hizmet ve yardım programlarında koruyucu ve önleyici uygulamalara öncelik 
verileceği ifade  edilmiştir. 

Gerek kamu, gerekse özel ve gönüllü kuruluşlarca sunulan hizmet ve yardımlarda 
kaynakların rasyonel kullanılmasına özen gösterileceği belirtilmiştir. 

Sosyal hizmetler ve yardımların ulaştırılmasında aile birimi esas alınacaktır, yardıma 
muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması, toplum hayatına intibakları, istihdamları, 
yaşlıların korunması ve korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılmasına yönelik 
politikaların uygulanmasında ilgili bütün kuruluşların etkin işbirliğinin sağlanacağı ilkesi 
kabul edilmiştir. 

Korunmaya muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılarla ilgili düzenlemeler yapılarak 
hizmetlerde bunlara öncelik tanınacağı belirtilmiş, muhtaç yaşlı ve sakat kişilere ödenen 
aylıklarda ayarlamalar yapılacağı kabul edilmiştir. Müessese bakımı yerine mümkün olduğu 
kadar aile içinde bakım hedef  alınarak hizmetler bu yaklaşımla organize organize edileceği, 
müessese bakımı yapılan hallerde toplumla bütünleşmeye önem verileceği ilkesi 
benimsenmiştir. 

Sosyal hizmet ve yardımların düzenlenmesinde mahalli yöneticiler ile o mahallin 
insanlarının daha fazla  rol almaları sağlanması esası getirilmiştir. 
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Kreş, gündüz bakımevi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, özürlüler için 
rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ve benzeri sosyal tesislerin yapımında vakıflar  ve 
özel kesim girişimlerinin teşvik edileceği politik bir tercih olmuştur. 

Mahalli idarelerin sosyal hizmet ve yardımlar konusundaki katkıları artırılacaktır, 
denmiştir. 

Alkolizm, toksikomani, fuhuş,  fuhuşla  ilgili bulaşıcı hastalıklar, kötü alışkanlıklar ile 
mücadele ve eski hükümlülerin korunmaları ile ilgili olarak sosyal rehabilitasyon 
uygulamaları etkinleştirilerek yaygınlaştırılacağı bu alandaki politikalardan olmuştur. 

7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) Çocuk Konusunun Ele Alınışı 

a- Genel Politika ve Hedefler: 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (*) 30.10.1984 tarihli 3067 sayılı Kanun 

gereğince TBMM Genel Kurulunun 18.7.1995 tarihli 142 Birleşimde onaylanmıştır. 

Sürdürülebilir bir büyüme ortamını korumak ve üretim normlarındaki köklü değişim-
dönüşüm süreciyle ortaya çıkan bilgi toplumuna ulaşabilmek için, Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal yaşamında ciddi Yapısal Değişim Projelerini hayata geçirmesi gerektiği VI1.B.Y.K. 
Planında ifade  edilmiştir. Yapısal Değişim Projesi ile insan kaynaklarının geliştirilmesi 
sağlanacak, demokratikleşmeyi sağlayıcı dönüşüm projelerine önem verilecek, 
sanayileşmeye yeni bir ivme kazandırılacak, teknoloji yeteneği artırılacak, vergi alanında, 
sosyal güvenlikte, tarımsal politikalarda, kamu hizmetlerinde, mahalli idarelerde ve altyapı 
hizmetlerinde çok önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirilecektir denilmektedir. Bu 
nedenle VII.B.Y.K. Planı incelenirken dikkate alınacak en önemli husus, az önce açıklanan 
sorun alanlarında temel yapısal değişimi sağlamaya yönelik kararların alındığı olmalıdır. 

VII.B.Y.K. Planı Stratejisi Dokümanın "Amaçlar, İlkeler, Politikalar ve Plan 
Döneminde Uygulancak Temel Yapısal Değişim Projesi" başlığı altında; Türkiye'yi 21. 
Yüzyıla taşıyacak VII.B.Y.K. Planı küreselleşmenin avantajlarından en üst düzeyde 
yararlanarak çağı yakalamayı ve ülkemizin gelişmiş dünya ülkeleri arasında seçkin yerini 
almasını hedeflediği  belirtilmektedir. Bu amaçla özgür ve demokratik bir ortamın 
sağlanmasına, bireyin ön plana çıkarılmasına, sürdürülebilen hızlı bir büyümenin 
gerçekleştirilmesine, toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve gelir dağılımının 
iyileştirilmesine, üretken istihdamın artırılmasına, sanayileşmenin hızlandırılmasına, 
teknoloji de atılım yapılmasına, dünya refahından  daha yüksek pay alabilmek için eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve toplumun tüm bireylerine yeteneklerine uygun eğitimin 
verilmesine, kültürel gelişmenin sağlanmasına, toplumun tümünün sosyal güvenlik ve temel 
sağlık hizmetlerine kavuşturulmasına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, 
çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine çalışılacağı ifade  edilmiştir. 

Sosyal sorunları çözebilecek kurumsal düzenlemelerde, insan kaynaklarının 
geliştirilmesinin, devletin sosyal görevlerinin yeniden tanımlanmasının, bölüşümün 
ekonomik ve sosyal dengeleri de dikkate alacak bir yapıda iyileştirilmesinin, emek 
piyasasının etkinliğinin artırılmasının ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önem 
taşıdığı belirtilmiştir. 

Sosyal devlet anlayışı, toplumsal yaşamın yüksek olduğu eğitimi, sağlık ve sosyal 
güvenlik konularında yoğunlaştırılacak, sübvansiyonlar bütünleştirilecek, uygulamada 
objektiflik,  etkinlik ve yararlananların ödeme gücü dikkate alınacaktır denilmektedir. 

Metinde Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı VII.B.Y.K. Planı olarak kısaltılarak kullanılmıştır. 
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VII.B.Y.K. Planının makro ekonomik tahminlerinde ise, orta vadeli tahminler 
çerçevesinde Plan döneminde ekonominin yıllık ortalama yüzde 5 ile yüzde 6,6 oranında 
büyüyeceği belirtilmiştir. 

VII.B.Y.K. Planı dönemi sonunda, nüfus  artış hızının yüzde 1,5'e ve toplam 
doğurganlık hızının 2,33'e düşeceği tahmin edilmektedir. Bebek ölüm hızının bu Plan 
dönemi sonunda binde 35,3'e düşmesi ve doğuşta hayatta kalma ümidinin 69,1 yıla 
yükselmesi beklenmektedir. 

Nüfusun  üç ana yaş grubunun toplam nüfus  içindeki paylarında değişmelerin olacağı 
belirtilerek, 0-4 yaş grubunun payının azalacağı, 15-64 ve 65 ve üstü yaş gruplarının toplam 
nüfus  içindeki paylarının artacağı hesaplanmıştır. Doğum öncesi ve sonrası bakım 
hizmetleri ile doğum ve düşük sonrası aile planlaması hizmetlerinin güçlendirilmesi ve 
güvenlik annelik projesinin ülke çapında yaygınlaştırılması ilkesi ve politikası 
benimsenmiştir. Ayrıca ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin götürülmesinde hizmetler 
yeterince yararlanamayan kesimlere öncelik verilmesi ve hizmetin niteliğinin 
yükseltilmesinin önem kazandığı belirtilmiştir. 

VII.B.Y.K. Planında çocukları kötü muamele ve kötü alışkanlıklardan koruyucu, 
suça itilmelerini engelleyici önlemlerin bir bütünü olarak ele alınacağı, suça eğilimli, 
sorunlu, evden kaçan ve sokakta risk altında yaşayan çocuklar için koruyucu ve önleyici 
hizmetlerin geliştirileceği, suça yönelen ve suç işleyen çocukların yeniden topluma 
kazandırılmasının temel politikalardan olduğu yer almıştır. 

Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesinde ideal ortamın aile olduğu ilkesinden hareketle, 
aileyi destekleyici önlemlere, koruyucu aile ve evlat edinme uygulamalarına ağırlık 
verileceği, kurumsal bakımın iyileştirilmesinin sağlanacağı öngörülmüştür. 

Eğitim süreci dışında kalmış çocukların eğitim sistemine yeniden katılmaları ve bir 
mesleki eğitim görmelerinin sağlanacağı, çalışan çocukların çalışma şartları, sağlık, sosyal 
güvenlik ve mesleki eğitim konularındaki sorunlarının çözümü üzerinde önemle durulacağı, 
uzun dönemde çalışma hayatından çıkarılmalarını sağlayacak ortamın oluşturulmasına 
çalışılacağı ifade  edilmiştir. 

Küçükleri Koruma Şube Müdürlüklerinin yeterli uzman kadroya ve altyapıya 
kavuşturulması, çocukların korunması ve suça yönelmesinin engellenmesi açısından önemli 
bir imkân sağlayacağı ifade  edilmiştir. 2253 Sayılı Çocuk Mahkemeleri Kuruluş Görev ve 
Yargılama Koşulları Hakkında Kanun'da değişiklik öngören yasa teklifine  yaş tespiti ile 
ilgili hususları içeren bir hüküm eklenecek, mahkemelerin ülke düzeyinde yaygınlaştırılması 
için yeterli uzman kadro ve altyapı oluşturmaktır denilmektedir. Sözkonusu Kanunu ile 
öngörülen çocuk gözlem ve kabul merkezlerinin kurulması sağlanacak, tutuklu çocuklar için 
çocuk alıkoyma merkezleri ve çocuk gözetimevleri kurularak çocuklar yetişkin suçlulardan 
tamamen ayrılacaktır. 

Çocuk mahkemelerinde verilen kararların temyiz incelemesi için Yargıtay'da ayrı bir 
ihtisas dairesi kurulacaktır. Çocukların çalışması ile ilgili yasa da birlik sağlanması ve 
eksikliklerin giderilmesi suretiyle çalışma yaşı, çalışma işkolu ve çalışma şartlarının 
denetlenmesi imkanlarının artırılması, çocukların iş kazası, meslek hastalıklarına karşı 
korunması ve sosyal güvenliklerinin sağlanması temin edilecektir politikası detayları ile 
getirilmiştir. 
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VII.B.Y.K. Planı döneminde eğitim en öncelikli sektör olacaktır. Gelişen 
toplumumuzun, yaşadığımız teknoloji çağının ve günümüzde gözlenen globalleşme ve 
entegrasyon süreçlerinin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesinde bilgi kadar, mesleğe yönelik beceri, iş teknikleri ve çabuk uyum yeteneği 
gibi yeni donanımları önplana çıkartmakta, bu ise genel eğitimin içinde ve yanında çok 
tutarlı ve yeni bir meslek eğitimi yapılmasını zorunlu kılmaktadır. İş yeri-okul bütünlüğüne 
dayalı ve ehliyet kazandırıcı bir eğitim eğitimin her kademesinde uygulanacaktır. 
VII.B.Y.K. Planı dönemi sonunda okullaşma oranlarının okul öncesi eğitimde yüzde 16, 
sekiz yıllık zorunlu temel eğitimde yüzde 100, ortaöğretimde yüzde 75 ve yükseköğretimde 
yüzde 19 olacağı öngörülmektedir. Üstün zekalı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda 
yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim kurumlarının geliştirilmesine önem 
verilecek ve özel sektörün bu alandaki girişimleri desteklenecektir denmektedir. 

VII.B.Y.K. Planının Sosyal Güvenlik Reformu  başlığı altında sosyal güvenlik 
sisteminin nüfusun  tümüne yaygınlaştırılması sağlanacaktır denmek suretiyle çocuklarında 
her türlü sosyal güvenlik hakkından yararlanabileceği ifade  edilmektedir. Herkesin kapsama 
alınması ile çalışan çocukların, yetim çocukların haklarının korunacağı ayrıca aile yardımı 
uygulamalarının bir sigorta programı olarak düzenlenmesi ve işsizlik sigortasının 
oluşturulması ile ailenin dolayısı ile çocukların refahının  dolaylı bir katkının sağlanabileceği 
ifade  edilmektedir. 

II. Genel Değerlendirme 

Toplumumuzun gelişmesi ve kalkınması büyük ölçüde yeni kuşakların sağlıklı 
yetiştirilmesine ve iyi eğitilmesine bağlıdır. 

Nüfusumuzun  büyük bir oranını oluşturan çocukların korunması, sağlığı, eğitilmesi 
ve uygun hayat standartlarına kavuşturulmaları Planlı Dönemin temel hedeflerinden 
olmuştur. 

İyi yetişmiş, teknolojik donanımlara sahip üretken küreselleşme sürecinde yerini 
özenle sağlayabilen, sorumluluk sahibi nesiller, sağlıklı ve kalkınabilmiş bir toplum olmanın 
önkoşulu olarak kabul edilmektedir. Çocuklara kalkınmanın nimetlerini eşit bir şekilde 
sunarken bir yandan da onlara ilerde, kalkınmanın ve refahın  bir aracı olarak önemli 
görevler yüklediğimizi kabul etmek durumundayız. 

1995'te Kopenhag'da toplanan BM Dünya Kalkınma Zirvesinde de belirtildiği gibi 
ekonomik ve sosyal politikaları iç içe ele alan, temelinde insan merkezli bir kalkınma ve 
sosyal gelişmeye yönelmiş bütüncül bir kalkınma ve gelişme kaydedilmelidir. Kadınların 
eğitiminin kalkınmanın önemli bir itici gücü olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu 
gelişmenin ışığında özellikle VII.B.Y.K. Planı, dünyadaki hızlı yapısal değişmeler ve 
bunların ortaya koyduğu yarış ortamında Türkiye'nin çağı yakalamak amacıyla yapısal 
uyum projelerine önem verilmesi ve ciddi toplumsal dönüşümleri gerçekleştirecek bir 
performansı  göstermesi hedeflenmektedir.  Bu aşamada devletin sosyal görevlerinin yeniden 
tanımlanması, bölüşümün ekonomik ve sosyal dengeleri de dikkate alacak bir yapıya 
kavuşturulması, yerel yönetimlerin güçlendirilerek sorumlulukların bölüşümüne katkıda 
bulunması beklenmektedir. 
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CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARINDA 
ÇOCUĞUN YERİ 

Doç. Dr. Berna ARDA 

"Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarının sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri; üzerine 
düştüğümüz çok gerekli bir diriklik işidir (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın) bu yönden 

bize kıvanç verecek yolda çalışmakta olduğunu görmekteyiz". 

Mustafa  Kemal Atatürk 

1 Kasım 1934 TBMM 4. Dönem 4. Toplantısı 
Açış Konuşmasından 

Genel Olarak 
Bu çalışmada Cumhuriyet döneminde sağlık politikaları oluşturulurken, bu oluşum 

içerisinde çocuğa ilişkin yerin ne olduğu üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede Osmanlı 
İmparatorluğu'nda çocuklara yönelik sağlık hizmeti ile Cumhuriyet'ten sonra verilmeye 
başlanan hizmetin ayrıntılı bir karşılaştırması yapılmayacak, sadece Cumhuriyet 
yaklaşımının özgün noktalan üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ağırlıklı olarak Refik 
Saydam ve Behçet Uz dönemi ile Sosyalizasyon Yasası'nın bu politikadaki belirleyici 
konumları vurgulanacaktır. 

Anadolu'da Cumhuriyet' ten Önce Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Çocukların sağlık ve hastalığının, yetişkinlerinkinden ayrı bir alan olarak algılanması 
ve özel uzmanlık gerektirdiği saptaması çok eski tarihli değildir; ancak tıbbın tarihsel 
gelişim çizgisine bakıldığında Efes'li  Soranus, Aegina'lı Paul ve Razi gibi kimi hekimlerin 
çocuk hastalıkları ile özel olarak ilgilendikleri, o dönemlerde "pediatri" alan olarak henüz 
tanımlanmamış olmakla birlikte, dikkat çekmektedir. Bergamalı Galen'in çocuk hastalıkları 
ile ilgili kısa bir monografisi  bulunmaktadır: Liber de  passionibus puero um Galeni belki de 
Galen'e ait olmayan, ama hemen tüm Ortaçağ boyunca çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili 
bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır. Özellikle çocukların hastalıklarına yönelik olarak 
basılmış olan ilk kitap 1472 tarihini taşımaktadır ve Paulus Bagellardus'a aittir (3). 19. 
yüzyıl başlarında Avrupa'da, özellikle çoğu Fransa'da olmak üzere tek tük çocuk 
hastanelerine rastlamak mümkündür. Endüstri Devrimi' nin başta İngiltere' de belirgin 
olarak yaşama geçmiş olması ve bununla ilişkili biçimde yoğun çocuk emeği kullanılmaya 
başlanmasının çarpıcı bir eşzamanlılık gösterdiğini belirtmeliyiz. Bunun yanısıra hem tıbba 
bilimselliğin tüm yöntem ve sonuçlarıyla yerleşmeye başlaması, hem de tanı ve tedavi 
alanında son derece belirgin ilerlemelerin kaydedilmesi, tüm öteki dallarda olduğu gibi 
pediatri alanında da 19. yüzyıl ortalarından itibaren kendini hissettirmektedir. Bir yandan 
çocuk kliniklerinin açılması, öte yandan pediatri derslerinin ayrı konular olarak tıp 
fakültelerinin  ders programlarına girmesi, uluslararası kongre gibi bilimsel toplantıların 
düzenlenmesi, pediatri dergilerinin yayınlanmaya başlaması gibi, alanın gelişmesine ve 
yerleşerek zenginleşmesine yönelik çalışmaları 1850'lerden sonra yoğun bir biçimde 
izlemek mümkündür. 

Türkiye'de Cumhuriyet'den önceki dönemde Fatih döneminin hekimlerinden Eşref 
bin Muhammed'i ve daha sonraları Abbas Vesim ve Şaban Şifai'yi,  Gevrekzade Hafız 
Hasan Efendi'yi  günümüz çocuk hekimlerinin kendi dönemlerindeki temsilcileri olarak 
kabul etmek mümkündür. Bunun yanı sıra; bu başlık altında Dr. Besim Ömer Paşa'nın, onu 
ülkemizde sosyal pediatrinin öncülerinden saymamızı gerektiren çalışmalarını, II. 
Abdülhamit'in bir kızını kaybettikten sonra 1899 yılında Şişli Etfal  Hastanesi'nin 
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açtırmasını, yine 1880'li yılların İstanbulu'nda çalışan İtalyan bir çocuk hekimi olan Dr. 
Violi' nin yoğun çabalarını, Üniversite Reformu'  na kadar tıp fakültesi'nde  Emraz-ı Etfal 
Hocası olarak çalışan Prof.  Dr. Kadri Reşit Anday'ı da hatırda tutmak gereklidir (2). 

Cumhuriyetin Aydınlanmacı Felsefesi  ve Çocuklar 

Ulusal Kurtuluş Savaşı yürütülürken genel olarak kamunun sağlığına ve bu arada 
çocuklarınkine de önem verildiğini söylemek mümkündür. İlk TBMM Hükümeti tarafından 
2 Mayıs 1920 tarihinde 3 numaralı yasayla "Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti"nin, 
yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın kurulmuş olması, verilen bu önemin başlıca 
göstergelerinden biri olsa gerektir. Önce Muvakkat İcra Encümeni (25.4.1920-3.5.1920), 
ardından da İcra Vekilleri Heyeti (5 adet, 3. 5. 1920 ile I. İnönü Hükümeti'nin kurulduğu 
29.10.1923'e kadar) programlarında o güç koşullarda bile sağlık konusuna, özellikle 
koruyucu hekimliği ön planda tutan özel bir yerin verildiğini görürüz. 

Bunlardan 5. İcra Vekilleri Heyeti'nin 5.9.1923 tarihinde Meclis'te okunan 
programında sağlıkla ilgili olan bölümde çocuklara yönelik aşağıdaki açıklamaya rastlamak 
mümkündür (15). 

"...Mütemadi  harbler  takriben  200 000 şehit yavrusunu bugünkü  neslin ve 
hükümetin  himaye ve şefkatine  terk  etmiştir.  Sıhhiye ve Muaveneti  İçtimaiye  Vekaleti  bütçe 
darlığından  dolayı  bunların ancak yirmi bin kadarına  bakabilmektedir.  Daha büyük bir 
miktarın  bu himaye ve şefkatten  müstefıd  olmaları  için varidat  teminine Sıhhiye ve 
Muaveneti  İçtimaiye  Vekaleti  gayret  edecektir....  " 

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Mayıs 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı 3 sayılı 
yasa ile kurulmuş olması son derece önemlidir. Bu, Cumhuriyet anlayışının, sağlık işlerini 
çok uzun bir süre farklı  bir kavrayışla yürütmüş olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan, ne kadar 
değişik bir açılımla algıladığını ve sağlığın öncelik tanınması gereken bir konu olarak 
düşünüldüğünü gösteren kanıtlardandır. 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıha  Kanunu'nun ilk dört 
maddesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın görev tanımını yapan maddelerdir. Buradan 
konumuzla ilgili çıkarımlar yapmak üzere, kanunun kimi bölümlerine yer vermekte yarar 
olacaktır: 

Umumi Hıfzıssıhha  Kanunu (No: 1778, RG tarih ve sayısı 29.3.1931-1760) 

Madde  1- Memleketin  sağlık  şartlarını  düzeltmek  ve milletin  sağlığına  zarar veren 
bütün hastalıklar  veya diğer  zararlı  etkenlerle  mücadele  etmek  ve gelecek  neslin sağlıklı 
olarak  yetişmesini temin ve halkı  tıbbi ve sosyal yatırımdan  faydalandırmak  genel 
hizmetlerindendir. 

Madde  3- Sağlık  ve Sosyal  Yardım  Bakanlığı  bütçeleriyle  muayyen hadler  dahilinde 
aşağıda  yazılı hizmetleri  doğrudan  doğruya  yapar. 

a) Doğumu arttıracak  ve çocuk ölümlerini  azaltacak  tedbirleri  almak  (Nüfus 
Planlaması  Hakkındaki  Kanunun  kabul  edilmesiyle  yürürlükten  kalkacaktır). 

b) Annelerin doğumdan  evvel ve sonra sağlıklarını  korumak, 
c) Memlekete  bulaşıcı ve salgın hastalıkların  girmesine engel olmak, 
d) Yurt  içinde  her çeşit bulaşıcı ve salgın hastalıklarla  veya çok miktarda  ölümlere 

sebep olan diğer  zararlı  etkenlerle  mücadele  etmek, 
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g) Çocukluk  ve gençlik  sağlığına  ait işlerle,  çocuk sağlık  ve bünyesinin korunması 
ve gelişimine ait kuruluşları  denetlemek, 

h) Okul  sağlığı  hizmetlerini  yürütmek 

ALTINCI  BAP 
Çocuk  Hıfzıssılıast 

Madde  151- Sıhhat  ve İçtimai  Muavenet  vekaleti  küçük  çocuk hıfzıssıhası  ve 
bunlarda  görülen  vefiyatın  azaltılması  için lazım gelen müesseseler açarak  idare  eder  ve 
çocuk hıfzıssıhası  faydalarının  halk  arasında  intişar ve tatbikini  teshil  edecek  tedbirleri 
ittihaz eyler. 

Madde  152- Çocuk  düşürmeye  vasıta olup Sıhhat  ve İçtimai  Muavenet  vekaletince 
tayin olunacak  alat ve levazımın ithal ve satışı memnudur.  Bunların tababette  müstamel 
envai Sıhhat  ve İçtimai  Muavenet  Vekaletinin  tayin edeceği  şartlar  dairesinde  ithal edilir 
ve eczanelerde  reçete ile satılır. 

Madde  153- Devletin resmi kurumlarında  doğum  yardımı  mecannidir.  Sıhhi ahvali 
daha  fazla  kalmayı  istilzam etmeyen vakayide  lohusaların  doğumdan  sonra müesseselerde 
bir hafta  alakonulması  mecburidir. 

Madde  154- Hükümet  ve belediye  tabipleri  ve ebeleri fakir  kadınların  doğurmasında 
meccanen yardıma  mecburdurlar. 

Madde  155- Kendisi  ve çocuğunun sıhhati için bir zarar husule getirmeyeceği  bir 
tabip tarafından  tahriren tasdik  edilmedikçe  kadınların  doğumlarından  mukaddem  üç hafta 
ve doğurmasını  müteakip  yine üç hafta  zarfında  fabrika,  imalathane ve umumi ve hususi 
müesseselerde  çalışması ve çalıştırılması  memnudur. 

Madde  158- Yedi  yaşından  aşağı olan metruk,  öksüz veya babası ve anası hayatta 
çocukları  gerek  para ile, gerek  parasız kabul  ederek  bakan resmi ve hususi bütün 
müesseseler Sıhhat  ve İçtimai  Muavenet  Vekaletinin  murakebe  ve teftişine  bağlıdır.  Bu 
tarzdaki  müesseselerin küşadı,  sahipleri tarafından  vekalete  ihbar olunur (Madde  159, 160 
ve 161 de  aynı konu ile ilgilidir). 

Madde  162- Nüfusu  onbinden  fazla  olan mahallerde  belediyeler  bir "Süt  çocuğu 
muayene ve müşavere evi" tesis ederler.  Bu müesseselerin vasıf  ve şartları  ve vazifeleri 
Sıhhat  Vekaleti'nce  tayin olunur. Nüfusu  kırk  binden  fazla  olan mahallerde  bunlara merbut 
olmak  üzere bir "Süt  damlası"  tesis edilir.  Nüfusu  yüz binden  fazla  olan mahallerde  bu 
müesseseler ihtiyaca göre tezyit  olur. 

Madde  163- Bilumum mekteplerin  bina ve sıhhi şartları  ve sari salgın 
hastalıklardan  ,,,,,,,,, hususları Sıhhat  ve İçtimai  Muavenet  Vekaletinin  murakebesi 
altındadır 

Madde  164- Alelulum  mekteplerde  muayyen fasılalarla  talebenin beden,  ruh, göz ve 
kulaklarına  ait muayeneler mekteplerin  hususi tabipleri  tarafından  icra ve her talebeye 
mahsus ayrı kayıt  varakalarına  tesbit olunur. 

Madde  165- On yaşından  aşağı çocuğun babası, anası veya öksüz olanlarda  sair 
hısımları tarafından  hayat ve sıhhati ve ahlakını  tehlikeye  maruz bırakacak  fena 
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muameleye, teşviklere  veya cebre duçar  olduğu  takdirde  bunların belediye  veya devlet 
müesseselerine kabul  edilmek  üzere nezdinde  bulunduğu  kimselerden  ayrılması caizdir. 

Madde  168- Her  şehir ve kasaba belediyeleri  o şehir ve kasabanın varsat ve 
nüfusunun  adedine  göre icab eden  büyüklükte  küçük  çocukların  temiz hava almasına 
mahsus bahçeler ve spor meydanları  vücuda  getirmeye  mecburdurlar. 

İşçiler  Hıfzıssıltası 

Madde  173- Oniki yaşından  aşağı bütün çocukların  fabrika  ve imalathane gibi her 
türlü  sanat müesseseleriyle  maden  işlerinde  amele ve çırak  olarak  istihdamı  memnudur. 
Oniki yaş ile onaltı  arasında  bulunan kız  ve erkek  çocuklargiinde  azami sekiz  saatden  fazla 
çalıştırılamaz. 

Madde  174- Oniki yaş ile onaltı  yaş arasında  bulunan çocukların  saat yirmiden 
sonra gece çalışmaları  memnudur. 

Madde  177- Gebe kadınlar  doğumlardan  evvel üç ay zarfında  çocuğunun ve 
kendisinin  sıhhatine zarar veren ağır hizmetlerde  kullanılamaz.  Doğurduktan  sonra 155. 
Maddede  tayin edilen  muayyen istirahatini  müteakip  işe başlayan emzikli  kadınlara  ilk  altı 
ay zarfında  çocuğunu emzirmek  üzere mesai zamanlarında  yarımşar saatlik  iki  fasıla 
verilir. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte her alanda girişilen yenileşme ve yeniden 
oluşturulma hareketleri kuşkusuz yansımalarını sağlık alanında da bulmuştur. Hemen 
hemen 2. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar belirgin olan bu dönemi Refik  Saydam  dönemi 
olarak tanımlamak mümkündür (5). Bu dönemin en belirgin özelliği, bulaşıcı hastalıklarla 
mücadelenin öncelikli bir hedef  olarak belirlenmesi ve buna yönelik girişimlerin 
gerçekleştirilmesidir. Bunun yanısıra, nüfusun  arttırılmasına yönelik girişimlerin de 
oldukça ön planda bir amaç olarak belirginleştiğini ve altmışlı yılların ortalarına kadar bu 
eğilimin sürdüğünü söylemek mümkündür (4, 8). Çok uzun bir süredir ihmal edilmiş ve 
yoğun savaşlara sahne olmuş Anadolu' da yaygın bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması 
bu dönemin temel amaçlarından birisidir. Bu hastalıkların hemen herbiri için ayrı ve ona 
özel bir organizasyona girildiğini, giderlerin karşılanması için genel bütçeden kaynak 
ayrıldığını vurgulamak gereklidir. Çünkü hemen herkesin kabul ettiği nokta, girişilen bu 
mücadelenin kesin başarıyla sonuçlandığıdır. Sıtma Savaş Teşkilatı ile Trahom ve Frengi 
Savaş Örgütlerinin kurulmaları, işleyişleri ve elde edilen kazanımlar bu açıdan ayrıca 
incelenmeye değerdir (1). 

Cumhuriyetin Refik  Saydam dönemindeki sağlık politikasının belkemiğini 
"koruyucu sağlık hizmetleri" oluşturmuştur. 1935'de Hıfzıssıha  Okulu'nun açılış 
söylevinde; "Tabip, hastalıkların bertaraf  edilmesinde oynadığı rolden ziyade, sıhhatte 
olanların bu hallerini muhafaza  etmesi için emek sarfedecektir"  sözleriyle, bu politikanın 
Refik  Saydam'ın ağzından çarpıcı biçimde özetlendiğini görmek mümkündür (13). Bu-
yandan çoğu halen yürürlükte bulunan ve sağlık mevzuatının anayasası sayılabilecek 50'yi 
aşkın yasa ile 18 tüzüğün çıkarılması, öte yandan hastane hizmetleri hemen tümüyle yerel 
yönetimlere bırakılarak, devletin ülke düzeyine örnek oluşturmak üzere beş tane numune 
hastanesi kurmuş olması, hükümet tabipliklerinin örgütlenmesi, belki de sağlık hizmetinin 
yürütülmesinin ekip işi olacağı anlayışından hareketle ebe, hemşire ve sağlık memuru 
yetiştirilmesine önem verilmesi Refik  Saydam'ın kişiliğinde Cumhuriyet 
aydınlanmacılığının sağlık alanındaki parlak yansımalarıdır (12,14). Bu dönemde tıp 
öğrencilerinin temel gereksinimlerinin devlet tarafından  karşılanması ve Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde dört yıl zorunlu hizmet yapılması söz konusudur. Koruyucu sağlık hizmetlerinde 
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çalışmayı çekici kılmak amacıyla, hekimlere çok yüksek bir ücret verildiğini de 
belirtmeliyiz (5). Bir sıtma savaş hekiminin bir validen fazla  maaş alıyor olması, trahom 
savaş teşkilatı başkanının milletvekili maaşının üç katı bir aylık gelire sahip olması dönemin 
sağlık politikalarını belirlerken, sınırlı kaynakların kullanımında etik tercihin neye göre 
saptandığını gösteren bir ölçüt olarak değerlendirilebilir. Benzer örnekleri çoğaltmak 
mümkündür, ancak burada, Okyar Hükümeti (22 Kasım 1924-3 Mart 1925)'nin 
programının "Sağlık" başlığı altında bulunan temalara da kısmen değinmek, o dönem için 
ağırlık verilmiş olan konuları belirlememizi sağlayacaktır (15): 

"... Halkımızın  bünyeyi içtimaiyesiniyıpratan  sıtma ile ciddi  bir surette  mücadeleye 
girişmek  Sıhhiye Vekaleti'  nin en esaslı umdesidir. 

Bundan  maada  frengi  ve verem tahribatına,  nüfus  itibariyle  pek şayanı teammül 
olan çocuk hastalıklarına  ve vefiyatına  karşı  koymak  için, bir taraftan  teşkilatı  sıhhiyemizin 
taazzuv ve tevessülüne azami sarfı  gayret  edilecek,  diğer  taraftan  da  teşkilatı  hususiyeye bu 
gayeleri  teminen muavenet ifa  olunacaktır. 

İklim  ve meskenlerini  tebdil  sebebiyle ve bittabii sıhhi meskenlerden  mahrumiyet 
itibariyle  hastalıklara  daha  ziyade  maruz bulunan muhacirlerin  ve harikzedelerin  ahvali 
sıhhiyesine itina etmek  ve bu mıntıkalarda  sıhhi tedabiri  teksif  eylemek  cümleyi 
mesaimizden  olacaktır  " . 

Behçet Uz'un Sağlık Bakanı olduğu dönemde (7.8.1946-10.6.1948) koruyucu ve 
tedavi edici hekimliğe ilişkin hizmetlerde genel bir sağlık hizmeti planlaması girişimine 
rastlamaktayız (4, 5, 9). Kendi adıyla anıldığı gibi, "1. On Yıllık Plan" olarak da 
adlandırılan bu girişimle; "koruyucu sağlık hizmetleri için gerekli örgütün kurulması ve 
geliştirilmesi", "kırsal alanların sağlık hizmetine kavuşturulması", "personeli gereksinimlere 
göre eğitirken, bir yandan yeni personel de yetiştirilmesi", "varolan sağlık kuruluşlarının 
zamanın gerektirdiği koşullara uygun hale getirilmesi", "tüm bölgeleri içine alacak biçimde 
tam donanımlı sağlık merkezlerinin açılması", "bu amaçlara yönelik olarak ulusal düzeyde 
bir Sağlık Bankasının ya da Ulusal Sağlık Sigortası Kurumu ve sağlık sendikalarının 
kurulması" hedeflenmiştir.  Ancak bu örgütlenme modelinin ne yazık ki uygulanamadığını 
ve özellikle Behçet Uz' dan sonra, hemen neredeyse her ilçeye, sağlık hizmeti maliyetini 
çok arttıran, küçük birer hastane görünümündeki sağlık merkezleri kurulmaya başlanmıştır 
(9). 

Kabaca 1950-1960 yılları arasındaki Demokrat Parti döneminde, sağlık 
politikalarında tedavi edici hizmetlere yönelik bir geri dönüşün yaşanmaya başladığını 
söylemek mümkündür. Bu dönemde Olle gibi kimi yabancı uzmanların temel sağlık 
hizmetlerinin önemini vurgulayan görüşleri alınmış ve WHO ile UNICEF gibi uluslararası 
kuruluşlardan yardım sağlanmasına çalışılmasına karşın, dönemin temel karakteristiği 
koruyucu hekimlik uygulamalarının ihmal edilmesi olmuştur (5). 

"Sosyalizasyon yasası" 5 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen ve sağlık hizmetlerine 
reformist  bir yaklaşımla hazırlanmış bir düzenlemedir (4, 5). Bu yasa ve uygulamaları ile, 
Demokrat Parti döneminde sekteye uğradığı dile getirilen temel sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve bu hizmetlerden herkesin eşit biçimde yararlandırılması sağlık 
politikasının yeniden başlıca hedefi  olmuştur. Prof.  Dr. Nusret Fişek'in başlıca mimarı 
olduğu ve "ücretsiz sağlık hizmeti, olanaklar ölçüsünde hekim-sağlık kurumu seçme 
hakkının tanınması, kamu hekimliğine öncelik tanınması, köylerde birinci basamak sağlık 
hizmetini verecek sağlık ocaklarının kurulması, kamu sağlık hizmetlerinin tek elden 
yürütülmesi" gibi son derece çağdaş yaklaşımları içeren Sosyalizasyon yasasının 
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uygulamalarına 1963'te Muş'tan başlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirmenin 
1977'de tüm ülkeye yayılmış olması ve 1982'de ise bu örgütlenmenin tamamlanması 
öngörülmüşken (9), 70'li yıllardan başlayarak önce bu ivmelenmenin kaybedildiğini, 
ardından da Cumhuriyet'in temel felsefesinden  oldukça uzak bir biçimde "sağlık hizmetinin 
hastalar tarafından  satın alınır nitelikte bir hizmet olduğu" yaklaşımının egemen olmaya 
başladığını görüyoruz. Sağlık politikasına hakim olan ve "tedavi ediciliği" merkeze koyan 
böyle bir anlayışın, çocuklar başta olmak üzere toplumsal düzeyde hizmete ulaşmakta ve 
sağlıkta sınırlı kaynakların paylaşımı açısından eşitsizlikler yarattığı açıktır. 

Çocuklara yönelik özel sağlık hizmetleri 

Çocukların "özel" varlıklar olduğu ve pek çok açıdan duyarlık gösterilmeyi 
gerektirdikleri kabul edilmelidir. Günümüzde bu gerçeğin yanısıra, kendi içinde özellik 
taşıyan bazı çocuk gruplarının da bulunduğu vurgulanmaktadır. Kimsesiz  çocuklar,  suçlu 
çocuklar,  mahkum annelerin çocukları,  bedensel  ve ruhsal özürlü çocuklar,  emeği 
sömürülen ve fiziksel  varlığı  tehlikeye  düşürülen  çocuklar,  okul  yoksunu çocuklar 
bunlardan başlıcalarıdır (6). Dile getirilen bu farklı  çocuk gruplarının her biri için 
Cumhuriyetin ilk dönem sağlık politikalarında ayrı ayrı düzenlemelerin yapılamadığı, kısıtlı 
olanakların en öncelikli grup olan "kimsesiz çocuklar"a yönlendirildiği açıktır. Bunun yanı 
sıra; Umumi Hıfzıssıha  Kanunu'nun "İşçiler Hıfzıssıhası"  bölümünde, çocuk işçilerin 
çalışma koşullarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olması da, olumlu bir öğe olarak 
dikkat çekmektedir. 

Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında bir çok farklı  cephelerde 
yürütülen savaşlar, hem de ulusal bağımsızlığın sağlanması için gerçekleştirilen Kurtuluş 
Savaşı, kimsesiz çocukların son derece sık rastlanır ve sorunlarının acilen çözülmesini 
gerektirir bir olgu olarak karşılaşılmasına neden olmuştur. Bu nedenle; bu dönemde Çocuk 
Esirgeme Kurumu' nun kurulması dikkati çeken bir girişimdir. Soğuk bir kış gecesi 
Odakule'de Leh (sonraki adıyla "Nur-u Ziya") Sokağı'ndaki bir toplantıdan çıkan, 
aralarında Ahmet Emin Yalman'ın da bulunduğu bir kaç aydının Le Bon Pastanesi' nin 
mutfak  ızgaraları üzerinde yatarak ısınmaya çalışırken gördükleri ve durumlarından çok 
etkilendikleri küfeci  çocukların Himaye- i Etfal  Cemiyeti'nin kurulması düşüncesine 
kaynaklık ettiği sosyal tarih açısından önemli bir anekdot olarak aktarılabilir (7). Kurucuları 
arasında Dr. Fuat Umay (1885-1963)'ın da bulunduğu Kurum, korunmaya, yardıma muhtaç 
çocuklara götürülen sosyal hizmetlerin organizasyonu ve düzenlenmesi için 192l'de 
kurulmuştur (10). Korunmaya Muhtaç Çocuk tanımının yapılarak, onlara özel bir yasanın 
çıkarılması (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun, Kanun no: 6972, Resmi Gazete 
tarih ve sayısı: 24.5.1975, 9615) ve verilecek sosyal hizmetlerin ayrıca örgütlenmesi ise 
ancak 70'li yıllarda gerçekleştirilebilecektir (6). 

Cumhuriyetin ilanından soma 1926'da Doğum ve Çocuk Bakımevleri Ankara ve 
Konya' da açılmıştır (10). Ayrıca Umumi Hıfzıssıha  Kanunu'nun getirdiği bir başka yenilik 
çocuk sağlığını korumak amacıyla, nüfusu  onbini aşan belediyelerin "Süt çocuğu muayene 
ve müşavere evleri" adıyla dispanserler açmakla yükümlü kılınmış olmasıdır. UHK'nm 162. 
Maddede ön gördüğü dispanserlerin ekonomik gerekçelerle açılamadığını, İstanbul Özel 
İdaresi ve Belediyesi'nce Bakanlıktan verilen emir gereğince Beşiktaş, Edirnekapı ve 
Üsküdar'da sadece üç adet dispanser kurulabildiğini de not olarak düşmeliyiz (10). Dünya 
Sağlık Örgütü ve UNICEF'le yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, Sağlık Bakanlığı içinde 
Ana ve Çocuk Sağlığı ile özel olarak ilgilenmek üzere bir birimin kurulması ise, ancak 1952 
yılına rastlamaktadır (11). Daha sonra genişletilen bu proje ile Ana ve Çocuk Sağlığı 
Merkezleri, Şubeleri ve Köy İstasyonlarının kurulması öngörülmüştür. 1952 ve 1954 
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yıllarında UNICEF'ten sağlanan desteklerle Atatürk Orman Çiftliği  içerisinde bir pastörize 
süt fabrikası  nın kurulması gerçekleştirilmiştir. 1959'da başlatılan "Okul Beslenme Projesi" 
uzun yıllar sürdürülmüştür. 

Aşılama çalışmaları, özellikle çocuklara yönelik yürütülen koruyucu sağlık 
hizmetleri arasında ilk akla gelenlerdendir. Ülkemizde 1923'ten sonra dar kapsamlı olarak 
başlatılan bu çalışmalar, ancak sosyalizasyon yasasının ve dönemin genel yaklaşımının 
etkisiyle sistematik bir biçimde 1961'den itibaren yürütülebilmiş; okul öncesi ve sonrası yaş 
gruplarını hedef  almıştır. Bu dönemde kızamık, boğmaca, tifo,  poliomyelit, difteri  ve kolera 
epidemiyolojik açıdan ilk sıraları almaktadır. 1593 sayılı UHK'ya göre bulaşıcı hastalıklarla 
savaş için çeşitli yöntemler saptanmış, bu yolda kullanılacak her tür aşı ve serumun da 
Hükümet tarafından  hazırlatılması, dışarıdan ithal edilecek aşılar ve serumlar için de 
Bakanlıkça belirlenen niteliklere uygun olması gereği belirlenmiştir. Bu dönem için çiçek 
hastalığının önemi göz önünde tutularak, doğan her çocuğun yaşamının ilk dört ayı 
içerisinde aşılanması ve 30 yaşına gelinceye kadar da, her kesin beş yılda bir aşısını tekrar 
ettirmesi zorunlu tutulmuştur. Ülkemizde son çiçek vakası 1957'de görülmüş ve bu 
hastalığın yeryüzünden eradikasyonu bilindiği gibi 70'li yıllarda başarılmıştır. Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıha  Enstitüsü'nün kuruluşundan kısa süre sonra aşı üretmeye 
başlaması ve serum üretiminin ülke gereksinimini karşılamasıyla 1932'de serum ithalinden 
vazgeçilmesi, üstelik kısa zaman içinde öteki komşu ülkelerin de aşı ve serum gereksinimini 
karşılayabilen bir merkez durumunu alması Cumhuriyet'in temel sağlık hizmetlerini 
merkeze koyan ve o yönde işleyen politikasının ilk başarılı sonuçlarındandır (13,16 ). 

Sonsöz 

Her ne kadar Cumhuriyet yeni yetişen nesiller için elinden geleni yapmışsa da, bebek 
ölüm hızı, çocuklarda aşılanma oranlan göz önüne alındığında anlamlı iyileştirmeler söz 
konusu ise de, bugün Türkiye'de bölgeler arasında önemli farklılıklar  ve dengesizlikler 
olduğu kabul edilmelidir. Çocuk ölüm hızının Türkiye'nin doğusunda binde 70 iken 
batısında binde 48 olması, gebeliği boyunca doğum öncesi herhangi bir tıbbi bakım almamış 
olan annelerin oranının ülkenin doğusunda % 66 iken, batısında % 14 olarak saptanması ve 
doğuda çocukların sadece % 41'inin, batıda ise % 76' sının tam aşılı olması bu konuda 
somut göstergeler olarak değerlendirilmelidir (17). Günümüzde Türkiye'nin ulusal gelir 
düzeyi açısından, yeryüzündeki öteki ülkeler arasında 50. sırada bulunurken, çocuk ölüm 
hızı açısından çok daha gerilere, 80. Sıraya düşmesinin nedenleri üzerinde düşünmek 
gereklidir. Bu rakamlardan ulaşılacak önemli bir sonuç, aslında ölmemesi gereken ya da 
kurtarabileceğimiz çok sayıdaki çocuğumuzu yitirdiğimiz gerçeğidir. Günümüzde sağlık 
bütçeleri oluşturulurken, genel bütçeden ayrılan payın ne kadar düşük tutulduğu ve sağlık 
hizmetlerinin, özellikle koruyucu hizmetlere ve çocuk sağlığına yönelik harcamaların genel 
bütçeden karşılanması önerisinin hayata geçirilmesine hiç sıcak bakılmadığı bilinmektedir. 
Bu açıdan ülkemizin pek çok Afrika  ülkesinin (Togo, Etyopya, Madagaskar, Tanzanya, 
Kenya...) bile gerisinde olduğu vurgulanırken, aynı pay içerisinden doğrudan çocuklar için 
ayrılan miktarın, ne kadar azalacağı da ayrıca göz önünde tutulmalıdır. Benzer biçimde; "ilk 
yaşı içerisindeki tüm çocuklara hiç bir sosyal güvence aranmaksızın, salt nüfus  cüzdanı 
ibrazı karşılığında tıbbi hizmet verilmesi"ne ilişkin, 90' lı yıllarda TTB tarafından  dile 
getirilen öneri de destek bulamamış ve yaşama geçirilmemiştir. Bu genel saptamadan sonra 
sağlık politikalarının Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bulaşıcı hastalıklarla savaşımı ve 
koruyucu tıp uygulamalarını merkezde tutan; hem nüfusu  arttırıcı, hem de ana ve çocuk 
sağlığına öncelik tanıyan bir nitelik taşıdığını, ancak sistematik özellik taşıyan girişimlerin 
1960'da Sosyalizasyon Yasası'yla gerçekleştirilebildiğini söylemek mümkündür. Bunun 
yanı sıra, 557 sayılı Nüfus  Planlaması Hakkındaki Kanun'un çıkmasıyla, nüfus  artışının 
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desteklenmesi yönündeki devlet politikasından belirgin olarak 1965'te vazgeçilmiş olduğu 
da eklenmelidir. 

Geleneksel kültürümüzde çocuk, söz hakkı pek olmayan ve yetişkinlere son derece 
bağımlı bir kesim iken, Atatürk'ün ulusal iradenin temsil edildiği kurumu ve bu kurumun 
açıldığı günü çocuklara emanet etmiş olması, Cumhuriyet Aydınlanmasının geleceğini 
nerede gördüğünün açık bir kanıtıdır. Belki bu ruhu kavramanın bir yolu da, bir zamanlar 
her Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak törene giderken, üçerli sıra olmuş öğrencilerin bir 
ağızdan söylediği, ezgisini hemen hatırlayabileceğimiz bir marşın satır aralarında gizli 
olabilir mi? Dikkat edilirse, bu dizelerin Ata'nın gençliğe hitabesinin çocuğa yönelmiş bir 
uzantısı niteliği taşıdığı hemen fark  edilecektir. 

ÇOCUK MARŞI 

Türk  çocukları,  Türk  çocukları 

Gözler  ileri,  başlar yukarı 

Yarınki  hayat yurd  ufukları 

Herşey  sizindir  Türk  çocukları 

Çocuklar  aziz vatan malıdır 

Ulu  ağacın birer dalıdır 

Yardım  görmeli  bakılmalıdır 

Özü ateşli  Türk  çocukları 
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CUMHURIYET'IN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE 
ÇOCUK NÜFUSUNDAKI GELIŞMELER 

Doç. Dr. Banu Akadlı  ERGÖÇMEN1 

Prof.  Dr. Ergül  TUNÇBİLEK2 

Bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapısını anlamak ve bu yapının oluşmasına 
temel teşkil eden değişimleri değerlendirebilmek için öncelikle o toplumun nüfus  yapısını 
incelemek gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti de, geride bıraktığı 75 yıl boyunca 
ekonomik ve sosyal değişimin yanısıra, bu değişimlerlerle karşılıklı etkileşim içinde olarak 
demografik  değişimi de yaşamış bir ülkedir. Ülke nüfusu,  Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 
yılından bu yana, sayısal ve yapısal olarak önemli değişimler geçirmiştir. Toplam nüfus 
içinde önemli bir paya sahip olan çocuk ve genç nüfusun  durumunu da içinde yaşadıkları 
toplumun koşullarından bağımsız olarak değerlendirmek olası değildir. Çocuk nüfus, 
toplumun içinde bulunduğu koşulları toplumun diğer bireyleri ile birlikte yaşarken, 
toplumun geleceği açısından da önemli bir işleve sahiptir ve ülke geleceğinin yatırımıdır. 

Çocukluk çağı, "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"de 0-18 yaş arası olarak kabul 
edilmiştir. Bu çalışmadaki incelemeler ise, bu yaş sınırları içinde kalmakla beraber 
demografik  anlamda farklı  yaş grupları olarak ele alınmışlardır. Örneğin, demografide 
çocuk nüfus  olarak nitelenen 0-4 yaş grubu ayrıntılı olarak çalışılmıştır. 

Toplam Nüfus  İçinde Çocuk Nüfusa  Genel Bir Bakış 

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılından dört yıl sonra yapılan 1927 Genel Nüfus 
Sayımına göre Türkiye nüfusu  13.6 milyondu. 1935 yılından itibaren beş yılda bir yapılan 
de facto  nüfus  sayımlarının sonuncusu olma özelliğini de taşıyan 1990 Genel Nüfus 
Sayımı'nda Türkiye nüfusunun  56.5 milyon olduğu, 1997 yılında yapılan Genel Nüfus 
Tespiti sonuçlarına göre de nüfusun  62.9 milyon olduğu saptanmıştır. Bugün dünyanın en 
kalabalık 20 ülkesi arasında yer alan Türkiye'de, nüfus  ilk sayımdan bu yana geçen 70 yıllık 
süre içinde dört buçuk katından fazla  artmıştır. Nüfus  artış hızı zaman içinde değişiklik 
göstermekle birlikte ortalama olarak yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Uygulanan nüfus 
politikasına bağlı olarak ülke nüfusu  1960'lı yılların başına kadar artmış ve 1980'lere kadar 
olan daha sonraki dönemlerde yüzde 2.5 dolayında sabitleşmiştir. 1985-90 arasında yüzde 
2.17 olan nüfus  artış hızı bir önceki döneme göre düşüş gösterirken, 1997 Genel Nüfus 
Tespiti'nin geçici sonuçlarına göre 1990-97 döneminde nüfus  artış hızı ortalama yüzde 1.53 
olarak 75 yıllık dönemin en düşük nüfus  artış hızıdır. Daha önce nüflıs  artış hızının en 
düşük olduğu ve hızın yüzde 2'nin altına indiği tek dönem 2.Dünya Savaşı yıllarıdır. Bu 
dönem doğum ve evlenmelerin azaldığı, ayrıca elverişsiz sosyo-ekonomik koşullar nedeni 
ile, ölümlerin de yüksek olduğu bir dönemdir. 

Hızlı nüfus  artışı ve yüksek doğurganlığa bağlı olarak Türkiye genç bir nüfusa 
sahiptir. Bu durum, nüfus  üç ana yaş grubuna ayrılarak incelendiğinde açık bir şekilde 
görülmektedir. Henüz çalışma çağına gelmemiş çocukların (0-14 yaş grubu) toplam nüfus 
içindeki payları, cumhuriyetin ilk dönemlerinde yüzde 40'ların üzerinde iken zaman içinde 
bu oranlar azalmış olmakla beraber bugün nüfusun  üçte birinden fazlasını  15 yaşından 
küçükler oluşturmaktadır (Tablo 1). Toplam nüfus  içinde çocuk nüfusun  payının önemli 

' Doç.Dr.. Hacettepe Üniversitesi, Nüfus  Etütleri Enstitüsü 
Prof.Dr.,  Hacettepe üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
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oranda olması her ne kadar toplumun dinamik ve genç bir toplum olarak çeşitli avantajlara 
sahip olmasını sağlıyorsa da aynı zamanda sosyal, ekonomik ve demografik  yükleri de 
beraberinde getirmektedir. 

Tablo.l Nüfusun  Yaş Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı ve Bağımlılık Oranları 
Yaş 1935 1960 1990 
0-14 41.3 41.3 " 36.1 
15-64 54.7 55.2 60.0 
65+ 4.0 3.5 4.3 
Bağımlılık Oranı (% ) 818 808 64.9 
Kaynak: 1935. 1960 ve 1990 Genel Nüfus  Sayımları 

Nüfusun  yaş yapısını olduğu kadar, nüfusun  ekonomik açıdan topluma olan yükünü 
de özetleyen bir gösterge olan bağımlılık oranı, cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana geçen 
zaman içinde değişiklik göstermiştir. Çalışma çağında olmayan nüfusun  (0-14 ve 65+ yaş) 
çalışma çağındaki nüfusa  (15-64 yaş) oranı olan bağımlılık oranı 1935'de yüzde 82.8 olup 
çalışma çağındaki her 100 kişinin yaklaşık 83 kişiye bakmak durumunda olduğuna işaret 
etmektedir. 1990 Genel Nüfus  Sayımı sonuçlarına göre yüzde 65 düzeyine inen bağımlılık 
oranı, bir diğer deyişle, çalışma çağındaki her 100 kişi başına 65 'bağımlı' kişinin varlığını 
göstermektedir. Bağımlı durumda olan bu 65 kişinin de önemli bir bölümünü çocuklar 
oluşturmaktadır. Çocuk bağımlılık oranı yüzde 60.2 olup, ekonomik açıdan aktif  olmayan 
ve tüketici durumda olan bu yaş grubunun fazlalığı  ülke ekonomisinde demografik 
yatırımların payının arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, okul, öğretmen, konut 
ve alt yapı sağlanması gibi giderek artan ihtiyaçlar yanında bir zaman sonra istihdam 
olanaklarının da yaratılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle çocuk nüfusun 
dikkat çekici oranda olduğu bu yaş yapısı ülkenin sosyal ve ekonomik olarak bazı sorunlara 
sahip olmasını da beraberinde getirmektedir. 

Ülke nüfusu,  genellikle gelişmekte olan ülkelerin piramitlerinde olduğu gibi 
doğurganlığın fazlalığını  gösterir bir şekilde tabanda geniş olup, ölüm hızlarının 
yüksekliğini yansıtır biçimde yukarı doğru daralan bir şekil sergilemektedir. 1935 yılı 
piramiti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcındaki ve cumhuriyetten hemen önceki 
demografik  durumu yansıtmaktadır. Ardarda yaşanan savaşlar, işgaller, bozuk ekonomik 
ve toplumsal koşullar sonucu ölümlülük düzeyinin yüksek, doğurganlığın ise durgun olduğu 
bir yapıyı yansıtmaktadır (Şekil 1). Piramitin en dikkat çekici yaş kuşağı olan 15-19 yaş 
grubu, 1915-1920 yılları arasındaki doğum kuşaklarıdır ve o günün koşullarını yansıtan bir 
biçimde eksik bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaş grubunda görülen girinti 
Birinci Dünya savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında doğumlarda meydana gelen azalmayı ve 
bu yıllardaki bebek ve çocuk ölümlerindeki arışı göstermektedir. 1920'leri izleyen doğum 
kuşakları ise 10-14 ve 5-9 ve 0-4 yaş gruplarına denk gelmekte ve bir yandan iyileşmeyi 
yansıtırken diğer yandanda nüfus  arttırıcı politika yönünde gösterilen yaklaşımı 
yansıtmaktadır. Peker'in (1983), belirttiği gibi Türkiye'de nüfus  sorunu ilk kez Atatürk 
tarafından  ele alınmıştır. Atatürk 1920'li yıllardaki söylevlerinde, Türkiye nüfusunun 
artması, ölümlerin azaltılması, milletin sağliğinin korunması yönünde görüşler belirtmiş ve 
bunları "büyük millet olmanın gereği " olarak vurgulamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 
nüfusun  artmasını özendirici bu görüşler bir dizi iç ve dış sorundan kaynaklanan ve o 
dönem için haklı temelleri olan görüşlerdi. 

1960'lı yıllara gelirken doğumlar sürekli olarak artmıştır. 1960 yılı piramiti ülkenin 
yüksek doğurganlığa sahip olduğunu gösteren bir piramittir. 1935 ve 1960 piramitlerini 
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karşılaştırdığımızda biçim bakımından fazla  bir değişiklik olmadığını, 1935 yılı 
piramitindeki 15-19 yaş grubunun 1960'larda 40-44 yaşlarına ulaştığını ve çocuk ve genç 
nüfus  anlamında üçgenin tabanının geniş olduğu ve çocuk nüfusun  toplam nüfus  içinde 
önemli bir yer tutmakta olduğu görülmektedir (Şekil 2). 

1990 yılı piramiti Türkiye'nin demografik  anlamda geçirdiği değişimi gösteren bir 
piramittir. Azalan doğurganlık piramitin alt yaş gruplarında izlenebilmektedir. Bebek ve 
çocuk ölümlülüğünün de azalması ile piramitin alt yaş grupları yaklaşık olarak aynı 
büyüklüktedir. Doğurganlık ve çocuk ölümlülüğünün oldukça düşük seviyelere ulaşması ile 
çok genç yaşlardaki nüfusun  yenilenmesi hemen hemen sabit hale gelmektedir (Şekil 3). 

• ERKEK% • KADİN% 
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1990 TÜRKİYE NÜFUS PİRAMİDİ 

O ERKEK% B K A D I N % 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan doğum ve ölüm kayıtlarının tatmin 
edici bir düzeyde olmaması çocuk nüfusun  da tam ve doğru olarak kaydedilmemiş olmasını 
getirmektedir. Bunun sonucunda sağlıklı doğum ve ölüm istatistikleri derlenememekte ve 
güvenilir resmi bilgi üretilememektedir. Bu alandaki eksiklikler ve açıklar ülke düzeyinde 
yapılan araştırmalarla giderilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü'nün sayımlar arası yıllara denk gelecek şekilde her beş yılda bir yaptığı 
nüfus  ve doğurganlık araştırmaları ve Devlet İstatistik Enstitütüsü'nün yaptığı nüfus 
araştırması bu alanda bilgi üreten araştırmalar arasında önde gelenlerdir. Doğum ve ölüm 
olaylarının kaydedilmesi öncelikle birey açısından önemli ve gereklidir. Doğumun 
kaydedilmesi kişinin medeni haklarından yararlanabilmesini sağlarken daha sonraki 
evrelerde de pek çok hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini sağlar. Doğumun 
kaydedilmesi, İnsan  Haklan  Beyannamesinde  belirtildiği gibi, doğan kişinin vatandaşlık 
hakkını, bir isim ve kimlik edinme hakkını ve anne babasını bilme hakkını sağlayan ilk ve 
vazgeçilmez koşuldur. Elde edilen haklar arasında başta eğitim ve sosyal güvenlik olmak 
üzere miras, mülkiyet gibi haklar sayılabilir. Devlet açısından bakıldığında da sunulan 
hizmetler ve talep edilen yükümlülüklerin bilinmesi açısından önem taşımaktadır. 
Çocuklara ilişkin sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi, sosyal hizmet programlarının 
yürütülmesi ve eğitim olanaklarının sağlanabilmesi için sağlıklı kayıtlara gereksinim vardır. 
Doğum ve ölüm kayıtları ile ilgili çalışma grubunun raporunda, varolan kayıt sisteminden 
elde edilen bilgilerin eksik olduğu genel olarak kabul edilmekle birlikte, bu eksikliğin 
yönü, niteliği ve büyüklüğü konusundaki bilgilerin de yetersiz olduğu belirtilmektedir (DİE, 
1997). 

1993 Türkiye Nüfus  ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına göre 1993 yılı 
ortasında henüz 1 yaşını tamalamamış çocukların yüzde 45'inin nüfus  cüzdanı 
bulunmamaktadır. Beş yaşındaki çocuklar için ise bu oran yüzde 15 dolayındadır. Daha 
ayrıntılı analiz yapıldığında, 0-2 aylık çocuklarda her 10 çocuktan 6'sınm nüfus  cüzdanı 
bulunmadığı anlaşılmıştır. Doğumların bildirilmesi için yasal süre olan 1 aylık süre içinde 
doğumların en az yüzde 62'si bildirilmemektedir. Ayrıca belirtilmesi gereken bir nokta da 
bu rakamların yalnızca araştırma sırasında hayatta olan çocuklara ilişkin olup, doğumların 
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bildirilmesi olasılığının daha düşük olduğu ölmüş çocukların dahil edilmemiş olmasıdır 
(DİE, 1997) . Bir anlamda çocuk nüfusun  kaydındaki eksiklikler, geçen 75 yıl boyunca çok 
büyük mesafe  alınamamış bir konu olarak kendini göstermektedir. Özellikle de kız 
çocukların bildirilmelerinin ihmal edilmesi cinsiyet ayrımı konusunda üzerinde durulması 
gereken bir durumdur. 

Bebek ve Çocuk Ölümleri 

Bebek ve çocuk ölümlülüğünün düzeyi, bir yandan sağlık düzeyinin önemli bir 
ölçütü diğer yandan da ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıtan bir göstergedir. Bebek ölüm 
hızları toplumdaki genel yaşam düzeyinin özellikle de sağlık koşullarının bir işaretidir. 
1920'lerde binde 250'nin üzerinde olduğu tahmin edilen bebek ölüm hızının 
iyileştirilmesinde zaman içinde çok önemli mesafeler  alınmıştır. Ancak Türkiye'nin 
bugünkü gelişmişlik düzeyine göre ve özellikle diğer demografik  göstergeler göz önüne 
alındığında bebek ölüm hızının hala istenilen düzeye çekilememiş olduğu söylenebilir. 
Türkiye'de bebek ölüm hızı gelişmiş ülkelere göre yaklaşık beş kat daha fazladır. 

1960'lı yılların başlarında bin canlı doğumda 176 olduğu tahmin edilen bebek ölüm 
hızı 1993 TNSA'ya göre 1988-93 döneminde binde 52.6'ya düşmüştür (Tablo 2). Bir diğer 
deyişle doğan 1000 çocuktan 53'ü bir yaşma gelmeden ölmektedir. Aynı dönemde çocuk 
ölüm hızı binde 8.8, beş yaş altı ölüm hızı da binde 60.9 olarak saptanmıştır. Görülmektedir 
ki beş yaşından küçük ölümlerin büyük bir oranını bir yaşa kadar olan ölümler 
oluşturmaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan bu yana çocuk nüfusun  toplam nüfus 
içindeki oranında azalmalar olmuş olsa da 1990 Genel Nüfus  Sayımı sonuçlarına göre, 5 
yaşın altındaki çocuklar, Türkiye nüfusunun  yüzde 11'ini oluşturmaktadır. Bu önemli 
orandaki nüfus  grubu demografik  ölçütlerle sayısal olarak incelendiğinde çarpıcı sonuçlar 
elde edilmektedir. 
Tablo 2. Yerleşim Yerine ve Bölgelere Göre Bebek ve Çocuk Ölüm Hızları 

(Araştırma tarihinden önceki beş yıllık dönem için ; Binde olarak) 
Neonatal Post-neo Bebek Çocuk Beş-Yaş 

Ölüm Natal Ölüm Ölüm Ölüm Altı 
Hızı Hızı Hızı Hızı Ölüm Hızı 

Yerleşim Yeri 

Kent 29.9 14.1 44.0 6.8 50.5 
Kır 28.1 37.4 65.4 11.8 76.4 

Bölee 
Batı 29.7 13.0 42.7 5.6 48.0 
Güney 34.6 20.8 55.4 7.8 62.8 
Orta 29.4 28.5 57.9 12.0 69.2 
Kuzey 16.2 28.0 44.2 5.6 49.5 
Doğu 29.9 30.1 60.0 11.0 70.4 

Toplam 29.2 23.4 52.6 8.8 60.91 
Kaynak: 1993 TNSA 

Hancıoğlu'nun (1994) yaptığı bir çalışmada, 1988-93 dönemine ilişkin olarak 
hesaplanan bebek ve çocuk ölüm hızları kullanılarak ve daha önceki dönemlerdeki azalma 
eğilimlerinin devam edeceği varsayılarak 1993 yılına ilişkin hızlar tahmin edildiğinde, canlı 
doğan 1 371 000 çocuktan 66 bininin 5 yaşına ulaşmadan ölmesinin beklenebileceği, 
bunların 56 000'nin 1 yaşma bile ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. Bir yaşından sonra, 5 
yaşından önce ölme olasılığı olan çocukların sayısı da 9 000'i bulmaktadır. Aynı zamanda 
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bebek ölümlerinin büyük bölümünün (32 000) yaşamın ilk bir ayı içinde yani neonatal 
dönemde meydana geleceğini geri kalan 25 000 bebek ölümünün ise postneonatal dönemde 
yani yaşamın 1. ve 12. ayları arasında meydana geleceği tahmin edilmiştir. 

Türkiye her ne kadar nüfus  süreçleri açısından olumlu yönde hızlı bir değişim 
içindeyse de, kırsal/kentsel ve bölgesel farklılıklar  süregelmektedir. Geçen zaman içinde 
artık nüfusun  çoğunluğu kentsel alanlarda yaşamaya başlamıştır. 1927 yılında nüfusun 
yüzde 16.4'ü kentsel yerleşimlerde yaşarken, 1997'de nüfusun  yüzde 65'i il ve ilçe 
merkezlerinde yaşamaktadırlar. Ancak demografik  göstergeler açısından ülkenin kırı/kenti 
ve bölgeleri arasında , özellikle de doğu ile batı arasında dikkat çekici farklılıklar  vardır. 
Örneğin kırsal yerleşim yerlerinde bebek ölüm hızları kentsel yerleşim yerlerine göre 1.5 kat 
daha fazladır  (binde 65.4 ve binde 44.0). Kır ve kent arasındaki bu fark  çoğunlukla sosyo-
ekonomik ve çevresel faktörlerin  daha etken olduğu postneonatal ölüm hızlarındaki 
farklılıktan  kaynaklanmaktadır (binde 37.4 ve binde 14.1). Kentsel yerleşim yerlerinde 
bebek ölümleri içinde neonatal ölümlerin payının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Neonatal bebek ölümlerinde etken olan genetik yapı, gebelik ve doğum esnasındaki 
problemlerden kaynaklanan ölümler kentlerde çocuk ölümlülüğünün en önemli nedeni 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ülke genelinde bebek ölümlerindeki yapının da artık 
değişmiş olduğu görülmüştür. Daha önceki yıllarda bebek ölümlerinde postneonatal 
ölümlerim payı neonatal ölümlerinkinden daha fazla  iken 1993 TNSA bulguları bu 
durumun tersine döndüğünü göstermiştir. 

Bölgelere göre değerlendirme yapıldığında Batı ve Kuzey Anadolu'da bebek ölüm 
hızlarının ülke geneline göre daha düşük olduğu gözlenmektedir (binde 42.7 ve binde 44.2). 
Doğu Anadolu'da ise bebek ölüm hızı binde 60 ile ülke ortalamasından yaklaşık yüzde 15 
daha yüksektir. 

UNICEF tarafından  geliştirilen ve "ulusal performansda  açık" (national performance 
gap) olarak nitelenen bir değerlendirmeye göre Türkiye'nin sahip olması gereken bebek 
ölüm hızına henüz ulaşamadığı görülmektedir. Bu göstergede, kişi başına düşen gayrı safi 
milli hasılaya göre, bebek ölümleri, annenin eğitimi ve çocukların beslenmesi 
değerlendirilip, ulusal düzeyde olması gerekenle gerçekleşen arasındaki fark  gösteriliyor. 
1994 yılı için hazırlanmış bu göstergeye göre gayrı safi  milli hasılanın kişi başına 2,450 
dolar olduğu Türkiye'de 5 yaş altı çocuk ölümlerinin binde 32 olması beklenirken binde 55 
olduğu ve beklenen ile gerçekleşen bebek ölüm hızları arasındaki farkın  -23 olduğu 
belirtilmektedir. Bu göstergeye göre, eğitimde de beklenen ile gerçekleşen düzeyler 
arasında fark  bulunmaktadır. Bu düzeyde gayrı safı  milli hasılaya sahip olan bir ülkede beş 
yıl eğitim görenlerin oranının yüzde 85 olması gerekirken bu oran yüzde 80'dir ve buna 
göre ulusal performansdaki  açık -5'dir. Sadece beslenme konusunda daha iyi durumda 
olduğumuz görülmektedir. Beş yaşın altında düşük kilolu çocukların payı yüzde 10 olarak 
beklenirken gerçekleşen yüzde 12'dir (UNICEF, 1996). 

Akraba evliliği de beş yaşından önceki ölümleri başka faktörlerden  bağımsız olarak 
etkilemektedir. Türkiye'de de, yapılan bir çalışmada akraba olan ve olmayan kadınların 
çocuklarının ölümlülük düzeyleri arasındaki farklılıklar  anlamlı bulunmuştur. Buna göre 
anne ve babası akraba olmayan çocuklar arasında bebek ölüm hızı binde 45.9 düzeyinde 
iken, akraba evlilikleri sonucunda doğan çocuklar arasında binde 72.1 düzeyine kadar 
çıkmaktadır. Neonatal ölüm hızları açısından da akraba olan ve olmayan evliliklerde doğan 
çocuklar arasında önemli bir farklılık  bulunmaktadır (binde 42 ve binde 25), (Hancıoğlu ve 
Tunçbilek, 1998). 
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Eğitim 

3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik sağlanarak tamamen 
batılı ve laik eğitimin temelleri atılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında düşük düzeyde olan 
okur-yazar oranı giderek yükselmiştir. Ancak cinsiyet temelindeki farklılık  tam anlamıyla 
giderilmiş değildir. Altı yaşın üzerindeki nüfusun  okuryazarlık oram 1935'de kadınlar için 
yüzde 10 erkekler için yüzde 29'dur. 1990 yılında bu oranlar yüzde 72 ve yüzde 89'a 
ulaşmıştır. Kadın ve erkek nüfusun  okuyazarlık oranları arasındaki fark  geçen süre içinde 
azalmış olmakla beraber bugün hala her 10 kadından 3'ü okuyup yazanıamaktadır. Toplam 
okur yazarlık oranı da yüzde 80.5'dir, yani ülkedeki her beş kişiden biri okuma yazına 
bilmemektedir. 

Çocuk nüfusun  eğitim düzeyinin değerlendirilmesi açısından daha anlamlı bir 
gösterge olan okullaşma oranlarına bakıldığında 1994-95 öğretim yılında okul öncesi 
eğitimde yüzde 7.3, ilkokullarda yüzde 97.1, ortaokullarda yüzde 68.7, liselerde yüzde 27.2 
ve mesleki-teknik eğitimde yüzde 21.0 oranında okullaşma sağlandığı, görülmektedir. 
Okullaşma oranlarından anlaşıldığı gibi ilkokuldan sonra eğitime devam edenlerin oranı 
hızla düşmektedir. 

Zorunlu olan ilköğretimden sonra özellikle kız öğrencilerin toplam okullaşma 
oranları içindeki payları birdenbire azalmaktadır. İlköğretim sonrası eğitim kurumlarına 
devamda kızlarda, erkeklere göre daha hızlı bir düşüş görülmektedir. Ortaokula geçiş 
oranları kızlar için yüzde 51.8 olurken erkeklerde yüzde 77.4'tür. Yaş grupları dikkate 
alınarak bakıldığında, 15-19 yaş grubu için erkeklerin ortaokuldan mezun olma yüzdesi 
34.0 kızların ise 20.2'dir. 

Kızların eğitimden erken çekilmelerinin bir nedeni de erken evliliklerdir. Çocuk 
denilecek yaşlarda yapılan evlilikler Türkiye'de giderek daha az görülmekte olsa bile 1993 
TNSA sonuçlarına göre 15-19 yaş grubundaki kadınların yüzde 13.5'i evlenmiş kadınlardır. 
Bu grup eğitim içinde bulunmaları gereken zamanı evli olarak geçirmiştir. 15-19 yaş 
grubunda eğitimi olmayan kadınlar araştırma tarihinden önceki son beş yılın yüzde 
13.4'ünü, ilkokul mezunu olanlar yüzde 5.3'ünü, ortaokul mezunu olanlar ise yüzde 1.1'ini 
evli olarak geçirmişlerdir Son yirmi yıl içinde evlilik yaşı belirgin biçimde artmıştır. 1993 
TNSA'da 45-49 yaş grubundaki kadınlar için ortanca ilk evlilik yaşı 18.3 olarak 
hesaplanırken, aynı gösterge 25-29 yaş grubu için 20.0'dır. 
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TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU VE ÇOCUK: 1921-1983 

Turgay  ÇAVUŞOĞLU 

Giriş 

Himaye-i Etfal  veya bu günkü adıyla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu 
incelediğimizde, kurumun sosyal hizmetler alanında bir çok yeniliği uygulamaya soktuğunu 
ve genç cumhuriyete sağlıklı kuşaklar kazandırmayı amaçladığını görürüz. Gönüllülük 
esasıyla yola çıkan Himaye-i Etfal,  halkın yardımlarını almakla kalmamış devletin sosyal 
hizmet politikasına yardım çalışmaları ile devlet desteğini arkasına almıştır. Desteğin en 
büyük göstergesi başta Atatürk olmak üzere daha sonra görev alan devlet büyüklerinin 
kuruma verdiği maddi ve manevi destekleri olmuştur. 

Tarihsel Gelişim 
"Himaye-i Etfal  Cemiyeti ilk olarak 1908 yılında Kırklareli'nde kuruldu. Mahalli 

nitelikteki bu cemiyet çalışmalarını Balkan Savaşına kadar sürdürdü. 1917 yılında ise 
Himaye-i Etfal  Cemiyeti İstanbul'da umumi bir tarzda teşekkül etti. Kırklareli'nde daha önce 
kurulmuş olan da İstanbul'daki cemiyete iltihak etti. Başka şubeler de açan cemiyet, savaşın 
ortaya çıkardığı kimsesiz çocukların himayesi ile meşgul oldu. Şubelerin faaliyetlerini  uzun 
süre devam ettirememesine rağmen, İstanbul'da ki cemiyet mevcudiyetini Mütareke 
döneminde de devam ettirdi. Himaye-i Etfal  Cemiyeti, 17 Ocak 1921 tarihli bir padişah 
iradesi ile kamu yararına çalışan cemiyet olarak kabul edildi" 

Bir başka kaynakta, "Bizde çocuğu esirgeme faaliyet  ve teşkilatı filhakika,  vakıf 
yolu ile ve ferden  çok eskiden başlamıştır. Ancak bir din ve sevap endişesi dışında, bir 
hayır ve sadaka işi halinde değil de, modern bir cemiyet icabı olarak işe başlamamız, diğer 
milletlerden çok sonradır. Bu yolda ilk teşebbüs 1916'da İstanbul'un işgali sırasında 
yapılmıştır. O karanlık ve kararsız işgal yıllarında vatan müdafaasına  koşan, esarette kalan, 
sürgün edilen babaların kimsesiz bıraktığı çocuklar çoğalmış ve bunlardan mühim bir kısmı 
sokaklara dökülmüştü. Sokakları dolduran bu çocukların sefaleti  karşısın da ilk harekete 
geçen rahmetli Ahmet Muhtar Bey (Washington Büyük Elçisi) ve rahmetli Besim Ömer 
Paşa olmuştu. Bu iki büyük Türk insanı, Cumhuriyet gazetesi müessesi rahmetli Yunus 
Nadi, Vatan gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalman'm babası rahmetli Tevfık  Bey ve o 
zamanın Polis Müdürü rahmetli Tevfık  Hadi Beyin de beraberliği ile Çocuk Esirgeme 
Kurumunu meydana getirmişler ve Beyazıt'ta halen faaliyette  bulunan süt damlasını 
kurmuşlardır. Bu harekette ilk öğretim müfettişi  ve gazeteci Mehmet Ali Bey (halen Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ali Sancaktar) da çok faal  bir rol almış ve 
tertemiz bir idealistlikle teşkilatın emrinde çalışmıştır. 

İstanbul'da doğan ve gayet güzel Türkçe konuşan Fransız İşgal kuvvetlerine mensup 
General Saruat ve Mösyö Seon'un bu hareketi desteklediklerini bu arada söylemek 
kadirbilirlik olur. 

Bu hareketin memleket ölçüsünde bir genişlik aldığım söylemek maalesef 
imkansızdır. Ancak Kırklareli'nde belediye doktoru Fuat Bey'in (Fuat Umay) bu kurumun 
bir şubesini açtığı ve kendisinin mutasarrıf  Kemal Bey'den (Kemal Gedeleç) büyük ve 
ciddi yardımlar gördüğünü bugün biliyoruz. 

1 Hasan Albayrak, "Hiraayei-Etfal  Cemiyeti" Tarih ve Toplum, C: 9, s. 52 (Nisan 1998), s. 31. 
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İstanbul'da ve Kırklareli'nde çocuk sefaletini  önlemek üzere çalışan bu 
idealistlerin hemen hepsi, Anadolu'da İstiklal Savaşı başladıktan soma Ankara'ya 
geçmişler, fakat  İstanbul'da başlayan hareket durmamış, devam etmiştir.2 

"Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu Ankara'da kuranlar şunlardır: Mustafa  Fevzi 
Paşa (Kozan Mebusu), Dr. Adnan Bey (İstanbul Mebusu), Dr. Fuad Bey (Bolu Mebusu), 
İbrahim Süreyya Bey (Saruhan Mebusu), Mustafa  Necati Bey (Saruhan Mebusu), Dr. Refik 
Bey (Beyazıt Mebusu), Muhtar Bey (İstanbul Mebusu), Rauf  Bey (Büyük Millet Meclisi 
İkinci Başkanı), Şeref  Bey (Edirne Mebusu), Vasıf  Bey (Heyet-i Merkeziye Azasından), 
Abdullah Azmi Bey (Eskişehir Mebusu), Yunus Nadi Bey (İzmir Mebusu), Nafiz  Bey 
(Erzurumlu Tüccar), Dr. Rıza Nur Bey (Sinop Mebusu), Faik Bey (Edirne Mebusu), 
Hüseyin Ragıp Bey (Matbuat Umum Müdürü), Hoca Esat Efendi  (Aydın Mebusu), Eyüp 
Sabri Bey (Eskişehir Mebusu), Emin Bey (Canik Mebusu), Enver Bey (İzmir Mebusu), 
Hamdi Bey (Bilecik Mebusu), Vehbi Bey (Niğde Mebusu)3. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun kendi yayınlarında, kuruluşunu 10 Haziran 
1921 mi yoksa 1 Ekim 1921 mi olduğu konusu açıklığa kavuşturulmuştur. 

"Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, 10 Haziran 192l'de Ankara'da resmen teşekkül 
etmiş kuruluşundan itibaren Türk Çocuklarının hayat ve hukukunu korumak davasını ele 
almıştır. 

1 Ekim 1921'de işe başlayan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ilk iş olarak yurdun 
müdafaası  ve milletin istikbalini sağlamak için cephede savaşan babaların, cepheye cephane 
yetiştirmeye koşan annelerin cephe gerisinde kalan yavrularına kucak açmıştı. Bu suretle 
Kurtuluş Savaşı'na kendi davası çerçevesi içinde katılan Çocuk Esirgeme Kurumu ordu 
saflarında  ve halk arasında itibar bulmakta gecikmemiş savaşanlar ve cephe gerisinde 
himaye altında bulunduklarını bildikleri için müstevliyi kovmaktan başka kaygıları 
kalmamıştı".4 

1 Ekim 1921 tarihiyle ilgili olarak kurumun resmi kayıtlarında "Çocuk Esirgeme 
Kurumu, 30 Haziran 1921'de kurulmuş, fakat  Kurtuluş Savaşının o en buhranlı günlerinde 
hemen çalışmalarma başlayamamıştır. Onun asıl çalışması, 3 ay sonra, 1 Ekim 1921'de 
başlar" ifadesiyle  yer almıştır.5 

30 Haziran 1921 tarihinde Ankara'da (Hakimiyeti Milliye) matbaasının bütün 
mefruşatı  bir masa ve on kadar sandalyeden ibaret olan küçük bir odada tesis edilerek, on 
arkadaşın verdikleri ikişer liradan ceman yirmi lira ile işe başlayan Kurum; bir müddet 
Hacıbayram caddesindeki eski mektep binasında ve sonra yine aynı caddede kiraladığı 
binada çalışmaya, alt iki odanın birinde bir katiple çalışırken diğer odada hasta çocukları 
muayene ve tedaviye başlamıştır. Üsteki iki odayı ve arkadaki küçük bahçeyi kiraya vererek 
binada parasız oturmayı ve bir miktar varidat temin etmiş, en üst katta kimsesiz küçük bir 
misafirhane  tesis eylemiştir. İlk eşya yardımı olarak Akçeşehirli Arif  (bey) tarafından 
verilen iki top kumaşla giydirilen fakir  yavruların muhitte yapmış olduğu iyi tesir, 

9 
L Osman K. Akol, Kimsesiz Çocuklar, Örnek Matbaası, Ankara 1950, s. 58. 
^ Tahsin Baranoğlu, "Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C: S: (1966), s. 18. 4 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1959, s. 5. 
5 V. Bartu, 25 Yıl (1821-1946). 
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yardımların tevalisini intaç etmiş; bunlar bilhassa İstiklal Savaşı'ndaki zabitan üzerinde çok 
iyi izler hasıl etmiştir. 6 

"İstiklal harbinde, savaş sahası olan köylerde kimsesiz çocukların çokluğunu ve 
yıkılmış evlerinin duvarları diplerinde yaşayan bu yavruların korunmaları lüzumunu sayın 
Meraşal Fevzi Çakmak bir telgrafla  Kurumumuza bildirmişlerdi. 

Ankara muhtarlarının gayreti ve halkın gösterdiği uluvvü cenap ve şefkat  dolayısıyla 
üç beş gün içinde bin beş yüz çocuk için evlerde muvakkat yerler hazırlamış ve bu 
yavruların giydirilmesi ile istirahat ve iaşelerinin teminine başlamıştı. 

Gelen çocukların şehir hayatlarına uymaları ve köylerine dönmek iştiyaklarına 
tahammül edememeleri çocukların bir kısmının geri gitmesini intaç etmişti. Kalan 
çocuklardan mühim bir kısmı Darülitamlara gönderilerek okumaları temin olunmuştu. 
Bugün bu köy çocukları arasında doktor, mühendis, müddeiumumi, hakim, ressam, sanatkar 
olanlar vardır. Kurum çalışmalarının tebellür etmeğe başlaması müracaat edenleri 
çoğaltmıştı. Müracaat edenlere müspet cevap vermek ve Kurumun asıl gayesi dahilinde 
bulunan süt çocuklarını koruma ve yaşatma çarelerini temin eylemek için süt çocuklarına 
mahsus bir yuva açmak ihtiyacı vardı. Bu müesseseyi açmakla beraber annelerin çocuk 
bakımı hakkındaki bilgilerini fenne  uygun bir şekilde genişletmek en esaslı bir tedbir 
olacağını tabii görerek kız mekteplerinde (Çocuk bakımı) dersini programa koymalarını 
Maarif  vekaletinden rica etmiştik. Vekalete takdim etmiş olduğumuz gibi mektepli 
kızlarımız kozmoğrafyadan  mükemmel malumat sahibi oldukları halde bir çocuğun 
derecesi nasıl alınır, bunu bilmiyorlardı. O zaman vekil bulunan Seyhan Milletvekili 
merhum İsmail Safa  Özler bu teklifimizi  çok yerinde bularak programlara Çocuk Bakımı 
dersini ilave ettirmişlerdi.7 

Ulu önder Atatürk'ün gerek askeri, gerekse sivil yaşamı incelendiğinde, çocuklara 
karşı özel bir sevgisinin olduğu görülür. Gazi Mustafa  Kemal Paşa özellikle Kurtuluş Savaşı 
sırasında yetim çocuklara karşı başlayan koruyuculuğunu, Çocuk Esirgeme Kurumunda 
kurumsallaştırmıştır. 

^ Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi, Resimli Ay Matbaası, İstanbul 1940, s. 
3. 

7 Dr. Fuat Umay, Çocuk Esirgeme Kurumu 25 Yılda Neler Yaptı. Çocuk Davamız, Meşher Basımevi. 
İzmir 1946, s. 6. 
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Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Başkitabeti 

Evrak ve Tahrirat Kalemi 

Adet 

1143 Ankara 

1.8. 337 

Ankara'da Himaye-i Etfal  Cemiyeti Muhteremesi Riyasetine 

11. Temmuz . 37 Tarih ve bir numaralı 

tezkereyi aliyelerinde taleb buyurulduğu 

veçhile Himaye-i Etfal  Cemiyeti Muhteremesinin 
himayesini kemali iftiharla  kabulettim. Cemiyetin 
kıymetkar ve feyizkar  mesaisinde muvaffak  olmasını 
temenni eylerim efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi (8) 

M. KEMAL 

Varide numarası 

2 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu arşivlerinden alınan bu belgeden de 
anlaşılacağı üzere M. Kemal Atatürk Çocuk Esirgeme Kurumunun korunmasında sürekli 
yardımcı olmuştur. Bu desteğini göstermek amacıyla, düzenlenen Çocuk Haftası 
kutlamalarına katılmıştır. 

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası'na  Gazi Mustafa  Kemal'de 
yakın ilgi göstermiştir. Himaye-i Etfal  Cemiyeti yöneticileriyle bir grup çocuğu Çankaya'da 
kabul ederek onların bayramını kutlamıştır. 23 Nisan 1929'da Ankara Palasta verilen 
müsamereye de katılarak çocuklarla yakından ilgilenmiştir".9 

Çocuk Esirgeme Kurumu "Cumhuriyetin ilerleyen yıllarında Mustafa  Kemal'in 
çocuklara olan sevgisinin simgesi olmuş ve Dünya tarihinde çocuklarına bayram armağan 
etmiş ilk ve tek ulus olarak çocuk konusunun ve çocuğa verilen değerin canlı tutulmasında 
ve çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde baş rol 
oynamıştır".10 

Q 
0 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Arşivi. 
9 Cemil Sönmez, Atatürk ve Çocuklar, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara 1992, s. 69. 
' 0 Ethem Çengelci, Cumhuriyet Türkiyesinde Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi, £>afak  Matbaacilik, 

Ankara 1996, s. 6. 
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Bazı kaynaklarda Çocuk Esirgeme Kurumuna Atatürk'ün ilgisinin yanı sıra eşi Latife 
Hanımında çalışmalara katkı verdiği görülmektedir. "îlim heyeti toplanmazdan birkaç gün 
önce Fuat Bey: 

- Cemiyetimizin başkanı, Mustafa  Kemal'in refikası  Latife  Hanımdır. Ben kendisine 
hazırladığınız projeden bahsettim. Toplantıdan önce, projeyi dinlemek ve sizinle konuşmak 
istiyor, dedi. 

Ben projeyi Latife  Hanım'ın dinlemesinde hiç bir mahsur görmedim. Müspet bazı 
fikirler  verirse elbette *ki faydalı  olurdu. Latife  Hanım'ın geleceği günü kararlaştırdık, 
Cemiyetin merkezinde Fuat Bey'in odasında buluştuk " , n 

Kurumun Etkinlikleri; 

Daha öncede belirttiğimiz gibi Himaye-i Etfal  veya bu günkü adıyla Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumu, ülkemizdeki gönüllülük esasıyla yola çıkıp, ülke çapında 
örgütlenebilen, yaşamını uzun bir süre sürdüren ve sosyal yardım alanında bir çok ilklere 
imzasını atan bir kuruluştur. Devlet ve halkın desteğini sürekli arkasında bulan, sosyal 
hizmetler alanında günün gereklerini çok iyi inceleyerek, önlemler arayışı içerisine giren 
kurum etkinliklerini sadece yurt içinde sürdürmekle kalmamış yurt dışında da örgütlenmiş 
ve etkinlikler düzenlemiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun yönetmeliğinin incelenmesi halinde, ne kadar 
sistematik bir şekilde çalışma programı hazırladığı anlaşılabilir. 

A) Evleneceklerin beden ve ruhça denk olmaları lüzumunu telkine çalışmak, 

B) Gebelik zamanında ananın göz önünde tutacağı sağlık kaidelerini ve çocuk 
bakımını öğretecek yayınlar yapmak ve polikinlikler kurmak, 

C) Çocuk bakım kursları açmak, çocuk bakım hemşireleri yetiştirmek, 

Ç) Doğumevleri açmak ve işletmek,mevcut doğumevlerine yardım etmek, 

D) Zayıf  gebe kadınlara doğum zamanında gereken kuvvetli ve doğumdan soma 
yavrusuna süt verebilecek yeterliliği sağlayacak ana bakımevleri açmak, 

E) Yoksul emzikli annelere ve çocuklara ucuz veya parasız yiyecek ve giyecek 
maddeleri sağlamak veya bu maksatla aş evleri kurmak, 

F) Yoksul anneler ve çocuklar için ucuz veya parasız banyolar tesis etmek, 

G) Hasta veya muhtaç çocuğa süt veremeyecek anneler için süt damlaları kurmak, 
süt, süt tozu, mama vermek ve süt çağındaki çocukların gıdalarını sağlık şartları altında 
temin edecek tedbirleri almak, 

H) İşe giden annelerin çocukları için çocuk bakımevleri vücuda getirmek, kadın işçi 
çalıştıran müesseselerde bakımevleri kurma veya kurdurmayı sağlamak ve bunlara yardım 
etmek, 

İ) Çocuklar için yuvalar açmak ve muhtaç çocukları bunlardan parasız 
faydalandırmak,  yuva olmayan yerlerde parasız veya bakım parası Kurum tarafından 
ödenmek üzere bunları aileler yanma vermek ve durumlarını gözetmek, 

' ' Sabiha Sertel, Roman Gibi, Belge Yayınları (İkinci Baskı), İstanbul 1987, s. 73. 
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J) Çocuk poliklinikleri, hastaneleri, prevantoryum ve sanatoryumları açmak ve 
işletmek, bu maksatla açılmış veya açılacak olanlara iştirak etmek veya yardımda bulunmak, 
yoksul emzikli anne ve çocukların bu tesislerden parasız faydalanmalarını  sağlamak, 

K) Muhtaç çocuklara fakir  ve emzikli analara parasız ilaç vermek, 

L) Fakir okul çocuklarına okuma, yazma levazımı, giyim eşyası sağlamak ve 
bunların beslenmeleri için aş evleri, öğrenci sofraları  vücuda getirmek, 

M) Tatil devrelerinde okul çocukları için öğretmen idaresinde bakımlarını, beden ve 
ruh eğitimlerini sağlayacak kamplar kurmak, fakir  çocukları bunlardan parasız 
faydalandırmak, 

N) Sağlık ve terbiye şartlarına haiz çocuk bahçeleri kurmak ve bu bahçelerin 
kurulmasında ve bakımında belediyeleri desteklemek, 

O) Çocuk tiyatro ve sinemaları ve benzeri yerleri açmak ve işletmek, veya mevcut 
olanlara yardım etmek suretiyle çocukların boş zamanlarını faydalı  geçirmelerini sağlamak, 

Ö) Çocuk kitabevleri, okuma odaları vücuda getirmek ve faydalı  çocuk mecmua ve 
kitapları yayınlamak ve bu kabil kitapların telifini  teşvik için müsabakalar tertip etmek, 

P) Çocukların ve çocuklu annelerin seyahatlerinde, umumi yerlerde ve çalışanların iş 
yerlerinde durumlarıyla ilgilenerek kendilerini korumak ve gerekli yardımları yapmak, 

R) Çocukların dairelerde veya mahkemelerde haklarını sağlayacak tedbirlere 
başvurmak, velisiz ve vasisiz çocukların kanun hükümlerine göre vasiliğini almak ve bu 
sıfatla  bunların her türlü mallarını idare etmek, hak ve menfaatlerini  korumak, 

S) Çocuk mahkemeleri, çocuk cezaevleri açılmasını temine çalışmak, vücutça ve 
ruhça sakat çocuklar için ıslah evleri kurmak, bunlara gereken maddi ve manevi yardımlarda 
bulunmak, 

Ş) İş görecek yaşta ve durumda bulunan çocuklara iş bulmak ve bunları münasip 
işlere yerleştirilinceye kadar barındırmak ve bakmak, 

T) Çocuk ölümünü azaltıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri maddi ve manevi şekilde 
desteklemek, 

U) Çocuk düşürmeyi önleyici tedbirlere başvurmak, 

Ü) Himaye ve yardıma muhtaç çocuklar için sosyal vergiler konulmasına veya prim 
verilmesine ve kendi imkanları nispetinde çocuklar için bir sosyal sigortanın tahakkukuna 
çalışmak, 

V) Hakiki veya hükmi şahsiyeti haiz kimseler tarafından  yapılan veya yaptırılan ve 
Kurumun maksatlarına uygun her türlü tesislerin yapılışlarına, işletme ve gelişmelerine 
yardımda bulunmak, bunların yaşaması için vücuda getirilen tesislerin idaresini üzerine 
almak veya bunlara iştirak etmek, 

Y) Belirli maksatlara tahsis edilmek üzere yapılan bağışları kabul ederek bu 
maksatların tahakkuk ettirilmesini sağlamak, zaruri ve faydalı  görülen hallerde bunları 
Kurumun yardımlarıyla desteklemek, 
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Z) Ananın gebeliğinden, çocuğun doğup büyümesine kadar bakım, sağlık ve 
eğitimini sağlayacak her türlü faydalı  tedbirleri almak, bu maksada yarar tesisler vücuda 
getirmek, mevcutları destekleyerek çalışma ve gelişmelerine yardım etmek".12 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğünden de (1954) anlaşılacağı gibi kurum, 
sosyal hizmetler alanında çağdaş çözüm arayışları üretmiş ve bunları tüzüğüne almıştır. 
Çalışmalar sadece tüzükte kalmamış, tüzükte yer almayan; çocuk haftası,  gönüllülerle 
çalışmalar, çocukların üretici hale getirilmeleri için yapılan çalışmalar, sokak çocukları 
çalışmaları, gürbüz çocuk yarışmaları, yaz okulu çalışmaları, sağlık müzeleri, eşya 
piyangoları, kurutma kağıdı, oyuncak ve otomatik tartı makinaları ithalatı, vb gibi bir çok 
ilkin başlatılmasını sağlamıştır. 

A- Kurumsal Etkinlikler 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun tarihsel gelişimine baktığımızda, kurumun ilk 
yıllarında, parasal yardımlara ağırlık verdiğini görürüz. 1922 yılında çalışmalar muayene ve 
tedavi, para yardımı ve koruma olarak yapılmıştır. 

1923 yılında yiyecek yardımına ağırlık verilmiş, 1924 yılında ise paralı ve parasız süt 
dağıtımı işine girilmiştir. 1925 yılından itibaren yiyecek yardımı, doğum yardımı, okul 
malzemeleri dağıtımı, 1926'da bu hizmetler sürdürülmüş, 1927 yılında kurum banyoları 
açılmış, 1928 yılından itibaren çocuk bahçeleri kurulmaya başlanmıştır. 1929 yılından 
itibaren kuruluşlara ağırlık verilerek, doğrudan koruma çalışmaları başlatılmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Fuat Umay 1941 yılında yapmış olduğu bir radyo 
konuşmasında: "Yurdumuzun her tarafına  uzanmış olan şefkat  şebekelerimizin feragatle 
çalışan kıymetli uzuvları 1940 senesi sonuna kadar 20 senede 3.469.990 çocuğa yardım 
edebilmişlerdir. Bunlardan 2.334.168 çocuğa süt ve sıcak yemek verilmiş, 1.135.822 
çocuğa da giydirilmek, muayene ve tedavi edilmek ve mektebe verilmek suretiyle yardım 
edilmiştir. 

Bu rakamlar 700 şubemizin 427 sinden gelen istatistiklere dayanmaktadır. 
Kurumumuzun 20 senede tesis edebildiği sıhhi ve içtimai yardım müesseseleri, bir çocuk 
bakıcı mektebi, üç doğumevi, iki ana mektebi, beş pansiyon, dört diş muayenehanesi, dört 
yüzme ve kum havuzu iki dispanser, on bir süt damlası, iki sinema, iki sıhhat müzesi, on bir 
çocuk okuma evi, otuz dokuz çocuk yuvası, elli beş çocuk bahçesi, yetmiş sekiz aşevi ki 
ceman 284 tür"13 şeklindeki ifadesi  ile kurumun çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 

1946 yılı verilerine göre kurumun 447 kuruluşu, 194 bina ve arazisi bulunmaktadır. 

"Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez ve Şubelerinin Yardım Müesseseleri" 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğü, Doğuş Ltd. Matbaası, Ankara 1954, s. 3. 
Fuat Umay, "Çocuk Esirgeme Kurumunun Çalışmaları", Cumhuriyetin 18,nci Yıldönümünde Hitabeler 

ve Konferanslar,  Çankaya Matbaası, Ankara 1941, s. 127. 
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Müesseseler Sayı 
Çocuk Yuvalan ve Şefkat  Yuvalan 45 
Gündüz Bakımevleri (Kreşler) 25 
Çocuk Yurtlan 9 
Süt Damlaları 21 
Muayenehaneler 61 
Diş Muayeneleri 5 
Doğumevleri 3 
Pansiyonlar 9 
Aşhaneler 38 
Talebe Sofraları  112 
Çocuk Bahçeleri 71 
Banyolar 10 
Sinemalar 13 
Okuma Odaları 11 
Çocuk Kütüphaneleri 5 
Çocuk Bakıcılık Müzesi 2 
Çocuk Bakıcılık Okulu 1 
Ana Mektebi 2 
Yüzme ve kum havuzu 4 
Yekûn 447 

Binalar ve Arazi 
Bina; dükkan ve mağazalar (37) 123 
Tarla, mera, çayır; bağ ve bahçe 29 
Arsa 35 
Maden suyu ve membalar 6 
Plaj 1 
Yekûn 194 (14) 

1- Süt Damlaları 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun başlattığı çalışmanın ilkleri arasında süt 
damlalarını sayabiliriz. Ekonomisinin yetersizliği ve savaşın yaralarını saramama, o dönem 
ülkenin en büyük sorunlarının başında gelmektedir. Süt Damlaları herhangi bir nedenle anne 
sütünden yoksun bulunan veya anne sütü yetişmeyen çocuklara mikropları öldürülmüş iyi 
süt ve süt almak için gelip hasta olanlara ilaç vermek amacıyla kurulmuştur. 

"Umumi harp belası memleketi yakıp kavurduğu vakit zavallı yavrular içecek süt 
değil, yiyecek ekmek bile bulamıyorlardı. O vakit nice yavrular açlık ve düşkünlük 
yüzünden helak olup gitmişlerdi. Bu gün Himaye-i Etfal  Cemiyetinin vücuda getirdiği Süt 
Damlası evi sayesinde her yıl yüzlerce yavrunun ölümden kurtulduğunu görüyoruz .. Çocuk 
kıranının başlıca sebebi süttür. Temiz ve gıdalı süt içemeyen, ana sütünden her ne 
sebeptense mahrum kalan bebekler, midelerinin hazmedemediği şeyleri yediklerinden, ister 
istemez, mideleri bozuluyor, ishale tutuluyor, yavaş yavaş kuruyup sönüyorlar".15 

1 4 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezi, Genel Kongre 25 ve 26 yıllar 1946-1947 İş ve Hesap 
Raporu, Çankaya Matbaası, ankara 1948, S. 11. 

1 5 "Süt Damlası" Halk, Devlet Matbaası, İstanbul 1929, c: 3, s: 7, s. 51. 
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Süt Damlalarıyla ilgili ilk kuruluşlardan birinin İzmir'de açıldığı anlaşılmaktadır". İlk 
teşekkülünden itibaren memleketimizin her tarafında  Merkez, Şube ve kollar açmak suretile 
yayılmaya başlayan kurumumuz 1923 Yılında da İzmir'de bir süt damlası ile bizlerden 
evvel vazife  alan feragatli  arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları ile İzmir merkezinin 
nüvesini teşkil etmiş ve o zaman atılan Çalışma Tohumu şimdi bu raporda rakamlarla ifade 
edilen Çocuk Esirgeme varlığını temin etmiştir".16 

Sütlerin hazırlanması ve dağıtımıyla ilgili olarak; "Sütler günü gününe hazırlanır. Bu 
sütler, 1927'de Avrupa'dan mahsus ısmarlanıp getirilen ağzı bira şişesi gibi lastikli, yaylı 
tıpalı şişelerde annelere dağıtılır. Bir de şu ıstatiki gözden geçirelim: 1927 senesinde her 
gün süt verilen çocukların sayısı 1605, bunlara verilen süt miktarı da 16.568 kilodur. 1046 
çocuk muayene ve tedavi edilmiştir. 82 anne ile çocuk göz hastalığı için gelmişler, iyice 
bakılmışlardır. Doktorlar bu işleri parasız yapmışlardır"17 şeklinde bir ifade  ile 
karşılaşıyoruz. 

2- Aşevleri 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun tarihçesini incelersek, kurumun aşevleri 
kanalıyla önemli bir hizmeti başlattığını görmekteyiz. 

"Gıdasızlık, yoksulluk, felaket  dolayı siyle çocuklarda fizyolojik  sefalet  göze 
çarpacak kadar ilerlemiş yerlerde açılır. Gündüz bakımevi açılmayan yerlerde çocukları 
kurtarmak için aş evleri açılabilir, yoksul ve cılız çocuklarla sıcak yemek bulamayan fakir 
talebeye öğle ve akşamlan sıcak yemek ve çorba vermeğe çalışır. 

Aşevleri için özel ve geniş tesislere lüzum yoktur. Bir okulda, terk edilmiş boş bir 
medresede, hatta temiz bir barakada kurulacak mutfakla  bir idareci ve iki aşçı yeter. Lakin 
bunu bir imaret haline koymaktan çekinmelidir. İsraftan  kaçınmak, intizam ve temizliğe çok 
riayet etmek, sıkı bir sıhhi kontrole bağlı bulundurmak, temiz erzak, temiz hizmet temin 
etmek gereklidir. Yalnız Kolu ve mahalli alakadar erkanı tarafından  gösterilecek yardıma 
müstahak yoksul ve kimsesiz çocuklara fakir  ve cılız talebeye sıcak yemek vermeğe 
münhasır kaldığı, çok ciddi, temiz ve hesaplı idare edildiği taktirde fevkalade  neticeler 
verecek aş evleri çocuklara yapılabilecek sosyal yardımın en göze çarpacak en çabuk 
neticeler verecek şümullü ve manalı şeklidir".18 

Başka bir kaynakta aynı doğrultuda yapılan bir çalışmanın örneğine rastlamaktayız". 
Çocuk ve Anne Mutfağı:  Mekteplerdeki gıdasız çocuklara öğle zamanları sıcak ve etli 
yemek vermek için tesis edilmiştir. Gündüz bakımevinin mutfağındadır.  Bir defada  1200 
çocuğa ve gebe kadınlara, emzikli kadınlara yemek verecek kabiliyettedir".19 

Aynı kaynakta istatistiki bilgi olarak tablo halinde; 1938 yılında 146.956 çocuğa 
sıcak yemek verildiği, 1939 yılında ise 72.155 kab olmak üzere, 155.267 çocuğa sıcak 
yemek verildiği belirtilmektedir. 

1 6 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu İzmir Merkezi, 1945-1946 Yılı Genel Kurulunda Okunan Bir 
Yıllık Faaliyet Raporu ve Hesabatı, Nefaset  Matbaası, İzmir 1946, s. 3. 

1 7 Süt Damlaları, a.g.k. s. 51. 
^ Türkiye Çocuk Esigeme Kurumu Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi. Güney 

Matbaacılık ve Gazetecilik T. A.O., Ankara 1948, s. 42. 
1 9 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi, a.g.k. s.22. 

470 



3 - Talebe (Öğrenci) Sofraları 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğünde "Yoksul okul çocuklarına okuma-

yazma araç ve gereçleri, giyim eşyası sağlamak; bunların beslenmesi için aşevleri, öğrenci 
sofraları  kurmak" yer almaktadır. 

"Adından da anlaşılabileceği üzere bu sofralar  ailenin yoksulluğu, kimsesizliği 
yüzünden yetecek kadar yemek alamayan, doymayan, sıcak yemekten mahrum kalarak uzvi 
sefalete  düşen zayıf  ve cılız çocukları bu sefaletten  kurtarmak, sıhhat ve hayatlarını 
korumak suretiyle genç nesil arasında çelimsiz, düşkün ruhlu, hasta elemanları azaltmak için 
açılır. 

Her memleketi ve ırkın kuvvet ve kudreti gençlerin kuvveti ile ölçülür. Çocukluk 
devresindeki türlü hastalık ve tehlikelerden yakasını kurtararak yaşama ve yaşatma hakkını 
kazanmış olan gençleri sırf  yiyecek ve geçinme zoru ile sefalete  düşürmek büyük zarar olur. 
Bu şartlar içinde kalmış olan gençler hayatlarını koruyabilse bile gelişme ve kuvvetlenme 
devresinde kifayetsiz  ve değersiz bir gıdanın ruhlar üzerinde husule getirdiği acı ve menfi 
düşkünlük maddi ve manevi korkulacak tesir yapar. Bu düşünceler okullarda yetişmeğe 
çalışan talebenin memleket ve millete faydalı  olabilmesi, nesil için yüz karası olmaktan 
kurtulması için talebe sofraları  açılmaktadır".20 

Talebe sofraları  kurumun merkez ve taşra örgütünce bağımsız olarak yürütülmüştür. 
Her şube bulunduğu yerde eğitim hizmeti götüren okullarla işbirliği yaparak yoksul 
öğrencileri saptamaktadır. Okul yönetimi seçtiği öğrenciler için yemek tabağı, kaşığı, çatalı 
sağlamaktadır. İsterse öğrenci bu malzemeleri evinden getirebilmektedir. Okulu öğrenciye 
yemek yiyecek yeri sağlamakta olup, şubeler yemeği ya kendileri organize etmekte yahut bir 
ahçıya bedeli karşılığında pişirtmektedir. 

Talebe sofralarında  ki amaç öğrencilere bol kalorili, temiz yiyecek yedirebilmektir. 
Bu çalışmalarda halkın büyük desteği sağlanmıştır. İsteyen kişiler kaç çocuğa bakacağını 
şubeye bildirmişler, ya yemekleri kendileri getirmişler veya, yemeğin maliyetini bilerek 
kuruma yardımlarda bulunmuşlardır. 

"1946 verilerine göre Çocuk Esirgeme Kurumunun 112 Talebe sofrası 
bulunmaktadır".21 

4- Çocuk Bahçeleri: 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun gelişimine baktığımızda, dönemine göre 

çağdaş hizmetler götürdüğünü görmekteyiz. Kurumun kurucularından Waşhinton 
Büyükelçiliği yapan daha sonra İstanbul Mebusu Muhtar Bey'in ve kurumun genel 
başkanlığını yapan Dr. Fuat Bey'in yurt dışındaki uygulamaları izlemesi ve bunları 
ülkemizde uygulamaya çalışması çocuk alanındaki bir çok yeniliği beraberinde getirmiştir. 
Bu durum Sabiha Sertel'in 1923 yıllarında Çocuk Esirgeme Kurumu adına projeler 
yapmasıyla da doğrulanmaktadır. 

"Çocukların sıhhi, terbiyevi, manevi ve sosyal ihtiyaçlarını temin hususunda 
şehirlerde muhtaç oldukları yardımı yapmak için Çocuk Esirgeme Kurumu teşkilatı veya 
belediyeler tarafından  çocuk bahçeleri açılır. Çocuk bahçeleri havadar, bol güneşli, toz ve 
topraktan uzak yerlerde ve bir plan dairesinde yapılır, bir öğretmen nezareti altmda çalışır. 
İntizam, sıhhat, nezaket, terbiye ve edep, hak, sosyal hayata hazırlık, idman, teşebbüs ve 

ÇEK Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi, a.g.k. s. 43. 
2 1 TÇEK Genel Kongre 25 ve 26 Yıllar İş 1946-1947 İ? ve Hesap Raporu, a.g.k. s.l 1. 
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azim, itaat, çalışma öğreten, sokak tehlikelerinden koruyan bu bahçeler Merkez ve 
Kollarımızın paraya çok ihtiyaç göstermeyen himmet ve gayretleri, belediyelerin yardımlar 
ile kolay açılabilir. Plan ve krokiler Umumi Merkezden, her kolun bulabileceği saha ve 
yerin vaziyetine göre tertip edilir, oyun aletlerinin krokileri Umumi Merkezden gönderilir. 
Bu aletlerin hepsi amerikan modellerine göre memleketimizde az masrafla  yapılmaktadır. 
Merkez ve Kollarımız tarafından  açılan çocuk bahçeleri bu güne kadar güzel neticeler 
vermiştir. Bahçelerde yeşillik, temizlik ve intizamlı bir kaç oyun alet,inden başka 
başlangıçta büyük masrafa  lüzum yoktur. İyi bir idare ve gaye ile çalıştırılan her bahçe 
zamanla büyüyebilir. Bahçenin kuruluş ve idare masrafları  Kollar, okullar ve belediyecilerle 
ortaklama temin edilebilir. Çocuğu ve sporu seven bir öğretmen, bir bekçi veya hademe ile 
bahçeyi güzel idare edebilir".22 

"Çocuk bahçesi: Mevcut muhtelif  salıncaklar, kayma, merdiven, dönme dolaplar, 
tahterevalli, paralel, atlı karınca, demir halkalar, basketbol, voleybol gibi oyun aletlerde ve 
açık havuzuyla bezenmiş olan bahçe, yalnız eğlence yeri değil ayni zamanda açık hava 
mektebi vaziyetindedir. 

Bahçe bir muallimin nezareti altındadır. Ayrıca yardımcıları da vardır. Teşkilatlı 
oyunlar ile çocukların kabiliyetleri, karakterleri, kontrol ve tespit olunmakta ve çocuklar 
burada tabii olarak intizama, gayrin hakkına hürmete, kendi hakkına hürmet ettirmeye 
kendiliğinden alışırlar. Bahçedeki açık yüzme havuzu yazın büyükleri imrendirecek 
derecede cazip ve çocuklar için güzel bir su sporu yeridir. Burada yüzme öğrenen 
çocukların, Çiftlikte  Karadeniz müsabakalarında iyi dereceler aldıkları görülmektedir".23 

5 - Çocuk Yuvaları; 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun en önemli kuruluş bakımını Çocuk Yuvaları 

oluşturmuştur. Kurumun Hacımusa mahallesinde kiralayarak açtığı ilk çocuk yuvasının 
yetersizliği nedeniyle, 1925 yılında bu günkü Keçiören'de bulunan Atatürk Çocuk Yuvasına 
taşınmıştır. Kurum daha sonra bir çok il ve ilçede örgütlenerek yuva hizmetlerini 
yürütmüştür. Yuva hizmetleri zamanla Çocuk Esirgeme Kurumu ismiyle bütünleşerek 
sürmüştür. 

Atatürk Çocuk Yuvasıyla ilgili olarak elimizde bulunan bir bilgi notunda; (1967-
1968 yılları arasında yayınlandığı sanılıyor) "Asıl Şümullü çocuk hizmeti yuvanın 
Keçiören'e nakledildiği 1925 yılında başlar. 39.000 metre karelik bir sahadaki eski bir 
binada işe başlanmış, o günden beri bir çok ilavelerle bugünkü şeklini almıştır. 

Yuva bu gün 500 çocuğu barındıracak kapasitede olup (0-4) yaşına kadar çocukları 
barındıran Umay Pavyonu, daha yukarı yaşlardaki çocuklar için Yeni bina. Karantina ve 
Hastaneyi içerisine alan bir bina ile Özel Hemşire Koleji, Göker Salonu, Ambar, Mutfak, 
Depo, İş Atölyeleri ve fırını  ihtiva etmektedir. Bundan başka voleybol, basketbol alanları ile 
çeşitli oyun araçları, yüzme havuzu ile oyun ve eğlence işleri ile takviye edilmiştir. Sebze 
bahçesi, kümes hayvanlarından büyük mikyasta istifade  edilmektedir".24 

Belirtilen bilgi notunda yuvanın 3,5 dönümlük sebze ve meyve bahçesinin bulunduğu 
ve 1967 yılı içerisinde 14 ton meyve ve sebzenin üretildiği, 120 kapasiteli modern tavuk 

" TÇEK Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi, a.g.k. 
s.45. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi, a.g.k. s.16. 
TÇEK Genel Merkezi, Atatürk Çocuk Yuvasının Kısa Bir Tarihçesi ve Bugünkü Durumu. 

yayınlanmamış bilgi notu s.l. 
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kümesinden son 22 aylık süre içerisinde 526.167 adet yumurtanın alındığı, yuvanın ihtiyacı 
olan 450-500 ekmeğin ise yuva bünyesinde bulunan fırından  sağlandığı belirtilmektedir. 

6- Gündüz Bakımevleri (Kreşler) 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun ülkemize kazandırdığı sosyal hizmet 

çalışmalarından birisi gündüz bakımevleridir. Kurumun verilerine göre 1946 yılında yirmi 
beş kreşi bulunmaktadır. 

"Çocuk esirgeme sisteminde gündüz bakımevleri çok faydalı  ve pratik yardım şekli 
olmuştur. Memleketimizde günden güne gelişmekte olan sosyal hayatın, hayat ve çalışma 
şekliyle sanayileşme akını gündüz bakımevlerini gerekli bir varlık haline koymuştur. Bu 
evlerin, özel olarak, sanayi müesseseleri ve kadınların çalışma imkanları olan yerlerde 
lüzumu büyüktür. 

Gündüz Bakımevleri sağlık şartları elverişli, güneşli ve havalı binalarda kurulabilir. 
Bir çalışma yeri, bir yemek yeri, bir de bahçesi olan bol ışıklı ve havalı temiz bir binada 
Merkez ve Kol heyetinin azim ve gayreti olunca gündüz bakımevi kurulabilir, masrafı  azdır. 
İdare memuru hemşire ve hademe ile idare olunabilir. Müessese bir doktorun nezareti 
altında bulundurulmalıdır. Çocuk çalışma yeri öğleden sonra uyku yeri haline konulur. 
Bahçe çok gereklidir, bahçesiz kreş yapılamaz. Evin çocuklara mahsusu oyuncakları, 
yemek takımları, portatif  yatakları bulunması şarttır. Tuvalet ve lavabo yerinin de 
ehemmiyeti büyüktür".25 

Kuruma bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde tuvalet terbiyesini almış iki yedi yaş 
grubu çocuklar alınmıştır. Bazı kreşlerde ise 0-7 yaş grubuna bakım sağlanmıştır. 
Kreşlerde çocuklara sabah altı ile akşam yedi arasında bakılmıştır. 

Anneleri işe giden ve evde bakacak kimsesi olmayan çocuklar kreşlere kabul 
edilmiştir. Zorunlu haller dışında evde çocuğa bakacak bir yakını olan çocuklar kreşlere 
kabul edilmemiştir. Kreşlere ücretsiz çocuk kabulü yapılmamıştır. Kreşte kalanlardan aylık 
olarak belirli bir ücret alınmıştır. Anne veya babanın ücretinin yetersizliği halinde gelirinin 
en az yüzde onu bakım ücreti olarak alınmıştır. Kreşlere girişlerde çocukların sağlık 
durumları kontrol edilmiş olup, hastalıklı çocuklar kabul edilmemişlerdir. 

Kaynaklarda kreşlerin açılış amacının; çocuklara buralarda sağlık, yaşayış, giyiniş, 
temizlik, ahlak, görgü, oyun, arkadaşlık alışkanlıklarının kazandırılması olduğu 
vurgulanmaktadır. Yine kreşlerde uygulanan programlarda şarkı, oyun, elişi ve ritmik 
hareketlerin yer aldığı ve çocukların zihinsel gelişimini arttırıcı çalışmalar yapıldığı 
belirtilmektedir. 

7- Çocuk Kütüphaneleri; 
Kurumun çocuklara yönelik hizmet vermek için açtığı yerlerden birisi, çocuk 

kütüphaneleridir. 
"Çocuk bahçelerinin çalışamadığı havalarda ve mevsimlerde çocukların 

çalışabileceği en faydalı  yerler çocuk kütüphaneleridir. Bunların terbiyevi ve sosyal 
tesirleriyle faydalarını  saymağa lüzum yoktur. Varlıkları çocukların günlük ve ileri 
hayatları üzerinde çok derin tesirler bırakır. Çocuk Kütüphaneleri ya Merkez ve 
Kollarımızın daireleriyle binalarında veya ıslah edilmiş medrese, evkaf  ve mili emlakten 
alınmış elverişli binalarda kurulabilir. Kütüphaneye kitap dergi, levha, harita, resimler, 

TÇEK, Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi, a.g.k. 
s.40. 



masa, peyke veya sandalye, perde, soba, elbise askısı, içme suyu ve malzemesi yakacak, ışık 
ve lamba, bir idareci, bir hademe temini sanıldığı kadar güç değildir".26 

Kütüphanelerin açılması sırasında kurum kendi kaynaklarmdan faydalandığı  gibi 
çeşitli kuruluşlar ve kişilerden dergi, gazete kitap konusunda yardım toplamıştır. 
Kaynaklarda İstanbul Eminönü kolunun kütüphane çalışmalarında başarılı olduğu, sürekli 
gelen başarılı öğrencilere kart, dergi, rozet verilerek bunların sürekli gelmeleri için 
desteklendiği belirtilmektedir. 

8 - Muayenehaneler, Çocuk Dispanserleri; 

Kurumun ilk yaptığı çalışmalardan birisini muayenehaneler oluşturmuştur. Özellikle 
savaş sonrasında yaşanan geçim sıkıntısı sonrası, çocuklarda görülen yetersiz beslenmeler 
ve beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının çözümü amacıyla muayenehanelerin açılmasına 
ağırlık verilmiştir. 

"Merkez ve Kollarımızdan çevreleri elverişli olanların hasta çocuk ve annelerinin 
muayeneleri için muayenehaneleri (poliklinik) ve dispanserleri vardır. Kurumumuzun bu 
yardımları arasında bu muayeneler ve dispanserler maddi ve manevi büyük fayda  ve tesirler 
göstermektedir. Memleket sıhhati, milli bünyemizle doğrudan doğruya ilgili olan bu yardım 
işimiz çocuk davamızda ve çocuk esirgeme sisteminde önemli bir vazifedir. 

Her Merkez ve Kolumuzda birer muayene odası ve muayene servisi bulunması 
beklenir. Bunun kuruluşu o kadar masraflı  ve güç değilse de salahiyetli doktor ve hemşire 
temini henüz güçlükten kurtulamamıştır. Bunlarla beraber Merkez ve kollarımızın azimli ve 
müteşebbis arkadaşlarımız etraflarındaki  hastane ve dispanser doktorlarının değerli 
yardımlarını temin ederek bu çok faydalı  servisi kurmağa ve yürütmeğe muvaffak 
olmaktadır. Halk her gün muayyen vakitlerde hiç olmasa yarım saatlik bir tıbbi muayenenin 
Çocuk Esirgeme Merkez ve Kolunda varlığını bilir ve gelirse yurda ve Kuruma büyük 
hizmet ve iyilik yapmış olacaktır. Hasta bir çocuk ve anne Kurumda göreceği bu hayat 
yardımını unutamaz, bunu bilenler de Kuruma sevgisini esirgemez".3 

Kurumun muayenehaneleri ve dispanserleri üç tür çalışma yapmak üzere 
kurulmuştur; 

1 - Çocuk hastalıkları muayeneleri, 
2- Annelere yönelik olarak, kadın hastalıkları muayeneleri, 
3- Çocuk ve annelere yönelik olarak diş kontrolleri ve tedavileri, 

Muayenehanelerde uzman doktor, doktor, diş hekimi, ebe ve hemşireler görev 
yapmışlardır. Muayenelerde ve dispanserlerin hangi saat ve günlerde hizmet vereceği 
belirtilmiştir. Bazı muayenehaneler bağımsız çalıştığı gibi, büyük çoğunluğu o dönemde 
yeterli doktor bulunmaması nedeniyle diğer sağlık kuruluşlarından ücreti karşılığı veya 
gönüllülük esasıyla doktor çalıştırılmışlardır. 

9- Diğer Çalışmalar 
Kurum yukarıda belirtilen çalışmaların dışında, bir çok çalışma yürütmüştür. Bu 

çalışmaları kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz. 

TÇEK, Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi, a.g.k. 
s.46. 

3 TÇEK Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi, a.g.k. s.48. 
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Ziyaretçi Hemşire Teşkilatı; 
Bilindiği gibi kurum, süt damlaları ve muayenehaneler vasıtasıyla ana-çocuk 

sağlığına yönelik çalışmaları başlatmıştır. Kurum hizmetleri yürütmek amacıyla sistemli bir 
çalışma yürütmüştür. Çocuk Bakıcı mektebinden mezun olmuş elemanlarından bu alanda 
yararlanmıştır. 

"Muayene gelen çocuklardan evde takip edilmesi icap edenleri, evlerinde takip ve 
kontrol eder. Kurumun yardımını isteyenlerin içtimai, iktisadi vaziyetlerini tetkik ve raporla 
amirine bildirir. Tetkikat neticesine göre muamele yapılır".4 

Sıhhi Banyolar; 
Kurum yoksul durumda olanlara yardım edebilmek, sağlık hizmetlerini 

yürütebilmek, örnek çalışmalar başlatmak amacıyla Sıhhi Banyolar açmıştır. 
"Binamızın ifa  ettiği hizmetler arasında banyo da mühim bir yer tutmaktadır. 

Banyolar 24 kurna ve duştur. Ayrıca çocuklar ve gebe kadınlar için banyolar vardır. 
Çocuklar parasız yıkanır. Bir ana vakti müsaitse yalnız kendisi için (20) kuruş verir. 
Getirdiği çocuklar için hiç para vermez. Haftanın  muayyen günlerinde fakir  kadınlar parasız 
yıkanırlar. 1939 senesi sonuna kadar (179.673) kadın ve çocuk banyo yapmışlardır. Bu 
banyolar yapıldığı zaman Ankara'da bir hamam vardı, halkın ihtiyacına yetişmiyordu".5 

Yüzme Havuzları; 
Kurumun 1946 yılı verilerine göre dört adet yüzme ve kum havuzu bulunmaktadır. 
Havuzlardan birisi şu anda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğünün garaj olarak kullanılan kısmında çocuk bahçesiyle birlikte hizmet vermiş 
olup, açık havuz olarak değerlendirilmektedir. Bu havuza on altı yaşına kadar olan çocuklar 
kabul edilmiştir. 

İkinci havuz ise kapalı havuzdur. "Kuruma kira temin etmekle beraber çocukların su 
sporunu, bedeni inkişafını  tatmin maksadile yaptırılmıştır. Tülü 25 metre, genişliği 9 
metredir. Kışın sıcak suyla doldurulacak şekildedir. Ayrıca duş yerleri, ayak yıkama yerleri 
ve muntazam banyo yerleri, sahası geniş gazino kısmı vardır. 

Memleketimizde ilk defa  yapılmış olduğu için kira ile tutanlar işletmeğe başlamak 
cesaretini gösterememişlerdir. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından  işletilmesi 
hususundaki müracaatımıza müspet cevap verilmediğinden, uzun müddet kapalı kalması da 
ziyanı mucip olduğundan, müsait bir zamana kadar yalnız gazino halinde işletilmek üzere 
kiraya verilmesi muvafık  görülmüştür".^ 

B-Sosyal, Kültürel ve Eğitim Faaliyetleri 

1 - Balo, Müsamere Ve Eğlenceler 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu gelir sağlamak, kurumu tanıtmak amacıyla balo, 
müsamere ve eğlenceler düzenlemiştir. Özellikle genel merkez tarafından  düzenlenen bu 
etkinliklere, devletin üst düzey yöneticileri katılmıştır. Bu etkinliklerin düzenlenmesi 
sırasında hiç bir zaman aracı ve komisyoncu araya konulmamış, her etkinlik için ilin ileri 

4 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi, a.g.k. s. 13. 
5 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi, a.g.k. s. 14 . 
6 A.k. s. 17. 
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gelenlerinden oluşan bir düzenleme komitesi kurulmuştur. Kurumun saygınlığını korumak 
amacıyla bu tür etkinlikler politikadan uzak tutularak kurum ve çocukların çıkarları sürekli 
ön planda tutulmuştur. 

Özellikle 23 Nisan Haftasına  rastlayan günlerde düzenlenen çocuk balolarında bir 
çok etkinlik yapılarak Çocuk Bayramının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. 

"Merkez ve kolların tertip edecekleri balolarla müsamereler yılda bir kez olmak 
üzere kendi tarafından  kendi hesaplarına tertip olunur. 

Çocuk Esirgeme gayesinden başka maksatla, araya simsar ve vasıtalar koyarak balo 
ve müsamere tertip olunamaz. Biletlerin satışı doğrudan doğruya Merkez veya Kol 
tarafından  veya bu gibi işlerde simsar ve komisyoncu mahiyetini haiz olmayan muteber 
yerlerde tevdi suretiyle satılır. 

Balo, müsamere ve eğlenceler gününden bir ay evvel mahallin en yüksek idare 
amirine müsaade için müracaat edilir. Müsaade almak için verilecek dilekçede balo, 
müsamere ve eğlencenin nevi, günü, saati, yapılacak masraf  ile tahmin edilen hasılat 
miktarı, satılığa çıkarılacak bilet sayısı ve fiyatları  gösterilir. 

Balo, müsamere ve eğlenceler Merkez ve idare heyetiyle bunların muteber ve şerefli 
zatlardan teşkil edecekleri tertip heyetlerinin mesuliyetleri altında yapılır, ve mahallin en 
yüksek ve muteber zatın himayesine verilir. 

Kurum teşkilatının balo ve müsamereleri yalnız bir eğlence yeri olmamalıdır. Türk 
içtimai hayatının ve medeni yaşayışının bir mahfeli,  Kurumun gayelerine maddi ve manevi 
hizmet edebilecek bir vesile sayılmalıdır".7 

Yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle Çocuk Haftası  boyunca Çocuk Balolarına 
ağırlık verilmiştir. "Türk Ocağı çocuk haftası  eğlenceleri ve faaliyeti  için bir merkez 
olmuştur. Ocakta büyük bir çocuk balosu verilecektir, bu baloya çocuklar ile birlikte birçok 
aileler ve Himaye-i Etfal'in  bakımı altında olan çocuklar iştirak ederek muhtelif  eğlenceler 
tertip edilecektir".8 

Mustafa  Kemal Atatürk ve dönemin devlet büyükleri Himaye-i Etfal  Cemiyetince 
düzenlenen çocuk balolarına katılmışlardır. 

"Gazi ilk defa  kutlanan Çocuk Bayramı ve Haftası  sebebiyle Ankara Palasta Himaye-
i Etfal  Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) tarafından  15.00-19.00 saatleri arasında verilen 
çay ziyafeti  ve Çocuk Balosuna katıldı. Çocuk Balosu'nda Başvekil İsmet Paşa ve Millet 
Meclisi Reisi Kazım Paşa, bütün vekiller ve mebuslar, eşleri çocukları ile hazır bulundular. 

Saat tam 15.00'de perde açıldı. Küçük çocuklar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı 
söylediler. Az sonra Harika adında küçük, sevimli bir kız çocuğu "Gazi'nin Heykeli 
Karşısında" şiirini söyledi ve alkışlarla karşılandı. Arkasından Himaye-i Etfal  Marşı 
söylendi. Daha sonra Başvekil İsmet Paşa' nın oğlu Ömer (İnönü) bir şiir okudu".9 

7 TÇEK Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi, a.g.k. s. 30. 
8 Halk .a.g.k. C:l , S: 11, s.84 
9 Cemil Sönmez, Atatürk'te  Çocuk Sevgisi, a.g.k. s.42 
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2- Müsabaka, Yarış Ve Sergiler 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili incelediğimiz kaynaklarda, kurumun 

tanıtım, gelir sağlamak, bilgilendirme amacıyla bir çok sergi ve yarışmalar düzenlediğini 
görmekteyiz. Bu yarışmalar arasında Gürbüz Çocuk Yarışmaları, at yarışları, yurt içinde ve 
dışında güreş karşılaşmaları sayılabilir. Kurum gerek kendi açtığı müzede gerekse kurum 
dışı sergilerde hizmetlerini tanıtıcı bir çok sergi açmıştır. 

"Merkez ve Kolların muvafakatiyle  neticeleneceğine kani olduğu müsabaka, yarış ve 
sergileri tertip etmek suretiyle hem Kuruma, hem müsabaka mevzularına hizmet edilir. 

Piyango, balo, müsamere ve yarışlarla sergilerin tertibinde bunların mahalli adetler, 
halkın zihniyetine uygun olması, umumiyetle mahallin bunlardan hangilerine müsait olduğu 
idare heyeti iyice düşünerek seçmesi, fakat  sık sık tekrar, etmekten kaçınması lazımdır. 
Zoraki muvaffakiyetsiz  eğlence teşebbüsleriyle halkın iz'aç etmek menfi  netice verir. Her 
eğlence, müsabaka ve serginin terbiyevi mahiyeti haiz olması düşünülmelidir. Davetlilerle 
halkı seve seve çekemeyecek, muhitin meyil ve adetleriyle zevklerine aykırı olan, sırf  para 
çekmek için tertip edildiği duygusunu veren müsamere ve eğlenceler zarardan başka bir 
netice vermez".^ 

Kurumun 1946 yılı verilerine göre 2 Çocuk Bakıcılık Müzesi bulunmaktadır. Bu 
müzeyle ilgili olarak; "Müze; çocuklarını muayeneye getiren kadınların intizar odasında, 
çocuk bakımı hakkında güzel levhalar vardır. Kadın sırasını beklerken bu sıhhi müzeden 
istifade  eder. Çocuk bakımı hakkında malumatını genişletir".11 

Bir başka kaynakta çocuk sergisi ile ilgili olarak, "Cemiyet Türk Ocağında çocuk 
sergisi namiyle bir sergi hazırlamıştır. Bu sergide cemiyetin hazırladığı çocuk eşya ve 
takımları teşhir edilecektir. 

Cemiyetin Anneler Birliği namındaki teşekkülü bu iş için çalışmakta, hazırlıklarına 
devam etmektedir".'2 

Kurumun yarışmalarla ilgili en büyük çalışması 25.yıl kutlamaları için yapılmıştır. 
Sevimli Çocuk Yarışması, Amatör Heykel Yarışması ve Yapma Bebek Yarışması olarak üç 
ayrı dalda yarışma düzenlenmiştir. Sevimli Çocuk Yarışması için 151 fotoğraf,  heykel için 
40, yapma bebek için 53 eser yarışmalara katılmış, eserler 1 ay boyunca Ankara Sergi evi 
binasında sergilenmiş ve dereceye girenler halkın oyları ile belirlenmiştir".13 

3 - Bakıcı Okulu 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu hem kendi yuvalarının gereksinimlerini 

karşılamak hem de diğer kuruluşlara eleman yetiştirmek amacıyla Ankara'da Çocuk Bakıcı 
Okulu açmıştır. 

"Keçiören'deki Çocuk Yuvasında bulunan Çocuk Bakıcı Okulu 1929 yılında tesis 
edilerek şimdiye kadar 248 mezun vermiştir. Buradan çıkan kızlarımız evlerde, yuvalarda 
fenni  çocuk bakımı yapmakta, maişetlerini de bu suretle temin eylemektedir. Mektep iki 

TÇEK Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Kollarına Mahsus Çalışma Talimatnamesi, a.g.k. 
s.32. 

1 1 Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi, a.g.k. s.13. 
1 2 Halk, a.g.k. C:l. S : l l , s.84. 
1 3 Türk Kadını,C:3. S:5,s.2, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 15 Temmuz 1946. 
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sene idi. 945 senesinden itibaren üç seneye ve orta dereceye çıkarılmıştır. Öğrenci kadrosu 
75'tir".14 

Çocuk Bakıcı Okulu olarak açılan okul daha sonraki yıllarda yetersiz kalması 
nedeniyle Hemşire Koleji haline getirilmiştir. 

"1929'da yuva dahilinde tesis edilen orta dereceli Çocuk Bakıcı Okulu 1964 
senesine kadar 600'e yakın mezun vermiş olup, bunlar teşkilatımızın yuvalarında vazife 
görmekte, mecburi hizmetini bitirenlerden bir kısmı Almanya Amerika hastanelerinde ve 
yurdumuzun çeşitli sağlık tesislerinde vazife  almışlardır. 

1964 senesinde bu okul Lise seviyesine çıkarılarak (Özel Hemşire Koleji) haline 
getirilmiştir. 1968 yılında ilk mezunlarını verecektir".15 

Hemşire Okulu kanalıyla kurum hem kendi personel gereksinimini karşılamış, hem 
de diğer sağlık kuruluşlarına hemşire yetiştirmiştir. Daha sonra Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı'nın Hemşire Okullarını ülke düzeyine yayması ve eğitim düzeyini yükseltmesi 
nedeniyle, Çocuk Esirgeme Kurumu Hemşire Okulu işlevselliğini yitirmeğe başlamıştır. Bir 
çok kongrede öğretim elemanı bulma güçlüğü ve hemşire yetiştirme maliyetinin arttığı, 
Çocuk Esirgeme Kurumu'nu mezuniyet sonrası hemşirelerine yeterli ücreti verememesi 
nedeniyle, hemşireleri elinde tutamadığı tartışma konusu olmuştur. 

"Özel Hemşire Lisesi'nin parası Eğitim kadrosu yönünden çıkardığı zorlukların gün 
geçtikçe daha da artacağı göz önünde bulundurularak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
ve diğer bakanlıklar ile kuruluşların ihtiyaca kafi  yerleri bulunduğundan kapatılmasına veya 
kurumumuzda yetişen kızlarımız ile yetiştirme yurtlarından yetişen kızlarımızın bir meslek 
sahibi olabilmesi yönüne kaydırılması ve böylece bize hizmet eden bir müessese haline 
getirilmesi de şayanı tavsiyedir".16 

4- Yayın Çalışmaları; 
Kurum çocuk, anne ve edebiyat alanında bir çok eser yayınlamıştır. Sistematik bir 

şekilde yürütülen yayın çalışmalarıyla bir yandan anne ve çocuklara ulaşılmaya çalışılmış, 
diğer yandan kurumun halka tanıtımı amaçlanmıştır. 

"Kurumumuzun maksat ve gayelerini temin için kitaplar, "Çocuk" ve "Ana" 
mecmuaları ile "Annelere öğütler" neşredilmektedir. 

Öğütler: Annelere süt ve mama çağındaki yavrularının nasıl bakılacağını 
bildirmektedir. Öğütlerden şimdiye kadar (80.000) tane parasız tevzi edilmiştir. 

Kitaplar: Mütehassıslar tarafından  tertip edilmiş olan ve çocukların ruhiyatını, 
karakterlerini, bilgisini alakadar edecek eserlerden tercüme edilmiş ve az bir kısmı 
doğrudan telif  olunmuştur. Eski ve yeni harflerle  (149.000) adet basılıp yayınlanmıştır. 

Çocuk mecmuası: Haftada  bir neşredilmektedir. Haftalık  tirajı 38-40 bin arasındadır. 
Ana mecmuası: Annelerin her türlü bilgilerini arttırmak maksadile ayda bir defa 

neşredilmektedir. Tiraj adedi 6.000 dir. Okuyanların adedi çoğalmaktadır. 

1 4 Dr. Fuat UMAY,Çocuk Esirgeme Kurumu 25 Yılda Neler Yaptı? Türk Kadını C:3,S:4. s.4 
,Cumhuriyet Matbaası , İstanbul 1946. 

1 5 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu .Atatürk Çocuk Yuvası, s.5. 
1 6 TÇEK,30.Genel Kongre Tutanağı,a.g.k. s.53. 
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1939 senesi sonuna kadar neşredilmiş olan mecmuaların, kitapların ve levhalarla 
afişlerin,  kartların yekunu" 3.514.000"dir. Şehirdeki binalarda yapılan hizmetler bunlardır. 
Çocuk Sarayı binasındaki salonda vakit vakit annelere çocuk bakımı hakkında dersler 
verilmektedir".17 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumun'nun yayınlarının başlı başına bir araştırma 
konusu olabilecek kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı inancındayım. Yukarıda isimleri yer 
almayan, Çocuk, Çocuk ve Yuva, Gürbüz Türk Çocuğu, Türk Kadını, Çocuk Haftası, 
dergileri kurumun süreli yayınlar arasında yer almaktadır. 

Bunların dışında çocuklara yönelik olarak bir çok, eğitici kitap, roman, şiir, ders 
kitabı, annelere yönelik olarak çocuk bakımıyla ilgili kurumun yayınları bulunmaktadır. 
Kurumun kendini tanıtmak amacıyla zaman zaman yabancı dilde broşür yayını yapmıştır. 

Sonuç: 

Türk yurdunda; 0-12 yaşlarında 2.956.115'ü kız, 3.241.192'si erkek olarak 
6.197.305 yavrunun yaşadığı hakikati düşünmek, çocuk davasının ne büyük bir millet ve 
devlet davası olduğunu anlatmağa yeter!... 

Ne şüpheki nüfiısun  % 38,14'ünü teşkil eden çocuklar arasında kimsesizler ve 
yoksullar, çaresizler ve bakımsızlar hiç te azımsayacak kadar bir yekûn tutmaktadır. 
Sokaklarda insanın gözünü yaşartan, kalbini sızlatan bu zavallıları her gün kim görmüyor. 
Bunlar kendi hallerine bırakılır, onlara bir koruyucu eli uzanmazsa, yaşamalarının ne büyük 
bir kayıp, fena  yetişmelerinin ne büyük bir ıstırap olduğunu kim taktir etmez". 

Çocuk bir memleketin ruhudur, istikbalidir. Hayat onun üzerine kurulu, istikbal onun 
aldığı terbiye ile kuvvet bulur. Dünyanın her yerinde çocuğun bir vatan, vatanın bir çocuk 
olduğu hakikat olarak kabul edilmiş, muhtelif  çocuk ocakları, çocuk bakım yurtları açılmış 
kimsesiz, fakir  çocuklar himaye edilmiştir. Memleketimizde bu adım ilk olarak 1917 
senesinde atılmış ve bir "Himayei Etfal"  Cemiyeti teşkil edilmiştir. Aradan geçen on iki 
senelik müddet zarfında  günden güne tekamül eden bu cemiyet bu gün kuvvetli bir hale 
gelmiş ve memleketin çocukları ile yakından alakadar olmuştur. Şimdiye kadar bütün 
Türkiyede dört yüze yakın merkez ve şubeler tesis edilerek faaliyetin  hududu 
genişletilmiştir. Umumi merkezi Ankara'da olup yapılan büyük bir çocuk sarayında 
çalışmaktadır. Bu sarayda dershane, sinema salonu, bakım odaları, muayenehane, süt tevzi 
mahalli ve banyo daireleri vardır.19 

Her iki kaynak, dönemin çocuk sorununu ve Himaye-i Etfal  Cemiyetinin 
kurulmasının amacını sanırız yeterince vurguluyor. Tarihsel gelişim bölümünde de 
belirdiğimiz gibi cepheden cepheye koşarken arkasında bıraktığı yavrusunu düşünen anne 
ve babaların varlığı, ülke ekonomisinin iflası,  ülkenin harabe halindeki görünümü ve diğer 
etkenler bir araya getirilirse Himaye-i Etfal'in  kuruluşunun önemi kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. 

Himaye-i Etfal'in  kurucular listesine baktığımızda iki kişinin dışında diğerlerinin 
milletvekili olduğunu görürüz. Kuruculardan birisi tüccar, diğeri ise bürokrasinin tepesinde 
yer almış kişidir. Himaye-i Etfal  Cemiyeti ülkenin zor durumunu gören, sorumluluk 

1 7 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi, a.g.k. s. 22. 
1 8 V. Bartu, a.g.k, s.2. 
1 9 "Himayei Etfal"  Halk, C: 1 S: 11 ( Nisan 1929 ), s. 83. 
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duygusu taşıyan ve Atatürk'ün Devletçilik politikasını benimseyen kişilerce kurulmuştur. 
Etkinlikler bölümünde de inceleneceği gibi kurum kısa ve uzun dönem dönem çalışmalarını 
planlı ve örgütlü bir şekilde yürütmüş, sosyal hizmetler alanında Devletin en büyük 
destekçisi olmuştur. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun tarihine baktığımızda, sürekli olarak Devletin 
en üst kademesindeki kişilerden yardım ve destek aldığını görürüz. Kurumun kuruluşundan 
itibaren Mustafa  Kemal'in desteği sürekli üzerinde olmuştur"... Türk Ocağı'nın salonunda, 
Çocuk Esirgeme Kurumun'nun yıllık toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Atatürk, o zamanın 
meclis başkanı olan Fethi Okyar ile beraber geldi".20 

Daha önce sunduğumuz belgelerden anlaşılacağı gibi, Mustafa  Kemal'in eşi Latife 
Hanım da kurumun fahri  başkanlığını yürütmüştür. Atatürk'le başlayan yardım ve destekler, 
diğer Devlet büyüklerinde sürmüş olup, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan kişiler 
Çocuk Esirgeme Kurumundan desteklerini eksik etmemişlerdir. 

Bu destekler sayesinde kurum her geçen gün büyümüş, ülke çapında örgütlenmiştir. 
Kurum yardım toplamak amacıyla yurt dışında da örgütlenmiştir. Sabiha Sertel'in 
anılarından da anlaşılacağı gibi cemiyet başkanı Fuat Umay'ın Amerika ziyareti sırasında 
oldukça yüklü bir bağış toplanmıştır. Anılardaki en önemli noktalardan birisi, Türk 
toplumunu duygusallığı ve yardımseverliğidir. Himaye-i Etfal  Cemiyeti'nin büyümesindeki 
en büyük nedenlerden birisidir. 

Kurumun günün koşullarına uyması, yeni hizmet modelleri üretmesindeki, en büyük 
etkenlerden birisi yurt dışıyla sürekli bağlantı içinde olması ve yönetim kurulunun çağdaş 
ilerici fikirlere  sahip olmasıdır. 

Kurum kuruluşundan itibaren, üretken, örgütlü, saygın bir yapıya kavuşturulmuştur. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna halkın yardımları, başta Mustafa  Kemal olmak üzere Devlet 
büyüklerinin desteği eksik olmamıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk'e karşı borcunu 
hiç unutmamış her genel kurulunda ulu önderin Anıt Kabir'ini ziyaret etmiştir. 

Kurum Türk toplumunun nabzını iyi tutmuş, günün gereksinimlerini iyi saptamış, 
genç Türkiye Cumhuriyetinin Devlet polikatısyla doğru orantılı olarak çalışmıştır. Süt 
Damlaları, sıhhi banyolar, kum havuzlar, çocuk bahçeleri, prevantoryumlar, çocuk 
kütüphaneleri ve benzeri bir çok hizmet modeliyle , yeni kuşakların yetişmesinde önemli rol 
oynamıştır. 

Örgütsel açıdan konuyu ele aldığımızda, Himaye-i Etfal  tüm ülke çapında en küçük 
birimlere kadar örgütlenebilen, 1946 yılındaki verilere göre 447 kuruluşa ulaşan güçlü 
yapıya kavuştuğunu görebiliriz. 

1960'lı yıllar sonrasında yaşanan toplumsal değişimle birlikte kuruluşun duraklama 
devrine, 1970'li yıllar sonrasında yaşanan ekonomik bunalımla birlikte gerileme devrine, 
1980'li yıllara geldiğinde ise askeri yönetimle birlikte çöküntü içerisine girdiğini 
görmekteyiz. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 1981 yılında Milli Güvenlik Kurulunun 51 
nolu kararı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanmış, daha sonra çıkarılan 2828 
sayılı yasa ile "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na" dönüştürülmüştür. 

19 Mayıs 1919'da başlayan ulusal kurtuluş hareketinin, çocuk politikasının 
uygulayıcısı olan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa  Kemal'in destek ve 

2 0 Sabiha Sertel, a.g.k, s.74. 
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direktifleriyle,  sosyal hizmetler alanında bir çok ilkin yaratıcısı olmuştur. 1938-1946 
döneminde Kemalist görüşün savucularından İsmet İnönü tarafından  destek verilen kurum 
büyümesini sürdürmüştür. 1961 Anayasası ile birlikte sosyal hizmetlerin merkezi hükümetin 
sorumluluğunda toplanmak istenmesi, kurumun zayıflamasına  neden olmuştur. Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumu, sosyal hizmetler alanında halk örgütlenmesinin güzel 
örneklerinden birisidir. 

Dileğim, Cumhuriyetimizin 75. yılını kutladığımız bu günlerde, bir cumhuriyet 
kurumu olan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun tarihsel ve işlevsel önemini ortaya 
çıkaracak ciddi bir araştırmanın yapılmasıdır. 
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YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ KÜLTÜREL YAŞAMI 

Prof.Dr.  Mahmut  TEZCAN 

Giriş 

Yurt dışındaki Türk çocuklarından söz ederken kuşkusuz sosyo-ekonomik düzey 
farklılığını  dikkate almak gerekir. Bu bağlamda alt sosyo-ekonomik düzeyi temsilen işçi 
çocukları ile üst düzey ailelerin çocuklarının (üst düzey bürokratlar ve ticaret mensuplarının 
çocukları) kültürlerindeki farklılığı  görmek olanaklıdır. Fakat bu konunun gündeme 
gelmesi, daha çok, işçi sınıfı  çocukları açısındandır. Çünkü dışarda bulunanların 
çoğunluğunu onlar oluşturmaktadır. Ayrıca ses getirme açısından da işçi sınıfı  çocukları ön 
plana çıkmaktadır. Çünkü sorunlar, daha çok bu çocuklarla ilgilidir. 

Geleneksel ailelerde çocuk sayısı daha fazladır.  Bu husus, çocuk kültürü açısından 
önemlidir. Çünkü onların kültürlenmelerinin niteliği, sayıları ile orantılıdır. 

Yine bu ailelerde kız ve erkek çocuklar arasında büyük ayrımlar söz konusudur. 
Erkek çocuklar, aileye ekonomik yardım yapacaklar ve ilerde ailenin ismini sürdüreceği için 
kızlardan daha değerli sayılırlar. Kızlar da ebeveynlerin yaşlılığında onlara bakmak için 
önemli sayılırlar (Keats, 1997). 

Özetle, sosyo-ekonomik düzey farkı,  çocuk kültüründe önemli sayılmaktadır. Çünkü, 
geleneksel ailelerin çocuklarına uyguladıkları kısıtlamalar, onların kültürlerinin oluşmasını 
engellemektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarının ailelerinin çoğunluğu, ülkemizin kırsal 
kesiminden oralara gitmiş geleneksel ailelerden oluşmuştur. Böylece modern ailelerin 
oradaki çocuklarından çok farklı  bir kültüre sahiptirler. 

İşçi çocukları yurt dışındaki kültüre uyum sağlayamamışlar, Türkiye'deki kültürü 
orada sürdürmüşlerdir. Modern ailelerdeki çocuklarda ise yurt dışı kültüre uyum sağlama 
daha fazladır. 

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Kültürel Yaşamı 

Almanya başta olmak üzere Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsveç, 
Norveç'teki Türk aileleri Türkiye'deki köylerden oraya gitmişlerdir. Bunların kültürleri, 
daha çok kırsal kökenlidir. Şimdi bu kültürün çeşitli yönlerini kategorik olarak ele alalım. 

Avustralya'ya ilişkin açıklamalar, oradaki araştırma ve gözlemlerimize 
dayandırılmıştır. Avrupa'daki Türklere ilişkin açıklamalarda ise literatürden 
yararlanılmıştır. 

Kız çocuklarının erkek çocuklardan farklı  bir kültürel yaşamları var. Özellikle 
kızlar evde oturur ve daha küçük kardeşlerine bakarlar. Böylece okula genellikle gitmezler. 
Anneleri çalıştığı için kızların evde çocuk bakıcılığı işlevi önem kazanmıştır. Böylece 
kendileri çocuk olan bu kızlara annelik yetki ve sorumluluğu verilmiştir. Genellikle on 
yaşlarında Türkiye'den gelen ablalar, okula gönderilmez. Evde küçük kardeşlerine bakmak, 
anneye yardım etmekle yükümlü tutulmaktadırlar (Vassaf,  1983:41). Ayrıca giysileri ve 
karşı cinsle ilişkileri sürekli denetim altındadır. Annesinin giyimi ve yaptığı yemekleri gören 
bir genç kız modeli geliştiriliyor (Kılıçaslan, 1992). 

Hollanda'da çocukların evden ayrılması olayı var. Nedeni de çocuğun iki ayrı 
kültürde yaşamasıdır. Çocukların çelişkili bir durumla karşılaşmaları bu olayı yaratmaktadır. 



Toplumdaki çeşitli kurumlar, çocuğun artık bir Avrupalı olmasını öngörürken, bir yandan 
da çocuğun ailesi onun geleneksel kalıplar çerçevesinde kalmasını istemektedir. Uzlaşmaz 
bu çelişkilerin patlak vermesinde çocuk evden kaçar ve çeşitli kurumlara sığınır. 

Eve dönseler baba dayağı ve Türkiye'ye gönderilme korkusuyla evden kaçanlar, 
aileleriyle tüm ilişkilerini kesmektedirler. Çocuk ailesiyle yaşamaktan hoşnut değilse, 
onlardan şikayetçi ise, devlet, çocuğu koruması altına almakta ya yabancı bir aileye evlatlık 
veriliyor, ya da bir yurda gönderiliyor. Ana baba Avrupalı gibi davranacak olan çocuğunun 
(yani genç yaşta cinsel ilişki kurmak, aileden kopmak, esrar, içki içmek, saygısızlık v.s. 
gibi) yabancı kültürle bütünleşmesini istememektedir. 

Çocuk kültürünün bir yönü olarak Türk çocuklarında tırnak kemirmek, akşam yatağı 
ıslatmak gibi davranış bozuklukları görülmektedir (Vassaf,  1983:39). Bu husus özellikle 
onların ruhsal durumlarını yansıtmaktadır. 

Çocukların okullarda yabancı dili yeterli bilmemelerinden kaynaklanan başarısızlık 
sorununun zeka özürlü sayılması ve bu okullara gönderilmesi uygulaması da bu çocukların 
bir kültürel sorunu. 

Çocukların iki kültürde yaşamaları ve din eğitiminde zorlanmaları onların 
kişiliklerinde kuşkusuz çeşitli sorunlara yol açabilecektir. Ebeveynler tarafından  din 
eğitimine zorlanma, bu çocukların üçüncü dil olarak Arapça ile karşılaşmalarına yol 
açmakta ve yeterince öğrenememektedirler. 

Geleneksel aile içinde çocuklar geleneksel rolleri yerine getirmektedirler. Çocuklar, 
baba otoritesine mutlak itaat ederler. Örneğin baba yanında sigara içilmez, TV'de özellikle 
kız çocukları öpüşme sahnesini izleyemezler. Büyükler derhal kanal değiştirir. Fakat 
Avustralya'da çocuk kendi odasında ise bu tür sahneleri rahatça izleyebilir. Orada evler, 
Almanya'dan çok daha iyi ve bol odalıdır. 

Evlerde çocukların konumunu yükselten bir husus, onların ebeveynlerinden daha iyi 
yabancı dil bilmeleridir. Almanca olsun, ingilizce olsun, ailenin çevirmenlik görevini 
üstlenen çocuklar büyükler tarafmdan  daha esnek davranışlara, hoşgörüye uğramaktadırlar. 
Kuşkusuz evde geleneksel değer ve normlardan sapmalara yine de müsaade edilmemektedir. 
Şiddet, cezalar, yasaklar yine sürdürülmektedir. Çünkü ebeveynler, çocuklarının kültürel 
kimliğini kaybetmelerini istememektedirler. 

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk işçilerin ailelerinin oturdukları 
konutlar.alan olarak dar ve yetersizdir (Tezcan, 1988). Bu husus, çocuk kültürünü olumsuz 
olarak etkilemektedir. Değişik uğraşılara yol açamayan bu konutlar, çocukların sağlık ve 
başarı durumlarını etkilemektedir. 

Aile dışında çocuk kültürünü etkileyen kurumlar olarak çocuk yuvaları, okulöncesi 
kurumları akla gelmektedir. Fakat bu ailelerin çocuklarını bu kurumlara gönderme 
konusunda bir alışkanlıkları yoktur. Sayıca yetersizdirler. Ayrıca ebeveynlerin bu kurumlara 
güvenleri de yoktur. Çünkü çocuklarının buralarda Hıristiyanlaştırılacağı (onların deyimiyle 
gavurlaştırılacakları) korkusu vardır. Bunların çoğunu kiliseler açmıştır (Tezcan, 1988). Bu 
nedenle çocukları ailelerin kendileri eğitmek istemektedirler. Çocuklar da ebeveynlerinden 
ayrılmak istememekte, kaygı ve güvensizlik duyarak geçimsizlik ve huysuzluğa baş 
vurmaktadırlar. Bu duygusal güvensizliği önlemek için ise çocukları bu kurumlara 
göndermemektedirler (Turan, 1992: 180). 

Çocuğun eğitiminde zorunlu hedef,  ailenin otoriter yapısına uyum ve itaattir. 
Büyüklerin buyruklarına saygılı ve itaatli olmak gerekir. Bu durum kardeşler arasında da 
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geçerlidir (Turan, 1992: 181-182). Böylece Türkiye'deki geleneksel aile yapısının işleyişi 
aynen orada da sürdürülmektedir. 

Dindar olmak, çocuklardan da istenen bir özelliktir. Çocukların oradaki 
yaşamlarının yönlendirilmesi, İslâmi normlara uyulması ebeveynlerce istenen bir husustur. 
Bu yüzden çocuklar neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda İslâmi emirlere göre 
yetiştirilmektedirler (Turan, 1992:184). 

Alman ailelerle ilişkilerde çocukların en çok sakınması gereken kültür öğelerinden 
birkaçı şunlardır: 

• Başka bir dinin etkisi 
• Sokakta öpüşmek 
• Cinsel eğitim ve serbesti 
• Pornografik  öğeler 
• Evlilik dışı çocuk 
• Süslenme ve parfüm  tutkusu 
• İçkiye düşkünlük. 

Bunlardan uzak bir çocuk kültürünün varlığı, ebeveynlerin istemleridir. Fakat 
yukardaki normların ihlali, yabancı bir kültürde yaşayan çocuklarda kolay olmaktadır. Bu 
yüzden ebeveynler hemen ve derhal cezalandırmak eğiliminde değillerdir. Bu konuda 
onlarda bir dereceye kadar ve bazı sınırlara kadar esneklik ve hoşgörülü davranma 
görülmektedir (Turan, 1992:185). Açıklayarak, anlayış ve yumuşaklık içinde zamanla 
düzeltmeyi yeğleyen bir tutum gelişmiştir. Yani telkin yöntemi tercih edilir duruma 
gelmiştir. Katı geleneklerin uygulanması ve sert davranma durumunda o ülkenin yasaları da 
ebeveynlerin karşısına çıktığı için esnek olmak zorundadırlar. 

Çocuklar evde Türkçe konuşmaktadırlar ki bu yetersiz bir Türkçe'dir. İçinde çok 
sayıda Almanca kelimeler var. Kardeşleriyle yabancı dil konuşurlar. Ana dilini yeterince 
bilmeyen çocuk, ikinci dili iyi öğrenemiyor. 

Akran grupları, çocuk kültüründe, toplumsallaşma açısından ailesel değer ve 
normlardan uzaklaştıran, fakat  toplumun beklentileri doğrultusunda bir işlevi 
sürdürmektedir. Göçmen çocukların hızlı asimilasyonunda akran gruplarının 
yadsınamayacak bir rolü vardır. Özellikle serbest zaman değerlendirme ve tüketim 
açısından önemlidir bu gruplar. Alman toplumundaki tüketim alışkanlıkları bu gruplarda 
tanınmakta ve denenmektedir. Oyuncak, spor ve yiyecek malzemeleri, giyecekler kültür 
değiştirmede başlıca etmen olmaktadırlar. 

Ev ziyaretleri, arkadaş gruplarında önemli bir uygulama. Birlikte oyun oynamak, 
doğum günü kutlamak ve ders çalışmak gibi nedenlerle ev ziyaretlerine baş vurulur. Avrupa 
ülkelerindeki ev koşullarının yetersizliği nedeniyle Türk çocukları arkadaşlarını eve çok sık 
çağıramamaktadır. F.Almanya'da doğmuş ya da küçük yaşta gelmiş olanlar, Alman 
arkadaşlarından ev daveti almakta daha şanslılar. Aradaki kültürel mesafe  daha az olduğu 
için. 

Avustralya'da bir Türk çocuk, evine yerli ve az sayıdaki yabancı arkadaşlarını 
kolaylıkla çağırabilmektedir. Çünkü evler villa şeklinde (Town house) tek katlı, rahat, 
çocuğun ayrı odasının olduğu biçimdedir. Kent kökenli, kısmen eğitimli ailelerin 
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çocuklarının yabancı arkadaşları çok. Bunlar gettolarda yaşamamaktadırlar. Aileler, yabancı 
çocuklarıyla arkadaşlığı teşvik etmekte ve çocuklarını çocuk yuvalarına göndermişlerdir. 

Kırsal kökenli aileler ise gettolarda Türk arkadaşlarıyla birliktedirler, bu çocuklar, 
kültürel değerler ve normlar açısından daha az çelişkili ve sorunludurlar. 

Yaş günü kutlamaları, yurt dışında, çocuk kültürü açısından yabancı etkilerin, yani. 
akültürasyonun en belirgin olduğu bir kültürel etkinliktir. Yaş günleri de kendi aralarında 
önem bakımından farklılaşmıştır.  Birinci yaş, 28.yaş gibi Bu yaşlardaki kutlamalar daha 
görkemli ve geniş katılımlı olur. Armağan alışlar, güzel giyimler, müzikli eğlenceler, sevilen 
yiyecek ve içecekler, yaş günü partilerinin en belirgin öğeleridirler. Ayrıca, örneğin 
Avustralya'da Mc Donalds ya da herhangi bir salonda, pastahanede bir lokantada da yaş 
günü kutlamaları kurumsal olarak yapılmaktadır. Gidilen yerin masrafları  bazen gidenler 
tarafından  karşılanmaktadır. Bazen de yaşgünü kutlanan çocuğun ailesince 
karşılanmaktadır. Yaş günü kutlaması için ailelere okulda öğretmen aracılığıyla özel 
davetiye gönderilmektedir. Çocuğun katılıp katılamayacağı önceden öğrenilmektedir. 

Avustralya'da okulların uyguladıkları ve çocuğun çevre ile, toplumla bütünleşmesini 
sağlayan bir uygulama da "Excursion" denilen okul dışı gezilerdir. Çocuk, gezinin 
niteliğine göre masrafını  kendisi karşılamaktadır. Öğretmenleriyle kent içi ve kent dışına 
geziye götürülmektedir. 1998 Temmuz ve Ağustos aylarında Sydney kent merkezindeki 
Darling Harbour'da dünyanın en büyük perdesinde belgesel izleyen ve aynı yerdeki deniz 
içinin akvaryum olarak kullanıldığı balıkları izlemeye öğretmenleriyle gelen öğrencileri 
izleme fırsatı  bulmuştum. 

Avustralya'da yine, Çocuk Müzesi de çevredeki çocukların yararlandığı ve etkin 
olarak katıldıkları bir kurumsallaşmış olanaktır. 

Her semtteki bol miktardaki çocuk bahçeleri ve evlerin arkasındaki bahçeler 
(Hollanda ve Avustralya) (Cıvaroğlu, 1995:44) de çocuğun serbest zamanlarını 
değerlendirdiği bir başka örnektir. Hayvanat bahçeleri, Kanguru ve Kuala parkları ve semt 
parkları, piknik yerleri de Avustralya'da çocukların serbest zamanlarında bol miktarda 
yararlandıkları olanaklardır. 

Yine Avustralya'da çocuklar, çevre korunmasında da etken olarak katılımda 
bulunmaktadırlar. Parklarda görevli personel, çocuklara çeşitli hayvanlar hakkında bilgiler 
vermekte, doğayı korumakta yardımcı olmaktadırlar. 

Avustralya'da çocuk kültüründe oyuncaklar çok önemli bir boyuttur. Her türlü 
oyuncak çok çeşitli ve bol sayıdadır. 

TV'de çocuk kültüründe çocuklara yönelik programlarıyla (çizgi filmler,  belgesel ve 
eğlenceli çocuk programları) çocuklar tarafından  ilgi ile izlenmektedir. Yine, bilgisayar 
kültürü de ana babalarının ekonomik durumları çerçevesinde çocuklara sunulmaya 
başlanmış ve yaygınlaşmaktadır. 

Kız arkadaşlığı-erkek arkadaşlığı (Boy friend-girl  friend)  bütün yurt dışında 
yaygın olmakla birlikte, özellikle Avustralya'da daha yaygın bir kültür kalıbıdır. Aslında 
gençlik kültüründe anlamlı olan bu uygulama, Avustralya'da çok erken olarak, yani 
çocukluk döneminde başlamaktadır. Kırsal kesim ailelerinde yasaklansa bile artık 
kaçınılmaz olarak çocuklar hiç olmazsa okulda bu kültürü kazanmaktadırlar. 

Avustralya'da kız arkadaş ve erkek arkadaşlar evlere bile rahatlıkla gelmektedirler. 
Bu arkadaşlar yerli ya da yabancı olabilmektedir. Avustralya'da yabancı olarak en çok 
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Lübnanlı çocuklarla arkadaşlıklar kurulmaktadır. Fakat büyük bir çoğunlukla kendi 
aralarında (Türklerle) arkadaşlık kurmaktadırlar. Böylece kız çocukları çocukken genç kız 
gibi davranmaktadırlar. Yani genç kızlık kimliği çok erken oluşmaktadır. Boy friend'ine 
güzel görünmek isteyen bir kız çocuğu mini etek giymekte, makyaj yapmaktadır. Bu durum 
da kızların ağabeylerinin kıskançlığına yol açmaktadır. Bazı mahallelerde 18 yaşın altındaki 
çocukların gittiği disco'lar çocukların hafta  sonlarında severek gittikleri popüler yerlerdir. 

Yurt dışmda yaşayan çocuk kültüründe evcil hayvanların önemli bir yeri var. 
Evlerde kedi, köpek, kuş beslemek çok yaygınlaşmıştır. Onların bakımları ile (beslemek, 
gezdirmek v.s.) tamamen çocuklar meşgul olmaktadır. Evlerdeki bu hayvanlara sevgi 
gösteren çocukların duygusal gelişimi de tüm canlıları sevmek gibi olumlu bir biçim 
almaktadır. Ayrıca çocukların odaları yapay hayvanlarla doludur. 

Çocuk kültüründe bir başka yön de özellikle Avustralya'da ve Almanya'da çarşıya 
alışverişe çıkmakdır (Sanay, 1991). Böylece çocuk vakit geçirmekte, ailesi ile birlikte 
olmakta, alışveriş konusunda fikir  edinmekte, birşeyler satın almakta harçlığını 
harcamaktadır. Özel araba ile gidilip gelindiği için çocuk için alışveriş, cazip bir uğraşı 
olmaktadır. 

Çocuk kültürünün bir öğesi de dinselliktir. Yurt dışındaki aileler, kimliklerini 
korumak için dine daha çok sarılmaktadırlar. Çocuk Türkçe, yabancı dil ve bir de Arapça 
olarak üç dil öğrenme konusunda zorlanmaktadır. Son yıllarda Avustralya'da Islami 
akımların yaygınlaşmasıyla çocuklar dinselliğe yönlendirilmektedir. Başları örtülü olarak 
okullara ve Kur'an kurslarına gönderilmekte, camiye sık götürülmektedirler. Aşağı yukarı 
her evde eski yazı ile yazılmış hadis, dualar çerçeve içinde evin duvarına asılmıştır. 

Çocukların yiyecek kültürü ise tatlı, çukulatalı şeyler, kola başta olmak üzere çeşitli 
meşrubatlar ve fast  food  biçimindeki hamburger ve chips'den oluşmaktadır. Çocukların en 
popüler yiyecekleri bunlardır. Çarşıda v.s.de çocuklar tarafından  bu yiyecekler tercih 
konusudur. Özellikle Mc Donald's ve o tür yiyecekler çocukların tercihidir. Evde hiç yemek 
yemeyen çocuklar bu yiyecekleri yemektedirler. Ayrıca dondurma v.s. gibi abur cubur 
şeyler çocuklarca bol miktarda tüketilmektedir. 

Amerikan şiddet filmleri,  çocukları etkileyen ve çok izlenen programlar olarak 
TV'da yer almaktadır. Çocuklar özellikle kendi odalarındaki TV'lerde bu programları ve 
seks sahnelerini severek izlemektedirler. Kızlar evde oturduklarından daha fazla  TV 
izlemektedirler (Sanay, 1991). 

Çocukların bir kısmı da aile işletmelerinde çalışmaktadırlar. Özellikle 
Avustralya'da dönercilik yapan aileler karavanlarda çocuklarıyla birlikte haftada  iki gün 
marketlerde çalışmaktadırlar. 

Parçalanmış ailelerde büyüyen çocuklar da ayrı bir kategori. Annenin sorumlulukları 
artmış bir biçimde bu çocuklar büyütülmektedir. 

Kız çocuklar ayrıca akraba ve tanıdık ziyaretlerinde öteki çocuklarla tanışarak ilişki 
kurabilmektedirler (Sanay, 1991). Erkek çocuklar çeşitli spor merkezlerine giderek oralarda 
çeşitli spor yapmaktadırlar. En çok futbol  kulüplerine gitmektedirler (Sanay, 1991). 
Avustralya'da ise çeşitli semtlerdeki spor kulüplerine gidilmektedir. 

Çocukların eğitimdeki konumları sorunlarla doludur. Türk çocukları arasında okula 
devamsızlık ve okuldan erken ayrılma durumları çok sıktır (Canatan, 1990:29). Ortalama 
olarak yabancı çocuklar bir ya da bazen iki yıl kendi yerli yaşıtlarından daha aşağı sınıflarda 
okumaktadırlar. Çocukların başarı durumu yerli çocuklardan düşük bir düzeydedir. Yabancı 
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çocukların en fazla  gönderildiği okullar düşük meslek okullarıdır. Elemeler nedeniyle 
buralara da giremeyenler diplomasız ve mesleksiz olarak iş yaşamma atılmak zorunda 
kalmaktadırlar. 

Yabancı ülkelerdeki çocuklarımız, anne ve babalarının sürekli çalışmaları nedeniyle 
yeterli ilgi ve sevecenlik ortamına sahip değillerdir. Bu durum, çocuğun psiko sosyal 
yaşamını olumsuz yönde etkilemekte, onda, kaygı yaratmakta ve aşırı sevgi gereksinimi 
doğurmaktadır. Hatta güçlü intikam duygusu yaratarak suçluluk davranışı bunalımını 
yaratabilir (Yavuzer, 1982:370). 

Ayrıca, çocuğun çevresindeki yabancılarla kıyaslanması, alay edilmesi, hor 
görülmesi, onda çeşitli gerginlik durumlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Yine bu tür 
kötü uyarımların uzun süreli olması, bireyde birtakım davranış ve uyum bozukluklarına 
neden olmaktadır (Yavuzer, 1982:370). 

Sonuç 

Yurt dışındaki Türk çocuklarının kültürel yaşamı sosyo-ekonomik düzeylerine göre 
farklılaşmaktadır.  Sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan ailelerin çocukları yabancı kültürle 
bütünleşmeye daha müsait durumdadır. Bu nedenle yabancı kültürdeki çocukların 
durumuyla paralellik gösterir. Fakat çoğunluk, gidilen toplumla bütünleşmek istemeyen ve 
gettolarda yaşayan Türk aileleri ve onların çocuklarıdır. Bunların durumu, yabancı ülkede 
yaşamalarına rağmen yine aynen Türkiye'deki gibidir. Oradaki olanaklardan 
yararlanamayan ailelerin çocukları da her bakımdan kısıtlanmakta ve sorunlarla doludur. 

Gettolarda yetişen çocuk, akültürasyon sürecinde daha yavaş yol almaktadır. Sosyo-
kültürel çelişki ve sorunlar getto çocuklarında daha dengelidir. Bu çocuklarla Alman 
arkadaşları arasındaki çelişkiler ve mesafeli  duruş, farklı  olmak çabası ve Almanlardaki 
peşin hükümlerin sonucu oluşmaktadır. Kız çocuğu ise eve kapanmakta, erkek çocuğunun 
okulda ve çevrede pek çok sorunu var. O halde yurt dışındaki Türk çocuklarının kültürel 
yaşamı, kendi ülkelerindeki durumlarından daha iyi değildir. Çünkü, farklı  bir kültürde 
yaşamaları onlarda pek çok sorun yaratmaktadır. Bu yüzden de bir çok işçi, çocuklarının 
harcanmaması için onları tekrar Türkiye'ye göndermiyor mu? 

KAYNAKLAR 
Canatan, Kadir: Göçmenlerin Kimlik Arayışı, İstanbul 1990, Endülüs Yay. No.l 1. 

Canatan, Kadir: Avrupa'da Müslüman Azınlıklar, İstanbul 1995, İnsan Yayınları: 149. 

Ciravoğlu, Ö.Faruk: Amsterdam Yazıları, İstanbul 1995, Pencere Yay. 

Demirbaş, Timur: Almanyadaki Türklerin Sorunları, Bunların Suça Etkileri, Ankara 1990, Dokuz 
Eylül Üni. Hukuk Fak.Yay. No. 12. 

Keats, M. Daphne: Culture and The Child, Australia, 1997. John Wiley & Sons. 

Kılıçaslan, Ayten: "F.Almanya'da Türk Kadınları", Batı Avrupa Türkleri, Frankfurt  1992, Avrupa 
Türk-İslam Birliği Yayınları. 

Sanay, Eyyüp: "Avrupa Ülkelerinde Türk Aileleri", Türk Aile Ansiklopedisi No.3, Ankara 1991, Aile 
Araştırma Kurumu Yayını. 

Tezcan, Mahmut: "Çok Kültürlülük Masalı", Ankara 1988 (Çoğaltma). 

Tezcan, Mahmut: Toplumsal Değişme ve Eğitim, Ankara 1998, Ankara Üniveristei Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Yay. No. 182. 

487 



Turan, Kadir: Almanya'da Türk Olmak, İstanbul 1992, Sümer Kitabevi Yayınları. 

Unat-Nermin Abadan: Türk Dış Göçü 1960-1984, Ankara 1986, A.Ü.S.B.F.Yay. No. 555. 

Vassaf,  Gündüz: Daha Sesimizi Duyurmadık, İstanbul, 1983, Belge Yayınları:20. 

Yavuzer, Haluk: Çocuk ve Suç, İstanbul 1982, Altın Kitaplar Yayınevi, Bilimsel Sorunlar Dizisi:6. 

Yörükoğlu, Atalay: Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Ankara 1983, Aydın Kitabevi Yay. No.3. 

Çocuk ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği 3. Eğitim Toplantısı, Ankara 1980. 

488 



X.  ÇOCUK  HAKLARI,  ÇOCUK  EMEĞİ,  ÇOCUK  İSTİSMARI 



CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOCUK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER 

Prof.Dr.  Emine AKYÜZ 

Kapsamı oldukça geniş olan bu konuyu iki esas başlık altında sunacağız. Birinci 
başlıkta, çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi, anlamı ve konusu ile bu alanda 
Cumhuriyet döneminde çıkarılan kanunlardan kısaca söz edeceğiz. 

İkinci esas başlık altında ise, Atatürk'ün hukuk devrimlerinin en önemlisi olan 
Medeni Kanun'un ve 1998 Medeni Kanun Tasarısı'nın çocuk hakları konusunda getirdiği 
önemli düzenlemeleri inceleyeceğiz. 

I. Çocuk Hukukunun Önemi, Anlamı ve Konusu 
A. Genel Olarak 
Ülkeler maddî ve manevi mutluluğa ulaşmak ve barış içinde yaşamak istiyorlarsa 

olanaklarının çoğunu çocukların sağlıklı büyümeleri ve iyi yetişmelerine ayırmak 
zorundadırlar. İşte bir toplumun mutluluğu ve refahı  ile çok yakından ilgili olan çocuğun ve 
çocuk haklarının korunması sorunu günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Uygarlığın 
bir ölçüsü de bir kültürün çocuklara verdiği önemdir. Eğer bir toplumda çocuklar kötü 
muamele görmekte, ihmal ve istismar edilmekte ise, o toplumun kültürü geri kalmış bir 
kültür olarak değerlendirilebilir. Buna karşm çocuklara değer verilen, onlara sağlıklı 
büyüme ve iyi yetişme olanakları sağlanan toplumlarda ileri ve ilerlemekte olan bir 
kültürden söz etmek yanlış olmaz. 

Çağdaş uygarlığın ve toplumun bu kadar önemli bir unsuru olan çocuğun yetişmesi; 
bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi ile ilgili önlemlerin alınması yanında, onun 
aile ve toplum içindeki yerini düzenleyen hukuk kurallarına da bağlıdır. İşte bu nedenledir 
ki çocuk eski devirlerden beri hukukun düzenleme konularından biri olmuştur. Bununla 
beraber çocuk haklarını konu alan ve bu hakları güvenceye kavuşturmayı amaçlayan "Çocuk 
Hukuku" yeni bir bilim dalıdır. 

Güçsüzlerin korunması politikası güncel hukuk sorunları arasında önemli bir yer 
tutar. Çocuklar güçsüzlerin sınıflandırılması  içinde ayrı bir grup oluştururlar. Çünkü çocuk 
fiziksel  ve zihinsel bakımdan olgunlaşmamış olması nedeniyle doğumdan önce olduğu gibi 
doğumdan sonra da özel ihtimam, bakım ve korunmaya muhtaçtır. Bu nedenle de 
toplumların yasalar ve yasaların uygulanmasını sağlayacak kurumlar oluşturarak çocukların 
ve çocuk haklarının korunması için çaba göstermeleri gerekmektedir. 

Çocuğun bedensel, düşünsel ve ruhsal gelişimi sevgi dolu sıcak bir ortamda 
yetişmesine bağlıdır. Böyle bir ortamı sağlayan ilk ve temel topluluk kuşkusuz ailedir. 

Bu nedenle, çocuk hukuku ilk planda çocuğun ana babasına karşı haklarını 
düzenleyen kurallardan oluşmaktadır. Ancak çocuk ana babasından bu haklarını nasıl talep 
edecektir. İşte bu noktada Devletin çocuğa karşı görevleri başlar. Bireye yasalarla hak 
ehliyetini vermiş olan devlet bu hakların uygun biçimde kullanılmasını da gerçekleştirmek 
zorundadır. Bu bağlamda Devlet çocuğun korunması ile ilgili bir sorundan haberdar 
olduğunda, yasal koşulların bulunması durumunda kendiliğinden müdahale ederek onun ana 
babasına karşı olan haklarını gerçekleştirecektir. Ancak modern devletin görevi çocuğun 
güvenliğine özen göstermek bakımından ana babayı yalnızca denetlemek ve desteklemek 
değildir. Devlet aynı zamanda çocukların yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini güvence 
altına almak, onların ekonomik ve sosyal refahım  da sağlamak zorundadır. Şu halde çocuk 
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hukukunun konusuna çocuğun ana-babasına karşı haklarını düzenleyen kuralların yanında, 
onun topluma karşı haklarını düzenleyen kurallar da girer. 

Ulusal devletlerin vatandaşlarına karşı yükümlü oldukları refah  politikaları ve insan 
haklarının devlet tarafından  tanınması devletler hukukunu etkilemiştir. Devletler hukuku 17. 
ve 18. yüzyılllarda devletlerin hükümranlık ve ekonomik ilişkilerini kapsarken 19. yüzyılın 
başlarından itibaren tek tek bireylerin geliştirilmesi de uluslararası ilişkilerin önemli 
konularından biri durumuna gelmiştir. Böylece çocuk da uluslararası alandaki normların 
konusu olma olanağını kazanmıştır. Bunun sonucunda çocuğun ana babasına, devlete ve 
uluslararası topluluğa karşı haklarını konu alan bildirgeler ve sözleşmeler yayınlanmıştır. 

Şu halde en geniş anlamıyla çocuk hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, sosyal 
hukuk, kamu hukuku ile uluslararası bildiri ve sözleşmelerde bulunan ve çocukların 
haklarını düzenleyen kuralları olan hukuk (pozitif  hukuk) ve olması gereken hukuk (doğal 
hukuk) yaklaşımları ile sistemli biçimde inceleyen bir hukuk dalıdır. 

Çocuk hakları kavramı ise, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlâkî ve 
ekonomik bakımlardan özgürlük ve haysiyet içinde, sağlıklı ve normal biçimde 
yetişebilmesi için ona hukuk kurallarıyla tanınan yetkiler ve menfaatlerdir. 

Felsefi  ve tarihsel yaklaşımla çocuk hakları refah  hakları, koruyucu haklar, yetişkin 
haklan ve ana babalara karşı haklar olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. 

• Refah  haklan, çocukların beslenme, tıbbî hizmet, barınma ve eğitim 
gereksinimlerini sağlar. Bu haklar çocuğun güvenliğinin asgarî koşulunu 
oluştururlar. Ancak, mahkemeler dünyadan yoksulluğun kaldırılmasına karar 
veremediklerine göre, hükümetler de her zaman bu tür refah  haklarını 
karşılamamaktadırlar. Anayasa hukuku açısından isteme hakları olarak da 
nitelendirilen bu haklar anayasalar ve uluslararası sözleşmelerde, devletin 
ekonomik kalkınması ve mali gücü ile sınırlandırılmaktadır. 

• Korumacı haklar; çocukları yetersiz ilgiden, ev içindeki ihmal, fiziksel,  duygusal 
kötü muameleden ya da başka herhangi bir tehlikeden koruyan haklardır. 
Korumacı hakların, çocukları, yetişkinlere bağımlı kıldığı ve özerkliklerini yok 
ettiği ileri sürülür. Çocuk hakları savunucuları, bu hakların tanımlanması ve 
uygulanmasında hassas davranmak gerektiğini belirtirler. 

• Yetişkin hakları ise yetişkinlerin sahip olduğu hakların çocuklara da tanınması 
anlamına gelmektedir. Bu görüşü savunanlara göre 'yaş' ayrıcalık vermek ya da 
vermemek için keyfi  ve akıl dışı bir denektaşıdır. Yetişkin haklarını çocuklara 
da tanımanın, onların bu alanlardaki özerkliklerini ve bağımsızlıklarını artıracağı 
ileri sürülmektedir. Şu anda çocuklar yetişkinlerin tam ve özgür yaşam için 
vazgeçilmez gördükleri haklardan yoksundurlar. Örneğin, oy kullanma, çalışma, 
evlenme, araba kullanma gibi. 

• Ana babalara karşı haklar, çocukların ergenlikten önce ana babaları karşısında 
bağımsızlıklarını sağlayan haklar olarak nitelendirilmektedir. Ana babalara karşı 
bu haklar "ne yenileceği, çocuğun saçlarının ne kadar uzun olacağı, hangi 
televizyon programını seyredebileceği gibi konulardan evi terketmek ya da 
kürtaj yaptırmak gibi önemli sorunlara kadar bir çok konuda çocuklara karar 
özgürlüğü tanırlar. Yetişkin hakları gibi bu hakların amacı da çocukları korumak 
değil, kişisel bağımsızlıklarını arttırmaktır.1 

' Çocuk Hakları (Derleyen, Franklin, Bobs, Çev. Alev Türker), İstanbul 1993, s. 31-32. 
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Pozitif  hukuk anlamında2 çocuk haklan en geniş biçimde 20 Kasım 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer almıştır. Sözleşmedeki haklar dört 
gruba ayrılabilir.3 Bunlar medeni haklar, ekonomik haklar, sosyal haklar ve kültürel 
haklardır. Medeni haklar dar anlamda medeni haklar ve kişisel haklardan oluşur. 

Dar anlamda medeni haklar, kişi olarak ele alınan çocuğun özel hukuk kurallarıyla 
güvence altına alınması gereken haklarıdır. Bunlar isim ve vatandaşlık hakkı (m.7), ana 
babasının kim olduğunu bilme ve onlar tarafından  korunma hakkı (m.7), yaşama hakkı 
(m.6), kimliğinin korunması hakkı (m.8), kendisini ilgilendiren konularda katılma ve 
görüşlerini bildirme hakkı (m.9) vb. gibi haklardır. 

Kişisel haklar ise, çocuğun bir kişi olması dolayısıyla anayasa ve kamu hukuku 
kuralları ile tanınan ve koruyucu nitelik taşıyan haklardır. Bunlara, ayrımcılık yapılmaması 
hakkı (m.2), yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı (m.6), düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğü (m. 14), dernek kurma ve barış içinde toplanma hakkı (m. 15), her türlü sömürüye 
karşı korunma hakkı, işkence ve diğer zalimce muamelelere karşı korunma hakkı (m.37a), 
özel yaşantısının onur ve saygınlığının korunması hakkı (m. 16) vb. gibi örnekler verilebilir. 

Sözleşmede yer alan ekonomik haklar, çalışan ana babanın çocuk bakım hizmet ve 
kuruluşlarından yararlanma hakkı (m. 18/111); çocuğun dinlenme ve boş zamanlarını 
değerlendirme hakkı (m.31/1); ekonomik sömürüye, her türlü tehlikeli işe, eğitim ve 
sağlığına, bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişmesine zarar verecek çalışmalara 
karşı korunma hakkı (m.32/1), en az çalışma yaşının ve çalışma koşullarının düzenlenmesi 
(m.32/II,a-b), hukuka aykırı davranışlarda bulunduğunda ıslah, rehabilitasyon ve topluma 
kazandırılmayı isteme hakkı gibi haklardır. 

Prof.  İnan, Sözleşme'de çocuğun korunması konusunda Taraf  Devletlere yüklenen 
yükümlülükleri ise çocuğun sosyal hakları olarak nitelendirmiştir.4 Bunlar; kamu ve özel 
kuruluşlardan, adlî ve idarî makamlardan çocuklarla ilgili hususlarda çocuğun yararının 
etkili biçimde korunmasını isteme hakkı (m.3/1); çocuğun esenliği için ana babasının, 
vasisinin veya kendinden sorumlu kişilerin hak ve ödevleri gözönünde tutularak devletten 
bakım ve korunmasının sağlanması için yasal ve idarî önlemlerin alınmasını isteme hakkı 
(m.3/11); Sözleşme'de çocuklara tanınan hakların uygulanması amacıyla her türlü yasal, idarî 
önlemler alarak sosyal, ekonomik ve kültürel haklara ilişkin eldeki kaynakların geniş 
tutulmasını ve gerekirse uluslararası işbirliğine gidilerek önlemler alınmasını isteme hakkı 
(m.4); ruhsal, ahlâksal esenliği ile bedensel, zihinsel sağlığının geliştirilmesi için, ulusal ve 
uluslararası bilgi ve belge edinilmesinin sağlanması hakkı (m. 17); çocuğun yetiştirilmesi, 
geliştirilmesi sorumluluğunu taşıyan ana babaya bu sorumluluğu yerine getirirken yardım 
edilmesini isteme hakkı (m.28/11, 27/111); geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun 
kalan veya kendi yararına bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuğun devletten 
özel koruma ve yardım istemesi hakkı (m.20/1); zihinsel, bedensel özürlü çocukların özel 
eğitim ve bakımdan yararlanma hakkı (m.23); sağlık, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hakkı 
(m.24,25); sosyal güvenlik hakkı (m.26); uyuşturucu ve benzeri maddelerle cinsel sömürüye 
karşı korunma hakkı (m.33,34) vb. dir. 

Çocuğun kültürel haklarına ise, çocuk kitaplarının üretilmesi ve yayılmasının teşvik 
edilmesi (m.l7/c); eğitim hakkı ve ilköğrenimin zorunlu ve parasız olması (m.28,29/1 a,b); 

Pozitif  hukuk bir ülkede yürürlükte bulunan hukuk kurallarından oluşur. 
3 İnan, Ali Naim: "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme", A.Ü.H.F.D., 44, 1-4, 1995, s. 768 vd. 
4 İnan, s. 772. 
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çocuğun sanatsal yaşama ve uygun eğlencelere katılma hakkı (m.31/II), gibi örnekler 
verilebilir.5 

Sözleşmede yer alan bu haklar, başka bir açıdan yaşamsal haklar (survival rights), 
gelişme hakları (development rights), korunma hakları (protection rights) ve katılma hakları 
(participation rights) olarak tasnif  edilebilir.6 Yaşamsal haklar, çocuğun yaşama ve uygun 
yaşama standartları, tıbbî bakım, beslenme, barınma gibi temel gereksinimlerinin 
karşılanmasını öngören hakları içerir. Gelişme hakları, çocuğun kendisini en üst düzeyde 
gerçekleştirmesi için gereksinim duyduğu eğitim hakkı, oyun ve dinlenme hakkı, kültürel 
haklar, din, vicdan ve düşünce özgürlüğü, bilgi alma hakkı gibi haklardır. Korunma hakları 
da çocuğun her türlü ihmal, istismar ve sömürüye karşı korunmasını gerektiren haklardır. 
Bunlar mülteci çocuklar için özel bakım, yargı sisteminde, silahlı çatışmada, çocuk işçiliği, 
cinsel sömürü ve ilaç bağımlılığı gibi konularda çocukların korunmasına ilişkin haklardır. 
Katılma hakları ise çocuğun ailede ve toplumda aktif  bir rol kazanmasına yönelik haklardır. 
Bu haklar görüşlerini açıklama ve kendisini ilgilendiren konularda işleme katılma, dernek 
kurma ve barış içinde toplanma haklarıdır. 

II. Çocuk Hukukunun Gelişimine Kısa Bir Bakış 
Çocuk tarihin her çağında o çağın özelliklerine göre inceleme konusu olmuştur. 

Ancak tarihin akışı içinde çocuklara karşı özen ve onları korumanın kapsamı toplumların 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine ve toplum içinde egemenlik koşullarına bağlı 
olmuştur. 

Çocuğun yetiştirilmesi tarihin ilk devirlerinden beri ana babanın ahlâkî görevi 
sayılmıştır. Ancak toplumlar geliştikçe bu alanda çeşitli hukuk kuralları oluşmuş ana 
babanın çocuk üzerindeki mutlak hakları sınırlandırılarak onlara yeni görev ve 
sorumluluklar verilmiştir. 

Ailenin yanında toplumun da çocuğun korunmasmda sorumluluğu olduğu bilinci ise 
yenidir. Zamanla küçülen ve zayıflayan  ailenin çocuğu yeteri kadar koruyamadığı, bu alanda 
devletin de sorumluluk yüklenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Sosyal devlet anlayışının 
gelişmesiyle birlikte çocuğun korunması konusunda devletin rolü daha da önem 
kazanmıştır. 

20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen iki dünya savaşı ve onları izleyen çeşitli sosyal 
problemlerin çoğalttığı kimsesiz ve evlilik dışı çocukların meydana getirdiği sorunlar 
çocukların korunması konusuna uluslararası alanda ivme kazandırmıştır. 

Çocuk hakları konusunda uluslararası ilk adım 1924 Cenevre Bildirgesi ile atılmıştır. 
Bu bildirge Birleşmiş Milletler Örgütü kurulduktan sonra, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'ndeki modern anlayışa göre yeniden düzenlenerek 20 Kasım 1959 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Çocuk Hakları Bildirgesi olarak kabul edilmiştir. 
Ancak uluslararası hukukta bildirgeler devletler tarafından  kabul edilen fakat  yaptırımı ve 
bağlayıcılığı olmayan genel ilkelerin ilanıdır. Oysa uluslararası sözleşmeler usulüne uygun 
olarak onaylandıktan sonra, iç hukuk kuralı haline gelen yasalar niteliğindedir. Uluslararası 
çocuk hakları alanında uzun süre yalnızca evrensel çocuk hakları bildirgeleri yayınlanmış 

^ Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17, 29 ve 30. Maddelerini 1982 Anayasasının 3. ve 6. Maddeleri 
ile 24Temmuz 1923 tarihli Lozan Andlaşmasının hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama 
hakkını saklı tutarak bu maddelere çekimce koymuştur (RG. 27 Ocak 1995 t., Sayı 22184, s. 1-33). 

6 Fountain, Susan: It's Only Right-A Practial Guide to Learning About the Convention on the Rigts of  the 
Child, UNICEF 1993, s. 2. 
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olduğu için devletlerin çocuklara karşı görevlerini düzenleyen bağlayıcı bir uluslararası 
belge yoktu. Bu nedenle Çocuk Hakları Bildirgesinin kabulünden 20 yıl sonra Birleşmiş 
Milletler tarafından  çocuk haklarının daha fazla  güvenceye alınmasını sağlamak amacıyla 
Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlanmaya başlamıştır. Hazırlanan Tasarı 20 Kasım 1989 
tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından  oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi devletlerin, Birleşmiş Milletlere Bağlı Örgütlerin ve 
hükümet dışı kuruluşların on yıla varan yoğun temas ve görüş alışverişlerinin ürünüdür. 
Gözetilen amaç çocukların ihmal, kötü muamele ve istismara karşı korunmaları için 
evrensel standartların yerleştirilmesidir. Bu belge kapsamı açısından çok geniştir. Çocuklara 
ilişkin olup da daha önce değişik konu ve statüdeki başka uluslararası andlaşmalara 
dağılmış durumdaki haklar bu sözleşme ile tek bir hukuksal metin halinde toplanmıştır. 

III. Türkiye'de Çocuğun Korunması Sorununa Genel Bir Bakış 
A. Cumhuriyetten Önce 
Türkiye'de çocuğa lâyık olduğu önemi vermek ve onu bedensel, ruhsal ve ahlâkî 

tehlikelere karşı korumak amacıyla kurumların oluşturulmasına 19. yüzyılda başlanmıştır. 
Çok sayıda yasal düzenlemenin yapıldığı bu dönemde çocukların korunmasıyla ilgili 
nizamnamelerin (tüzük) çıkarıldığını görüyoruz. Yetim mallarının korunmasıyla ilgili olarak 
çıkarılan ilk nizamname 31 Aralık 1851 tarihli "Eytam Nizamnamesi"dir.7 

Osmanlı döneminde çocukların korunmasıyla ilgili en önemli gelişim Mithat Paşa 
tarafından  kurulan çocuk ıslahhaneleridir. 8 Bu kuruluşların Osmanlı İmparatorluğunun tüm 
eyaletlerinde oluşturulması için Dahiliye Nezareti tarafından  valiliklere genelge 
gönderilmiştir. Çocuk Islahnameleri düşüncesi ile kimsesiz, uyumsuz ve suçlu çocuklarının 
tümünün ayrım yapılmaksızın bütüncül bir yaklaşımla bakıma ve eğitime muhtaç olduğunun 
kabul edilmesi ve aynı kurumlarda yetiştirilmesi bugüne örnek olması gereken ileri bir 
uygulama olarak değerlendirilmektedir.  9 

Tanzimat döneminde yetim çocukların eğitim ve öğretimine, dolayısıyla 
korunmasına yönelik önemli bir kurum da "Darüşşafaka"dır.10  Darüşşafaka  (şefkat  evi) 
Osmanlı Devleti içerisinde diğer unsurlara oranla daha geri kalmış olan yetim müslüman 
çocukların, eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak üzere 30 Mart 1864'de kurulan Cemiyet-
i Tedrissiye-i Islâmmiyye Derneğinin çalışmaları sonucu 1873'de açılmıştır.11 Darüşşafaka 
bugün de Türk eğitim öğretim örgütünün önemli bir kurumu olarak kimsesiz ve yetim 
çocukları yetiştirmeye devam etmektedir. 

Kimsesiz çocukların korunması amacıyla hizmet vermiş olan önemli bir kurum da 
"Darülaceze"dir. 1895 yılında çıkarılan Tese'ülün Önlenmesine Dair Nizamname 
(Dilenciliğin Önlenmesine Dair Tüzük) ile dilenciliğin çocuklar üzerindeki sosyal ve ruhsal 
zararlarını önleyici tedbirler alınmak istenmiştir. Bu tüzük, II. Abdülhamid'in kurulmasını 
emrettiği ve malî yardımda bulunduğu Darülacezenin (düşkünler yurdu) yönetsel ve malî 

7 Düstur 1/1, İstanbul 1289, s. 270-275. 
8 Geniş bilgi için bkz. YAZICI, Nesimî: "Tazminat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik 

Yasal Düzenlemeler ve Bazı Uygulamalar", XII. Vakıf  Haftası,  s. 45 vd; Islahhanelere Ait Nizamname 
(Düstur, 1 / 2, İstanbul 1289, s. 278). 

9 Uluğtekin, Sevda: Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları, Ankara 1994, s. 45. 
1 0 15 Muharrem 1289/16 T., Sâni 1287/25 Mart 1872 Tarihli Nizamname (Düstur, mütemmim, İstanbul 

1333 R„ s. 1-6). 
1 1 Ergin, Osman Nuri: Darüşşafaka  ve Türkiye'de İlk Halk Okulu, İstanbul 1948. 
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yapısı ile gelir kaynaklarını da düzenlemiştir. Darülaceze, yetişkinlere yönelik hizmetlere 
ağırlık vermekle birlikte, kurumda korunmaya muhtaç çocuklara da bakılmıştır. 

Kimsesiz çocukların Devletçe korunması ve eğitimini amaçlayan ilk kapsamlı 
uygulama Meşrutiyet döneminde kurulan Darüleytamlardır. Bu kurumlar, Trablusgarb 
(1911) ve Balkan (1912) savaşları sonucunda çoğalan şehit yetimlerini korumak amacıyla 
kurulmuşlardır.12 

Darüleytamları katma bütçe esasına dayalı bir yönetsel ve malî yapı, halk katılımına 
açık gelir kaynakları ve üreticiliğe yönelik çalışmaları açısından günümüzdeki modern 
sosyal yardım kuruluşlarına benzetmek mümkündür. Darüleytamlar 1926 yılında çıkarılan 
bir kanunla kaldırılmıştır.13 

Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün öncülüğü ile Ankara'da kurulan önemli bir 
Kurum da Himaye-i Etfal  Cemiyetidir. Bu kurum şehit olmuş ve savaşta sakatlanmış 
kişilerin çocuklarını korumak amacıyla kurulmuş olmakla birlikte, asıl amacı bütün Türk 
çocuklarının ülkeye ve insanlığa yararlı bir şekilde yetiştirilmesini, haklarını ve sağlıklarını 
korumaktır. 

Himayey-i Etfal  Cemiyeti 1935'de Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almış ve 
1937 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan Dernek statüsünü 
kazanmıştır. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yönetim ve denetimi 1981 yılında Milli 
Güvenlik Konseyinin 51 sayılı kararı gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
verilmiş ve 2828 sayılı SHÇEK Kanununun yürürlüğe girdiği 27.5.1983 tarihine kadar 
dernek statüsü içinde faaliyetlerini  sürdürmüştür. 

B. Cumhuriyetten Sonra 

1. 1924,1961, 1982 Anayasaları 

Ülkemizde devletin çocuğa verdiği önem, öncelikle devletin temel yasası olan 
Anayasalarda ifadesini  bulmuştur. Anayasalar çocuklarının korunmasına ilişkin genel 
çerçeveyi çizmiş ve bu çerçeveyi gerçekleştirecek yasaları çıkarmak görevini yasama 
organına, yasaların uygulanmasını sağlayacak kurum ve kuruluşları oluşturma görevini de 
yürütme organına vermiştir. 

1924 Anayasası'nda çocuk haklarına ilişkin iki doğrudan kural yer almıştır. 
Anayasa'nın 80. maddesinde öğretim serbestisi kabul edilmiş, 87. maddede ilköğretimin 
bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu belirtilmiştir. 
Anayasanın bu hükümleriyle ülke nüfusunun  çok düşük seviyede olan okuma yazma bilme 
düzeyinin artırılması amacıyla eğitim reformuna  girişilmesi direktifi  verilmiştir. 

1961 Anayasası II. Dünya Savaşından sonra Batı ülkelerinde görülen yeni gelişme ve 
akımların etkisi altında hazırlanmıştır. Bu akımların etkisiyle, Anayasamıza hukuk devleti, 
sosyal devlet, sosyal piyasa ekonomisi ve planlama gibi ilkeler girmiştir. Bu yeni 
gelişmelerin büyük bir kısmı 1947 tarihli İtalyan Anayasası'nda ve 1949 tarihli Alman 
Anayasasında yer almış ve bu iki metinden 1961 Anayasasının hazırlanmasında geniş 
ölçüde yararlanılmıştır. 

20. yüzyılın ilk yarısındaki iki dünya savaşı sonrasında parçalanmış aileler 
sayısındaki artışın ve ortada kalan kimsesiz çocukların yarattığı sorunların etkisiyle 

1 2 Düstur II. Tertip, Cilt 9. 
"Öksüz Yurtlan Teşkilâtı Hakkındaki 2 Nisan 1333 (1917) Tarihli Kanunun İlga ve Mezkur Yurtlar 

Hesabının Tasfiyesine  Dair Kanun", 10.6.1926, sayı 93 (Sicili Kavanın. Cilt 3, İstanbul 1927). 
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uluslararası bildirgeler ve sözleşmelerde olduğu gibi Anayasalara da ailenin önemini, 
korunmasını vurgulayan ve aile ve çocuk politikasının temellerini oluşturan hükümler 
konulmuştur. 

İşte 1961 Anayasası, aile ve çocuğun korunmasını uluslararası sözleşmeler ve 
modern anayasalardaki çağdaş görüşle ele alarak düzenlemiştir. 1961 Anayasası, 35. 
maddesi ile Devleti ve diğer kamu tüzel kişilerini ailenin, ananın ve çocuğun korunması için 
gerekli tedbirleri almak ve bunun için örgütleri kurmakla görevli kılmıştır. Çocuğun çalışma 
yaşamında korunması da 1961 Anayasasının getirdiği önemli hükümlerdendir (m.43). 
Ayrıca Anayasada çocukların eğitimi konusu önemle vurgulanmış, halkın eğitim ve öğrenim 
ihtiyaçlarını sağlama devletin başta gelen ödevi olarak belirtilmiştir. 1961 Anayasasına 
göre, ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında 
parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim 
derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli 
yardımları yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime muhtaç olanları, topluma yararlı 
kılacak tedbirleri alır. Bu suretle Anayasa imparatorluk döneminden beri uygulanmaya çaba 
gösterilen ve çeşitli kanunlara girmiş olan "Sosyal devlet" ilkesini Devlet için ilk kez 
anayasal bir görev haline getirmiştir. Bu tutum çağımızın sosyal devlet ve sosyal demokrasi 
anlayışının da bir gereğidir. Böylece toplumun her kesiminden çıkacak yetenekli çocukların 
yetişmesi sağlanacaktır. Fırsat eşitliğinin sağlanacağı en önemli ve verimli alan, yoksul 
öğrencilere en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkması için devletin yardım etmesidir. 

1982 Anayasası'nın başlangıç bölümünde, "İnsan hak ve hürriyetlerini, milli 
dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin  ve toplumun huzur ve refahını  geliştirmeyi ve teminat 
altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuk! ve sosyal temelleri 
ile kurmak" gaye ve ilkesi belirlenmiştir. Şu halde, devletin ulusal dayanışmayı, sosyal 
adaleti, kişinin ve toplumun huzur ve refahını  gerçekleştirmesi ve güvenlik altına alması, 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri içerisinde Anayasanın esaslarındandır. 

Anayasanın 5. maddesinde "Devlet fert  huzurunu, sosyal adalet ve hukuk devleti 
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri 
kaldırır; insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar" 
denilmektedir. Bu hükme göre, insanın maddî ve manevî varlığını geliştirmek için gerekli 
şartları hazırlamak Devletin görevleri arasındadır. Nitekim 17. maddede "herkes yaşama, 
maddî ve manevî varlığını geliştirme hakkına sahiptir" denilerek, aynı konu kişinin 
dolayısıyla çocuğun hakları yönünden ifade  edilmiştir. 

1982 Anayasası da, 1961 Anayasası gibi, çocuğu aile kavramı içinde ele alır ve 
çocuğun, ailenin ve devletin koruması altında olduğunu ifade  eder. Ailenin ve çocuğun 
korunması ile ilgili 41. maddesine göre "devlet ailenin huzur ve refahı  ile ananın ve 
çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için 
gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar". 

Günümüzde gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlarda çok önemli bir yer tutan sosyal 
güvenlik ve sosyal yardımla ilgili olarak 60. maddede "Herkes sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilat kurar" 
denilmektedir. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler ise 
Anayasanın 61. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, "Devlet, harb ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleriyle malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir 
hayat seviyesi sağlar..., Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için 
her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilâtı kurar veya kurdurtur". 
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Çocuk bedenen, fikren,  ruhen ve ahlâken korunmada ve gelişmede herhangi bir 
tehlike ile karşılaştığında bir vatandaş olarak Anayasanın 56. maddesindeki "herkesin 
hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak" görevini devlete yükleyen 
hükmünden yararlanacaktır. 

Anayasanın, çocukların yaşatılması, geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin önemli 
hükümlerinden biri de, eğitim hakkını düzenleyen 42. maddede yer almıştır. Bu maddeye 
göre, "kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek 
bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî 
imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmek amacıyla burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı 
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır". Bu hükümle, Anayasa, çocuğun eğitim 
hakkını korumuş ve onun kendisine ve topluma yararlı bir kişi olarak hazırlanmasını 
sağlayıcı genel ilkeleri koymuştur. 

Anayasa "Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.... 
Küçükler çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar" şeklinde ifade  edilen 50. 
maddesiyle çocuğun çalışma yaşamında istismar edilmemesini sağlayacak gerekli 
önlemlerin alınması direktifini  vermiştir. 

Yaşanan çevre özellikle çocuklar açısından son derece önemlidir. Fizik, biyolojik ve 
sosyal çevredeki olumsuz faktörler  tüm yaş gruplarında olduğu gibi çocukluk çağı yaş 
grubunda da sağlığı olumsuz yönde etkiler. Anayasanın 56. maddesi bu hususu da "Herkes 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir" şeklinde ifade 
etmiştir. 

Anayasamız sadece Türkiye sınırları içinde değil, yurtdışında yaşayan ve çalışan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının da korunmasına ilişkin devletin 
görevlerini 62. maddesinde belirtmiştir. Bu maddeye göre, "devlet, yabancı ülkelerde 
çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocukların eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve 
sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatana bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde 
yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır". 

Anayasa 141. maddesinde "küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler 
konulur" hükmünü de koyarak çocukların yargılanmalarının diğer kişilerden ayrılmasını 
emretmiştir. 

2. Diğer Kanunlar 

Kanun koyucu, anayasaların genel ilkeler ve direktifler  şeklinde düzenlediği 
hükümlere uygun olarak Cumhuriyet döneminde çocuğu ve çocuk haklarını koruyucu yasal 
önlemleri almış ve almaya devam etmektedir. Bugün hukuk sistemimizde çocuğun ve çocuk 
haklarının korunmasıyla ilgili çok değişik kanun tüzük ve yönetmelikler bulunmaktadır. Biz 
bunlardan en önemlilerini kısaca belirttikten sonra Atatürk Devrimlerinin en önemli yasası 
olan Medeni Kanunun çocuk hukukuna ilişkin hükümlerini yine kısaca inceleyeceğiz. 

Türk hukuk sisteminde çocukların ve çocuk haklarının korunmasına ilişkin hükümler 
4 Nisan 1926 tarihli Türk Medeni Kanununda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 

Medeni Kanunun çocuğun korunmasına ilişkin hükümlerini tamamlayıcı nitelikte 
sayılabilecek ceza hükümleri de 1.3.1926 tarihli Türk Ceza Kanununda yer almıştır. 
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Medeni Kanun ve Ceza Kanununun çocuklarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını 
sağlamak üzere 6.5.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile 24.4.1930 tarih ve 
1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha  Kanunu çıkartılmıştır. 

Memleketimizde ekonomik durumlarının kötülüğü dolayısıyla çalışmak zorunda 
kalan çocukların korunmasına ve bunların istismarının önlenmesine ilişkin hükümler 
ifadesini  Borçlar Kanununun hizmet sözleşmesini düzenleyen 318 ve 330. maddeleriyle 
Umumî Hıfzısıhha  Kanununun 173 ve 174. maddeleri ve 1971 tarih ve 1475 sayılı İş 
Kanununda bulmaktadır. Ayrıca çocukların meslekî eğitimini sağlamak, ilköğrenimi bitirip 
bir üst öğrenime gidemeyen ya da çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalmış 
ortaöğrenim çağındaki çocukların eğitimini gerçekleştirmek amacıyla 3308 sayılı 1983 
sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu çıkarılmıştır. 

Fiziksel, duygusal, sosyal özellikleri nedeniyle normal eğitim kurumlarından 
yararlanamayan, potansiyellerinin ortaya çıkabilmesi için özel eğitim ve ilgili hizmetlere 
gereksinim duyan çocukları korumak amacıyla 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanunu çıkarılmıştır. 

2253 sayı ve 7.11.1979 tarihli Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun ile suça itilmiş ve korunmaya muhtaç çocuğu henüz 
eğitilebilir yaşta iken belirleyerek, kişiliğine uygun bir tedbir, ceza yaklaşımı ile topluma 
kazandırma amacı güdülmüştür. 

Cumhuriyet döneminde çocuğun ve çocuk haklarının korunması ile ilgili ilk kapsamlı 
özel kanun 5387 sayılı ve 23.5.1949 tarihli "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındaki 
Kanun"dur. Bu kanun, uygulamada görülen aksaklıklar nedeniyle kaldırılarak yerini 24 
Mayıs 1957 tarihinde çıkarılan 6972 sayılı aynı adı taşıyan kanuna bırakmıştır. Uzun yıllar 
süren ve oldukça dağınık sunulan sosyal hizmetler ve çocukların korunması 24.5.1983 tarih 
ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun ile Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. 

Çocuk haklarına ilişkin mevzuatı oluşturan diğer kanunlardan bazıları ise şunlardır: 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Nüfus  Plânlaması Hakkındaki 
Kanun, Polis Vazife  ve Selâhiyetleri Kanunu, Küçükleri Muzur Neşriyattan Koruma 
Kanunu, Soyadı Kanunu gibi. Bunların dışında daha pek çok kanun, tüzük ve yönetmelikte 
çocuğun ve çocuk haklarının korunmasına ilişkin kurallar bulunmaktadır. 

Uluslararası çocuk ve çocuk haklarının korunması alanında ise, Türkiye, 1924 tarihli 
Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisini 
imzalamıştır. Çocuk Haklarına Dair 20 Kasım 1989 tarihli Sözleşme ise Türkiye Tarafından 
14 Eylül 1990 tarihinde imzalanmış, 9 Aralık 1994'de 17, 29, 30. maddelerine Anayasa ve 
Lozan Andlaşması çerçevesinde çekince konularak Türkiye Büyük Millet Meclisince 
onaylanmıştır. 27 Ocak 1995 gün ve 22188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 4058 sayılı 
Kanun ile iç hukuk kurallarına dönüştürülmüştür. Çünkü, Anayasanın m.90/IV. maddesi 
gereğince usulüne göre onaylamış uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. 

IV. Medenî Kanun ve Çocuk Hakları 

A. 4 Nisan 1920 Tarihli Medeni Kanun 
Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılında, İsviçre Medeni Kanununu 

benimsemiş ve büyük ölçüde bu kanunun Türkçeye çevrilmesinden oluşan Türk Medeni 
Kanunu 4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe sokulmuştur. 
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Atatürk, "milli hâkimiyet" parolası altında siyasal bağımsızlığı gerçekleştirdikten 
sonra, Devrimin ikinci temel ilkesini, yani Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlığa 
eriştirme amacını da hukuk devrimiyle gerçekleştirmiştir. Atatürk yeni kuralların dünya 
ihtiyaçlarından doğan ve bunları düzenleyen lâik kurallar olacağını, büsbütün yeni yasalar 
düzenleyerek eski hukuk ilkelerinin kökünden söküleceğini belirtmiştir. Gerçekten de 
devletin ve hukukun lâikleştirilmesi Atatürk devrimlerinin tam bağımsızlıkla birlikte en 
büyüğüdür ve bu devrim olmaksızın çağdaşlaşma olanaksızdır.14 Lâik hukuk ve lâik devlet 
anlayışının bir gereği olan hukuk devriminin hiç kuşkusuz en önemli görünümlerinden birini 
de Medenî Kanun oluşturmaktadır. 

İsviçre Medeni Kanunu'nun en önemli etkileri, aile hukuku ve çocuk hukukunda 
olmuştur. Çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş, resmi nikâh zorunluluğu, yeni ve kadınlara da 
aynı boşanma olanaklarını sağlayan bir boşanma düzenlenmesi, ana, baba ve çocuk 
ilişkilerine yeni bir yaklaşım 1926'da yürürlüğe giren Medeni Kanun'un olumlu ve radikal 
getirimleridir. 

Medeni Kanun ana-baba ve çocuk ilişkilerini düzenlerken bazı genel ilkeleri 
gözönünde tutmuştur. Bu ilkelerden ilki "çocuğun güvenliği" yani Çocuk Hakları 
Sözleşmesindeki deyim ile "çocuğun yüksek yararı" ilkesidir. Medeni Kanun koyucusu 
velâyeti düzenlerken daima çocuğun yararlarını ana babanın yararlarından üstün tutmuş, 
velâyet dışında kalan konularda da çocuğun güvenliğini etkili biçimde koruyacak bir 
düzenleme yapmıştır. Şöyle ki, Medeni Hukuk bakımından çocuğun korunması hakkında 
bütün önlem ve kararların ölçüsünü çocuğun güvenliğinin korunması oluşturur. Bu nedenle 
ana babanın kusurlu olup olmadığı koruma önlemlerinin alınmasında önemli değildir. 
Çünkü bu önlemlerin amacı ana babanın cezalandırılması değil, çocuğun korunmasıdır. 

İkinci ilke "tamamlayıcı olma ilkesidir". Medeni Kanuna göre çocuklara özen 
göstermek ve onları yetiştirmek ana babanın görevidir. Devletin çocuğu koruma amacıyla 
müdahalesi ancak çocuğun güvenliği gerektirdiği taktirde sözkonusu olur. Başka bir 
anlatımla, ana baba tarafından  çocuğun korunması ve yetiştirilmesi işine devlet ana babanın 
görevini tamamlamak üzere müdahale eder. Fakat aile dışında yaşayan çocukların resmî 
makamlarca denetlenmesi daha geniştir. 

Üçüncü ilke "uygunluk ilkesidir". Bu ilkeye göre, resmî makamlarca çocuğun 
korunması için önlem alınırken çocuğu tehdit eden tehlikenin ağırlığı, niteliği, ana babanın 
tavır ve hareketleri dikkate alınır. Aksi taktirde alınacak önlemler çocuk için olumsuz 
sonuçlar doğurur, çocuk ve ana baba arasındaki ilişkileri iyice bozar. Bu nedenle önlemler 
tehlikenin ağırlığına, ana babanın tutum ve davranışlarına uygun olmalıdır. Ayrıca çocuğun 
ailede korunmasına devletin müdahalesi yardımcı olmalıdır. Bu ilke Medeni Kanunun 273. 
maddesinde "çocuğun bedeni ve fikri  tekâmülü tehlikede bulunur ya da çocuk manen 
metruk halde kalırsa ... etkili başka ıslah çaresi bulunmadığı taktirde ana babadan alınır..." 
şeklinde ifade  edilmiştir. 

Medeni Kanundaki "çocuk kavramı" da eski hukukumuzdan esaslı biçimde farklı 
düzenlenmiştir. İslam hukuku küçüğün cinsel olgunluğa ulaşmakla çocukluktan çıktığını 
kabul ederken Medeni Kanun fikirsel  olgunluğa ulaşmış küçüklerin çocukluktan çıktığını 
yani reşit olduğunu kabul etmiştir. Çocukların hangi yaşta fikri  olgunluğa ulaşacakları, 
ülkenin çeşitli koşulları gözönüne alınarak kanun koyucu tarafından  belirlenir. Medeni 
Kanunumuza göre küçük 18 yaşını tamamlayınca reşit olur. Ancak Medeni Kanunumuz 

Aksoy, Muammer: "Atatürk'ün Hukuk Devriminin Temeli, Lâik Hukuk Anlayışı", III. Hukuk Kurultayı, 
Türk Hukuk Devirimi, Ankara 1981, s. 91 vd. 

500 



"evlenme küçüğü reşit kılar" hükmü ile bu yaştan önce (erkek 17, kadın 15, önemli 
durumlarda hâkimin izni ile erkek 15, kadın 14) de evlenen küçüklerin çocukluktan çıkarak 
reşit olduklarını kabul etmiştir (MK. m.l 1). Ayrıca, MK.'nun 12. maddesine göre, 15 yaşını 
bitiren küçük, kendi rızası ve ana babasının onayı ile mahkemece reşit kıhnabilir. 

Medeni Kanunun getirdiği önemli bir yenilik de şudur: Eski hukuka göre velâyet 
yalnızca babaya aitti. Medeni Kanun ise velâyet hakkını anaya da vermiştir. Evli ana baba 
velâyeti birlikte kullanacaklardır. Ne var ki Medeni Kanun anlaşamamaları halinde babanın 
reyine üstünlük tanımıştır (MK. m.263). Yalnız velâyetin sona ermesine yol açacağı içindir 
ki yargısal ergenlikte, evlenmede ve evlât edinmede ana babanın oyu eşittir. 

Velâyetin kullanılmasında babanın oyunun üstün olması hem eşitlik ilkesine hem de 
çocuğun yararına aykırıdır. Çünkü, babanın denetimsiz otoritesi ve keyfiliği,  anaya da eşit 
söz hakkı tanınırsa belirli ölçüde frenlenebilir.  Baba, anayla uzlaşmak zorunda kalır. Bu da 
yalnızca anaya kişilik ve onur kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğun kişiliğini de 
olumlu etkiler.15 Bu nedenlerle batı hukuk sistemlerinden babanın reyine üstünlük kuralı 
çıkarılmıştır. 

Velâyet ana ve babanın çocuğun bakımına, gereksinimlerinin karşılanmasına, 
çıkarlarının korunmasına, mallarının yönetilmesine ve bu konularda çocuğu yasal olarak 
temsil etmeye ilişkin hakların, yükümlerin bütünüdür. 

Velâyet ana babaya çocuğu korumak ve onu reşit olduğunda korunmaya muhtaç 
olmaktan çıkarmak, yani çocuğa reşit olduğunda yaşama beceri ve yeteneğinin 
kazandırılması amacıyla tanınmıştır. 

Ancak velayet denilince akla önce çocuğa karşı yüküm yerine ana babanın anayasal 
ağırlığı olan haklan gelir. Bu konuda çocuğun eğitimi ile ilgili olarak okul ve kurs seçimi, 
çocuğun başkalarıyla ilişki kurup kuramayacağına karar verme, çocuğun alıkonulmasına 
karşı harekete geçme gibi hak ve yetkiler sayılabilir. Velâyet hakkına dayanarak kaçınma, 
durdurma davaları hatta tazminat davaları açabilirler (MK. m.262). 

Ancak, velâyet hakkı mülkiyet hakkı gibi benmerkezci bir egemenlik hakkı değildir. 
Çocuk üzerinde, eşya üzerinde olduğu gibi keyfi  tasarruf  yetkisi vermez. Bu nedenle çağdaş 
yasalarda bağımlılık ve otorite çağrışımı yapan "velayet hakkı" (elterliche gewalt) yerine 
"kollayıp gözetme ve bakma" (elterliche soige) deyimi kullanılmaktadır. 

Medeni Kanuna göre, reşit oluncaya kadar çocuğun dinî eğitimi hakkında karar 
verme yetkisi ana babaya aittir. Çocuğun inanç özgürlüğünü ancak ergenlikle kazanması 
ölçüsüz bir temel hak sınırlamasıdır (MK. m.266). Kaynak İsviçre Medeni Kanununda ve 
diğer batı ülkelerinde genel olarak ergenlik öncesinde (İsviçre'de 16, Almanya'da 14 
yaşında) çocuk din özgürlüğünden yararlanmaktadır. 1982 Anayasası ile ortaöğretimde din 
derslerinin zorunlu kılınması çocuğun din ve vicdan özgürlüğünü sınırlamakta olduğu gibi 
ana babanın velâyet hakkını da sınırlamaktadır. 

Dernek kurma hakkının da 18 yaşında kazanılması, sendika üyeliğinin çok daha 
küçük yaşlarda kazanılabileceği bir hukuk düzeninde çelişki yarattığı gibi, Çocuk Hakları 
Sözleşmesine de aykırıdır. 

Serozan, Rona: "Çocuğun Kişi Varlığının Aile Hukuku Alanında Korunmasında Yetersizlikler", 
Prof.Dr.  Kenan Tunçomağa Armağan, İstanbul 1997, İ.Ü.H.F. Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı 
Yayını, s. 390. 
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Kendini ilgilendiren konularda çocuğa görüş bildirme ve ana babasının vereceği 
karara katılma hakkının genel biçimde tanınmaması da hukuk sistemimizin önemli bir 
eksikliğidir. Her ne kadar ana baba çocuğun eğitileceği mesleği seçerken onun eğilim ve 
yeteneklerini de dikkate almakla yükümlü iseler de bu yeterli değildir (MK. m.265). Ana 
baba kendisini ilgilendiren konularda belirli bir olgunluğa erişmiş çocuğun görüşlerini 
dikkate almalı, karara katılma imkânı vermelidirler. Medeni Kanun Ön Tasarısında bu hak 
çocuğa tanınmıştır. 

Medeni Kanunumuzla, Cumhuriyet döneminde getirilen yeniliklerin en 
önemlilerinden birisi de çocuğun soybağının düzenlenmesidir. 

Medeni Kanuna göre evlilik birliği içinde doğan veya evliliğin sona ermesinden 
itibaren 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu koşullar içerisinde doğan çocuğa 
"evlilik içi" ya da "düzgün nesepli" çocuk denilir. Evlilik içinde doğmuş çocuklar Medenî 
hukuk tarafından  ana-babalarına karşı hakları bakımından korunmuşlardır. Buna karşılık, 
evlilik dışı çocuklar tarih boyunca ana babalarıyla olan hukuksal ilişkilerinde bir çok 
haklardan yoksun bırakılmışlardır. Oysa, çocuğun evlilik dışı dünyaya gelmesi kendi seçimi 
değildir. Bu nedenle, güvenliklerinin korunmasını ve insanlık onuruna saygı gösterilmesini 
istemeye hakları vardır. 

Medeni Kanunumuzun nesep hukukunda çocuk yararına reformu  gerektiren en 
önemli alan evlilik dışı çocukların korunması sorunudur. Medeni Kanunumuzun evlilik dışı 
çocuklara ilişkin sistemi şöyledir: Evlilik dışı çocukla anası arasında hukuksal anlamda 
nesep bağı (soybağı) sırf  doğum olayı ile kanundan dolayı derhal kurulur. Baba ile çocuk 
arasında hukuksal nesep bağının kurulması ise ya tanıma ya da mahkeme hükmü ile olur. 
Ancak çocuğun mahkeme hükmüyle babasına soybağı ile bağlanması için babanın, anaya 
evlenme vaad etmesi, cinsel ilişkinin suç oluşturması ya da yetkiyi kötüye kullanarak 
gerçekleşmesi gerekir. Çocuk babası tarafından  tanınmamış ya da bu koşullar bulunmadığı 
için kişisel sonuçlu babalık davası açılamamışsa, mali babalık davası açılır. Bu davada 
babanın kim olduğuna hüküm verilse bile bu hüküm baba ile çocuk arasında hukuksal bir 
hısımlık bağı kurmaz. 

Evlilik dışında doğmuş çocuğun bedensel, duygusal, sosyal ve ahlâksal gelişimini 
tehlikeye düşüren bu şartların kanundan çıkarılarak çocuğun babasını bilme hakkının 
gerçekleştirilmesi ve evlilik içi ve evlilik dışı nesep ayrımına son verilmesi gerekir. 

Ülkemizde evlilik dışı çocuğun konumunun düzeltilmesini, yasama meclislerinin 
duyarsızlığı ve suskunluğu karşısında Anayasa mahkemesi ve Yargıtay bu konuda verdikleri 
dört önemli kararla sağlamışlardır. 

Anayasa mahkemesi 1981 yılında verdiği bir kararla, zina ürünü çocuklara babalık 
davası açma hakkını vermeyen MK. 310/11 kuralını iptal etti. 1 6 Anayasa Mahkemesi bu 
kuralı iptal ederken ilk olarak Anayasanın Başlangıcında tanımlanan "Türk Ulusunun daima 
yücelmesi", 153. maddedeki "Türk ulusunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi olarak 
ifade  edilen amacı üzerinde durmuştur. İkinci olarak, "herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, 
vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir" içerikli 10. madde, "herkes dil, ırk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi  inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir" diyen 12. madde ve "aile Türk toplumunun temelidir" diyen 35. madde incelenerek, 
MK. 310/11 kuralını bu maddelere aykırı bulmuş ve iptal etmiştir. 

1 6 Anayasa Mahkemesi 21.05.1981 t, E. 1980/29 K. 1981/22. (R.G. 18 Ağustos 1981 tarih ve 17432 sayı). 
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Anayasa mahkemesi 11.9.1987'de17verdiği ikinci bir kararla, babalan şu ya da bu 
yoldan saptanmış evlilik dışı çocukların evlilik içi çocuklarla eşit miras hakkına sahip 
olmalarını engelleyen MK. 443/1,2 ve 443/11 kurallarını yukarıda belirtilen gerekçelerle 
iptal etti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde; Avrupa Medeni Kanunlarında 
çocuk hukuku yönünde yapılan çağdaş değişmelere, 1948 İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesine, 18.10.1961 tarihli Avrupa Sosyal Haklar Temel Yasasına, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı Ekonomik ve Sosyal Kurulunun 18.5.1973 tarihli kararına yollamalarda 
bulunmuştur. Anayasa hükümleri bakımından yapılan incelemede de iptali istenen hükmün 
10., 35. ve 41. maddelere aykırı olduğu sonucuna varmıştır. 

İptal edilen hükümden sonra evlilik dışı çocuğun mirasçılığı, hem tanımaya veya 
kişisel sonuçlu babalık hükmüne bağlı olmaktan çıkarıldı, hem de evlilik dışı çocuklara da, 
babalarının mirasından evlilik içi çocuklarla eşit oranda faydalanma  hakkı tanındı. 

Anayasa mahkemesinin birbiri ardına gelen iptal kararları ve Yargıtay 
uygulamalarındaki değişiklikler Kanun koyucuyu harekete geçirmiş ve 14.11.1996 tarihli ve 
3678 sayılı Kanun ile Medenî Kanun'da değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden sonra 
443. maddenin içeriği şöyle düzenlenmiştir: "Nesebi sahih olmayan hısımlar nesebi sahih 
hısımlar gibi mirasçılık hakkını haizdir". Ancak 443. maddenin bu biçimdeki içeriği yeni 
hukuksal belirsizlikleri de beraberinde getirmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, evlilik dışı çocuklar lehine olumlu yaklaşımını 28.2.1991 
tarihinde verdiği bir kararla sürdürmüştür.18 Bu kararla, Anayasa Mahkemesi erkeğin zinası 
ürünü çocukların tanınmasını yasaklayan Medeni Kanunun 292. maddesindeki kuralı iptal 
etti. 

Anayasa Mahkemesinin Medeni Kanun'un 44.3 maddesinin birinci fıkrasının  ikinci 
cümlesini ve ikinci fıkrasını  iptal eden kararına karşın 3678 sayılı Kanun ile yeniden 
düzenlenen 443. madde hükmünün yarattığı belirsizlik Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük 
Genel Kurulu'nun 22.2.1997 tarihli kararı ile büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.19 

Kararda, Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararlarma, çağdaş hukuk 
sistemlerinde evlilik dışı çocukların durumu ile ilgili olumlu yeniliklere ve uluslararası 
sözleşme ve belgelerdeki düzenlemelere yer verilmiştir. Kurul, Medeni Kanundaki babalık 
davası ikilemine de değinmiş ve davanın her iki türünde (kişisel sonuçlu babalık davası, 
malî sonuçlu babalık davası) çocuğun babasının kim olduğuna karar verildiğinde, tabii 
babalık hükmünden yararlanan çocukların da mirasçı olabileceği sonucuna varmıştır. 

II. 1998 Medeni Kanun Tasarısı İle Getirilen Yenilikler 
Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 72 yıl geçmiştir. Bu 

zaman içerisinde kanunun düzenlediği ilişki ve kurumlarla ilgili pek çok yeni görüş ortaya 
çıkmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda gerek kaynak İsviçre Medenî Kanunu'nda gerek 
Alman Medeni Kanunu'nda bu yeni görüşleri yansıtan köklü değişiklikler yapılmıştır. Türk 
Medeni Kanunu'nda bu gelişmelerden uzak kalması düşünülemeyeceğinden 1971 yılında 
Prof.  H. Veldet Velidedeoğlu tarafından  kaleme alınan Medeni Kanun Öntasarısı 
hazırlanmıştır. Ancak bu tasarı somutlaşamamış ve bir deneme niteliğinde kalmıştır. 

1 7 Anayasa Mahkemesi 11.9.1987 t, E. 1987/1, K. 1987/18(R.G. 29.3.1987 t, sayı: 19769). 
1 8 Anayasa Mahkemesi 28.2.1991 t, E. 1990/15, K. 1991/5 (R.G. 27 Mart 1992, sayı: 21184). 
1 9 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 22.2.1997 t, E. 1998-1, K. 1997/1 (YKD., 1997, sayı: 6, s. 853 vd.). 
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1976 yılında Adalet Bakanlığı tarafından  Medeni Kanunu gözden geçirmek üzere 
kurulan komisyon 1984 yılı sonlarında yeni bir Ön Tasarı hazırlamıştır. Bu öntasarı 
özellikle evlilik dışı çocukların haklan konusunda önemli değişiklikler getirmesine karşın, 
asıl yapılması gereken soybağmın, yani nesebin tekliği sonucuna varılamamıştır. Oysa böyle 
bir değişiklik İsviçre Medeni Kanunu'nda 1978 yılında yapılmıştır. 

Adalet Bakanlığı 1994 yılında yürürlükteki Medeni Kanunu baştan sona gözden 
geçirmek ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir tasarı hazırlamak üzere bilim 
adamları ve uygulayıcılardan oluşan bir Medeni Kanun Komisyonu kurmuştur. Komisyon 
dört yıl gibi uzunca bir sürede hazırladığı Türk Medeni Kanunu Tasarısı'nda yürürlükteki 
kanunun genel yapısını ve sistematiğini bozmadan çocuk hukukunda köklü değişiklikler 
yapmıştır. 

Çağdaş hukuk anlayışının gereklerine uygun olarak "düzgün-nesep-düzgün olmayan 
nesep" ayrımına Tasarı ile son verilmiştir. Yeni getirilen madde ile (m.282) soybağmın 
çocuk ile ana arasında doğumla; çocuk ile baba arasında ise ana ile evlilik, tanıma veya 
hâkim hükmüyle kurulacağı belirtilmekte, ayrıca evlât edinme ile de soybağı kurulacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Tasarıda, yürürlükteki kanunda düzenlenen iki türlü babalık davası kaldırılmış, bir 
tek babalık davasına yer verilmiş ve bu davanın açılması için özel bir takım koşulların 
gerçekleşmesi de aranmamıştır. 

Soy bağının kurulması yollarından sonuncusu olan evlât edinme kurumunda köklü 
değişiklikler yapılmıştır. Tasarıda küçüklerin ve erginlerin evlât edinilmesi farklı  hükümlere 
bağlanmıştır. Tasarı evlât edinmeyi, evlât edinecek kişinin çocuğu en az iki yıl süre ile 
bakmış ve eğitmiş olması koşuluna bağlanmıştır. Tasarıya göre, eşler bazı istisnai 
durumların dışında ancak birlikte evlât edinebilecekler, fakat  bunun için eşlerin en az beş 
yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekecektir. 

Tasarı evli olmayan bir kişiye de otuz yaşını doldurması koşuluyla evlât edinme 
imkânını tanımaktadır. 

Bir küçüğü evlât edinebilmek için, evlât edinecek kişinin alt soyunun olmaması 
koşulu da tasarıda yer almamaktadır. Ancak ergin bir kişinin evlât edinilmesinde bu koşul 
aranmaktadır. 

Tasarı soybağmın hükümleri konusunda da bazı yeni düzenlemeler getirmiştir. 
Şöyleki, ana baba velâyetleri altında bulunmayan veya kendilerine bırakılmayan çocukta 
kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Ancak kişisel ilişkiler dolayısıyla çocuğun 
güvenliği tehlikeye düşerse, hâkim bu hakkı kaldırabilir ya da sınırlayabilir. 

Yeni getirilen bir madde ile olağan üstü hallerin mevcut olması durumunda çocuğun 
menfaatine  uygun düştüğü ölçüde kişisel ilişki hakkı hısımlara da tanınabilecektir. 

Ana babanın çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülüğü çocuğun 
reşit olmasına kadar devam eder. Ancak getirilen yeni bir hükümle, çocuk ergin olduktan 
sonra da eğitimi devam ediyorsa, kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitim 
sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlü olacaklardır. 

Tasarının 335. maddesinde velâyet hakkının ana babaya ait olduğu tekrarlandıktan 
sonra, 336. maddesinde evlilik devam ettiği sürece ana baba velâyeti birlikte 
kullanacaklardır. Velâyetin kullanılmasında ana babanın anlaşamamaları halinde babanın 
oyuna üstünlük tanıyan yürürlükteki hükme Tasarıda yer verilmemiştir. 
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Getirilen yeni bir maddeyle ana baba ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi 
göstermekle yükümlü kılınmıştır (m.338). 

Velâyet konusunda getirilen önemli değişikliklerden biri de ana babanın çocuğun 
eğitimi konusunda onun güvenliğini gözönünde tutarak gerekli kararları almak ve 
uygulamakla yükümlü olmalarıdır. Ana-baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını 
düzenleme olanağı tanıyacaklar; önemli konularda olabildiğine onun düşüncesini 
gözönünde tutacaklardır (m.339). 

Çocuk mallarının gelirlerinin çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitiminden artan 
kısmının, hakkaniyete uyduğu taktirde aile ihtiyaçlarına sarfedileceği,  kalanının ise 
yürürlükteki kanundan farklı  olarak çocuğun mallarına katılacağı hükme bağlanmıştır 
(m.355). 

Ana babanın çocuk mallarım kullanma hakkına sahip oldukları belirterek, kanundaki 
"yararlanma" teriminin yarattığı tereddüt giderilmiştir. 

Tasarı meclise sunulmuştur. Ancak kanunlaşması zaman alabilir. Ailedeki ataerkil 
baba otoritesinin, keyfi  buyrukların, yasakların, sınırlamaların ve zorlamaların çocukların 
fiziksel,  duygusal, zihinsel ve ahlâk gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği 
konusundaki tıp, psikoloji ve eğitim bilimindeki görüşleri dikkate alındığında hukukçuya 
önemli sorumluluklar düşmektedir. Yasal düzeyde düzenlemeler yapılıncaya kadar, 
yargıçlarımız, uygulamalarda, gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi gerek çağdaş hukuksal 
gelişmeleri dikkate alarak cesaretli kararlar verebilirler. 

Ancak salt hukuk plânında verilecek mücadele yeterli değildir. Toplumda yaygın 
"hukuk tammamazlık eğilimi" bir yana bırakılsa bile, çocuk hukukunda kavramlar ve 
ölçütler soyuttur; bunlar bireylerce sanki zorlayıcılığı olmayan ahlâk ve görgü kuralları gibi 
algılanmaktadır. 

Bu gerçekler karşısında çocuk haklan için mücadele, genel demokrasi 
mücadelesinden ayrı düşünülmemelidir. Bu nedenle her şeyden önce çocuk hakları ana 
babalara, öğretmenlere, psikologlara, sosyologlara, hekimlere, polislere ve yargıçlara ve 
tüm bireylere öğretilmelidir. Türkiye tarafından  onaylanarak kanun haline getirilen Çocuk 
Hakları Sözleşmesi'nin 42. maddesi de bunu emretmektedir. 

Ancak burada şu yanlış kanıya da dikkati çekmek istiyorum. Çocuk Hakları deyince 
meslek elemanlarınca bile yalnızca Çocuk Hakları Sözleşmesindeki haklar düşünülmekte ve 
sadece bunların öğretilmesiyle çocuk haklarını öğretme görevinin yerine getirildiği 
sanılmaktadır. Oysa yukarda da belirttiğimiz gibi, çocuk hakları, başta Medeni Kanun 
olmak üzere, Ceza Kanunu ve anılan pek çok iç hukuk yasalarımızda bulunmaktadır. 
Sözleşmeyi, bu yasalarımızın içerikleriyle ilişkilendirerek öğretmek gerekmektedir. 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞMALARI 

Doç. Dr. İbrahim  C1LGA 

I. ÇOCUK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARINDA YENİLENME 
A. Çocuk Hakları Sözleşmesinin Getirdiği Yaklaşım Değişikliği 
Çocuk hakları sözleşmesi, çocuk refahı  alanında çocukların yaşatılması, korunması 

ve geliştirilmesi açılarından yeni yaklaşım, ilke ve standartlar getirmiştir. Çocuk olgusuna 
yeni yaklaşımlarla bakmak, çocuk sorunlarını uluslararası ve ulusal düzeylerde yeni ilke ve 
standartlara göre değerlendirip çözüm yolları üretmek bir zorunluluktur. Bu nedenle, 
sözleşmenin tanıtımı yoluyla yeni yaklaşım konusunda tüm tarafların  bilgi ve bilinç 
düzeyinin geliştirilmesi gereklidir. Çocukla ilgili tüm taraflara  bilgi aktarımı, bilinçlendirme 
ve yeni değer, tutum ve davranışları oluşturma çalışmalarının sistemli ve planlı bir 
programla ele alınması öncelikli işler arasındadır. 

Sözleşme; çocukların insan hakları yasasıdır. Çocukların yeteneklerini özgürce 
geliştirebilecekleri olanakları ve sağlanması gereken ortamı tanımlamaktadır. Çocukların 
yetiştirilmesinde toplumun, devletin ve ailenin sorumlulukları yeni ilke ve standartlarla 
açıklanmıştır. Çocukların birey olarak içinde yaşadıkları kendine özgü somut koşulların 
geliştirilmesi, sorumluluk sahibi, bilinçli ve her yönden nitelikli vatandaşlar olarak 
yetiştirilmesi kamusal bir alandır. Kamusal alan içinde yer alan güçlerin sorumlulukları ve 
ödevleri ilkeli ve standartlı olarak belirlenmiştir. Kamusal sorumlulukların ve ödevlerin 
belirlenmesi ve yaptırıma bağlanması sözleşmenin getirdiği bir yenilenme çizgisidir. 

Çocuğun yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda, aile kurumu; 
kamusal alanın içinde öncelikli kurum olarak alınmıştır. Aile-devlet ilişkileri bu doğrultuda 
geliştirilmiştir. Devletin temel sorumlulukları ve ödevleri; olanak sağlamaya, koşulları 
iyileştirmeye ve ortamı geliştirmeye dönüktür. Devlet, aile kurumuna destek olan, yardımcı 
olan ve geliştiren organdır. Aile içinde ve çevresinde bütüncü bir yaklaşımla aileyi ve 
çocuğu desteklemek ana işlevdir. Aile dışında ve ailenin yerine alternatif  yetişme 
ortamlarını oluşturmak, geliştirmek, ve çocuğun aileye dönüşünü sağlamak devletin 
sorumluluğundadır. Ayrıca, çocuğun aile içinde, aile çevresinde, alternatif  bakım 
ortamlarında ve tüm toplumsal yaşam alanlarında yabancılaştırıcı her türlü tehlikeye, riske, 
sömürüye, ihmal ve istismara karşı korumak devletin temel sorumluluğudur. Kamusal alanın 
yaygınlaştırılması, toplumsal ve evrensel boyutların kazandırılması insanca gelişme felsefesi 
açısından önemlidir. 

Kamusal alan içinde, "birey" olarak her çocuğun temel hak ve özgürlüklerinin 
tanımlanması, çocuğun varlık olarak konumunun, rolünün, düşüncelerinin ve istemlerinin 
öne çıkarılarak kendisiyle ilgili süreçlere katılımının saptanması sözleşmenin en önemli 
yaklaşımıdır. Kamusal alanın korumacı yaklaşımı birey olarak çocuğun özgürleşmesini, 
kendisini gerçekleştirmesini engellemez. Kamusal alanın, devletin ve ailenin temel işlevi, 
çocuğun bireyselleşmesi, toplumsallaşması ve özgürleşmesidir. 

Sözleşmenin çocuk refahı  alanında kamusal alanı genişletmesi kamusal alanlarla 
birlikte katılımcı alanların tanımlanması, "çocuk bireye" bilgi, bilinç, katılım, örgütlenme ve 
aktiviteler açısından geniş bir konum kazandırılması, çocuğun özgürleşmesine dönük ilke ve 
standartları geliştirilmesi, çoğulcu katılımcı demokrasi düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 
Çoğulcu demokrasi felsefesine  özgü yapılanan ve işleyen bir toplum düzeni, devlet modeli 
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ve aile yapısı öngörülmektedir. Yönetimin ve toplumsal yaşam biçiminin çoğulcu demokrasi 
düşüncesine göre işlerlik kazanması ana hedeftir.  Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin, 
demokratik aile yapısının ve demokratik toplum düzeninin çocuğun yararını temel alması 
uygulayıcılara açık amaçları da sunmaktadır. Çocukların özgür bireyler olarak, örgütlü 
mekanizmalar yoluyla yaşatılması, korunması, geliştirilmesi ve katılımlarının sağlanması 
çağdaş bir yapılanma öngörüsüne dayanmaktadır. Birey olarak her çocuğun temel hak ve 
özgürlüklerden, sosyal ve ekonomik haklardan yararlandırılması geliştirilecek çocuk 
politikalarının ve uygulamalarının özünü oluşturmaktadır. 

Çocuğun birey olarak yüksek çıkarını gözeten ve bunu toplumun yüksek çıkarı ile 
bütünleştiren yaklaşım çerçevesi, ilkece çocuğun toplumun geleceği olduğu söylemine 
içerik kazandırmaktadır. Çocukların sorumluluk sahibi, bilinçli ve nitelikli vatandaşlar 
olarak yetiştirilmesi toplumun bugünü ve geleceği ile örtüşmektedir. Bu doğrultuda, 
toplumsal olanaklar çerçevesinde tüm çocukların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve 
nitelikli bir yaşama kavuşturulması ekonomik ve sosyal gelişme politikaları açısından 
önemli bir çıkış noktasıdır. 

Çocuklara sağlanan ortamlarda; onların yaşaması, korunması ve gelişmesi için 
gerekli olanakları sağlamada ve gerekli koşulları düzenlemede eşitlikçi olmak, adaletli 
olmak, ayrımcılık yapmamak tüm tarafların  ortak ilkeleri olacaktır. Günümüzde; 
yetersizliklerin, yanlışlıkların ve eksikliklerin yaygın olduğu, ihmal ve istismarın etkili 
olduğu ortamlarda çocuklara yönelik haksızlıkların örnekleri gözlenmektedir. Sözleşme 
getirdiği yaklaşım değişikliği ile çocukla ilgili tüm tarafları  düşünce ve eylem değişikliğine 
yöneltmektedir. Ulusal düzeyde, yerel düzeyde ve belirli hedef  kitleler düzeyinde çeşitli 
uygulama programları geliştirme eylemine yönelterek "sözden eyleme geçiş"in 
dayanaklarını oluşturmaktadır. 

B. Değişme Gereksinimi 

Türkiye'de çocuk hakları sözleşmesinin uygulamaya geçirilmesi, yeni ilke ve 
standartlara göre çocukların haklara kavuşturulması ve yaşam niteliklerinin yükseltilmesi 
için "değişmeye" gereksinim vardır. 

Türkiye'de çocuk hakları açısından duyulan "değişme gereksinimi": 1. Düşünce ya 
da zihniyet değişikliği, 2. Yapısal değişiklik ve 3. Uygulama değişikliği boyutlarını 
içermektedir. 

Gereksinme duyulan değişmenin nedenleri; Türkiye'de çocukların durumu, 
çocuklara yönelik haksızlıklar ile çocuk haklan sözleşmesinin yeni yaklaşım, ilke ve 
standartlarıdır. 

Düşünce değişikliği; üç boyutta yenileşme getirmiştir; 
1. Çocukluk çağını ele alışlarda "paradigma" değişmiştir. 
2. Çocukları ve gençleri bir "sosyal kategori" olarak görmek gereklidir. 
3. Türkiye'de "çocuğun değeri ve yaşam kalitesinin" değişmesi gerekmektedir. 

Çocukluk çağının bilimsel ve politik olarak ele alınışında paradigmalar 
değişmektedir: Çocukluk ve gençlik çağının bütünlüğü , yaşam boyu kavrayış ve toplumun 
geleceği ile çocuk ve gençlerin geleceğinin içiçeliği önem kazandırmaktadır. Çocuk ve 
gençlik konusunda zihniyet değişmektedir. Çocuk ve gençlik konusunda bilgi ve politika 
üretme eyleminde zihniyet değişikliği gereklidir. Geçmişte kalması gereken zihniyetlerle 
çocuk hakları alanında yeni hedefleri  görmek, yeni politika ve programlar üretmek çok 
güçtür. 



Çocukluk ve gençlik konusunun bilimsel olarak ele alınışında yeni yaklaşımlar 
gereklidir. Yeni kavramlar, yeni göstergeler ve yeni nedensellik bağıntıları çocuk ve gençlik 
alanında yeni kuramsal modelleri gerektirmektedir. Çocuk ve gençlik sorunlarının 
incelenmesinde, sorunsalın belirlenmesinde çocuk hakları sözleşmesinin yaklaşım ve 
ilkelerinin yol göstericiliğinin temel alınması öne çıkmaktadır. "Hakları olan çocuk ve 
genç" anlayışı bilgi üretmenin sınırlarını genişletmektedir. 

Çocuk hakları; toplumsal-ekonomik göstergeler ile çocukla ilgili göstergeler arasında 
ilişki ve etkileşimin nicel ve nitel olarak değişmesini, makro ve mikro bütünlük içinde 
kavrayışı zorunlu kılmaktadır. 

Çocuk hakları; ülkenin yapısal profilini  sergileyen temel göstergeler ışığında, 
toplumsal gelişme ile çocuk ve gençlerin gelişmesinin bütünlüğünü ve karşılıklı etkileşimini 
politika ve bilgi üretiminin odağı olarak tanımlar. Türkiye'de toplumsal yapının sonucu 
olarak oluşan çocukluk ve gençlik olgusu, çocuk ve genç sorunlarının toplumsal değişme 
üzerindeki etkileri, toplumun ve insanın gelişmesinin yönlendirilmesi ve etkilenmesi için 
yeni düşünce ve yeni eylemlerin üretilmesine ivedilik kazandırmaktadır. 

Çocukları ve gençleri bir sosyal kategori olarak görmek çocuk hakları sözleşmesinin 
en önemli boyutudur. Sözleşmenin hedef  kitlesi; tüm çocuklar, gençler ve özel olarak 
korunması gerekenlerdir. Çocuk ve gençler sözleşme açısından sadece yaşa bağlı gruplar 
değildir. Demografik  özellikleriyle toplumun insan kaynaklarının göstergesi olmaları 
yanında, medeni hakları olan, kişi hak ve özgürlüklerine sahip, sosyal, kültürel ve ekonomik 
haklan olan, toplum içinde somut gerçekliği olan yatay ve dikey açıdan en devingen sosyal 
kesimlerdir. Çocuklar ve gençler; toplumsal değişme sürecinin bütünlüğü içinde "yaşam 
boyu gelişme" gösteren, bireysel ve toplumsal varlık olarak sosyalleşerek gelişen nüfus 
grubudur. Çocuk hakları sözleşmesi toplum içinde devingen bir kesim olarak gelişen 
"çocukların ve gençlerin yüksek çıkarını" gözeten anlayışları gündeme getirmiştir. 
Toplumun ve insanın geleceği, mutluluğu, özgürlüğü ve esenliği konusunda sözleşme 
çocukların ve gençlerin geleceği konusunda haklar yoluyla içiçelik, birliktelik ve karşılıklı 
belirleyicilik bağıntısını temel almıştır. 

Çocukları ve gençleri bir sosyal kategori olarak tanımlayan sözleşme; onların 
toplumsal konumlarını ve içinde yaşadıkları yakın toplumsal ortamın koşullarını ve 
olanaklarını geliştirmeyi hedefler.  Yaşama, bakılma, gelişme, yetişme ve katılma haklarını 
düzenleyerek toplumsal sorumluluk, yakın çevre sorumluluğunu öne çıkarmış ve çelişkiler, 
yetersizlikler, ihmal ve istismarlar karşısında toplumsal destek mekanizmaları ile yakın 
çevre destek mekanizmalarını düzenlemiştir. 

Çocuk hakları sözleşmesi, getirdiği haklar ve standartlarla "nitelikli insan"ın 
yetiştirilmesini temel hedef  olarak belirlemiştir. Eğitim yoluyla yetişecek çocuk ve gençlerin 
kişisel ve sosyal varlık olarak her yönden yetişmeleri; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 
açılardan nitelikli toplumun yaratılmasında etkilidir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi; çoğulcu demokratik toplum düzeninde, çocuğun ve 
gencin demokrasi kültürü ortamında yetişmesinin temellerini düzenlemektedir. "Hakları 
olan çocuk ve genç" anlayışının temel alındığı düzenlemeler çoğulcu demokrasinin 
ilkelerini sözleşmenin eksenine oturtmuştur. Sözleşmenin ruhunda içeriğinde yer alan 
demokrasi düşüncesi; çocuğun ve gencin değerine bu doğrultuda içerik kazandırmıştır. 
Evrensel ve ulusal düzeylerde çocuğa ilişkin yaklaşım, tutum ve davranışların değişmesi 
zorunludur. Çocuğa ve gence geleneksel toplum ve kültür içinde verilen önem ve değer 
yerine çağdaş değer ve önem düzeyi gelişmiştir. "Hakları olan çocuk ve genç" anlayışı 



çocuğun insanca gelişmesini, mutluluğunu ve özgürlüğünü konusunu öne çıkarmıştır. 
Hakları olan çocuk ve genç düşüncesi gelecek yüzyılın insanlarının yetişmesi açısından 
önemli bir işlevi gündeme getirmiştir. 

C. Türkiye'de Koordinatörlük Yapılanması ve Sorumlulukları 
Dünya Bildirgesinin imzalandığı 1990 yılından 1998 yılına kadar Türkiye'de atılan 

adımlar ve gelişmeler; "Türkiye'nin taraf  ülke olarak yaptığı çalışmalar", "Türkiye 
Hükümeti ile UNICEF Türkiye Temsilciliğinin İşbirliği içinde yapılan çalışmalar" ve "Sivil 
Toplum Kuruluşlarının Yaptığı Çalışmalar" kapsamında gerçekleşmiştir. 

Türkiye'nin taraf  ülke olarak yaptığı çalışmaların tarihsel akışı şöyledir: 
1. Sözleşmenin Çocuklar için Dünya Zirvesi'nde imzalanması (30 Eylül 1990), 
2. Sözleşmenin T.B.M.M.'de onaylanması (9 Aralık 1994), 
3. Sözleşmein Türkiye'de 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşerek 

yürürlüğe girmesi (27 Ocak 1995), 
4. Türkiye'de Sözleşmenin uygulanması için, Başbakanlıkça Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun koordinatör kuruluş olarak görevlendirilmesi (11 
Ocak 1995), 

5. Koordinatör kuruluşça Bakan oluruyla Çocuk Hakları Konseyi'nin oluşturulması 
(9 Eylül 1991), 

6. Koordinatör kuruluşça SHÇEK bünyesinde Bakan oluruyla Çocuk Haklarının 
Korunması ve İzlenmesi Dairesi'nin kurulması (4 Ekim 1995), 

7. Ulusal Raporun yazımı ve Ulusal Eylem Planının hazırlanması için ilgili 
Komisyonların kurulması ve çalışmalara başlaması (6 Mart 1996), 

8. Komisyonlarca Ulusal Rapor hazırlık çalışmalarının tamamlanması (Haziran 
1996), 

9. Koordinatör kuruluşça, Bakan oluruyla fiilen  kurulan Çocuk Hakları Konseyi ile 
Çocuk Haklarının Korunması ve İzlenmesi Dairesinin kaldırılması, komisyon 
raporlarının geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi çalışmalarına ara verilmesi 
(Haziran 1996), 

10. Ulusal Rapor Hazırlamaktan sorumlu komisyonların başkanlarından oluşan 
yazım kurulunun yeniden toplanması ve rapor yazımının tamamlanması (Ağustos 
1997), 

11. Koordinatör Kuruluşça, hazırlanan raporun Dışişleri Bakanlığı'na sunulması 
(Eylül 1997). 

Koordinatör kurum olarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
çalışmalarda önemli bir rol ve sorumluluk üstlenmiştir. Sözleşmenin Türkiye çapında 
uygulanması sorumluluğunu üstlenen koordinatör kurum olan SHÇEK'in görevleri: 

1. Çocuk Hakları Sözleşmesinin alanlarıyla ilgili olarak Türkiye'de yürürlükte olan 
mevcut yasal, idari ve yapısal düzenlemelerin yapılması, gerekli önlemlerin 
alınması ve çocuk hukukunun sözleşmeyle uyumlaştırılmasınm sağlanması, 

2. Türkiye'de çocuk haklarının yaşama geçirilmesi çalışmalarında uygulamada 
karşılaşılan sorunların saptanması ve çözümü için gerekli önlemlerin alınması, 
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3. Çocuk haklarıyla ilgili olarak çocuk refahı  alanında hizmete yönelik öngörülen 
hedeflerin  belirlenmesi, öncelikli hedeflerin  belirlenmesi ve hedeflere  ulaşmak 
için çalışmaların geliştirilmesi gibi konularda resmi ve özel tüm kurum ve 
kuruluşlarla koordinasyonun gerçekleştirilmesi, 

4. Türkiye'de çocuk hukukunun, hizmetlerin ve ilgili sözleşmeyle 
uyumlaştırılmasının sağlanması, çocuk haklarının uygulamaya dönüştürülmesi ve 
karşılaşılan zorlukların çözülmesi, çocuk refahı  hizmetlerinin hedeflerinin 
saptanması ve uygulanması amaçlarına ulaşmayı sağlayacak, Türkiye çapında 
gerçekleşecek "Çocuk Hakları Ulusal Eylem Planı ve Programlarının 
hazırlanmasının ve uygulanmasının koordinatörlüğünün yapılması, 

5. Türkiye'de Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünü izleyen iki yıl içinde 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Hakları Komitesine sunulacak "Türkiye 
Ulusal Raporu"nun hazırlanmasını gerçekleştirmek, ilgili uluslararası Komitenin 
değerlendirme ve önerileri ışığında alınması gereken yeni önlemlerin ve 
yapılacak çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlanması, 

6. Sözleşmenin kabulünden sonra geçen her beş yıl sonunda Türkiye'de çocuk 
hakları alanındaki ilerlemeleri içeren "Gelişme Raporu"nun hazırlanması ve 
sunulması, 

7. Sayılan tüm görevleriyle ilgili her türlü çalışmaların plan ve programlarının 
geliştirilmesi, uygulamalarının izlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde 
yazışmaların yapılması, konuyla ilgili olarak veri tabanının oluşturulması, 
araştırma, inceleme, eğitim, tanıtım ve değerlendirme çalışmalarının yapılması, 
dokümantasyon oluşturulması, kitap, dergi, broşür vb. yayın çalışmalarının 
gerçekleştirilmesidir. 

Türkiye çapında Sözleşmenin uygulama koordinatörlüğü ile özel olarak korunması 
gereken çocuklara ve tüm çocuklara hizmet götürme sorumluluğu SHÇEK'in önemini 
arttırmaktadır. 

Tanımlanan sorumlulukları çerçevesinde SHÇEK tarihsel bir olanağa ya da şansa 
sahip olmuştur. Kurumun değişmesi, kendini geliştirmesi, yeniden yapılanma yoluyla etkili 
bir çıkış yapması beklenir. Türkiye'de çocuk alanındaki yapısal değişimin öncülüğünü 
yapmak, değişmeleri yönlendirmek ve kendi hizmet alanındaki sorumlulukları geliştirmek 
örgütsel değişimi ve örgüt kültürünün yeniden üretimini ve oluşumunu hızlandıracaktır. Bu 
doğrultuda SHÇEK'in gereksinimi; Türkiye çapında etkili bir koordinasyon ağınm 
oluşturulması, tanıtım, eğitim ve enformasyon  ilişkisinin geliştirilmesidir. 

Türkiye çapında ulusal eylem planının geliştirilmesi ve uygulanması öncelikli 
görevdir. Çocuk Haklarının siyasal alana taşınması, yaklaşım, politika ve uygulamaların 
geliştirilmesi için siyasal destek sağlanması zorunludur. Türkiye'de Çocuk Hakları 
politikaları ve uygulamaları siyasal destek olmadan gelişmez. 

Türkiye'de çocukla ilgili tüm tarafların  ortak taahhütlerinin çok taraflı  olarak 
saptanması için ulusal eylem planının acilen hazırlanması zorunludur. Türkiye'de çocukla 
ilgili sorumluluk üstlenmiş tüm tarafların  atacakları yeni ve somut adımların ulusal eylem 
planı içinde açıklanması ve uygulamaları izleyecek ve değerlendirecek mekanizmaların 
oluşturulması gerekmektedir. 
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D. Türkiye'nin Taraf  Ülke Olarak Yaptığı Çalışmalar* 
1. Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Uygulama Tedbirleri: 
Türkiye ÇHS'yi onayladıktan sonra, Başbakanlığın 11 Ocak 1995 tarihli talimatları 

doğrultusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 
sözleşmenin Türkiye'de uygulanmasıyla ilgili "koordinatör kuruluş" olarak 
görevlendirilmiştir. 

Koordinatör kuruluşun yükümlülükleri; Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin hizmet 
alanlarıyla ilgili olarak, 

• Mevcut yasal, idari ve yapısal önlemler, 
• Uygulamada karşılaşılan zorluklar, 
• Hizmete yönelik öngörülen hedefler  ve bu hedeflerin  öncelikleri, 

Eylem planları ile ülke raporlarını hazırlama konularında resmi ve özel tüm kurum 
ve kuruluşlarla koordinasyonu gerçekleştirmektir. 

Bu görevlendirmeyi takiben, SHÇEK tarafından  düzenlenen, kamu sektörünün üst 
düzey yöneticilerinin katıldığı ve yılda iki kez toplanan Sosyal Hizmetler Danışma 
Kurulu'nun Nisan 1995 tarihinde yapılan oturumunun gündemine Çocuk Hakları 
Sözleşmesi alınmış ve tartışılmıştır. 

Koordinatörlük yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için, 09.09.1995 tarihinde 
UNICEF, Adalet Bakanlığı, Çankaya Belediyesi, Ankara Barosu, H.Ü. Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi temsilcilerinden oluşan danışma niteliğinde 
bir "Çocuk Hakları Konseyi" oluşturulması uygun görülmüştür. Ayrıca, 04.10.1995 
tarihinde Genel Müdürlük bünyesinde "Çocuk Haklarının Korunması ve İzlenmesi Daire 
Başkanlığı" adı altından yeni bir daire kurulmuştur. 

2. Ülke Raporu Yazma Çalışmaları 
BM'in yönlendirmesi ışığında, "İlk Ulusal Rapor" ile "Ulusal Eylem Planı"nın 

hazırlanmasına zemin oluşturmak üzere, kamu kuruluşları, hükümet dışı kuruluşlar, 
üniversite temsilcileri ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, yaklaşık 200 
üyeden oluşan "Özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur. 

06.03.1996 tarihinde çalışmalarına başlayan özel ihtisas komisyonları, dört ana 
başlık altında toplanmıştır: 

• Yasal-Yönetsel Yapılanma Komisyonu, 
• Eğitim ve Tanıtma Komisyonu, 
• Veri Geliştirme Komisyonu, 
• İzleme Komisyonu. 

Komisyonlar taslak raporlarını Haziran 1996 tarihinde teslim etmişler ve çoğunluğu 
komisyon başkanlarından oluşan "Yazım Kurulu" üyeleri seçilmiş ve raporun son haline 
getirilme çalışmaları yapılmıştır. 

* Bu bölüm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Koordinatörlüğünde Çalışma Gruplarınca 
hazırlanan "Ulusal Rapor Taslağı"ndan yararlanılarak (s. 18-28) aktarılmıştır. 
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Rapor yazım çalışmalarına paralel olarak, gerek kamu sektörü, gerekse hükümet dışı 
kuruluşlar tarafından  Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tanıtımı ve hayata geçirilmesi 
çalışmaları sürdürülmüştür. 

3. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Tanıtım Çalışmaları 

• SHÇEK Genel Müdürlüğü'nce kurulan "Çocuk Haklarının Korunması ve 
İzlenmesi Daire Başkanlığı" gönüllü kuruluşların, yerel yönetimlerin, çocukla ilgili resmi 
kuruluşların, akademik çevrelerin katılımıyla oluşturduğu komisyonlar aracılığıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

• Adalet Bakanlığı bünyesinde 14 Ocak 1997'de, ÇHS ve diğer uluslararası 
mevzuatın incelenerek gerekli hükümlerin iç hukuka yansıtılması, doktrin ve Yargıtay 
kararlan doğrultusunda uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve gerekli yasal 
düzenlemelerin hazırlanması amacıyla bir komisyon kurulmuştur. 

• Tüm kamu kuruluşları, valilikler hükümet dışı kuruluşlara Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sözleşme örneği gönderilerek genel bir duyuru 
yapılmıştır. 

• Ülkemizde devletin resmi yayın organı olan TRT kurulduğu günden (1927) bu 
yana çocuklara yönelik yayınlara önem vermektedir. Ankara Radyosu'nda bu amaçla 
1950'li yıllarda bir Çocuk Kulübü kurulmuş ve Çocuk Saati Program Kuşağı başlatılmıştır. 
Halen Ankara Radyosu'nun yanı sıra İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve yurtdışına yayın 
yapmakta olan Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda çocuk kulübü faaliyeti,  gençlik ve çocuk 
programları sürdürülmektedir. TRT'nin 1995 yılı Radyo (Örneğin: Türkiye'nin Sesi 
Radyosunda her hafta  30 dakika olarak yayımlanan Çocuk Saati Programında) ve televizyon 
(Örneğin: TRT l'de Biz Arkadaşız, Portakal, Çocuklar Hakkınız var, TRT 3'de Söz 
Küçüğün) programında çocuk hakları ve çocuk hakları sözleşmesi özel olarak ele alınıp 
işlenmiştir. 1997 TRT Genel Yayın Planında özel dinleyici-seyirci kitlelerine yönelik 
programlar başlığı altında yer alan "Çocuklara Yönelik Programların Yedinci Program 
Konusu Olarak Çocuk Haklarına Dair Sözleşmelerin Tanıtılması" yer almıştır. Öte yandan 
yine TRT 1997 Genel Yayın Planı İş ve Meslek Kesimlerine Yönelik Programlar başlığı 
altında 22. program başlığı altında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Kapsamında çalışan 
çocukların hakları konusu olarak yer almıştır. 

1990'ların Çocuk Politikası Ulusal Kongresi'ne hazırlık çalışmaları çerçevesinde 
Mart 1989'da Devlet Bakanlığı UNICEF koordinatörlüğünde çalışma grupları oluşturularak 
aşağıdaki konularda vvorkshop'lar gerçekleştirmiştir. 

1. Ana Sağlığı 
2. Çocuk Gelişimi ve aile içi etkileşim 
3. Kızların eğitimi 
4. Yurtdışındaki işçi çocukları 
5. Çocuk ve çevre 
6. Türk çocuğunun yasal korunması çalışan çocuklar 
7. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar 
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Ocak 1991'de UNICEF tarafından  hazırlanan Çocuk Haklan Sözleşmesi'ne ilişkin 
tanıtıcı bilgi dosyası ve sözleşme metni bir yıllık süreden sonra resmi ve gayri resmi 
kuruluşlara, basına dağıtılmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nca "gayri resmi tercümedir" 
ibaresiyle onaylanarak dağıtımı uygun görülmüştür. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tanıtımını yapmak ve kamuoyunda duyarlık 
oluşturmak amacıyla Nisan 1991'de bir çocuk dergisi tarafından  67 il temsilcilisi çocuğun 
katılımıyla "Türkiye Çocuk Zirvesi" oluşturulmuştur. 

Benzer bir çocuk zirvesi Nisan 1993 yılında İstanbul'da bir özel okulun girişimi ile 
oluşturulmuştur. 

• Kasım 1995 tarihlerinde İstanbul Barosu tarafından  çocuk hakları günleri konulu bir 
toplantı düzenlenmiştir. Bu çalışmada çocuk hakları sözleşmesince öngörülen yasal ve 
idari düzenlemelere ışık tutacak temel ilkelerin belirlenebilmesi için bu alanda çalışma 
yapmış kişilerin ve kuruluş temsilcilerinin birarada olması amaçlanmıştır. Çalışma 
grupları şeklinde düzenlenen çalışmanın raporları ile toplantıda sunulan tebliğler 
"Çocuk Hakları Günleri" adında kitap olarak yayınlanmış ve dağıtımı sağlanmıştır. 7-8 
Kasım 1996 tarihleri arasında Çocuk Hakları Günleri'nin ikincisi düzenlenmiştir. 

• 20 Kasım 10 Aralık 1995 tarihleri arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Çocuk Hakları Günleri" kapsamında 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin tanıtımının yapıldığı söyleşiler düzenlenmiştir. 

• Kasım 1995'de Eskişehir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce Çocuk Haklan 
Sözleşmesi paneli düzenlenmiştir. İsteyen herkesin katılabildiği bu panel çocuk hakları 
konusunda toplumsal duyarlılığı artırma amacıyla düzenlenmiştir. 

• 11-12 Nisan 1996 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul Alman 
Başkonsolosluğunun, Türk-Alman Hukukçular Derneği'nin katkılarıyla İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 
Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından  "Çocukların 
Korunması Hukuku" konulu seminer düzenlenmiştir. Geniş katılımlı olarak düzenlenen 
bu seminer ile hukukçuların çocukların uluslararası düzeyde korunması konusunda 
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

• 13-14 Nisan 1996 tarihlerinde İzmir Tabip Odasının organizasyonu ile ilgili İl 
Müdürlükleri, Yerel Yönetim, Üniversitesi Temsilcileri, hükümet dışı kuruluş 
temsilcilerinin katılımı ile "Çocuk Hakları Çalışma Günleri Toplantısı" düzenlenmiştir. 
Çalışma grupları biçiminde düzenlenen çalışmanın raporlarının çoğaltılması 
planlanmaktadır. 

• 24-26 Nisan 1996 tarihlerinde Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği'nce 
düzenlenen 2. Ulusal Kongrede Çocuk Haklarının tartışılması ve tanıtılmasına yönelik 
bölümlere yer verilmiştir. 

• 15 Mart 1997 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası'nca "Çocuk Sağlık Hakkı ve Türkiye" 
konulu toplantı düzenlenmiştir. 

• Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tanıtımı, kamuoyunda gerekli duyarlılığın sağlanması 
amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Bursa 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı,  Ankara Barosu, İnsan 
Hakları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Akdeniz Bölgesi Şubesi tarafından 
bastırılıp çoğaltılan "Çocuk Hakları Sözleşmesi" metninin ilgili kişi ve kuruluşlara 
dağıtımı sağlanmıştır. 
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• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek 
hizmet içi eğitim programlarında çocuklarla yüzyüze ilişkide bulunan personelin (çocuk 
eğitici, çocuk bakıcısı, sosyal çalışmacı, öğretmen vb.) çocuk hakları konusunda 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nce ilk öğrenim çağı 
çocuklarının anlayabilecekleri bir ifade  ile bastırılan, çocuk hakları sözleşmesinin 
"Benim Haklarım" adıyla çoğaltılarak çocuklara dağıtımı sağlanmıştır. 

• İlkokul öğretmenlerinin İnsan Hakları Açısından Eğitimi Projesi çerçevesinde 
hazırlanan "Çocuk Hakları: Tarihte, Dünya'da ve Türkiye'de" isimli broşürün İnsan 
Hakları Derneği'nce basımı ve dağıtımı sağlanmıştır. 

• Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nin lisans 
programları içerisinde "Çocuk Hakları" ile "İnsan Hakları ve Demokratik Temel 
Kurumlar" adlı dersler uzun yıllardır okutulmaktadır. 

• Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 1990 yılında çocuklara yönelik bir 
"Oyuncak Müzesi" kurulmuştur. 

• 1994 yılında ise "Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi" 
kurulmuştur. Merkez 6-8 Kasım 1996 tarihleri arasında "1. Ulusal Çocuk Kültürü 
Kongresi"ni gerçekleşmiştir. Çeşitli üniversitelerden çok sayıda bilim adamı kongreye 
katılarak bildiri sunmuştur. 

II. UNICEF TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMALARI 
A. Dünya Bildirgesinin Uygulanması İçin Faaliyet Planı Amaçları 
Çocuklar için Dünya Zirvesi Bildirgesinin uygulamaya geçirilmesini sağlamak 

amacıyla, kendi çalışma planlarını hazırlamak isteyen tüm taraflara  yol gösterilmesi için 
faaliyet  planı hazırlanmıştır. 

Faaliyet planı hazırlığı ile yol gösterilmek istenen taraflar; 

• Sözleşmeye taraf  ülke yönetimleri, 
• Uluslararası kuruluşlar, 
• İki taraflı  yardım kuruluşları, 
• Hükümet dışı kuruluşlar, 
• Toplumun diğer bütün kesimleridir. 

Gerek tek tek ya da gruplar halinde ülkeler, gerekse uluslararası, bölgesel, ulusal ve 
yerel kuruluşlar; kendi gereksinimleri, kapasiteleri ve yükümlülükleri doğrultusunda kendi 
somut programlarını hazırlamada Birleşmiş Milletlerce hazırlanan Faaliyet Planından 
yararlanabilir. 

Faaliyet Planı; toplumlararası farklılıklara  göre çeşitliliğe olanak sağlarken, evrensel 
düzeyde, Dünya Çocuk Zirvesinde benimsenen ortak hedeflere  göre de ortaklığa olanak 
sağlamaktadır. Çocukların gereksinimleri ve sorunları; ülkeden ülkeye aynı toplum içinde 
bölgeden bölgeye farklılık  gösterir. Bu farklılıklara  duyarlılık kadar, dünya çapında 
çocukların iyiliğine yönelik ortak özlemelere de duyarlılık faaliyet  planıyla gösterilebilir. 
Eylem planı; bu doğrultularda ortak hedeflerde  buluşmaya, hedeflere  ulaşılmasında gerekli 
stratejileri ortaya koymaya, çeşitli düzeylerde etkinlikler gerçekleştirmeye ve yapılanları 
izlemeye olanak sağlar. 
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B. UNICEF'in Türkiye'deki Temel Çalışmaları 
Türkiye'de çocuk hakları bilgi birikiminin oluşmasına, yayılmasına ve çocuk hakları 

bilincinin yerleşmesine UNICEF Türkiye Temsilciliği'nin ciddi, yapıcı ve üretici 
çalışmaları olmuştur. 

Türkiye Hükümeti ile UNICEF işbirliği içinde yapılan çalışmalar, Türkiye'de çocuk 
hakları uygulamalarının dönüm noktalarıdır. Sözleşmenin kabulünden önce Mart 1989'da 
gerçekleştirilen "1990'ların Çocuk Politikası Ulusal Kongresi", Türkiye'de Çocuk 
Politikalarının temel çizgilerini belirlemiştir. Ayrıca, Ocak 199l'de UNICEF tarafından 
hazırlanan Çocuk Haklan Sözleşmesine ilişkin tanıtıcı bilgi dosyası ve sözleşme metni 
Dünya Zirvesi öncesindeki bilgilenme sürecini yoğunlaştırmıştır. 

"Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi, Ülke Programı 1991-1995" 
kitabının Nisan 1991'de yayınlanması toplumsal yapı değişmeleri ve ortaya çıkan sorunlar 
gerçeğine ışık tutmuştur. 

"Türkiye'de ve Dünyada Çocuğun Durumu" çerçevesinde yayınlanan yıllık raporlar; 
uluslararası ve ulusal boyutlarda çocuk sorunlarının kritiğini sergilerken, "öncelikli sorun 
odaklan" üzerine eğilimleri yoğunlaştırmıştır. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan çocuk 
sorunlarına çocuk hakları sözleşmesi ilke ve standartlarına göre yeni yaklaşım tartışmalarını 
gündeme getirmiştir. 

UNICEF-Türkiye Hükümeti işbirliği içinde 2000 Çocuklar İçin Türkiye Ulusal 
Eylem Programı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve yayınlanması (1993); Türkiye'de 
Çocuklar için Dünya Zirvesinde benimsenen ulusal faaliyet  planının yaşama dönüştürülmesi 
bakımından önemli bir adımdır. Türkiye'de çocukla ilgili sorunlu tüm sektörlerin katılımı 
ile gerçekleştirilen çalışmalar çocuk politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya 
dönüştürülmesinde yeni bir platform  oluşturmuştur. "Ulusal Program" düşüncesi ve 
uygulaması konusunda gelişen bilgiler, yeni eğilimler ve yaklaşımlar ile uygulamadan elde 
edilen deneyimlerle bu program 1995 yılında yeniden ele alınmıştır. Dünya Zirvesi ışığında 
yapılan çalışmalar bütünleştirilmiş ve güncellenmiştir. Çocuk politikaları "yaşatma", 
"koruma", "geliştirme" kavramları çerçevesinde sistemleştirilerek ulusal uygulamalar, 
"amaçlar", "strateji geliştirme alanları", "faaliyet  alanları", "sorumlu kuruluşlar", "2000 yılı 
hedefleri",  "ihtiyaçlar", "finansman  ve maliyet analizi" ölçütleri ile ulusal program ve 
projelere dönüştürülmüştür. 

III. SONUÇ: DÜNYA BİLDİRGESİ VE TÜRKİYE'NİN SORUMLULUKLARI 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş Milletlerde üye ülkelerce imzalanması için 

2-30 Eylül 1990'da gerçekleştirilen "Çocuklar İçin Dünya Zirvesi"nde, "Çocukların 
Yaşatılmaları, Korunmaları ve Geliştirilmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi" ile "Dünya 
Bildirgesinin uygulanması için Faaliyet Planı" da kabul edilmiştir. Türkiye sözleşmeye imza 
atarken dünya bildirgesini ve faaliyet  planını da benimsemiştir. Sözleşme, bildirge ve 
faaliyet  planı uygulama açısmdan bir bütündür. Türkiye Hükümeti faaliyet  planını 
uygulamaya dönüştürmek yönünden kendi girişimleriyle ve UNICEF'le işbirliği içinde 
ulusal ve uluslararası düzeylerde ortak çalışmalar yapmakla sorumludur. Türkiye-UNICEF 
işbirliği içinde geliştirilen faaliyet  planı uygulamalarıyla önemli adımlar atılmıştır. 

Dünya bildirgesine göre çocuk; masum, duyarlı ve bağımlı varlıktır. Meraklı, canlı 
ve umut doludur. Çocukluk döneminin neşe ve huzur içinde, oynayarak, yeni şeyler 
öğrenerek ve gelişerek geçirilmesi gerekir. Geleceklerinin ise uyum ve işbirliği içinde 
şekillendirilmesi önem kazanır. Çocukluk yaşamında "bakış açılarının genişlemesi" ve "yeni 



deneyimler edinerek olgunluk kazanmaları" yaklaşımı benimsenmiştir. Dünya çocuklarının 
yaşadıkları çocukluk dönemlerinin gerçeğinin "farklılıklar"  gösterdiği görüşünden yola 
çıkılarak "ortadaki sorun" tanımlanmış, "eldeki olanaklar" değerlendirilmiş, "yapılacak 
işler" ve "ortak taahhütler" saptanarak "bundan sonraki adımlar" açıklanmıştır. Türkiye, bu 
çerçevede; 

a) Türkiye'deki çocukların somut gerçekliğinden yola çıkarak, farklı  koşullarda 
çocukluk dönemini yaşayan bireylerin olanaklarını arttırmak ve koşullarını 
geliştirmek, 

b) Çocuk sorununu yeni yaklaşım, ilke ve standartlara göre tanımlamak, 
c) Türkiye'de çocukların yaşatılması, korunmaları ve geliştirilmesi için eldeki 

olanakları değerlendirmek, 
d) Çocuklar için yapılacak işleri planlamak ve ulusal eylem planı içinde 

uygulamaya dönüştürmek, 
e) Yapılacak işlerle ilgili ülke çağında tüm tarafların  ortak taahhütlerini çok taraflı 

olarak saptamak, 
f)  Sorumlu tarafların  ulusal eylem planı çerçevesinde atacağı somut adımları 

açıklamak ve 
g) Uygulamaları izlemek sorumluluğu ile başbaşadır. 

Çocukların durumunda ilerleme sağlanmasının ulusal kalkınmanın ana hedeflerinden 
biri olarak tanımlanması faaliyet  planının en önemli yaklaşımıdır. Uluslararası düzeyde 
öngörülen kalkınma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi çok önemli bir 
adımdır. Bugünün çocuklarının yarının dünyasının yetişkin vatandaşlarını oluşturacağı 
görüşü Dünya Çocuk Zirvesinin geleceğe dönük yaklaşımını ana çizgisini oluşturmaktadır. 
Çocuk haklarından gençliğe yönelik, kuşaklararası sürekliliği temel alan anlayış gençlik 
politikaları için de bir başlangıç ve değişim noktası getirmektedir. 
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TIBBİ AÇIDAN ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK İSTİSMARI 

Prof.Dr.  Oğuz POLA T 

Çocuk Haklan 1989 yılında kabul edildiğinden beri tüm dünyada en çabuk kabul 
edilen uluslararası sözleşme özelliğini kazanmıştır. Bu sözleşmeyi ülkemiz de ilk oturumda 
imzalamış olmasına karşın ancak 1995'de meclisinden geçirebilmiştir. Çocuk Haklan 
çocuklarla ilgili her konuda çocuklardan yana tavır alan ve onları bir birey olarak kabul 
eden bir metindir. Başka bir söyleyişle çocuk hakları sözleşmesi tüm bu konuların 
üzerindeki bir şemsiye konumundadır. Çocuğun sağlığı, gelişimi, eğitimi ve katılımı en 
temel konular olarak dikkati çekmektedir. 

Çocuk sağlığı da çocuk hakları içerisinde en önemli konulardan birisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde genel bütçeden sağlığa ayrılan pay % 10-20 
arasında iken, ülkemizde bu oran % 2-3 dolaylarında seyretmektedir. Bu miktarın ulusal 
gelir içindeki payı % l'dir. Bu bütçenin de ancak % 15'i temel sağlık hizmetlerine 
ayrılırken geri kalanı ancak maaş, bina giderleri ve benzer harcamalara gitmektedir. Halbuki 
öncelikle çocuklar için hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücedele edilmesi gerekir. 
Temiz içme suyunun sağlanması, çevre kirlenmesinin sonuçlarından çocukların en az 
düzeyde etkilenmelerinin sağlanması öncelikli hedefler  olmalıdır. Halbuki 5 yaş altı 
çocukların % 10.3'ü düşük kiloludur. Bu oranlar batıda % 6.4 iken doğuda % 18.6'ya kadar 
çıkmaktadır. Ülke genelinde güvenilir su kullanan hanelerin oranı % 49.4'dür. Su 
havzalarında hızlı yapılaşmanın devam ettiği ve bozuk su şebekelerinin yaygın bulunduğu 
örneğin İstanbul'da su istasyonlarının da yaygın kullanılması nedeni ile güvenilir su 
kullanan hane oranı çok düşüktür (Çocuk Hakları Koalisyonu 1997). 

Sağlık olgusuna baktığımızda çocuk sağlığını tek başına almak konuya eksik 
yaklaşmak olacaktır. Konuya anne-çocuk sağlığı olarak yaklaşmak gerekmektedir. 1990 yılı 
nüfus  sayımı sonuçlarına göre doğurgan grup olarak nitelendirilen 15-49 yaş grubu evli 
kadınların oranı % 25'lere yaklaşmakta ve yaklaşık 14.1 milyon olarak hesaplanmaktadır. 
Gebelikle ilgili yapılan çalışmalarda gebelikle doğum öncesi bakım alan gebelerin oranının 
% 63 olduğu saptanmıştır. Bu da sağlıklı çocuk doğumunu direkt etkileyen bir faktör  olarak 
ortay çıkmaktadır (UNICEF 1998). 

Türkiye'de kaba doğum hızı 1000'de 23 olup her yıl 1.4 milyon doğum meydana 
gelmektedir. Bu kırsal kesimlerde daha yüksek seyretmektedir. Türkiye ortalaması kadın 
başına 2.7 çocuk olarak gözlenmektedir. Doğurganlığın fazla  olması istenmeyen 
gebeliklerin artmasına, bu da anne sağlığı için riskli olan düşüklerin yaygınlaşmasına neden 
olmaktadır. Yapılan araştırmalar 100 gebelikte 28 düşük gerçekleştiğini, bunun 18'inin 
isteyerek 10'unun ise kendiliğinden yapılan düşükler olduğunu göstermektedir (UNICEF 
1998). 

Başka önemli bir boyut da çocukların anne sütü ile beslenmeleridir. Doğumdan 
itibaren en az 6 ay bebeklerin yalnız anne sütü ile beslenmeleri çok önemlidir. Ülkemizde 4 
aylık bebekler arasında önerildiği biçimde yalnız anne sütü ile beslenen bebek oranı % 
4'dür. Ayrıca çocukların sağlığına aykırı birçok geleneksel uygulama devam etmektedir. 
Örneğin bebeklerin sıkı bir şekilde kundaklanması kalça çıkıklarının artmasına neden 
olmaktadır. Doğumdan sonra 3 ezan emzirmeme, kolostrum ya da ağız sütünü yenidoğana 
vermeme gibi uygulamalar ise özellikle doğu bölgelerinde yaygın bir şekilde devam 
etmektedir. Yapılan çalışmalar okul öğrencilerinin sigara içme oranının % 82 olduğunu 
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göstermektedir. Alkol tüketiminin de 18 yaş altı grupta yani çocuk hakları sözleşmesinin 
birinci maddesine göre çocuklarda göreceli olarak daha düşük olmasına karşın her geçen 
gün artmakta olması da dikkati çekicidir (Çocuk Haklan Koalisyonu 1997). 

Çocuğun sağlığı ile ilgili görüşler çocuk hakları sözleşmesinin birçok kısmında yer 
alırken özellikle 24. Maddesi bu konu ile ilgilidir. Buradaki temel görüş çocuğun mümkün 
olan en üst düzeyde sağlık ve tıbbi bakım standardına ulaşma hakkı olduğudur. İmzacı 
devletler temel ve koruyucu sağlık bakımı, halk sağlığı eğitimi ve bebek ölümlerinin 
azaltılması konularına önem verecek, bu amaca yönelik uluslararası işbirliğini teşvik edecek 
ve etkin sağlık hizmetlerinden yoksun tek bir çocuk kalmaması için çaba göstereceklerdir 
(Polat 1997). 

Ülkemiz için dikkati çeken boyut, genel olarak ancak nufüsun  % 50'sinin sosyal 
güvence altında olmaları nedeniyle çocukları hasta olmaları durumunda sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilen kesiminde ancak bu oranda olmasıdır (Çocuk Hakları 
Koalisyonu 1997). 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bebek ölümlerinde düşüş görülmekte ama 
bu oranın kent ve kırsal kesim arasında çok farklı  olduğu dikkati çekmektedir. Kentte bu 
oran yaklaşık olarak binde 44'lerde seyrederken kırsal kesimde binde 65 Tere çıkmaktadır. 
Bebek ölüm hızı batı bölgelerimizde binde 43 doğu bölgelerimizde binde 60 
dolaylarındadır. Temel sağlık hizmetleri açısından olayı incelediğimizde 5 yaş altı 
çocuklarında düşük kilolu olma oranının % 10.3 olduğu görülmektedir. Uygun olmayan 
tuvalet oranı ülke genelinde % 17.2 iken bu doğuda % 35.5, batıda % 8.2 oranındadır. 
Güvenilir su kullanma oranı genel olarak % 49.9'dür (UNICEF 1997). 

Aşılama oranlarına baktığımızda 1 yaşından önce tüm aşılarını tamamlayan 
çocukların oranı % 60.2'dir (Çocuk Hakları Koalisyonu 1997). Özellikle Hepatit B aşısı 
taşıyıcılığın yüksek olmasından dolayı çok önemli olmasına karşın bununla ilgili önlemlerin 
devlet tarafından  alınmadığı görülmektedir. 

Tıbbi açıdan çocuk haklarına baktığımızda ortaya çıkan tablonun bazı önemli hatları 
böyle bir sonucu vermektedir. Ancak bu tablonun ülkenin çocuk haklarına genel 
yaklaşımından farklı  bir boyutta olmadığını da hatırlatmak gerekir. Başka bir söyleyişle, 
tıbbi açıdan çocuk haklarına bakıldığında çok da iç açıcı bir durumda olmadığımız rakamsal 
verilerle de açık ve net olarak gözükmektedir. 

Çocuk Hakları içerisinde en önemli boyutlardan birisi de çocuğa yönelik istismar ve 
şiddet olgularıdır. Çocuk istismarı geniş kapsamlı bir olgu olmasına karşın çocuğa yönelik 
istismar kapsamında fiziksel  ve cinsel istismar olguları vücuda yönelik zararları açısından 
daha önplanda incelenmektedir. 

Çocuk istismarının tanımını şöyle yapmak mümkündür. "0-18 yaş grubundaki 
çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından  zarar verici olan, kaza-
dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalması çocuk istismarıdır. Bunun çocuğun fiziksel, 
psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür değerleri dışında kalan ve 
uzman tarafından  istismar olarak kabul edilen bir davranış olması gerekmektedir. En önemli 
kriteri de çocukta iz bırakan, onu etkileyen bir davranış olmasıdır" (Polat 1996). 

Çocuk istismarı çok yönlü bir olay olduğu için mutlaka bir takım çalışmasını 
gerektirmektedir. Bu tıp uzmanları, psikoloji, pedagoji, çocuk gelişimcileri, sosyal hizmet 
uzmanları ve hukukçulardır. Özellikle konunun öğrenilmesi, toplumun bilgilendirilmesi ve 
duyarlılık kazandırılması açısından bu konuda çalışan profesyonellere  çok iş düşmektedir. 
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Örnekleme yapılacak olursa konu hakkında yeterli düzeyde bilgi birikimi olmayan tıp 
doktoru gelen olguları kendisine anlatılan merdivenden düştü hikayesine inanarak o yönde 
tedavi edecektir. Olayın saklı kalmasının daha sonraki potansiyel olaylara zemin 
hazırlanmasının yanında ayrıca konunun toplumun gündemine girmemesi gibi bir boyutu da 
bulunmaktadır. Birçok ülkede örneğin İngiltere'de çocuk istismarı konusunda sosyal hizmet 
uzmanları belirleyici konumdayken, ülkemizde sayılarının sınırlılığı yüzünden bu rolü 
kısmen de olsa doktorlar üstlenmiş bulunmaktadır. 

Çocuk istismarında görülen travmatik lezyonların cerrahi, nöroşirurji, ortopedi, 
radyoloji gibi uzmanlık alanlarını ilgilendirdiği cinsel istismar da enfeksiyon  hastalıkları ile 
jinekolojinin konuları içerisinde yer aldığı gözlenmektedir. Dermatolojinin de konusu 
içerisinde çocuk istismarının bulunduğu görülmektedir. 

Çocuk istismarı tipleri ele alındığında fiziksel,  cinsel ve duygusal istismar ile ihmal 
ayrı ayrı incelenmelidir. 

Fiziksel istismar en geniş anlamda "Çocuğun kaza dışı yaralanması" şeklinde 
tanımlanabilir. Fiziksel istismar için tanımlar bulunmaktadır. Hepsinin üzerinde birleştiği 
nokta çocuğun sağlığını olumsuz etkileyen ve vücutta iz bırakan lezyonların bulunmasıdır. 

Çocuklara uygulanan fiziksel  istismarın tarihçesi antik çağlara kadar uzanır. Ancak 
bu konu ile ilgili çalışmaların gün ışığına çıkması ancak 100 yıllık bir geçmişi 
kapsamaktadır. 

Mary Ellen Wilson adında üvey annesi ile birlikte yaşayan sekiz yaşında bir kız 
çocuğunun aç bırakılıp sürekli dayak yediği, bir kadın misafir  tarafından  saptanmıştır. 
Yardım için birçok yere başvuran kadın en sonunda Hayvanları Koruma Derneği'nden 
yardım görebilmiştir. Hayvanları Koruma Derneği başkanı Henry Berg başka bir çözüm 
yolu bulamadığından ilk seferinde  Mary Ellen'i hayvan statüsüne alarak yardım etmeye 
çalışmış ama başarısızlığa uğramıştır. Bu kez Henry Berg bir vatandaş olarak uğraşmış ve 
sonunda mahkemeden çocuğu oradan çıkartma kararı aldırıp bir bakımevine yollanmasını 
sağlamıştır. Üvey anne ise bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu olaydan sekiz ay sonra 
çocukları korumaya yönelik ilk dernek, Mary Ellen davasının avukatlığını yapan Elbridge 
Gerry tarafından  kurulmuştur. 

Ancak konu ile ilgili ilk ciddi çalışma 1946 yılında pediatrik radyolog olan John 
Caffey  tarafından  yayınlanmıştır. Caffey  bu çalışmasında küçük çocuklardaki 
tanımlanmayan bulgular üzerinde durmuş ve çeşitli aşamalarda iyileşme gösteren uzun 
kemik kırıklarına ve bunlarla birlikte görülen beyindeki subdural kanamalara dikkat 
çekmiştir (Caffey  1946). 

1961 yılında ise çocuk hekimi olan Henry Kempe "Amerikan Pediatri Akademisi" 
tarafından  organize edilen uluslararası bir sempozyumda çocuklarda rastlanan ve 
açıklanamayan yaralanmalara ve kırıklara dikkat çekmiş; o güne kadar pek fazla 
önemsenmemiş bir konu olan dövülüp saldırıya uğramış çocuklar için ilk kez "Hırpalanmış 
Çocuk Sendromu" (Battered Child Syndrome) deyimini kullanmıştır (Walker, et al. 1988). 

Çocuğa uzun süre uygulanan ve ciddi boyutlarda acı veren her türlü dayak olayı 
dünyanın neresinde olursa olsun artık fiziksel  istismar olarak kabul edilmektedir. Oysa, 
bundan 10 yıl öncesine kadar İngiltere'de okullarda "dayak" bir disiplin yöntemi olarak 
resmi kabul görmekte idi. Bu da ilerleyen zaman içerisinde çocuk istismarı parametrelerinin 
ve onu algılayış biçimlerinin daha geniş sınırlara doğru ilerlediğini göstermektedir 
(Millham, 1993). 
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Kempe'nin 1962 yılında yayınlanan ve ABD'nin 72 hastanesini kapsayan 
çalışmasında bir yıl içinde 302 olgu belirlendiği, bunlardan 33'ünün öldüğü ve % 85'in 
kalıcı beyin lezyonu ile yaşamını sürdürdüğü belirlenmiştir (Kempe and Kempe 1962). 

ABD'de 1972 yılında kayıtlara geçmiş yıllık olgu sayısının 22.000 olduğu 
bildirilmektedir. Yine bu ülkede her yıl 2.000 çocuğun istismar sonucu yaşamını yitirdiği, 
ayrıca son 10 yılda artan oranlarda istismar olguları tespit edildiği görülmektedir (Altieri, 
1990). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1983 yılında Çocuk Koruma Birliği'nin (Amerikan 
Association for  Protection of  Children) raporlarına göre 1.5 milyondan fazla  çocuğun 
istismar edildiği, bunların % 26.92'sinin fiziksel  istismara uğradığı bildirilmiştir (Oates 
1984). 

Caniano ve arkadaşlarının 1985'de yayınladığı çalışmalarında ise fizik  istismara 
maruz kalan çocukların % 60'ının cerrahi tedavi gereksinimi olduğu, % 7'sinin de istismar 
sonucu yaşamlarını yitirdiği bildirilmektedir (Caniano et al. 1985). 

İngiltere'de haftada  en az 4 çocuk istismar ve ihmal nedeniyle ölmektedir. Her yıl 4 
yaşından küçük her 1.000 çocuktan en az birinin fiziksel  istismara uğradığı ve her 10.000 
çocuktan birinin de fiziksel  istismar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmiştir (Meadow 
1989). 

Yine aynı ülkede Newson ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, anne-babalardan 
bir tokat yemiş çocuk oranının % 90 olduğu, ancak daha ağır fiziksel  istismar olguları ele 
alındığında bu oranın anlamlı bir düşüş gösterdiği görülmektedir (Milham, 1993). 

Türkiye'de bu konuda çok az çalışma yapılmış olmasına karşın 16.000 çocuk üzerine 
Bilir ve arkadaşlarınca yapılan bir çalışmada bu çocukların istismara uğrama oranları % 
33.55 olarak belirtilmiştir. ÇİKORED olarak yapılan çalışmalarda İstanbul bölgesinde 
okullarda dayak atma olgusunun % 74-92 arasında değişen oranların bulunduğu 
görülmektedir (Polat 1996). Bu konuda çalışan iki dernek ve azımsanmayacak akademik 
çalışma bulunmasına karşın, Türkiye genelinde istismarın durumu ile ilgili veriye sahip 
olmadığımızı söylemek durumundayız. Yapılan çalışmalar belirli bölgelerde, belli durumlar 
ve gruplar için istismarı araştıran çalışmalar olarak dikkati çekmektedir. 

Fiziksel istismar olayları çeşitli başlıklar altında incelenebilir: Aile içinde çocukların 
kaza dışı yaralanmalara "Ebeveyn tarafından  istismar" (Parental abuse) denmektedir. Buna 
karşılık okul, yuva, yetiştirme yurdu veya kamp gibi kurumlarda yönetici ya da öğretmenler 
tarafından  uygulanan istismar olayları ise "Kurumda istismar" (Instutional abuse) sınıfına 
dahil edilebilir. 

Fiziksel istismar uygulanış şekline göre iki başlık altında incelenebilir: 

Aletsiz Saldırılar: Bunlar istismarın bir alet kullanılmaksızın çocukta oluşturdukları 
lezyonlardır. Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, ısırma ve çimdikleme şeklinde olabilirler. 

Aletli Saldırılar: Bu tür saldırılar ise istismarın bir alet kullanarak çocukta çeşitli 
lezyonlar oluşturduğu durumlardır. Kullanılan araçlar genellikle kemer, kayış, herhangi bir 
ev eşyası (telefon,  tava, v.b.), hortum, sigara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyeceklerdir. 

Yukarıda sözü edilen yönetemlerle uygulanan fiziksel  istismarın temel bulguları 
sıyrıklar, ekimozlar ve kırıklardır. Ancak bu bulgular yerleri, lokalizasyonları ile oluşum 
zamanlan olayın gerçek bir kaza yaralanması olup olmadığını belirleyecek en önemli ip 
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uçlarıdır. Fiziksel istismara bağlı lezyonlar en fazla  göğüste, sırtta, baldırda, genital 
bölgelerde, üst kolda, yüzde, üst dudak ve damak ile gözlerde görülür. 

Çocuk istismarının zamanında teşhisi ve saptanması birçok olayda kötü sonuçların 
ortaya çıkmasını engellemektedir. Özellikle hemen tespit edilip saptanabilen olguların sayısı 
arttıkça bunlara bağlı ölüm olaylarının görülmesi de azaltmaktadır. Ayrıca özellikle aile içi 
şiddette evdeki diğer kardeşlerin de zarar görmesinin engellenebilmesi bu olayların 
zamanında saptanabilmesine bağlıdır. Bu açıdan bu olaylardaki en önemli yaklaşımın 
muhtemel istismar olasılığının daima akılda tutulması olduğu inancı artık herkes tarafından 
kabul edilen bir görüştür. 

Bu olayların saptanması ve önlenmesinde, Adli Tıp uzmanlarına, Çocuk 
Cerrahlarına, Aile Hekimlerine, Çocuk Psikiyatristlerine, hemşirelere, öğretmenlere, 
psikologlara ve pedagoglara önemli görevler düşmektedir. İstismar olaylarının 
değerlendirilmesinde en önemli boyut olaya maruz kalan çocuğun tıbbi muayenesi ve 
tedavisidir. Bu boyut ebeveynlerin değerlendirilmesi, sosyal koşulların incelenmesinden 
daha ön planda gelmektedir. 

Çocuk istismarı olgularında yapılması gereken ilk şey gerçekten böyle bir olayın 
meydana gelip gelmediğinin saptanmasıdır. Çünkü olay saklı kalabilir ya da var olan 
lezyonun anamnezde kazaya bağlı oluştuğu bildirilmesine karşın olay bir istismar olabilir. 
Bunu saptamanın objektif  yolu yapılacak fizik  muayenedir. Tıbbi muayeneyi hem 
bilirkişiklik boyutunda hem de olaya gerekli tıbbi müdahalenin yapılabilmesi açısından ele 
almak gerekir. Bilirkişiliğin gerektirdiği adli muayeneyi tıbbi muayene ile birlikte aynı 
zamanda yapmak gerekir. Genel olarak yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir: 

Anamnez, fizik  bulgularla birlikte doktoru en iyi bilgilendirecek kaynaklardır. Bazen 
fizik  bulguların yeterince bariz olmaması durumunda sadece anamnez ve çocuğu getiren 
kişilerin tutumları aydınlatıcı olmaktadır. Anamnez ileri aşamalarda hukuki delil olarak da 
kullanılabileceğinden çok önemlidir. Genellikle çocuk tek şahittir (Dubovvitz 1989). O 
yaşlarda konfabulasyonun,  yani çocukların hayal gücünün çok geniş olması nedeniyle 
olmayanı varmış gibi anlatmaları çok görüldüğünden çocukların ebeveynine, akrabalarına 
veya okul öğretmenlerine ya da anamnez sırasında anlattıklarının ve söylediklerinin 
kuşkuyla karşılanmasına neden olabilir. Ama istismar olgularında çocukların genellikle 
konuşmak yerine susmayı yeğledikleri bazı olaylarda ise söylediklerini daha sonra inkar 
ettikleri de görülmektedir. Tüm bunlara karşın önlem olarak artık video kamera çekimleri 
ile çocukların ifadelesinin  alınması yaygın bir yöntem olarak gelişmiş ülkelerde 
kullanılmaktadır. 

Çocuktan anamnez alınırken dikkat edilmesi gereken özelliklerden birisi de soruların 
tipidir. Soruların yönlendirici olmaması önemlidir. Sorunların kısa ve net anlaşılır olması 
gerekmektedir (Fontana et al. 1984). 

Örneğin "Ne oldu? Daha başka? Başka bir şey oldu mu?" gibi kısa sorular ve 
görüşmeye ikinci bir erişkinin katılması da olumlu bir etkendir. Ayrıca anamnez sırasında 
soruların da yazılı olarak kayda geçmesinin önemli büyüktür. 

Çocuğun sorulara vereceği cevapları etkileyebilecek bazı faktörler  şunlardır: 

• Olay ile anamnez arasında geçen sürenin uzunluğu, 
• Çocuğun söyledikleri kendiliğinden spontan olarak mı söylemiş yoksa bir 

erişkinin sorusu üzerine mi söylemiştir? 
• Sözler bir soruya karşılık ise soru yönlendirici midir? 

521 



• Çocuğun emosyonel durumunu nasıldır? Heyecanlı, sıkıntılı.... 
• Anamnez sırasında çocuğun fiziksel  durumunu nasıldır? 
• Çocuğun kullandığı tümceler, seçtiği sözcüklere de dikkat etmek gerekir. 
• Çocuk ifadesini  kendini emniyette hissedince mi vermiştir? 

Pratikte anamnezin ebeveynden veya çocuğun bakıcısından alındığı gözlenmektedir 
(Mrazek 1984). Olguların büyük çoğunluğunda genellikle anamnez verenlerin birbirlerini 
korumak için, verilecek ifadede  gizlice anlaşmalar yapılmaktadır. Bu yüzden ebeveynden 
farklı  zamanlarda ayrı ayrı alınacak anamnezin büyük önemi vardır. 

Çocukta fiziksel  istismar anamnezlerinde oldukça sık rastlanılan ortak özelliklerden 
bazıları şunlardır (Wagner 1986): 

• Tedaviye başvurmada izah edilmemiş gecikmeler, 
• İlk gelişte verilen anamnezin sonradan değiştirilmesi, 
• Tek tek verilen evebeyn anamnezlerinde farklılık, 
• Çocuğun yaş ve gelişme durumu ile uyumsuz anamnez, 
• Çocuğun kardeşinin suçlandığı yaralanmalar, 
• Ebeveyn veya bakıcılarda davranışlar. 

Genellikle fizik  istismar olaylarında sık rastlanılan hikaye düşme veya küçük 
kazalardır (Skinner 1969). Çocuğun divandan veya sedirden düştüğü söylenir. Buna 
kardeşinin sebep olduğu da sık rastlanılan ifadelerdir.  Bir hekim için çocuğun gelişiminin 
bilinmesi, istismarın değerlendirilmesinde çok önemlidir. Çocuğun motor gelişimini bilen 
bir hekim çocuğun henüz kendi kendine dönmeyi öğrenmeden yataktan düşemeyeceğini 
veya henüz emeklemeyen bir çocuğun merdivenlerden yuvarlanamayacağını farkedecektir. 
Çocuğun sıcak su musluğunu açması gibi eylemlerde bulunması için ise daha ileri bir 
gelişim düzeyinde olması gerekir. 

Herhangi bir yarayı incelerken, bu yaralanmanın oluş şeklinin çocuğun gelişim 
düzeyi ile uyumlu olup olmadığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bazen başka küçük 
çocuklara olay yüklenmeye çalışılır. Bu durumda da hekim suçlanan çocuğun böyle bir 
eylemi gerçekleştirmesinin fiziksel  ve gelişimsel olarak mümkün olup olmayacağını 
değerlendirebilmelidir (Chapman et al 1986). Çocukların gelişim aşamalarında küçük 
faklılıklar  gösterebileceği düşünülerek aileyi bazı olaylarda evinde ziyaret etmenin eğer 
varsa simülasyonunun görülmesinin de yararları olabilir. 

Olaya yaklaşımda bütünlük içerisinde olaya bakmanın çok önemi bulunmaktadır. 
Sadece çocuğun durumunun değil, ebeveynin durumunun da doktor tarafından  ele alınması 
gerekmektedir (Pugh et al. 1985). Çünkü buradan elde edilecek bilginin doktoru uyarıcı 
etkisi olabilir. 

Bunların başlıcaları şunlardır: 
• Ebeveyn genç olabilir. İyi ebeveynlik konusunda eğitim görmemiş olabilirler. 

Ama bu faktörün  bizim ülkemiz için geçerliliği bulunmamaktadır. Çünkü bizim 
ülkemizde benzer bir eğitim programı bulunmamaktadır. Ebeveyn hasta olabilir 
(depresyon, psikoz, vb.). Alkol veya ilaç bağımlısı olabilir. Dış etkenlere bağımlı 
olarak aşırı sıkıntılı olabilirler (partnerin ölümü, fiziksel  hastalık, maddi sorunlar, 
vb.). Bu yüzden kızgınlıklarını kontrol edemeyebilirler. 
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• Daha önce de istismar hikayesi olabilir. Ebeveynin çocukluğu döneminde, 
çocukta veya aile çevresinde başka bir çocukta bu hikaye bulunabilir. 

• Tedaviye başvurmada gecikme mutlaka doktorun dikkat etmesi gereken bir 
detaydır. 

• Lezyonlarla uyumsuz bir hikaye verirler. Tüm bunlar anamnezin önemini 
göstermektedir. 

Doktorun çok dikkatli anamnez alması, fizik  muayeneyi tamamlamadan düşünceden 
sonuca varmaması gerekmektedir. Tüm tetkiklerle birlikte aile yapısı, sosyo-ekonomik 
durum, kültür düzeyi hakkında bilgi edinilmesi ihmal edilmemelidir. İleri aşamada çocuğun 
pediatrik cerrah, pediatrist, adli tıp uzmanı ve psikiyatrist tarafından  yapılması gerekli 
kontrolü de ihmal edilmemelidir. 

Çocukta fizik  istismarın en sık rastlanılan şekli dayaktır. Genellikle disiplin ve 
cezalandırma amacıyla yapıldığı görülmektedir (Killen 1982). Bir tokattan alet kullanmaya 
kadar geniş bir spektrumda fizik  istismarın gerçeklerştiği gözlenmektedir. 

Baş ve boyun bölgesindeki lezyonlarda özellikle zigomatik ya da mandibula gibi 
kemik bölgelere uyan yerler değil de yanak gibi yumuşak doku ağırlıklı bölgelerde 
yoğunlaşması kuvvetle istismarı düşündürür. Bu bölgeler dışında vücutta lezyonların en sık 
görüldüğü bölgeler karın, göğüs ve kalça bölgeleridir. Ancak unutulmaması gereken önemli 
bir nokta vücudun tüm bölgelerinde istismara bağlı lezyonların görülebileceğidir. Her olayın 
farklı  özellikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Fiziki bulgular çok çeşitli olabilir. Bazı 
durumlarda hiçbir fiziksel,  radyolojik ve oftalmolojik  göz bulgusu olmayabilir. Bu özellikle 
(suffokasyon),  ağız-burun tıkanması veya boğulma olaylarında olabilir. Ama ciddi olaylarda 
yanıklar, laserasyonlar ve çok sayıda kırıklar görülür. Kliniğe gelen olgular içinde şu 
özelliklerin birarada bulunması çocukta fizik  istismar için patognomonik yani bu olayı 
düşündüren bulgulardır (Rosenthal 1988). 

• Çocuk aşırı derecede hassas veya tam tersi duyarsızdır. Ama ağrılı uyaranlara 
karşı fazla  duyarlı değildir. 

• Anamnezde belirtilen süreden daha eski dönemde lezyonların oluştuğunu 
düşündüren bulgular vardır. 

• Değişik türde yanık ve kesi lezyonlarının birlikte bulunması. 
• Tek bir sebebe bağlı çok sayıda lezyonun bulunması (çok sayıda sigara yanığı 

gibi). 
• Çeşitli şekillerde flaster  veya saçla örtülmeye, saklanmaya çalışılan yaraların 

bulunması. 
• Bulunmaması gereken bölgelerde, dil, dudak ve frenulumda  lezyonların 

bulunması. 

Fizik istismara bağlı oluşan lezyonları şöyle sınıflayabiliriz: 

• Yumuşak doku lezyonları, 
• Kırıklar, 
• Yanık ve haşlanmalar, 
• İç organ yaralanmaları, 
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Yumuşak doku yaralanmaları, sıyrıklar temel bulgulardandır. Yürüme çağına gelen 
çocuklarda düşmeye bağlı bacaklarda küçük sıyrıklar ve izler görülmesi doğal olmasına 
karşın, daha küçük yaşlardaki çocuklarda bu tip lezyonların mantıklı bir açıklaması 
olmaması durumunda akla fizik  istismar gelmelidir. Kaza veya oynarken düşmeye bağlı 
sıyrıkların en sık görüldüğü bölgeler diz ve dirseklerdir. Ama bu bölgede birbirine paralel 
birden fazla  sıyrık şüphe uyandırmalıdır (Roberton 1982). 

Tırnak izine bağlı sıyrıkların varlığında bunların kaşımaya bağlı olarak çocuğun 
kendisi tarafından  yapılabileceği unutulmamalıdır. Büyük eklemler çevresindeki sıyrıkların 
erişkinin çocuğu kavraması sonucu olması özellikle bu tip lezyonların üst kolda, dirsek, 
bilek ve dizlerde görülmesi durumlarında akla istismar gelmelidir. Yüz, kulaklar, dudaklar, 
boyun, göğüs yan kısmı ve ön karında, yanak ve göğüslerde parmak ve el izinin çıktığı 
durumlarda istismar olasılığının çok kuvvetli olduğu belirtilmektedir (Biller 1986). 

Ekimozlar, çocuğa uygulanan travmayı en iyi gösteren bulgu olması ve 
lokalizasyonu, şekli ve rengi ile olay hakkında bilgi edinebilmemizi sağlaması açısından çok 
önemlidir. Ekimozun şekline bakılarak kullanılan aletin cinsi söylenebilir. 

Yüz bölgesindeki lezyonların çok sık görülmesi ve önemi yüzünden dikkatli olarak 
incelenmesi gerekir. Ağızda yumuşak doku lezyonlarına rastlanabilir. Yüze gelen tokat ya 
da yumruk sonucu dudaklarda genellikle sıyrıklar görülür. Dişler sürecek kadar büyümüşse 
o zaman dudakların iç yüzünde diş yüzeylerine vurmaktan kaynaklanan sıyrık ya da 
yırtılmalar görülür (Becker et al. 1978). 

Ağızda görülen karakteristik bir bulgu da, üst dudak içinde olan frenulumun 
yırtılmasıdır. Bu lezyon ağıza karşıdan atılan bir yumruk ya da biberonu dudaklar arasına 
zorlayarak sokmak şeklindeki olaylar sonrasında meydana gelir. 

Boyun veya göğüs yanlarındaki ekimozlar parmak ucuyla kuvvetlice bastırma sonucu 
ortaya çıkabilirler. Erişkin bir eliyle vuruken diğer eliyle yüzü hareketsiz tutmak için kavrar 
ve bu yüzden izler kalabilir. Bu izler çene açısı altında, temporomandibular eklem altında 
simetrik ekimozlar şeklinde görülür. Ayrıca küçük çocuklarda çok yaygın olarak görülen bir 
yöntem göğsün her iki tarafından  küçük çocukların kavranıp tutulmasıdır. Bu da alt kaburga 
derisinde ekimozlar oluşmasına neden olur. Şiddetli sıkmaya bağlı olarak alt kostaların arka 
kısmında kırıklar da görülür. Batında da ekimozlara yaygın olarak rastlanır. Sternumdan 
pubise kadar olan bölgede parmak ucundan oluşan ekimozlardan başlayarak daha büyük ve 
yaygın ekimozlara kadar çeşitli şekil ve büyüklükte ekimozlara rastlanır. 

Kaza sonucu meydana gelen kırıklar daha çok okul çağındaki çocuklarda görülürken, 
fiziksel  istismar ile oluşan kırıklar sıklıkla 3 yaşın altındakilerde ve daha yoğun olarak da 1 
yaşın altındaki çocuklarda görülür (Finkelhor ve Korbin 1988). Fizik istismarı kazadan ayırt 
etmek her zaman kolay olmaz. 

Fizik istismara bağlı kırıklar 6 bölümde incelenebilir (Price 1992). 

1 - Tek bir kırık ve ona eşlik eden sıyrıklar ile ekimozların varlığı, 
2- Değişik iyileşme evlerinde birçok kırığın bulunması, 
3- Uzun kemiklerde kol ve bacak kemiklerde metafızyel-epifızyel  hasarın oluştuğu 

kırıklar, 
4- Kaburga kırıkları, 
5- Yeni kemik oluşumu (periostal reaksiyon), 
6- Kafatası  kırıkları ve intrakranial hasar. 
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Ayrıca kırıkların çok sayıda olması farklı  evrelerde olması, tedavi için 
başvurulmamış olması, fizik  istismarı düşündürür. Çocuklarda fizik  istismara bağlı oluşan 
ve ciddi sonuçlara yol açabilecek en önemli olaylardan birisi kemik kırıklarıdır. 

Çocukta fizik  istismarda ise en sık rastlanan şekil ise kol ve bacak kemiklerinde 
görülen metafızyel-epifızyel  kırıklardır (Price-2, 1992). Bu kırıklar en sık rastlanan tipidir. 
Uzun kemiklerden kopan parçacıklar radyolojik olarak saptanabilir. Çocuğun kol, bacak 
veya gövdesinden tutarak, sarsılması sonucu oluşur. Genellikle diz, dirsek ve bilekte 
görülür. Kosta kırıklarını dıştan muayene ile saptamak zordur. Radyolojik tetkik gerekir. 
Küçük çocuklarda iki taraflı  ve çok sayıda görülür. Daha çok arka bölgededir. İki elle 
kavrayıp sarsma, kompresyon, tekme ve vurma ile meydana gelir. Radyolojik olarak başta 
izlenemeyebilir ama 10-14 gün içerisinde kallus oluştuktan sonra belirginleşir (Tufts  et al. 
1982). Shaft  kırıkları kollarından tutup sallama, çevirme ve döndürme gibi indirekt travma 
veya sopayla vurma gibi direkt travma sonucu meydana gelen kırıklardır. 

Kafa  travması: 
Kafa  travması fizik  istismara uğramış çocukta en sık görülen ölüm sebebidir. Bir 

yaşa kadar olan çocuklarda kafatası  içindeki hasarların % 95'inden fazlası  istismardan 
kaynaklanmaktadır. Ölüm meydana gelmese bile kalıcı nörolojik defektlere  sebep olabilir. 
Subdural hematom klasik tablo olup çocuk dövme ya da sarsmaya bağlı olarak meydana 
gelir (Hobbs 1984). Küçükte hipotonik vücuduna göre relatif  olarak büyük ve tam 
oturuşmamış olan kafatasma  sert ve tehlikeli şekilde sallanması kafatası  içindeki 
komponentlerde yırtılma, ayrılma ve subdural bölgedeki venlerin kanamasına neden olur. 
Dıştan hiçbir bulgu vermemesine rağmen çocukların sertçe sallanmasının sonuçta kafaiçi 
yaralanmaları ve boyun bölgesi ile spinal kordda önemli hasarlara yol açtığı görülmüştür. 
Yaklaşık olarak bebeğin 3 metrelik bir yükseklikten düştüğü zaman oluşacak hasara eşdeğer 
bir hasarın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sendroma "shaken baby sendrom" adı 
verilmiştir ve bununla ilgili çalışmalar son yıllarda artarak sürmektedir (Ludvvig, 1984). 

Çocuklar bir yerden (sedir, muayene masası, yatak) sert bir zemine düşerlerse % 80 
olguda hiçbir lezyon ortaya çıkmadığı, geri kalan % 20 olguda ise tek bir kesik, şişlik ya da 
ekimoz görüldüğü saptanmıştır (O'Neil 1973). Tokat, tekme, duvara vurma ve sarsma 
şeklinde baş bölgesinden fizik  istismara maruz kalan çocuklarda ise ciddi kafa-içi  hasarlar 
ortaya çıkabilmektedir. Beyin lezyonları, ödem ve kanama, kafatası  kemik kırıkları, saçlı 
deride ödem, kırılmış saçlar, saç köklerinde nokta tarzında kanamalar, retina kanamaları 
fizik  istismarda sıklıkla ortaya çıkan tablolardır (Corey et al. 1992). 

Kafatası  kırıklarının özellikleri kaza ve istismarda farklılıklar  gösterir. Kazalarda 
genellikle tek çizgisel bir kırık (özellikle parietal kemikte) gözlenirken fizik  istismarda ise 
çok sayıda dallanmalar şeklinde çizgisel ya da çökme kırıkları görülür ve kontüzyon, 
kanama, subdural hematom, serebral ödem sıklıkla tabloya eşlik eder (Cooper et al. 1988). 

Bazı durumlarda ise gözle görülür hiçbir istismar bulgusu olmayabilir. Kusma, 
düzensiz solunum, apne atakları, bilinç bulanıklığı, huzursuzluk, bayılma, hidrosefali  varlığı 
bu gibi durumlarda akla fizik  istismarı getirmelidir (bazen aile nefes  alamadığını ve iyi 
görünmediği için hafifçe  tokatladığını söyleyebilir, aslında sert bir girişimde bulunmuştur) 
(Schmitt, 1986). 

Dikkatle incelenmesi gereken organlardan birisi de kulaklardır. Özellikle her iki 
kulakta ekimozun varlığında çok dikkatli muayene gerekir. Otoskop ile her iki kulak 
dikkatlice muayene edilmelidir. Ayrıca ısırık izlerine de dikkat etmek gerekir. 
Lokalizasyonları ve şekli ile teşhise gidilebilir. Isırık izlerinin büyüklüğü ve özellikle 
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kalçalarda, yüzde ve kollarda olan ısırık izlerinde fizik  istismar düşünülmelidir. Ovoid veya 
semisirküler olabilir. Eğer erişkin tarafından  yapıldıysa tek taraf  çene izi, küçük biri 
tarafından  yapıldıysa o zaman çift  taraflı  iz saptanır (Warnick et al. 1987). 

Üst kol bölgelerinde, yüz ve boyunda tutma ve kavramaya bağlı parmak izleri, tokat 
atmaya bağlı birbirine paralel parmak izleri, kemer, kordon, tel veya başka bir aletle 
meydana gelmiş değişik tipte izler de çocuk istismarını düşündürmelidir. Deri kemerler 
genellikle 3-8 cm. genişlikte izler bırakır. 3 mm. genişlikte yuvarlak veya ovoid şekilde 
izlerin düz bir hatta görülmesi olaylarında bunun kemer tokası ile meydana gelebileceği 
hatırlanmalıdır. Dairevi (loop) izlerin de tel veya kordonla meydana gelebileceği 
unutulmamalıdır (Harcourt, 1971). Bu izlerin çoğu tekrarlayan cinsten birden çok sayıdadır. 
Yanık ve haşlanmalar, kaza, ihmal ya da istismar sonucu meydana gelirler. Cinsel ya da 
sadistik, şiddet amaçlı veya çocuğa unutamayacağı bir ceza vermek amacıyla yapılmış fizik 
istismar şeklindedir. Bu tür lezyonlar fizik  istismara uğrayanların % 5'inde görülür. 

Yanık şikayetiyle hastaneye başvuran tüm olguların % 18'inde kasıt unsuruna 
rastlanır (Heims, 1984). İstismar amaçlı yanıklar en sık 3 ve daha büyük yaşlarda, kaza 
kökenliler ise en sık 2 yaşma kadar görülürler. Isıya bağlı meydana gelen lezyonların çeşitli 
tipleri vardır. 

Haşlanmalar: Sıcak su, sıcak içecekler, sıcak banyo suyu ile oluşur. Su toplanması 
yani büllerin oluşumu sözkonusudur. Deri kat kat soyulur. Giysilerin sınırını takip eder. 

Temas yanıkları: Sıcak metallerin temasından oluşur. Sınırları belli ve kullanılan 
objenin şeklinde kuru bir lezyon şeklindedir. Alevle olan yanıklar yangınlarda görülür. 
Saçlarda yanık ve kömürleşme görülür. 

Friksiyon yanıkları: Çocuğun sıcak zeminde sürüklenmesi sonucu oluşan sürtünme 
yanıklarıdır. Kemik çıkıntıların olduğu yerlerde daha fazla  görülür. 

Kimyasal yanıklar: Cildi boyar ya da sekel bırakır. 
Radyasyon yanıkları: Örneğin güneşe uzun süre maruz kalanlarda ya da uzun süre 

ateş kenarında oturanlarda görülür. Vücudun belli bir yanında elbisesiz kısımlarda görülür. 
Deri eritemlidir ve bül oluşumu gözlenir. Yanıkların derinliği ısıyla ve maruz kaldıkları 
süreyle doğru orantılıdır. Küçük çocuklarda cilt daha hassastır. Derin yanıklar kalıcı skarlar 
bırakabilir. Aileler genelde yanıklardan diğer çocukları sorumlu tutarlar ya da çocuğun 
kendisinin yaptığını söylerler. Örneğin 2 ayağı da sıcak sudan yanmış, doktora 
başvurmamış, şans eseri yakalanmış bir olguda aile çocuğun sıcak su musluğunu kendisinin 
açtığını söylemiştir (Chapman 1986). Kasıtlı olarak yakılmış çocuk canının yanmadığını, 
ailesi de çocuğun ağlamadığını, olayı inkar amacıyla söyleyebilir. Bazen de aileyle çocuğun 
söyledikleri arasında tutarsızlıklar olur. Anne çocuğun ateşin üzerinde düştüğünü, çocuk ise 
onu annesinin ittiğini söyler. Fizik istismarda tekrarda farklı  zamanlarda yanıklar vardır. 

Kazalarda ise tek bir deneyim aile ve çocuk için yeterlidir. Kaza şeklinde yanıkların 
çoğu tezgah, masa gibi yerlerden sıcak su dolu kapları çocukların çekmesiyle oluşur. Yüz, 
omuzlar, kollar ve gövdenin üst kısmı başlıca etkilenen yerlerdir (Schmitt 1986). Temas 
yanıkları genelde yüzeysel bazen de objeye yapışıp avuç içinde derin yanıklar oluşabilir. 

İç organ yaralanmaları: Fizik istismarda kafa  travmalarından sonra en ölümcül 
sonuçlara yol açan olgu iç organ yaralanmalarıdır. Çok sık görülmemekle birlikte ölümle 
sonuçlanması açısından önem taşır. Bunlar çoğunlukla karın ön duvarına uygulanan tekme, 
yumruk darbelerine bağlı olarak ortaya çıkarlar (Cooper et al. 1988). İç organ 
yaralanmalarında ölüm sebebi genellikle karaciğer, barsak, mezenter ve pankreas 
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delinmeleri ve bunlara bağlı oluşan kanamalardır. Karındaki yaralanmaların bazen hiç dış 
bulgu vermediği gözlenebilir. 

Ancak unutulmaması gereken bir nokta karaciğer, dalak ve barsaklarda oluşan 
hasarların kazada görülme olasılığının daha yüksek olduğu, buna karşılık tekme ve 
yumrukla vurmaya bağlı olarak daha çok ince barsak ve pankreasta lezyonlar görülmesidir 
(Eichelberger et al. 1988). İdrarda kanamanın görülmesi ise böbrek yaralanmalarında 
görülür. Tüm bunların saptanması için tetkiklere gerek bulunmaktadır. Fizik muayene tek 
başına yeterli veriyi sağlamayabilir. 

Ayırıcı Tanı 
Fizik istismardaki en önemli boyutlardan birisi de muayene ederken görülen 

lezyonların hemen istismar kökenli olarak değerlendirilmesidir. Çeşitli olgularda benzer 
lezyonların yanlış tanıya götürdüğü gözlenmektedir (Hail et al. 1993). 

Ayrıca tanıda şu lezyonların karışabileceği unutulmamalıdır. Kırıklar osteogenesis 
imperfecta  ismi verilen ve kemiklerde kırılganlığın çok artmış olmasına bağlı çok sayıda 
kırığın görüldüğü bu sendromla karıştırılmamalıdır. Menkes sendromu adı verilen ender 
görülen kemiklerin dayanıksızlığına bağlı olan bu hastalık ile kafatasında  bazı çocuklardaki 
atipik eklem çizigileri de bazen yanılgıya yol açabilir. Ekstremite hassasiyeti fizik 
istismarda gözlenirken ayrıca periostit ve osteokondrit ile seyreden konjenital sifilizde  de 
bulunduğundan ayrıca tamda bu hastalık unutulmamalıdır. Yara izlerini değerlendirirken 
sigara yanığına benzeyen eski dönemde geçirilmiş su çiçeğine bağlı sekellerin ayırt 
edilmesine dikkat edilmelidir. 

Ekimozlar ise ayırıcı tanıdaki en önemli olgulardır. Birçok lezyonla karışabilir. 
Bunlar hemofili,  aşırı duyarlılığa bağlı vaskülit, foto  dermatitis, mongolian lekeleri ve 
eritema multiformedir.  Retinal kanamalar ise resüsitasyon sırasında gelişen Portscher 
retinopatisi ile karışabilmektedir. Yanıklarda ise dikkat edilmesi gereken durumlar araba 
koltuğu yanıkları ile kendi kendine yapılan sıcak birşeyi emmeye bağlı lezyonlardır. 

Tetkik Yöntemleri 
Bebek ve çocuklarda fizik  istismar olgularında en yararlı tetkik yöntemi radyolojik 

tetkiktir. Zaten ilk kez bu olayın ortaya çıkarılışı Caffey'in  1946'da radyolojik tetkikle 
yapmış olduğu çalışmadır. Radyolojik muayenede saptanan bulguların çoğu ancak birden 
fazla  yapılan fizik  istismar ve şiddet sonucu ortaya çıkan bulgulardır. İskelet sistemi 
hasarlarının ortaya konması için radyolojik tetkik zorunludur. Sedece kırığın zamanı değil, 
sayısı ve kemikteki anormallikleri de göstermesi açısından çok yararlıdır. Klinik 
hikayesinde travma olmayan ve dıştan bulgu vermeyen olaylarda doktorun olayı atlamaması 
için radyolojik tetkik zorunludur (Ellenstein, 1984). 

Kol ve bacak kemiklerinde yaralanma çok sık görüldüğünden bunların tetkiki ihmal 
edilmemelidir. Çocuğun kol ve bacaklarından tutarak sallanması sonucu oluşur. Çekme veya 
çevirme sonucu spiral fraktür  adı verilen kırıklar oluşur. 

Her zaman kaza ve kaza olmayan yarayı ayırmak kolay değildir. Beşikteki çocuğun 
kazaya uğrama ihtimali büyük çocuğa göre daha azdır. Küçük çocuklarda periostiumun 
kemiğe yapışması tam olmadığından travma sonrası subperiostal hematom oluşur. 
Radyolojik görünümde periost kalınlaşması normal olmayıp anormal ve sert bir şekilde 
davranılmış olduğunu göstermesi açısından önemlidir (Tufts  et al. 1982). Sintigrafı 
radyoizotop kemik çalışmaları radyolojiden daha kesin sonuçlar vermesi açısından daha 
yararlıdır. Radyolojik olarak görülemeyen çok sayıda lezyonların görülmesi ve yumuşak 
doku yaralanmalarındaki izotop birikmelerini göstermektedir. Burada çocuğa verilen 
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radyasyonun dozu çok düşüktür. Kompüterize tomografi  son dönemlerde çok işlev kazanan 
teşhis aracı haline gelmiştir (Cohen et al. 1986). Magnetik Rezonansın ise subdural 
hematom ve intraparenkimal yaralanmalar, posterior fossadaki  kanamaları çok daha net bir 
şekilde gösterdiği görülmektedir. Ama kullanımı sınırlı ve pahalı olduğu için pek tercih 
edilmemektedir (Alexander 1986). 

Fizik istismar olgularının ölümle sonuçlanması özellikle küçük yaşlarda sık 
gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde bebeklerde ölüm sebebi olarak ilk üç sırada yer alan 
fizik  istismar olgularının ölümle sonuçlanması halinde yapılacak otopsi ile bilgi edinilmeye 
çalışılır. Diğer ölüm olaylarından farklı  olarak tek bir lezyon yerine tekrarlayan lezyonlar 
mevcuttur (Finkelhorn and Korbin 1988). Silah ya da bir aletin kullandığı çok nadir olarak 
gözlenirken genellikle yumruk, tekme gibi olaylar sonucu meydana geldiği görülür. 

Fizik istismara uğrama yaşı ile ilgili değişik görüşler olmakla beraber, kurbanların 
genellikle iki yaşın altındaki çocuklar arasından seçildiği bildirilmektedir. En yüksek 
insidans ise doğumdan sonraki 14-16. haftalarda  görülmektedir, tnsidans iki yaşından sonra 
hızla düşmektedir. Bunun nedeni çocuğun güçlenmesi ve kaçabilecek duruma gelebilmesi 
olabileceği gibi, çocuğun başka insanlarla temasa geçmesi ve olayı öğrenebilecek üçüncü 
kişilerin varlığı da olabilir. Örneğin, anaokuluna giden bir çocukta öğretmenin bulacağı 
lezyonları rapor etmesi olasılığı bu tip olayların görülme sıklığını azaltabilir (Schwar et al. 
1988). 

Fiziksel istismar olayında kurbanların cinsiyetleri incelendiğinde kız ve erkek 
çocukların kurban olarak seçilme oranları birbirine çok yakın bulunmuştur (Servonsky ve 
Opas 1987). Ogata'ya göre ise her iki cins de eşit oranlarda fizik  istismara maruz 
kalmaktadır (Ogata, 1990). 

Fiziksel istismara maruz kalma durumları incelendiğinde, kurbanın yaş ve cinsiyeti 
dışında bazı faktörlerin  varlığı da bildirilmektedir. Ailenin kaçıncı çocuğunun istismara 
maruz kaldığına ilişkin anlamlı veriler bulunamamıştır. Ancak eğer en küçük çocuk dayak 
kurbanı olarak seçilmişse ve bu dayak olayları aynı çocuk üzerinde periodik olarak 
tekrarlanıyorsa buna literatürde "Cinderalla Sendromu" adı verilir (Schwar et al. 1988). 
Bundan başka ailede tek bir çocuğun tekrarlanan fiziksel  istismar olaylarına maruz kaldığı 
diğer çocukların normal gelişmelerini sürdürdüğü durumlarda, kurban seçilen çocuğun ya 
planlanmamış bir gebelik sonucu dünyaya geldiği, ya da gayrı-meşru bir ilişki ürünü olduğu 
düşünülmelidir. 

Bunların dışında çocuğun sürekli ağlaması, yatak ıslatması ve defekasyonu  fiziksel 
istismarı provoke eden nedenler arasında sayılabilirler. 

Fizik istismar durumunda uygulanacak yasal prosedür: 
Bir çocuğun, yetişkin bir kişi tarafından  fiziksel  olarak istismar edilmesi sözkonusu 

olduğunda durum çocuğun kendisi tarafından  şikayet, çocuğun yakınları veya olaya tanık 
olanlar tarafından  ihbar yoluyla olayın meydana geldiği yerdeki savcılığa bildirilir. Başvuru 
dilekçesi de çocuğun bilirkişi tarafından  verilen müessir fiil  raporu ile tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

Savcılığa olayın meydana geldiği yer karakolu ya da 155 polis imdat aracılığı ile de 
başvurabilir. Durumu meslekleri dolayısıyla öğrenen hekim, psikolog, rehber öğretmen gibi 
kişilerin durumu ilgili yerlere bildirmeleri zorunludur. Bildirmemeleri veya bildirmekte 
gecikmeleri halinde ceza öngörülmüştür (T.C.K. 530). 
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İstismara uğrayarak ya da başka bir nedenle korunmaya muhtaç duruma düşmüş 
çocukların bir hukuk şemsiyesi altına girebilmeleri ve topluma kendileri için belirlenmiş 
özel statüden yararlanabilmeleri "tedbir kararı" ismi verilen bir kararla mümkün olmaktadır. 
İlgili konumdaki kurumca kurulan sosyal hizmetler kuruluşlarında bakımları, yetiştirilmeleri 
ve bir mesleke edinmeleri konusunda bu imkanların oluşabilmesi için öncelikle tedbir 
kararının alınması gereklidir. Haklarında derhal koruma tedbiri alınmasında zorunluluk 
görülen çocuklar mahkeme kararı alınıcaya kadar bu kanuna göre kurulmuş kurumlarda 
veya aile yanında mahalli mülki amirin onayı alınmak suretiyle bakım altına alınabilirler. 

Dikkat edilmelidir ki, alınan önlemler ve düzenlemelerde olduğu gibi mahkemece 
verilecek tedbir veya koruma kararında da esas gözetilecek amaç yeniden toplumsallaşma 
sürecine bir an önce kavuşma ve bunu hızlandıracak yöntem, eleman ve sistemin 
kurulmasıdır (Cılka, 1989). 

Sonuç olarak hakkında acil bir tedbir kararı almak gerekiyorsa; başvuru yeri savcılık 
veya Sulh Hukuk Mahkemesidir. Alınan kararın hemen infazı  gerekir. Alıncak ihtiyati 
kararın ışığında vekalet, vesayet, malların idaresi gibi durumların da hükme bağlanması 
gerekir. Bununla beraber, görevini ihmal veya velilik, vasilik sıfatlarını  suistimal eden 
şahıslar hakkında ceza unsuru kaybolmayacaktır (Cılka, 1989). 

Bizim ülkemizde ise Ceza yasalarında konuyla ilgili yasa maddeleri bulunmasına 
karşın uygulamada herhangi bir şey yapılmadığı gözlenmektedir. Kanunun öngördüğü, 
olgunun bilirkişi tarafından  tespit edilmesiyle başlaması gereken prosedürün çok ender 
olarak işletildiği yaptığımız çalışmalar sırasında gözlenmiştir. Konunun ilgili çalışanları 
yani tıp mensupları, hukukçular, sosyal hizmet uzmanları ve psikologların eğitim 
aşamasında ve sonrasında konuyla ilgili bilgilenmelerinin yok denecek düzeyde olması bu 
tip olguların saptanmasını ve tanı konmasını çok güç kılmaktadır. 

Şiddetin yoğun olduğu ailelerde tüm çocukların gelişim düzeyleri 
değerlendirildiğinde istismar edilen çocukların % 59'u, kardeşlerinin ise % 35'inde çeşitli 
düzeylerde gelişme geriliği saptanmıştır. Okul öncesi çocuklarda konuşma düzeyi açısından 
bu fark  daha az bulunmasına rağmen istismar edilen çocuklarda % 36, kardeşlerinde ise % 
28 oranında konuşma geriliği saptanmıştır (Amstrong, 1986). Davranış bozuklukları 
açısından yapılan uzun süreli izlemeye dayanan çalışmalarda da istismar edilenlerin % 60'ı, 
kardeşlerin % 40'ında davranış sorunları bulunmuştur (Scharer, 1978). 

Şiddetin kabul edilebilir bir davranış modeli olduğunun kabullenilmesi fizik  istismarı 
yaşayan veya gören çocuk için, gelecekteki en büyük problemlerden birisini 
oluşturmaktadır. Yapılan bir çalışma dövülen kadınların çocuklarınının bir eşle yaşanan 
sorunları çözmede şiddeti kabul edilebilir yöntem olarak görmeye başladıklarını 
göstermektedir (Brovvne, 1993). Saldırgan davranış biçimlerinin model olma yoluyla 
öğrenilmesi, şiddete eğilimin artması, saldırgan tavırlar üzerinde kontrolün kalkması ve 
vahşete karşı duyarlılığın azalmasında aile içi şiddet temel neden olarak görülmektedir. 

Çocuğa yönelik uygulanan şiddetin yani fiziksel  istismarın saptanabilmesi ve tedavisi 
için mutlaka doktorların müdahelesine gerek bulunmaktadır. Çocuk istismarı her ne kadar 
hukukçuları, pedagogları, psikologları ve sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanını 
içeriyorsa da teşhis ve tanı için tıp uzmanlarına gereksinme bulunmaktadır. Fizik istismara 
maruz kalan bir çocuğun ilk aşamada hemen teşhis konup tedavi edilmesi gerekir. Bu tip 
olaylarda ebeveynlerin ya da istismarcıların ancak hayati tehlike oluştuğu zaman çocukları 
doktora getirdikleri ve acil servis hekimlerinin olayı ilk gören hekimler oldukları 
görülmektedir (Helfer,  1985). 
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Çocuk istismarı olgularında teşhisin konabilmesi için çocuğu getiren kişilerin 
vereceği anamnez ile çocuğun ifadesi  ve fizik  bulgular çok önem taşımaktadır. Ancak 
konuyu bilen bir doktor tarafından  yönlendirilecek sorularla ortaya çıkarılabilecek olguların, 
farklı  tanılar almış olduğu ve hayati tehlike içeren olguların teşhisinde olaya yol açan 
bulgunun temel alındığı ama altında yatan etiyolojik faktörün  araştırılmadığı 
gözlenmektedir. 

Bu konuda diğer ülkelerde yapılan uygulamalara göz atıldığında çeşitli ihtisas 
dallarındaki uzmanların bu konuda çalıştıkları görülmektedir (Rogers, 1989). İngiltere'deki 
uygulamada büyük şehirlerin bölgelere ayrılmış olduğu ve her bölgenin bir ekibin 
sorumluluğunda bulunduğu gözlenmektedir. Küçük bölgelerde de yine sorumlu ekipler 
bulunmaktadır. 

Karakollarda "Mercy Poliçe" adını alan ve bir yıllık özel eğitim sonrası bu görevi 
üstlenen polisler, tespit edilen ya da ihbar edilen olgulara ulaşarak ilk muayene için 
çocukları daha önce belirlenmiş hastaneye götürürler. Buradaki ilk muayene sonrası eğer 
istismar olma olasılığı geçerliliğini korumaktaysa o zaman olgu toplantısı düzenlenerek tüm 
konuyla ilgili dallardan doktorların birlikte katıldığı bir toplantıyla sonuca ulaşılmaya 
çalışılmaktadır (Tower, 1990). 

1995'den beri Marmara Tıp Fakültesi, Çukurova Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp 
Fakültesi ve Ege Tıp Fakültesi'nde çocuk istismarına yönelik ekip çalışmaları 
multidisipliner olarak yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili iki dernek Ankara ve 
İstanbul'da yoğun bilgilendirme ve toplum eğitimi çalışmaları yapmaktadır. Son yıllarda 
konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların ve araştırmaların artmış olması da konu ile ilgili 
umut veren gelişmeler içerisinde sayılabilir. 
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MADDE BAĞIMLISI SOKAK ÇOCUKLARININ 
KORUNMASI VE TEDAVİSİ 

Doç. Dr. Selahattin  ŞENOL 
Uzm.  Dr. Elvan Ö. BALİM 

Sokak çocukları kavramı, ülkemizde ilk olarak 1950'li yıllarda köprüaltı çocukları 
tanımı ile ortaya çıkmıştır. Anne babalarının koruma ve bakımının yetersizliği nedeniyle 
kısmen ya da tümüyle sokaklarda yaşamak zorunda kalan bu çocukları tanımlamak için 
kullanılmaktadır (Arnaz ve Uluğtekin 1995). Sık sık evden kaçan, evden atılan, terk edilen, 
ailesi olmayan ya da ailesi olduğu halde tümüyle ilgisiz kalan çocuklar bu sınıflandırmaya 
girmektedir. Sokak çocukları tanımı oldukça genel bir tanımdır. Bu çocukların bir bölümü 
hayatlarını sokaktan kazanmakta ancak az ya da çok evleri ile ilişkilerini sürdürmekte, diğer 
bir bölümü ise tümüyle evlerinden kopmuş durumdadır. İlk gruptaki çocuklara "sokaktaki 
çocuk (children in the street)" tanımı yapılırken, ikinci gruptaki çocuklara "sokak çocukları 
(children of  the street)" tanımı yapılmaktadır (UNICEF 1993). 

Dünya üzerinde yalnızca sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sayısının 30 
milyonun üzerinde olduğu düşünülmektedir (Zeytinoğlu 1995). Ancak sokak çocuklarının 
tüm dünyada sayılarının ne kadar olduğuna ilişkin kesin bir rakam vermek bu çocukları 
tanımlama farklılıkları  ve bu çocukların bulundukları yeri sık sık değiştirmeleri nedeniyle 
oldukça güçtür. Brezilya, Güney Afrika,  Latin Amerika, İtalya ve Bulgaristan gibi bu 
sorunun büyük olduğu ülkelerde yapılan araştırmalar; bu çocukların % 70'inin akşam 
evlerine döndüğünü, % 30'unun tümüyle ailelerinden koptuğunu ve sokaklarda yaşadığını 
göstermiştir. Yine Mexico City'de çocuk nüfusunun  % 9'unun, Bangaldeş'de %7'sinin 
sokak çocuğu kapsamında olduğu anlaşılmıştır (UNICEF 1993). 

1980'li yıllarda bu konu daha çok az gelişmiş ülkelerin sorunu olarak belirirken son 
yıllarda daha farklı  toplumlara yayılmıştır. Amerika'da yılda 1 milyon çocuğun evden 
ayrıldığı, evsiz çocuk oranının %21 olduğu belirtilmekte, yapılan bir araştırmada 1988'de 
450.000 çocuğun evlerinden kaçtığının belirlendiği bildirilmektedir (Finkelhor ve ark 
1990). Yine başka bir çalışmada 199l'de günlük bakımı sağlanan 429.000 evsiz çocuktan 
bahsedilmektedir (Tatara 1992). Amerika'da bu konuyla ilgili en geniş çalışmaların 
yapıldığı New York'da metro istasyonlarında ve sokaklarda yaşayan çocukların sayısının 
40.000 kadar olduğu düşünülmektedir. Evsiz olarak saptanan çocuklardan erkeklerin % 
88'inin kızların %92'nin, bu şehrin kasabalarında doğdukları saptanmıştır (Schaffer  ve 
Caton 1984). Arizona'da 17 yaşlarında 4268, İllinois'de 21 yaşlarında 21.000 evsiz gencin 
bulunduğu saptanmıştır (Behrens 1990). 

Ülkemizde ise sokak çocukları sorununa yakın zamana kadar ilgisiz kalınmış ve 
görmezlikten gelinmiştir. Ancak bu çocuk gruplarının sayılarının ve sorunlarının gittikçe 
artmaya başlaması ile gönüllü ve resmi hizmet uygulamaları başlatılmaya çalışılmıştır 
(Yücesoy ve ark. Basılmamış Proje). Bu kadar gözönünde olmalarına ve tüm toplum 
tarafından  bilinmelerine karşın bu çocuklar hakkında yeterli sayısal değerler 
bulunmamaktadır. Muhtaçlık oranı %2 olan ülkemizde 1997 yılı DİE verilerine göre 0-18 
yaş çocuk sayısının 25 milyon olduğu göz önüne alındığında; korunmaya muhtaç ya da 
yoksul olabilecek çocuk sayısının 500 bin kadar olduğu öngörülmektedir. Bu çocukların 30 
bini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) koruma, bakım ya da aile 
destek hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Diyarbakır'da 2370, 
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Ankara'da 10 bin sokak çocuğunun yaşadığı, İstanbul'da ise bu rakamın çok daha yüksek 
olduğu ileri sürülmektedir (Atauz 1991, Arnaz ve Uluğtekin 1995). 

Sokak çocuklarına ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda, çocukların çoğunun 
ergenlik öncesi ya da ergenliğin ilk döneminde bulundukları, Ankara'da 13-15; İzmir'de 11-
15 yaş grubunda yığılma olduğu belirlenmiştir. Çocukların hemen tümü erkek olup, % 82 
gibi büyük bir bölümü parçalanmış ve sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden 
gelmekteymiş (Konanç 1993, Zeytinoğlu 1995). Atauz'un (1990) Ankara'da 60 sokak 
çocuğu ile yaptığı araştırmada; deneklerden yalnızca 18'inirı ailesi ile tüm ilişkilerini 
kopardığı ve okula gitmediği belirlenmiştir. 

Sokak Çocukları Olgusunun Nedenleri 

Sokak çocukları olgusunun kaynağını; toplumsal olarak az gelişmişlik, ekonomik 
sorunlar, kırsal alanlardan kentlere göç olarak sıralayabiliriz. Tüm bu nedenlere bağlı olarak 
toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumunun barınma, eğitim, sağlık gibi temel 
gereksinimlerini karşılayamaması sonucunda çözülmeler başlamakta, toplum en küçük 
biriminden başlayarak yozlaşmaktadır. Çocuklarını her türlü olumsuz koşulun var olduğu, 
güvensiz sokak ortamına, yaş ve gelişimlerine hiç uygun olmayan bir biçimde para 
kazanmaları amacıyla yollayan, teşvik eden anne babaların davranış biçimleri bu 
yozlaşmanın somut göstergelerinden birisidir. İlk bakışta kesinlikle çocukların tercihi 
olmayan bu durum onlar tarafından  bir yığın sosyal sorunun yükünden kaçış noktası olarak 
algılanabildiği ve sahte bir özgürlük duygusu yaşamalarına sebep olduğu için çok kolay 
benimsenmektedir. Ancak kısa bir süre sonra sokaklarda yaşamlarını sürdürebilmek için 
göğüslemek zorunda oldukları güçlüklerin kaçtıklarından çok daha ağır olduğunu 
farketmeleriyle  hayata karşı ağır bir yanılgı, güçsüzlük, güvensizlik ve çaresizlik duygusu 
içine girmektedirler. Ayakkabı boyacılığından, trafik  ışıklarında cam silme ya da mendil 
satmaya, çöpleri karıştırmaya kadar birçok iş yaparak para kazanmaya çalışan bu çocukları 
bekleyen tehlikeler çok çeşitlidir. Bu çocuklar her türlü konuda istismara uğramakta, 
güvenlik görevlilerinin, belediye zabıtasının şiddetine maruz kalabilmektedir. Örneğin 18 
Temmuz 1994'de Brezilya'da sokakta yaşayan çocukları öldüren özel bir çetenin varlığı 
medya yoluyla gözler önüne serilmişti. Ayrıca uyuşturucu çeteleri ve mafya  bu çocukları 
kullanmaktadır. Bu çocukların diğer çocuklara oranla daha yüksek bir oranda uçucu madde 
bağımlısı oldukları düşünülmektedir. 

Sokak çocukları bütün bu tehlikelere karşı biraraya gelerek kendi çetelerini de 
kurabilmektedir. Bir toplum için bünyesinde bu kadar sağlıksız yapılaşmaların oluşumunun 
o toplumda yaratacağı yıkımı görebilmek hiç de zor değildir. 

Çocukların haklarını savunmaya yönelik dünya toplumlarının tarih boyunca atmış 
oldukları önemli adımlardan bazıları; 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi, 20 
Kasım 1959 tarihli Birleşmiş Milletler teşkilatı Genel Kurulu' nca kabul edilen Çocuk 
Haklan Bildirisi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi ve 200'e yakın ülkenin 20 Kasım 1989'da imzaladığı Çocuk Hakları 
Sözleşmesi'dir. Bunlardan sonucusu olan Çocuk Hakları sözleşmesi ile çocukların yaşama, 
gelişme, korunma ve katılma hakları güvence altına alınmaktadır. 54 maddeden oluşan bu 
sözleşme gereğince 18 yaşından küçük olanlar çocuk olarak kabul edilmekte, çocuğun 
doğduğu zaman kayıtlara geçirilmesi ve bir isim verilmesi gerekmektedir. Yine sözleşmeye 
göre devletin çocuklara karşı yapılan istismardan onları korumak için sosyal, hukuki ve 
yönetimsel önlemleri alması, çocuk aile ortamından geçici ya da sürekli olarak yoksun 
kalırsa o ortama yeniden dönmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmesi, eğer 
çocuk ailesine geri dönemiyorsa onun için özel koruma ve yardım biçimlerini ortaya 
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çıkarması gerekmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi dışında son 10 yıl içinde dünyanın 
değişik bölgelerinde çeşitli uluslararası çalışmalar yapılmış, yasal düzenlemeler 
oluşturulmuştur. Bunlardan bazıları; "Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş 
Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijing Rules)", "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Sözleşmeleri", Avrupa Sosyal Haklar Bildirgesi", "Çocuğun Korunması ve Esenliğine 
İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi" gibi belgelerdir. Ayrıca 1986'da UNICEF 
"Çalışan Çocuklar ve Sokak Çocuklarının Sömürülmesi" konusunda yaptığı çalışmayla bu 
konudaki girişimlere katılmıştır. Bu belgelerin uygulanmasına işlerlik kazandırmak ancak 
her ulusun kendi ulusal politikasını oluşturup bunu büyük bir ciddiyetle yerine getirmeye 
çalışmasıyla olabilecektir. Burada sokak çocukları ile ilgili olarak şimdiye kadar 
geliştirilmiş bazı ulusal politikalardan örnekler vermek yerinde olacaktır. 

İngiltere'de 1989'da yeni Çocuk Yasası (The Children Act) kabul edilmiştir. 
İngiltere'nin bu konuyla ilgili ilk yasası 1908'de oluşturulmuş olup son yasa bu alandaki tüm 
kanunları derlemeyi amaçlamıştır. Bu yasaya göre çocuk için en iyi neyin olacağını bulmak, 
çocukların olabildiğince kendi ailesi tarafından  yetiştirilmesini sağlamak, çocuk bir tehlike 
içindeyse bu durumdan kurtarılması, güvenli hale getirilmesi, korunmasını sağlamak 
gerekmektedir. Çocuk hakkında verilecek her kararla ilgili olarak bilgilendirilmeli ve 
geleceğini etkileyen tüm kararlarda söz sahibi olmalıdır. Bu yasanın diğer bir ilkesi, ana 
baba sorumluluğuna ilişkin olup, çocuğun yetiştirilmesinde devletin ve anne babaların 
sorumlulukları konusunda çeşitli ilkeler konmuştur. Çocuğunu yetişilmede zorlanan aileler 
konusunda devlet çocuğu aileden koparıcı bir tutum izlemek yerine aileye yardım yollarını 
araştırmalıdır. Bu yardım sürecinde devlet, diğer kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle 
işbirliği içinde olmalıdır (Department of  Health and Social Security 1991). 

Brezilya'da sokak çocuklarına yasadışı yollardan yapılan girişimlere ilişkin yukarıda 
bir örnek verilmişti. Ancak çocuk haklarını savunmak amacıyla en kapsamlı çalışmalardan 
biri bu ülke tarafından  oluşturulmuştur. "Brezilya Çocuk ve Ergen Yasası", 267 maddeden 
oluşan son derece kapsamlı bir yasadır. "Temel Haklar", "Önleme", "Çocuk Haklarının 
uygulanmasını Sağlayan Politika", "Koruma Önlemleri", "Suçlarla ilgili Uygulama", "Anne 
babaları ve Vasileri ilgilendiren Önlemler", "Çocuk Mahkemeleri" gibi başlıklar yer 
almaktadır (Fedaral Rebublic of  Brazil 1990). Bu yasaya göre çocuğun tanımı yapılmış, 
çocuğun ve ergenin bir insana yakışan temel hakların tümünden yararlanacağı, fiziksel, 
bilişsel, moral, sosyal, gelişmelerini özgürlük içinde ve insan onuruna uygun bir biçimde 
sağlamak üzere tüm fırsat  ve olanakların temin edileceği bildirilmektedir. Yine bu yasada 
çocuğun ve gencin herhangi bir biçimde ihmal, ayrım, istismar, zulüm ve baskıya tabi 
tutulamayacağı gibi maddeler yer almaktadır. Görüldüğü gibi yasa çok önemli maddeleri 
içermesine karşın uygulamadan doğan aksaklıkları önleyememiştir. Brezilya hükümeti yerel 
yönetimlere bazı kurumları oluşturma görevini vermiş, bu çocukların gereksinimleri ile ilgili 
çalışmalara önayak olmuştur. Ancak alınan önlemlerin genişletilmesi gerekmektedir. 
Bulgaristan'da 1995 yılında sokak çocukları ile ilgili bir kararname bakanlar kurulu 
tarafından  yürürlüğe konmuştur. "Sokak Çocukları İçin Barınaklar Açılmasına İlişkin 
Kararname"de sokak çocuklarına yardım etmek için barınakların açılması, bu barınaklardan 
3 ile 16 yaşları arasındaki çocıukların ücretsiz olarak yararlanması öngörülmektedir. Bu 
barınakların gerçek ya da tüzel kişiler tarafından  açılabileceği belirtilmektedir. Yine aynı 
kararnamede bu barınakların açılma, kapanma, değiştirilme işlemlerinin, Çalışma ve Sosyal 
Refah  Bakanlığı ile Yapılanma Bakanlığı'mn onayı, Hijyen ve Epidemiyoloji 
Müfettişliği'nin  izni alındıktan sonra belediyeler tarafından  yürütülmesini hükme 
bağlamaktadır. Bulgaristan Hükümeti'nin bu kararnameyi hazırlamasıyla "Sofya  Sokak 
Çocukları Projesi" 1995'den bu yana uygulanmaktadır. 



Ülkemizde ise 1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu ile bu çocukların korunma, bakım ve yetiştirilmesi görevi Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Ülkemizde 1940'lı yıllardan başlayarak 
artış gösteren göç olayının olumsuz sonuçlarından birisi olarak ortaya çıkan sokak 
çocukları olgusu ile ilk olarak İstanbul'da karşılaşılmıştır (Uluğtekin 1997). Türkiye'de 
gecekondulaşmanın yoğun olduğu on büyük kent sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 
Bursa, Gaziantep, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Urfa'dır  (UNICEF 1996). DİE 1990 
verilerine göre bu kentlerin gecekondu yörelerinde yaşayan çocuk sayısı 1,700.000'dir. Bu 
sayı tüm çocuk sayısının %15'idir. Bu çocuklar "sokak çocuğu" olma riskini taşımaktadırlar. 
Çünkü bu bölgelerde yaşayan nüftısun  yoksulluk, işsizlik, aile parçalanması, suçluluk, alkol 
bağımlılığı, aile içi şiddet gibi ağır sorunları vardır. Gecekondu insanı bu sorunlarla 
boğuşurken çocuğunun bakım, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini 
karşılayamamakta, gerekli ilgi ve yönlendirmeyi yapamamaktadır. Çocuk giderek ailesinden 
uzaklaşmaya başlamaktadır. Ankara ve İzmir'de yapılan bir araştırmanın sonucunda sokak 
çocuklarının aile bağlarının farklı  derecelerde de olsa sürdüğü gözlenmiştir. Sokağı mesken 
tutmuş ailesiyle ya da okulla bağlantısını tümüyle kesmiş olanların son derece az olduğu 
belirtilmektedir (Zeytinoğlu 1995). Başka bir araştırmada bu çocuklar arasında aile ilişkisini 
koparmış olanların daha çok ailesince reddedilen ve ağır cezaya maruz kalan çocuklar 
olduğu ve suç işleme olasılığının yüksek olduğu belirtilmektedir (Uluğtekin 1991). Yine 
yapılan çalışmalarda ailesinden uzak çocukların kendilerine güven duygusunda yetersizlik 
olduğu bildirilmektedir. Sokak çocukları aileleri ile ilişkilerine göre tanımlandığında şu 
gruplar ortaya çıkmaktadır (Konanç 1993); 

• Ailesiyle birlikte, yalnız haftasonu  ve yaz tatillerinde çalışanlar 

• Ailesi ile arasında bazı sorunlar olup, okula giden, aynı zamanda çalışan çocuklar 
• Ailesiyle yaşayan ancak hiç okula gitmemiş ya da okulu terketmiş ve çalışan 

çocuklar 
• Ailesiyle birlikte yaşamasına karşın çevresinde suç işlemiş kişiler bulunan, kendisi 

de evden kaçma, suç işleme gibi uyumsuz davranışlar gösteren, çoğu zaman sokakta 
çalışan çocuklar 

• Genellikle yankesicilik, dilencilik yapan, çoğu okula hiç gitmemiş çocuklar 
• Ailesinden ayrılarak çalışmak için kente gelmiş, okulu terk etmiş ve sürekli çalışan 

çocuklar 
• Ailesi tarafından  aranmayan, sokakta yaşayan, çoğu zaman suç işleyen, uyuşturucu 

kullanma, fahişelik  gibi davranışlar gösteren arada bir çalışan çocuklar. 

Sokakta ya da işyerinde 12-14 yaş grubundaki çocuklar arasında çalışanlar en çok 
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa'da  görülmektedir. Çocukların çalışma yaşamlarına 
başlamaları 4 yaşma kadar inebilmekte genellikle düzensiz olarak günde 9-12 saat 
çalıştıkları görülmektedir (UNICEF 1996). 

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan bir çalışmada çocukların cinsel saldırıya maruz 
kaldıkları saptanmıştır (Küntay 1993). Bu araştırmadaki çocukların 1/3'ü tiner ve bali 
koklayıcısıyken, 1/5'i hırsızlık ve yankesicilik yapmaktadır. İlginç olan bu çocukların 
ailelerinde de yankesicilik yapan bireylerin olduğudur. Çocukların en çok işledikleri suçun 
adam yaralama olduğu, bu çocukların kentin suç işlenme oranı yüksek semtlerinden 
geldikleri anlaşılmıştır. 
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Korunmaya muhtaç çocukların bakımı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından  yürütülmektedir. Ancak son yıllarda sokak çocuklarının sayısındaki artış, bu 
hizmetin yetersizliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış kurumların daha 
faydalı  olabileceği düşünülerek çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu projelerden birisi; Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin 1992 yılında ILO'yla birlikte başlatıp yürüttüğü "Ankara'da 
Çalışan Çocuklar Projesi"dir. Ankara Sıhhiye otoparkının içinde 1993'de hizmete giren 
merkezde sokakta çalışan çocuklara beslenme sağlık ve eğitim yardımları ile spor 
etkinlikleri gibi hizmetler sunulmaktadır. İstanbul'da 15 Ocak 1996'da kurulan Türkiye 
Sokak Çocukları Vakfı,  Haziran 1997'de gündüzlü merkez olarak çalışan Beyoğlu Çocuk 
Lokali'ni, Temmuz 1996'da sürekli bakım ünitesi olarak çalışan İlk Adım Çocuk Evi'ni, 
Şubat 1998'de Uyum Merkezi'ni açmıştır. İzmir'de 1996 yılında kamu kurumları ve 
gönüllülerinin ortak katılımıyla açılan Sokak Çocukları Merkezi çalışmalarını 
sürdürmektedir. Ayrıca Mersin'de sokak çocukları merkezi projelendirimiş olup, Adana'da 
yine bu amaçla bir merkez, Antalya'da "Umut Evi" adlı merkez açılmıştır. Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesindeki AMATEM'in yanısıra uçucu madde bağımlıları merkezi 
(UMATEM) 1996 yılı Haziran ayında hizmete girmiştir. Yine 1998 Nisan ayında çalışmaya 
başlayan "Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi" bu amaca yönelik olarak 
oluşturulan kurumların içinde geniş örgütlenişi ile dikkati çekmektedir. 

Sokak Çocuklarını bekleyen en önemli sorunun madde kullanımı olduğunu 
belirtmiştik. Madde bağımlılığı; merkezi sinir sistemini etkileyerek davranış değişikliği 
yapan maddelerin tedavi amacı dışında kullanılması sonucu ortaya çıkan bedensel, ruhsal ve 
toplumsal sorunlara yol açan bir durumdur. Kesin veriler bulunmamakla birlikte klinik 
deneyimlerimizden ülkemizde uçucu madde bağımlılığının (UMB) en sık karşılaşılan 
bağımlılık tipi olduğunu söyleyebiliriz. İçinde bu kimyasal maddelerin yer aldığı ürünlerin 
alım ve satımında yasal bir kısıtlama bulunmamakta, bunlara kolayca ulaşılabilmektedir. 
Bunlar; 

1- Sıvı yapıştırıcılar; zamk, plastik yapıştırıcılar, uhu. 
2- Kozmetikler: oje, aseton. 
3- Aerosoller: saç spreyi, deodarant, lokal anestezikler. 
4- Yağ temizleyiciler. 
5- Kuru temizleyiciler. 
6- Yangın söndürücüler. 
7- Sıvı yakıcılar: benzin, çakmak gazı. 
8- Havagazı. 
9- Akrilik boya, incelticiler(tiner). 
10- Daktilo yazısı silicisi (daksil). 
11- Kokulu kalem, silgi, gazlı kalemler. 

Uçucu maddeye başlama nedenleri ise; arkadaş grubunun etkisi, bu maddelerin kolay 
ve ucuz bir biçimde elde edilebilmesi, aile içi sorunlar (çocuğa ya da çevresine yönelik 
şiddet, anne- baba ya da çocuklar arasındaki sorunlar, anne baba kaybı, olumsuz anne baba 
tutumları), kente göç, ailede alkol ve madde kullanan kişilerin bulunması, gençlik 
döneminin bir özelliği olarak yetişkinlere ve toplumsal değerlere yönelik tepkilerin 
gösterilme biçimi olarak bu maddeleri kullanma şeklinde özetlenebilir. Tipik bir kişilik 
özelliği saptanmamakla birlikte, kaygılı ve çökkün, antisosyal özellikleri olan, kimlik 
karmaşası yaşayan, spor, sanat, ders başarıları olmayan gençlerin çoğunlukta olduğu 



bildirilmiştir. Bir çok araştırmacının ortak bulduğu en önemli özellik, bu çocukların kendilik 
değerinin düşük olduğudur. 

ABD'de uçucu madde bağımlılığı yaygınlığının orta ve lise öğrencilerinde % 15.7-
17.6 arasında olduğu belirtilmektedir. Bu öğrencilerden % 1-2'si ise hergün bu maddeleri 
kullandıklarını bildirmişlerdir (Kaplan ve Sadock 1998). Ülkemizde madde bağımlılığının 
yaygınlığıyla ilgili sağlıklı veriler bulunmamaktadır. Özellikle işçi olarak sanayi alanlarında 
çalışan çocuk ve gençlerde UMB daha sıktır . 

Uçucu maddeleri kullanan çocuk ve gençler daha yoğun 9-12 yaş grubunda olmak 
üzere 7-19 yaşları arasında toplanmaktadır. UMB çoğunlukla 14-22 yaş arasında görülür ve 
olguların %70-80'ı erkektir. Genellikle düşük sosyo ekonomik düzeyli ailelerde 
görülmektedir. Çoğunluğun sigara ve alkolle başladığı ve az da olsa bir kısmının daha 
tehlikeli maddelere yöneldiği bulunmuştur. Küntay (1993) İstanbul sokaklarındaki 90 
çocukla yaptığı araştırmasında; 33'ünün kaçak ve 27'sinin uçucu madde bağımlısı 
olduğunu, 9'unun hırsızlık, 12'sinin ise fahişelik  yaptığını belirlemiştir. 

Bu maddeler alındığında; aşırı neşelilik hali, hareketlilik hoşnutluk duyguları ilk 
ortaya çıkan ve bu maddelerin kötüye kullanılmasına yol açan etkilerdir. Kullanım sürdükçe 
yorgunluk, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, görsel ve işitsel varsanılar, yanılsamalar, 
sanrılar ve bilinç bulanıklığı ortaya çıkmaktadır. Doz arttıkça merkezi sinir sistemi 
depresyonu ve koma hali ortaya çıkabilir. Uzun süre kullanımdaysa beyin ve beyincik hasarı 
görülmektedir. Solunum yoluyla alındıkları için ağız ve burun çevresinde egzama, 
kronikleşebilen üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları,  bronşlarda daralma görülebilir. 
Kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, ani kalp durmaları görülebilir. Karaciğer ve böbrek 
yetmezliklerine rastlanabilir. UMB kullanımında genel ölüm oranı düşüktür. Fakat 
bağımlılıkta, uzun süre kullananlarda azımsanmıyacak bir ölçüde olduğu bildirilmiştir. 
Ölümlerin çoğu ani olmaktadır. Bunda birinci etmen akut zehirlenme ile komaya girmektir. 

Uçucu madde bağımlılığının tedavisinde her olguda gerekli görülmese de duruma 
göre 10 gün süren maddeden arındırma ve ortaya çıkan kesilme belirtilerine yönelik tıbbi 
tedavi yapılır. Bu arada uygulanan bireysel, aile ve grup terapileri ile ergenlere içgörü 
kazandırma, kendilik değerini artırma ve psikolojik olgunluğu sağlamağa çalışılır. 

Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi'nde; psikiyatri uzmanı, pratisyen 
hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, rehber öğretmen, resim- müzik- el sanatları 
branş öğretmenleri, polis memuru ve bekçi gibi çeşitli meslek dallarından elemanlar 
çalışmaktadır. Bu merkezde gönüllü olarak başvuran, aile onayı alınmış çocuklar öncelikle 
tıbbi yönden ayrıntılı bir incelemeden geçirildikten sonra belirlenen bedensel hastalıkları 
giderilmekte, madde bağımlılığı tanısı alan çocuklar bu soruna yönelik inceleme ve tedavi 
altına alınmaktadır. Merkezde bulundukları sürece bu çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri 
de verilmekte, kendileri ve aileleri bilgilendirilmektedir. Tedavide belirli bir aşamaya gelen 
çocukların zamanlarını zevkli ve yararlı bir şekilde geçirmelerine yönelik olarak resim, 
müzik, spor, el sanatları gibi uğraşlarda bulunmaları sağlanmakta, böylelikle tedavinin bir 
parçası olarak kabul edilen bu uğraş süreci bir yandan da yeteneklerini keşfeden  çocukların 
geleceğe ilişkin planlar yapmalarında yönlendirici olabilmektedir. Tedavi sürecini 
tamamlayan çocuklar için yaş, daha önce almış oldukları eğitim ve yetenekleri 
doğrultusunda eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri sağlanmakta, gelecekte birer iş sahibi 
olabilmeleri için gerekli alt yapı oluşturulmaktadır. 

Kurulduğu tarihten bu yana Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi'ne 50 
başvuru olmuştur. Bunların 41'ini uçucu madde bağımlıları oluşturmaktadır. Bu gençlerden 
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9'unda başka bir madde kullanımı (alkol, esrar, kokain gibi), 5'inde ise başka bir psikiyatrik 
tanı (davranım bozukluğu, erken başlangıçlı şizofreni)  saptanmıştır. 

Ülkemizde görsel ve yazılı basında yer alan haberlerden sonra sokak çocukları 
konusunda kamuoyunda farklı  görüşler oluşmuştur. Bu farklı  görüşlere sokak çocukları ile 
yapılan araştırmalarda da rastlanmaktadır. Bunlardan biri bu çocukların hemen tümüyle 
sorunlu yanlarını ön plana çıkaran, olumlu yanlarını tümüyle gözardı eden ve tehlikeli bir 
kitle olarak gören yaklaşımdır. Diğeri ise yoksulluğu, suçluluğu ve psikopatolojiyi 
görmezlikten gelen, hatta onları başarılı maceracılar olarak kahramanlaştıran tutumdur 
(Zeytinoğlu 1995). Bu uçlardaki tutumların koruma ve tedavide olumsuz etkileri olmaktadır. 
Bu çocukların tedavi ve rehabilitasyonlarının yanı sıra konu ile ilgili koruyucu çalışmaların 
sürdürülmesi de gerekmektedir. Bu amaçla hedef  nüfus  ve özelliklerinin belirlenmesi, uçucu 
madde bağımlılığı konusunda önleyici ve tedavi edici çalışmalarda işbirliği yapılabilecek 
kurumlar ve meslek bireyleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulanmaktadır. Böyle bir 
işbirliğinin oluşmasından sonra sorumluluklar belirlenmelidir (Schmidt 1994). 
Kurumlararası işbirliğinini topluma yaygınlaştırılmış çalışmalarla sürdürülmesi ve gençten 
gence yardım çalışmalarının başlatılması da önemlidir. Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve 
Tedavi Merkezi; yapılanması, çeşitli kurum ve uzmanlarla oluşturduğu işbirliği, tedavi ve 
rehabilitasyon yanında koruyucu alanda da verdiği oldukça geniş bir hizmet ile sokak 
çocuklarının korunma ve tedavisinde önemli bir adım olarak görülebilir. Bu çok yönlü 
kurumların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi sorunun çözümü için gereklidir. 
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TÜRKİYE'DE ÇOCUK EMEĞİ ÇALIŞMALARINA GENEL BAKIŞ 

Doç. Dr. A. Gürhan FİŞEK 

Osmanlı'da  ve Cumhuriyet'in  İlk  Yıllarında  Çalışan  Çocuklar 

Yoğun savaşlar, teknolojik yetersizlik, küçük işletmelerin yaygınlığının çocuk 
emeğine duyurduğu gereksinme ile toplumdaki yoksulluk ve gelecek kaygıları, çocukların 
çalışma yaşamında "geleneksel" olarak görülmesinin en önemli nedenini oluşturmuştur. 

Sina Çıladır, Zonguldak Havzası'nda, Dilaver Paşa Nizamnamesi'ne göre getirilen, 
çalışma yükümlülüğünün 13-50 yaş köylüleri kapsadığını vurgulamaktadır. Hüseyin Avni 
Şanda'nm belirttiğine göre, 1913-1915 sanayi sayımlarına göre çocuk işçilere ödenen 
ücretlerin yetişkinlere ödenen ücret 6/7 misli düşük olup; çocuklar, o zamanlar, yabancılar 
tarafından  "Reji" adı altında işletilen sigara fabrikalarında  çalışmaktadırlar. 

1927 sanayi sayımına göre 4 kişiden fazla  işçi çalıştıran işyerlerinde çalışmakta olan 
14 yaşından küçük çocuk işçilerin sayısı toplam olarak 22.684 'tür. Bunların 14.577'si 
erkek, 8.107'si kızdır. Bu bilgileri aktaran, F.Gürses-H.A.Gürses, Bu ölçekteki 
işyerlerindeki her 6 işçiden l'inin çocuk olduğunu belirtmektedir. Bu sayı 4 işçiden az işçi 
çalıştıran işyerlerinde daha da düşmektedir. 1 ve daha fazla  işçi çalıştıran işyerlerinde 
çalışan tüm işçilerin, %48,5'i 14 yaşından büyük işçiler, %51,5'i ise 14 yaşından küçük 
işçilerdir. 

1936 yılından sonra, İş Yasası ile çocuk çalıştırma yasağı getirildiğinde, artık 
istatistiklerde çocuk emeğine ilişkin bilgi alınamamaktadır. Bu, 1994 yılında Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafında  ILO/IPEC kapsamında yapılan Çocuk İşgücü Anketi ile sona 
erdirilmiştir. 

Bu çalışmada 

0 6-9 yaşında 40.066 (yaşıtlarına oranı % 0,8) 
0 10-11 yaşında 105.561 (yaşıtlarına oranı % 3,6) 
0 12-13 yaşında 616.260 (yaşıtlarına oranı % 21,9) 

0 14 yaşında 313.355 (yaşıtlarına oranı % 28,7) 

çocuğun tam zamanlı olarak çalıştığı ortaya çıkarılmıştır. 

Çalışan  Çocuklarla  İlgili  Çalışmaların  Yoğunlaşması 
Ülkemizde "çocuk emeği"ne yönelik bilimsel çalışmaların ilk filizleri,  1979 yılında 

"Uluslararası Çocuk Yılf'ndan  yararlanılarak sunulmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların 
sunduğu verilerin ışığında, çocuk çalışması üzerine düşünce üretimi ve duyarlılaştırma 
çabalan giderek yoğunlaşmıştır. 

Çocuk Emeği ile ilgili eylemlilikler ancak uğraş verilecek alanın tanınmaya ve 
tanımlanmaya başlamasından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Çocuk Emeği üzerine yayın dünyasında bir inceleme yapıldığında, önce gazetelerde 
çıkan yazılarla karşılaşılmaktadır. Özellikle, 1987 yılında çıkarılan Çıraklık, Kalfalık  ve 
Ustalık Yasası, getirdikleri ve uygulama konusunda, çeşitli gazetelerde yazılar çıkmış ve bu 
konuda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır. 

542 



Gazete yazılarını, çeşitli dergilerde yazılan ve konuyu daha derinlemesine 
aydınlatan, elde edilen araştırma verilerin sunulmasına olanak veren makaleler izlemiştir. 
Özellikle, 1980'li yıllar ile 1990'lı yılların başlarında, çocuk emeği üzerine yapılan 
araştırmalarla, alanın daha iyi tanımlanabildiği görülmektedir. 

Kitap, çoğaltılmış çalışmaların yaygınlık kazanması ise 1992'yi izlemektedir. Bu 
yaygınlaşmada, en önemli rolü, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından  önce 6 ülkede 
başlatılan (Türkiye de içinde), "Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı 
(IPEC)"nın etkisi büyük olmuştur. Yayınlar incelendiğinde, gerek o yayını yapan kuruluşun 
ve gerekse yapılan çalışmanın ezici çoğunlukla, bu program kapsamında olduğu 
görülecektir. 

Bugün erişilen noktada, toplum yaşamında ağırlığı olan bir çok kamu kuruluşu, 
meslek örgütü ve sendikaların da içinde bulunduğu toplum örgütlerinin, çocukların 
çalıştırılmasına son verilmesi için eylemlilik ve bir Danışma Kurulu aracılığı ile birbirleriyle 
iletişim halinde oldukları görülmektedir. 

Son on yılda bu kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, önceki 65 yılda 
yapılanlardan daha fazladır.  Son on yılın gündemini "1990'ların  Çocuk  Politikası  Ulusal 
Kongresi"nde  kabul edilen çalışan çocuklarla ilgili amaç ve çözümler belirlemiştir. 

1990'ların  Çocuk  Politikası  Ulusal  Belgesi 

23-24 Mart 1989'ta gerçekleştirilen ön-toplantılarla, hazırlıkları yapılan, çalışan 
çocukların, durumlarının, sorunlarının ve çözümlerinin saptanması için geniş katılımlı süreç, 
ürününü "1990'ların Çocuk Politikası Ulusal Kongresi (26-27 Mayıs 1989 Ankara)" ile 
vermiştir. Çocuk Hakları Bildirgesi'nin ülkemiz tarafından  kabulü ile bu alandaki çalışmalar 
daha da yaygınlaşmış ve uygulama etkilenmeye çalışılmıştır. 

1990'ların Çocuk Politikası Ulusal Kongresi (26-27 Mayıs 1989, Ankara) Raporu, 
öğrenim çağındaki çocukları şöyle kümelendirmektedir: 

1. Tam-zamanlı çalışan çocuklar 
2. Yarı-zamanlı çalışan çocuklar 

a.Yalnızca okulların tatil olduğu yaz aylarında çalışanlar 
b.Okul-dışı zamanlarda çalışanlar 

3. Çalışmaya öğrenciler 
4. Hem çalışmayan ve hem de öğrenimlerini sürdürmeyen çocuklar. 

Daha önce yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerin ışığında, bu kümelerin 
sağlık durumları, arkadaşlık ilişkileri, boş zaman etkinlikleri, gelecek beklentileri ve çözüm 
olanakları yönünden önemli farklılıklar  gösterdiği vurgulanmıştır. Bu hem çocukların ve 
hem de yetişkin oldukları, iletişim ve dayanışma yönünden büyük sakıncalar 
oluşturabilmektedir. Giderilmesi önem taşımaktadır. 

Yukarıdaki kümelemenin ilk iki maddesini oluşturan çalışan çocukları ise 3 alt 
kümede toplamaktadır: 

1. Çocuk işçi statüsünde çalışan çocuklar, 
2. Çırak statüsünde çalışan çocuklar, 
3. Sokakta çalışan ve yaşayan çocuklar. 
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Bu belirlemeler, toplantıya katılan uzmanların son on yıl içerisinde elde ettikleri bilgi 
ve deneyim birikimiyle ortaya koydukları ve ülkemiz için yeni olan kümelendirmelerdi. 
Yine o gün için yeni ve çok önemli bir saptama daha yapılmıştır: "Ekonomik,  sosyal ve 
kültürel  alanlarda  köklü  dönüşümler  gerçekleşmeden,  çocuk emeğinden  yararlanma 
olgusunun ortadan  kaldırdamayacağt,  zorlamaların,  çocukları  daha  korumasız  bir konuma 
iteceği, bunun için de  çocuklara  kısa vadede  yarar sağlayacak  önlemlere  yönelinmesi 
gerekf  ir)". 

Bu önemli saptama, 1992 yılında, ülkemizde de uygulamaya konulması 
kararlaştırılan "Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı"nın (ILO/IPEC) 
yönlendirilmesinde de belirleyici olmuştur. Bu program, ilk ortaya konulduğunda, adından 
da kolayca anlaşılabileceği gibi, çocuk işçiliğine karşı radikal bir bakış açısı içeriyordu. 
Başta Türkiye olmak üzere programa katılan diğer beş ülkenin (Brezilya, Hindistan, 
Endonezya, Kenya, Tayland), bu hedefin  ancak uzun erimli olabileceğini, ekonomik ve 
sosyal koşullar değişmeden çocuk emeği gerçeğinin "zorla" değiştirilemeyeceğini öne 
sürmüşlerdir. Bu tez benimsenmiş ve bugün iki aşamalı bir strateji benimsenmiş 
görünmektedir: 

Bunlardan ilkinde, "kısa erimli" program hedeflerinden  sözedilmekte ve çalışan 
çocuklarının yaşamlarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.  Çalışma koşullarının 
düzeltilmesi, sağlık hizmetlerinin ulaştırılması, boş zaman etkinlikleri ve eğitim 
olanaklarının geliştirilmesi bunlar arasında sayılabilir. 

İkinci aşama ise, temel hedeftir:  Çocukların çalışma yaşamından uzaklaştırılması. 
Ancak bu "uzun erimde", sosyal politikalarla desteklenerek, yoksulluğun, işsizliğin, sosyal 
güvencesizliğin üstesinden gelinerek yenilebilir. Kamuoyunun duyarlılaştırılması, konunun 
tüm boyutlarıyla ortaya konulması ve çocukların çaresizliklerinin vurgulanması, bu hedefe 
ulaştırılmasında ilk adımlardır. Kısa erimli program hedefleri,  aynı zamanda çocuklara 
eylem içinde haklarını tanıtarak, insan hakları belgelerinin kendilerine sunduğu çağdaş 
yaşam olanaklarını tanımalarını da sağlamaktadır. 

Rapor çalışan çocuk çözümüne yönelik olarak yürütülecek çalışmaları 

1. Çocukların çalışma yaşamını katılmalarını geciktirmek 
a) En etkili yöntem olarak ilköğetim süresinin 8 yıla çıkarılması, 
b) Bu alanda yapılacak araştırmaların özendirilmesi, 
c) Çalışan çocuklar konusunda sağlıklı politikalar üretebilmek, kurumlararası 

eşgüdümü sağlayabilmek vb için "sürekli bir izleme komitesi" kurulması, 
d) En az çalışma yaşı ile ilgili olarak yasalardaki çelişkilerin giderilmesi, 
e) İş Yasası'nın 82. maddesinde öngörülen ve işyerlerine sağlık, eğitim 

hizmetlerinin ulaştırılmasını düzenlemesi beklenen tüzüklerin 53 yıldan 
sonra bir an önce çıkarılması. 

(Raporu  izleyen on yıl içerisinde  "e "maddesi  dışında  önemli adımlar  atılmıştır) 

2. İşçi Statüsünde Çalışan Çocukların Konumlarını İyileştirilmek: 
a) Tarım kesiminde çalışan çocukların iş hukuku şemsiyesi altına alınması, 
b) İlköğretimde işe dönük bilgi ve becerilerin kazandırılması ve köylerde 

yöresel özelliklerin gözetilmesi, 
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın özellikle işçi sağlığı iş güvenliği 

teftişlerinin  etkinleştirilmesi, 
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d) SSK'nun yasasının öngördüğü koruyucu hizmet yükümlülüklerini yerine 
getirmesi, 

e) Yasa gereği işyeri hekimi bulundurulması gereken işyerlerindeki uygulama 
eksiklikleri giderilmesi ve geliştirilmesi; bu yükümlülüğü olmayan ve daha 
çok çocuk işçileri çalıştıran küçük işyerlerine de ortaklaşa birimler 
aracılığıyla, bu çağdaş olanağın yerleştirilmesi. 

(Raporu  izleyen on yıl içerisinde  "c"  ve "e"maddelerinde  yoğun çabalar 
gösterilmiş  ve model  çalışmalar  üretilmiştir). 

3. Çırak Statüsündeki Çalışan Çocuklarını Konumunu İyileştirmek: 
a) Meslek seçimi ve mesleğe yönlendirme konularına önem verilmesi 
b) b.Meslek eğitiminde yeni iş çeşitleri, iş kolları ve teknolojik yenilenmelerden 

yararlanılması, 
c) Meslek eğitiminde tekrarlardan kaçınılması ve yaygın eğitim etkinlikleriyle 

bütünleştirilmesi, 
d) Çırakların öğrenci niteliklerinin yanında işçi niteliği de kazanmalarının 

sağlanması, 
e) Pratik eğitim gördükleri işyerlerinin sağlık-güvenlik koşullarının 

geliştirilmesi (Bu amaçla, işçi sağlığı iş güvenliği teftişinin  etkinleştirilmesi) 
ve ancak bu koşullara uyan yerlerde çırak çalıştırılması, 

f)  Tüm örgün eğitim kurumlarında okul sağlığı örgütlenmelerinin geliştirilmesi. 

(Raporu  izleyen on yıl içerisinde  "d"  ve "f"  maddeleri  dışındaki  konularda  çaba 
gösterilmiştir). 

4. Sokakta Çalışan ve / veya Yaşayan Çocukların Konumunu İyileştirmek: 
a) Çocukların para kazanmaya olan yoğun gereksinmelerinin azaltılması, 
b) Sağlık ocakları ile bütünleştirilmiş ya da bütünleştirilmemiş sosyal hizmet 

büroları açılması, 
c) Sokakta yaşayan ve evinden kaçan çocuklara barınma olanakları sağlanması. 

(Raporu  izleyen on yıl içerisinde,  yoğun göçlerle  sorunun ağırlaşmış  olması ile konu 
toplumun giderek  artan ölçüde  gündemine  gelmiş; sorunun aşılması için çabalar ve model 
çalışmalar  ortaya konulmaktadır). 

Bu çalışmanın önemi, izleyen on yılın uygulamalarını belirleyen belge olmasından 
kaynaklanmaktadır. Yukarıda kısa kısa notlarla değinildiği gibi, önerilerin hemen tümü ele 
alınmış, bazıları için pilot çalışmalar ve "model" uygulamalar yapılmış; olabilirlikleri 
denenmiştir. Bu aşamaya gelmemiş olanlar ise yavaş yavaş gündeme girmektedir. 

Bu bakımdan, 75 yıllık gelişim sürecinde, çalışan çocuklar için, "çocukluklarını 
yaşama olanağı" sunulamamış olsa bile, bu dönemlerini en az zararla atlatmaları, boş bir 
hayal olmaktan çıkmıştır. 
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Çocuk  Emeği  ile  İlgili  Eylem Programları 

Ülkemizde çocuk emeği ile ilgili eylem programlarına bakıldığında dört küme 
dikkati çeker: 

1. Çocukların meslek eğitimi sorunları ile ilgilenilmesi: 

1.1. Çıraklık - Kalfalık  - Ustalık Sistemi: 

İnsanın ilk kez besinini elde etme çabasını izleyen, işin, oğluna-kızına öğretilmesi ve 
devredilmesi uygulaması, işin ustasından çırağına öğretilmesine dönüşmüş; bilebildiğimiz 
kadarıyla, ülkemizde 13.yüzyılda bu sistemin "Ahilik" sistemi adı altında örgütlenmiştir. 

Ahilik sistemi ve onu izleyen gedik sistemi, 19. yüzyıl başlarına kadar ağırlığını 
korurken, Osmanlı İmparatorluğu'nda ağırlık kazanmaya başlayan kapitalist girişimlerle 
bağdaşmazlığı dolayısıyla, "sistem" 1908'de tamamen yasaklanmıştır. Ancak, lonca 
sisteminin ortadan kaldırılması, usta-kalfa-çırak  ilişkisini ve meslek eğitimi biçimini 
değiştirememiş ve günümüze kadar yeni koşullara uyarak gelmesini engellememiştir. 

1.2. İkili Eğitim - Çıraklık Eğitimi: 

1926 yılında çıkarılan Borçlar Yasası, "çıraklık sözleşmesi" yapılmasını olanaklı 
kılarken; çıraklık-kalfalık-ustalık  sisteminin kurallarına ilişkin herhangi bir düzenleme 
getirmemiştir. 1977 yılında çıkarılan 2089 sayılı Çıraklık Kalfalık  ve Ustalık Yasası'na 
kadar -bu konudaki çabalara karşın- herhangi bir düzenleme ortaya konulamamıştır. Bu 
yasanın çıkarılmasını izleyen yıllarda elde edilen deneyimler, 1986 yılında 3308 sayılı 
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası'nın çıkarılmasını ve hızla ülke düzeyinde uygulamaya 
geçirilmesini getirmiştir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafından  yönlendirilen uygulama ile, bu Bakanlığa bağlı Çıraklık Eğitimi 
Merkezleri'nde 18 yaşında küçük çocukların kayıt olabildiği ve kısmi sosyal sigorta 
olanaklarında yararlanarak teorik-pratik eğitimlerin sürdürülmesi sağlanabilmektedir. 

1.3. İkili Eğitim - MEKSA Projeleri: 

İşyeri-okul bütünlüğüne dayalı, iki ayrı eğitim ortamında gerçekleştirilen eğitim 
çalışmalarıdır. Bu nedenle bu sistemde okul ve öğretmen kadar, hatta ondan dah çok 
işyerine, öğretici ustaya ve işyeri temsilcileri olan meslek kuruluşlarına görevler ve 
sorumluluklar düşmektedir. Meksa'nın bu alanda geliştirdiği projeler, esnaf  - sanatkar 
dernekleri, birlikleri, federasyonları  ve çatı kuruluşları olan konfederasyonların  etkin 
katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurdukları eğitim 
merkezleri ile model çalışmalarını sürdürmektedirler 

1. Tarım kesiminde çalışan çocukların sorunlarına ile ilgilenilmesi: 

2.1. Türkiye Kalkınma Vakfı'nın  çalışmaları: 

TKV tarafından  başta Durağan olmak üzere bir çok kırsal bölgede toplum 
kalkınması çalışmaları yürütülmektedir. Kırsal alanda yaşayan çocukların, erken yaşta, 
kiralanması, gurbete çıkmak zorunda kalması ve ağır işlerde çalıştırılmalarının altında, 
kırsal yoksulluğun ve çaresizliğin yatmasından hareketle, tüm aile bireylerinin 
gereksinmelerinin hafıfletilmesine  çalışılmaktadır. Bu girişimler, özellikle, Durağan'da 
çocuğun (emeğinin) mevsimlik kiralanması uygulamasının, kamuoyuna duyurulması ve 
hafifletilmesi  yolunda başarılı bir sınav vermiştir. 
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1. Ücret karşılığı çalıştırılan (özellikle imalat sanayiinde) çocukların sorunları ile 
ilgilenilmesi: 

3.1. Fişek Modeli: Çocuk çalıştıran küçük işyerlerinin çalışma ortamlarının 
geliştirilmesi ve buralarda çalışan çocukların başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere, 
"sosyal" boyutunu da içine alacak biçimde "işçi sağlığı iş güvenliği" hizmetlerinden 
yararlanmalarını hedefleyen  bir çalışmadır. Hazırlıklarına 1982 yılında başlanılan Fişek 
Enstitüsü'nün, küçük işyerlerini bir ortak sağlık-güvenlik birimi çevresinde örgütlemesiyle 
yürütülmektedir. Yürüyen Kliniklerle (mobil ünit) küçük işyerlerine ulaşılması, Çıraklık 
Eğitim Merkezlerinde okul sağlığı birimleri oluşturulması ve bu çalışmaların yapıldığı 
küçük sanayi sitesinde bir "sanayide sağlık merkezi" kurulmasıyla uygulamaya 
konulmaktadır. 1992 yılında ILO/IPEC kapsamında destek alan çalışmalar, büyük bir 
sıçrama göstermiştir. Bugün, kendi ürettiği olanakları da kullanarak yaşamını 
sürdürebileceğini kanıtlamış olup, çalışmalar Ankara, İstanbul, Denizli'de 5 merkezde 
yürütülmektedir. 

Bu model, toplumsal içerikli önlemlerin yaşama geçirilmesinde, işçi sağlığı iş 
güvenliği önlemlerini ve çocuk çalıştıran küçük işyerlerini öncelikli hedef  olarak seçmiştir. 
Türkiye için "ilk"leri getirdiği gibi, dünya için de "ilk"ler ve "özgünlükler" taşımaktadır. 
Bunlar arasında, 500'ün üzerinde küçük sanayi işletmesini kapsama alabilmesi, sağlık-
mühendislik-sosyal bilim boyutlarını kaynaştırmasını, kız çıraklarla ilgili çalışmalarla kadın 
çalışmalarını aynı potada eritmesini ve bir odak çevresinde kenetlenen çok sayıda 
merkezden oluşan modüler yapısını belirtebiliriz. Toplum hekimliği ile uyumlu bir yaklaşım 
sergileyen model küçük sanayi işverenlerinin düzenli katkılarıyla sürdürülebilirliğini 
sağlamıştır. 

3.2. Türk İş Modeli: 

Türk-İş Çalışan Çocuklar Bürosu'nun beş yıllık çalışmaları, yalnızca Türkiye değil, 
aynı zamanda tüm ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülkeler açısında ilgiyle incelenecek 
bir programı ve anlayışı yansıtmaktadır. Türk İş, çalışan çocukların sorunlarının 
çözümünde, çocuk haklarının korunup geliştirilmesinde işçi sendikalarına görev düştüğüne 
inanmakta ve yalnızca üyelerinin sorunları ile sınırlı bir sendikacılık anlayışını 
reddetmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde, 1993'ten günümüze çalışmalarını 
yoğunlaştırmakta, çalışan çocukların çalışma koşullarını iyileştirmek, çocukları eğitime 
yönlendirmek, çocuk işçiliğini sona erdirmek için çaba göstermektedir. Bu kapsamda şu 
çalışmalar yapılmıştır: 

* Dokuz kentte, yüzlerce çocuğun yaşama ve çalışma koşulları saptanmış; çocuk 
işçiliği konusu, sendikaların da katkılarıyla eğitim çalışmalarına eklemlendirilmiştir. 

* Konu, araştırmalar, ulusal seminer ve sempozyumlar, yayımlanan bülten-kitap-
broşür ve afişlerle  çocuk işçiliğine karşı mücadelesini ülke düzeyine yaymış ve ulusal 
gündeme de eklemlendirilmiştir. 

* "Çok Yönlü Eylem Programı" ile Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin uygulanmasında 
bir işçi kuruluşu olarak aktif  rol oynama; toplu pazarlık sözleşmelerine yansıtılması; 
çocukların tehlikeli ve riskli koşullardan kurtarılması için çocukların ve ailelerinin 
yönlendirilmesi, yoksulluğun önlenip refah  düzeyinin arttırılması için geniş halk kesimleri 
lehine sosya-ekonomik politikaların yaşama geçirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
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3.3. İDDG Uygulaması: 5 Ocak 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 
"Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri veBunların Denetimine İlişkin Yönetmelik" 
olanaklarından yararlanılarak, "Esnaf  ve Sanatkar Odası" bünyesinde kurulan "İşyeri 
Denetleme ve Danışmanlık Grupları(İDDG)" oluşturulmuştur. TESK tarafından  yürütülen 
bu çalışma, oda-birlik-federasyon-konfederasyon  şeklindeki yapı gözönüne alındığında, 
İDDG, en alt düzeyde, tabanda yer alan, üyeye ve işyerine en yakın birimdir. "İkili 
eğitim"in (yani çıraklık eğitiminin) yürütülmesinde çıkabilecek sorunları, ceza yöntemleri 
ile değil, denetimi danışmanlıkla birleştirerek, ana bir yumuşaklık ve esneklik getirilerek 
çözülmek istenmiştir. Bu çalışmalar, eğiticilerin elverişliliği, işyerinin elverişliliği, eğitimin 
programa uygunluğu ve istihdamın sözleşmeye-mevzuata uygunluğu başlıkları altında 
sıralanabilmektedir. Uygulama, İDDG'lerin eğitimleri aşamasındadır. 

1. Sokakta çalışan çocukların sorunları ile ilgilenilmesi: 

4.1. Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi: 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ILO-İPEC arasında bağıtlanan anlaşma ile 
başlatılan çalışmalarda, sokakta çalışan çocukların aileleriyle ilgili sorunlarını çözmek; 
okuyarlarsa, okullarında karşılaştıkları güçlükleri aşmak, rehabilitasyonlarını sağlamak; 
daha güvenli bir geleceğe yönlendirmek; diğer bir deyişle onların ihmalini ve istismarını 
önlemek amaçlanmaktadır. Bunun için Ankara'da Sıhhiye Çokkatlı Otoparkı içinde 200 
çocuğa doğrudan hizmet verecek biçimde 1200 m2'lik bir alan, 1 Temmuz 1993 tarihinden 
bu yana kullanılmaktadır. Sokakta çalışan çocuklara, burada, beslenme, sağlık bakımı, spor 
ve animasyon faaliyetleri,  eğitim yardımları yanında; sağlıklı-kalıcı meslek edinme yönünde 
çalışmalar da yaptırılmaktadır. Yine ailelere yönelik psikolojik danışma, tedavi ve 
yönlendirme hizmetleri de verilmektedir. 

Çalışan  Çocuklarla  İlgili  Son Durum 

Ülkemizde çocuk çalıştırılmasında en az yaş, uzun yıllar Genel Sağlığı Koruma 
Yasası'ndaki (Um.Hıf.K)  bir hükme dayanılarak 12 olarak korunmuştur. Bu en az çalışma 
yaşı 1983'te İş Yasası'nda yapılan değişiklikle 15'e yükseltilmiştir (Madde 67). Aynı 
maddeye göre, Çocukların sağlık ve gelişmelerine, okul veya mesleki eğitim ve mesleğe 
yöneltme programlarına devamlarına yahut öğrenimden faydalanma  kabiliyetlerine zarar 
vermeyecek nitelikteki hafif  işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılmaları 
mümkündür. 

Ancak, 1926 yılında çıkarılan Borçlar Yasası'nın getirdiği "Çıraklık Sözleşmesi" 
olanağı, çalışan çocukların, "çırak" adı altında çalıştırılabilmesi için açık bir kapı 
oluşturmuştur. 1977 yılında çıkarılan Çıraklık, Kalfalık  ve Ustalık Yasası ve 1986 yılında 
çıkarılan Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası ile de beslenen bu uygulama, devletin 
"çalışma" ve "eğitim" ile ilgili birimleri arasında bir anlaşmazlık konusu oluşturmuştur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, günümüzde, çalışan çocukların, 
haftada  5 gün işyerinde fiilen  üretim yapmakta oluşuna dayanarak, "işçi" tanımlaması 
getirirken; Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, haftada  bir gün Çıraklık Eğitimi 
Merkezlerinde teorik ve işyerlerinde haftada  beş gün pratik eğitim aldıkları savıyla 
"öğrenci" tanımlaması getirmektedir. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası da, kapsamına 
giren çalışan çocukları, bir yandan kısmi sigorta kapsamına sokarken, bir yandan da 
"öğrenci" olarak tanımlamıştır. 
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Ülkemizde, sosyal gerçeklik, çocukların erken yaşta çalışma yaşamına girmesi 
doğrultusundadır. Hiçbir yasak ve engelleme çabası, bugüne değin bu gerçeği 
değiştirmemiştir. 8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasıyla, tam zamanlı çocuk işçiliğin 
büyük ölçüde gerileteceği uzmanlarca da paylaşılmakla birlikte; çocukların çalışma 
yaşamına itilmesine yol açan gereksinmeler sürdüğü için, çocuk emeğinin biçim 
değiştireceği öne sürülmektedir. Okul dışı zamanlarda çalışan çocuk sayısındaki yükseliş, iş 
hukukunun koruyucu şemsiyesinden de yararlanamayacakları için çalışan çocuklar için bazı 
olumsuzluklara gebedir. 

Önümüzdeki dönem, yeni yeni araştırmalar ve yeni yeni eylem programları ile 
çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlama çabasına sahne olacaktır. 

Dileğimiz, "uzun" erimde olacağını kestirdiğimiz, çocuk emeğinin sona 
erdirilmesinin, yoksulluk, işsizlik ve sosyal güvencesizlik sorunlarının aşılarak, "ivedilikle" 
gerçekleştirilmesidir. 

Çalışan  Çocuklarla  İlgili  Kitap,  Makale,  Araştırma  ve Tez  Listesi 
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ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN KÜLTÜREL YAŞAMI 

Doç. Dr. Şeyda  AKS  EL 

Giriş 

Çalışan çocukların kültürel yaşamı başlığı çok kapsamlı ve iddialı bir başlık. 
Öncelikle bu başlığın hangi tanımlar çerçevesinde sınırlandırılacağına açıklık getirmek 
yerinde olacaktır. Bu bildiride, çok heterojen bir grubu oluşturan "çalışan çocuklar" 
kavramı, yalnızca kentlerde küçük sanayide ya da hizmet sektöründe tam zamanlı ve ücretli 
çalışan gençlerle kısıtlanacaktır. 

Şimdiye kadar bu grupla yapılan çalışmalarda genelde iki kaygının taşındığı 
görülmüştür. Bunların birincisi, bu çocukların çalışma nedenlerini ve çalışma koşullarını 
mikro ve makro düzeyde betimlemeye yönelik çabalardır. İkincisi ise daha etik bir 
yaklaşımla, bu çocukların çalışma nedeniyle içinde bulundukları zor, olumsuz durumlarını 
vurgulayarak bu gruba dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak ve dolayısıyla çocukların 
çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik proje ve önerileri üretmek olmuştur. Bu 
bildiride, çalışan çocukların kültürel yaşamlarını ele almakla yukarıda sözü edilen açıya 
yeni bir boyut katmak amaçlanmıştır. 

Kültürü, en genel anlamda, bir grubun yaşama biçimi olarak tanımlarsak, bizim 
şimdiye kadar bu çocukların yaşama biçimlerini dünyayı algılama ve anlamlandırmalarını 
yalnız bir boyutuyla-çalışmayla incelediğimiz ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çalışan 
çocukların kültürel yaşamını değerlendirmenin onları bütünsel bir çerçevede anlamaya 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Kültürün farklı  tanımlarını sonuç bölümünde 
tartışmaya açmak umuduyla öncelikle çalışan çocukların çalışma zamanları dışındaki 
sürelerini nasıl geçirdiklerini inceleyeceğiz. 

Ergenlik Döneminde Boş Zaman Etkinliklerinin Önemi 

Serbest zaman ya da boş zaman olarak nitelendirilen bu zaman diliminin önemi, 
endüstrileşmeye koşut olarak ortaya çıkmıştır. Çağdaş insan için eğlenme, dinlenme ve 
kendini yenilemeye yönelik bilgi ve beceri geliştirme işlevi olan boş zamanın gençler için 
gelişimsel olarak çok daha büyük önemi vardır. Zira ergenlik dönemindeki genç yeni bir 
toplumsallaşma sürecine girmiştir. Bu dönemde ailesinden bağımsızlaşan genç için akran 
ilişkileri önem kazanmıştır. Ayrıca yeni bir düşünce (soyut) sistemine geçen ergen yetenek 
ve becerilerini sınayarak kimlik arayışına girer. Bu hızlı gelişim döneminde, gencin bu söz 
konusu gelişim görevlerini yerine getirebilmesi çevresiyle ilişkilerinin nitelik ve niceliğine 
bağlıdır. Örneğin, yaşıtlarıyla etkileşim olanakları gence kendini tanıma ve geliştirme fırsatı 
sağlar. Ayrıca yaşıtlarıyla katılacağı etkinliklerin çeşitliliği, ergene duygu ve düşüncelerini 
paylaşma ve kendi beceri ve yeteneklerini sınama olanağı tanır. 

Çalışan çocuğun bu açıdan durumu nedir? Çalışma koşulları bu gençlerin sosyal, 
ruhsal ve kişilik gelişim görevlerini ne kadarıyla yerine getirmelerine olanak sağlamaktadır? 
Bu soruların yanıtları, bu çocukların iş-dışı sürelerini nasıl ve kiminle geçirdiklerinin 
irdelenmesiyle açığa çıkabilir. 

Çalışan Çocuklar ve Zaman Değerlendirilmesi 
Şimdiye kadar bu çocuklarla yapılan çalışmalar, çalışan gençlerin günlük, haftalık  ve 

yıllık olarak zamanlarını nasıl geçirdikleri konusunda bizi bilgi sahibi yapmıştır. Genel 
olarak günde 9-10 saat, haftada  6 gün çalışan bu çocukların yarıdan çoğunun öğle 
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tatillerinin ve yıllık izinlerinin olmadığı birçok araştırmacı tarafından  saptanmıştır 
(Fişek,1986; Saran ve Akkaya, 1988; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1995; Kozcu, 
1991; Bildik, 1998; Bakar, 1993). Ayrıca işyerleri ve yaşadıkları mekanların birbirinden 
uzak olması nedeniyle, söz konusu çocukların günlerinin ortalama 1-1,5 saatini da yolda 
geçirdikleri bilinmektedir (Aksel, 1997). 

Araştırmacılar, çalışan çocukların çalışma sürelerini saptayarak boş zamanları 
konusunda fikir  edinmenin yanı sıra, bu çocukların boş zamanlarını kiminle ve nasıl 
geçirdiklerini de irdelemişlerdir. 

- Şimdiye kadar daha çok erkek çıraklarla yapılan araştırmalarda, iş dışındaki bu çok 
kısıtlı zamanın hangi etkinliklerle geçirildiği gözden geçirilmiştir. Söz konusu 
araştırılmalarda dikkat çeken sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

-Çalışan çocuklar, iş çıkışı ve tek günlük hafta  sonu tatillerinde o kadar yorgun 
oluyorlar ki ana etkinlik olarak evde dinlenmek ve TV izlemek, müzik dinlemek gibi ev-içi 
pasif  faaliyetlerde  bulunuyorlar. 

-Tüm araştırmalarda sık sık dile getirilen bir başka boş zaman etkinliği ise "gezmek" 
yada "arkadaşlarla gezmek" olarak karşımıza çıkmakta. Bu yanıt, çırakların hem gerçekte 
yaptıkları etkinlik hem de yapmak istedikleri, özlemini duydukları etkinlik olarak 
belirtilmektedir. Bu yanıtlardan yola çıkarak, çalışan çocukların iki gereksiniminden söz 
etmek mümkün görünmektedir: 

1. Uzun süre işyerinde kalarak tek düze sıkıcı işlerde, çevresinden soyutlanmış 
biçimde çalışmak zorundaki genç, kapalı mekanlarda bulunmak yerine dış mekanlarda 
özgürce gezmek, dolaşmak istemektedir. 

2. İkincisi ise, içinde bulunduğu gelişim dönemine özgü önemli bir gereksinimi olan 
arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla birlikte olma isteğidir. 

Bazı araştırmalar, çalışan çocukların arkadaş ilişkilerini daha ayrıntılı incelemişler ve 
bu çocukların arkadaşlarını çoğunlukla oturdukları mahalleden seçtiklerini ortaya 
koymuşlardır. Zamanlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçiren bu çocukların işyerinde 
çok az arkadaşlarının olması onların işyerinde yaşadıkları toplumsal yalnızlığın bir ifadesi 
olarak yorumlanabilir. 

-Bazı çalışmalarda, çalışan ve öğrenci gençler arkadaş ilişkileri açısından 
karşılaştırılmış ve öğrenci gençlerin arkadaşlarını yoğunlukla okul çevresinden seçtikleri ve 
arkadaşlarıyla birlikte daha fazla  etkinlikte bulundukları saptanmıştır (Fişek, 1989). 

-Çalışan çocukların ev-dışı etkinlikleri arasında kahveye gitmek, sinemaya gitmek, 
spor yapmak, maça gitmek, atari ve bilardo oynamak gibi faaliyetler  göze çarpmaktadır. 

İzmir Çıraklık Eğitim Merkezinde Yapılan Araştırma Sonuçları 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, çırakların iş dışı zamanlarını nasıl 
değerlendirdiklerini gözden geçirdikten sonra, İzmir Çıraklık Eğitim Merkezinde 
gerçekleştirdiğimiz "Çalışan Çocukların Kültürel Yaşamı" adlı çalışmayı özetleyerek bu 
yaşamın biraz daha ayrıntılaştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışma, oto tamir, oto boya, Radyo TV tamir ve Bayan Kuaför  işkollarında çalışan 
146 çırakla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gençlerin %74'ü erkek, %26'sı kızdır. 11-18 
yaşları arasındaki çırakların yarısı ilkokul mezunu, %29 u ortaokul terk, %14 ü ise ortaokul 
mezunudur. 
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Çalışmamızda çırakların büyük bir bölümü (%73) öğle tatillerinin olmadığını 
belirtmişlerdir. Yine büyük bir bölümü akşam eve döndüklerinde dinlenmeye yönelik TV 
izlemek, müzik dinlemek gibi pasif  faaliyetlerde  bulunmaktadırlar. TV de tahmin edileceği 
gibi, erkekler daha çok spor programları ve dizileri, kızlar ise eğlence programları ve dizi 
filmleri  izlemektedirler. 

İş çıkışı yaşları 15'in üzerindeki çırakların bazıları arkadaşlarıyla gezdiklerini yada 
kahveye gittiklerini bazıları ise ek işlerde çalıştıklarını ifade  etmişlerdir. 

Hafta  sonları, çırakların yarısı arkadaşlarıyla gezdiklerini, %20'si ev-içi etkinliklerde 
bulunduğunu; % 10'u ise çalıştığını belirtmiştir (Bakınız Tablol). 

Tablo 2'de de görüldüğü gibi, kız ve erkek çırakların "en sevdikleri" etkinlikler 
açısından anlamlı biçimde farklılaştığı  gözlemlenmiştir. Kızların hemen yarısı en sevdikleri 
ve eğlendikleri etkinlik olarak ev-içi pasif  etkinlikleri belirtmiş; 1/4 ise "çalışmayı" en 
eğlendirici etkinlik olarak nitelendirmişlerdir. Geçen yıl yaptığımız araştırmada da 
görüldüğü gibi, çalışan kız çırakların üzerinde erkeklere oranla çok da büyük bir baskı 
vardır. Kızlar üzerindeki denetim hem aile hem de işveren tarafından  geçekleştirilir. Bu 
nedenle ev-dışında yaşıtlarıyla etkinliklere katılma ya da karşı cinsle birlikte olma izinleri 
olmayan bazı kız çıraklar için "çalışma" da bir tür eğlendirici etkinlik olarak 
algılanabilmektedir. 

Yukarıdaki sonuca paralel olarak, boş zamanın kiminle geçirildiği cinsiyet açısından 
farklılık  göstermiştir. Kızlar daha çok aileleriyle ve iş arkadaşlarıyla, erkekler ise daha çok 
mahalle arkadaşları ve karşı cinsten arkadaşlarıyla vakit geçirmektedirler. Erkekler yine 
kızlardan farklı  olarak kahveye, diskoya gittiklerini ve spor yaptıklarını belirtmişlerdir. 
Erkekler kızlardan daha fazla  sinemaya gittiklerini ve macera (%30), komedi (%28) ve seks 
(%23) filmlerini  tercih ettiklerini söylemişlerdir. 

Çalışan gençlerin en sevdikleri oyunlar seçilme sıklığı açısından şöyle sıralanabilir: 
top oyunları ve özellikle futbol;  iskambil ve Okey gibi kahvede oynanan oyunlar; atari ve 
bilardo. 

Cinsiyet açısından yanıtlara baktığımızda, kızların yarısının Sibel Can, Ebru Gündeş, 
Hülya Avşar gibi sanatçılara benzemek istediklerini; erkeklerin ise %30'nun Müslüm 
Gürses, Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül, Hakan Taşıyan gibi şarkıcılarla; %26'sının 
da Hagi, Hakan Şükür ve Baliç gibi futbolcularla  özdeşim kurdukları görülmüştür. İlginç bir 
diğer fark  ise kızların %29'nun erkeklerinse Tüm olanakları olsa boş zamanlarında ne 
yapmayı hayal ettiklerine verilen yanıtlar ise bize bu çocuklarla ilgili önemli ipuçları 
verebilir. Zira elde edilen sonuçlar, çırakların hayal edebildikleri ideal etkinliklerin gerçekte 
gerçekleştirdiklerini söylediklerinden pek de farklı  olmadığını göstermiştir. Bu da, bu 
çocukların çalışma koşullarının dolayısıyla zamansızlıklarının ve yorgunluklarının onların 
toplumsallaşma olanaklarını kısıtladığı ve boş zamanın hayalini bile kuramayacak bir benlik 
içine sıkıştırdığı şeklinde yorumlanabilir (Boidin, 1994). 

Araştırmanın en ilginç sonuçları, en beğendikleri şarkıcılar ve "kim gibi olmak" 
istediklerine verdikleri yanıtlardır (Bakınız Tablo 3,4,5). 

%12'sinin kimseye benzemek istememelerini belirtmeleridir. Bu sonucun ergenlik 
döneminde cinsiyet açısından toplumsal gelişim hızındaki farklılığı  yansıttığı söylenebilir 
(Bakınız Tablo 6). 
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Özdeşim kurma davranışı yaş grupları açısından da farklılaşmıştır.  Örneğin küçük 
yaş grubundaki çıraklar daha çok sporcularla özdeşim kurarken büyük yaş kümesindekiler 
daha çok sanatçılarla özdeşim kurmuşlardır (Bakınız Tablo 7). 

Özdeşim kurulan kişilerle çırakların en sevdikleri şarkıcılar karşılaştırıldığında, 
tutarlı paralellikler ortaya çıkmaktadır. 

Bu kişiler kimlerdir? 

Müslüm Gürses 
Orhan Gencebay 
Doğuş 
Hakan Taşıyan 
Ferdi Tayfur 
Mahsun Kırmızıgül 
Ahmet Kaya 

Görüldüğü gibi bu çocuklar daha çok arabesk şarkıcıları gibi olmak istemekte ve en 
çok da onların müziğine ilgi duymaktadırlar. 

Sonuç 

Bu çalışmayı ampirik sonuçları açısından özetledikten sonra bana düşündürdüklerini 
paylaşmak istiyorum. Ekolojik yaklaşım bakış açısıyla, çocuğun içinde yaşadığı ilişkiler 
sistemiyle karşılıklı etkileşim halinde olduğu kabul edilir. Bu etkileşim, çocuğun cinsiyeti, 
yaşı ve gelişim düzeyi gibi özelliklerinin yanı sıra çevrenin ona sunduğu özelliklerden de 
etkilenir. Ancak çocuk burada edilgen bir oyuncu değildir. 

Çalışan çocukları aynı sosyal sınıftaki  çalışmayan yaşıtlarından ayıran özellikler 
arasında eğitim düzeyi, çalışma koşulları, zamansızlık ve akran ilişkilerinin kısıtlılığı gibi 
öğeler sayılabilir. Bunlar çalışan çocukların bazı kültürel ürünlere ulaşmalarını etkileyebilir 
(Örneğin daha az kitap okumak, daha az spor yapmak ya da kısıtlı karşı cins ilişkileri gibi). 

Ancak içinde yaşanılan popüler kültürün var olan öğelerini nasıl algıladıkları ve 
bunları hangi gereksinimlerini doyurmak için kullandıkları, onları çalışmayan akranlarından 
ayıran önemli unsurlardır. 

Arabesk, belki Kral TV izleyen bir grup gencin beğenisini kazanan bir müzik türü 
olabilir. Burada üzerinde durulması gereken, bu müziğin ve müzisyenlerin çalışan çocuklar 
için ne ifade  ettiğidir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, çalışan çocukların gerek 
kültürel yaşamları gerekse yaşamı algılayışları ve ilişkileri değerlendirilirken arabeskin bir 
araç olarak kullanılmasının bu çocukların algılanışına yeni ve farklı  bir bakış açısı 
getireceği düşünülmektedir. 

Tablo 1 
Cinsiyet ve Boş Zaman Faaliyetleri 

Kadın Erkek Toplam 
Sayı 1 % Sayı | % Sayı | % 

Ogle Tatili 
Çalışıyorum 34 89.5 73 67.6 107 73.3 
Dinleniyorum 3 7.9 32 29.6 35 24 
Spor Yapıyor 1 2.6 2 1.9 3 2.1 
Yanıtsız - . 1 0.7 1 0.7 
Toplam 38 100 108 100 146 100 

Chi Kare= 7.81; sd=3; p=.050 
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Tablo l'in devamı 

Akşam 
Ev Faaliyeti 34 89.5 70 64.8 104 71.2 
Spor - 6 5.6 6 4.1 
Ark. Gezme 1 2.6 18 16.7 19 13 
Kahveye Gitme - . 8 7.4 8 5.5 
Çalışıyorum 3 7.9 3 2.8 6 4.1 
Yanıtsız - - 3 2.8 3 2.8 
Toplam 38 100 108 100 146 100 

Chi Kare= 14.42; sd=5; p=.013 
Hafta  Sonu 
Ev Faaliyeti 14 36.8 14 13 28 19.2 
Ev Dışı Faaliyet 1 2.6 10 9.2 11 7.5 
Ark. Gezme 15 39.5 56 51.9 71 48.6 
Spor - - 16 14.8 16 11 
Çalışıyorum 8 21.1 7 6.5 15 10.3 
Atari - - 1 0.9 1 0.7 
Araç Kullanma - - 3 2.8 3 2.1 
Yanıtsız - - 1 0.9 1 0.7 
Toplam 38 100 108 100 146 100 

Chi Kare=24.12; sd:8; p:.002 
Yıllık izin 
Tatil 15 39.5 38 35.2 53 36.3 
Deniz 2 5.3 10 9.3 12 8.2 
Ark. Gezme 4 10.5 8 7.4 12 8.2 
Evdeyim 2 5.3 1 0.9 3 2.1 
Spor - - 1 0.9 1 0.7 
Çalışıyorum 14 36.8 50 46.3 64 43.8 
Yanıtsız 1 2.6 - - 1 0.7 
Toplam 38 100 108 100 146 100 

Chi Kare= 7.361; sd=6; p=.288 

Tablo 2 
Cinsiyet ve En Sevilen Faaliyet 

En Sevilen Faaliyet Kadın Erkek To plam 
N % N % N % 

Ark. Gezme 5 13.2 13 12.0 18 12.3 
Aile Gezme 1 2.6 - - 1 .7 
Çalışmak 9 23.7 9 8.3 18 12.3 
Spor 1 2.6 19 17.6 20 13.7 
Karşı cins 1 2.6 12 11.1 13 8.9 
Pasif  faaliyet 15 39.5 10 9.3 25 17.1 
araç kul. - - 10 9.3 10 6.8 
Dans 2 5.3 7 6.5 9 6.2 
Sinema - - 7 6.5 7 4.8 
Yanıtsız 4 10.5 21 19.4 25 17.1 
Toplam 38 26 108 74 146 100 

Chi Kare=37.447; sd=9; p=.0000 

Tablo 3 
Kuaför  Çırakların Özdeşim Kurdukları ve Sevdikleri Şarkıcılar 

Kuaför  Çıraklar 
Kim Olmak istediği Sevilen şarkıcı 

iyi bir kuaför(5) Doğuş (7) 
Sibel Can (5) Ahmet Kaya (5) 
Ebru Gilndeş(5) Tarkan (5) 
Ahmet KayaJ4) Müslüm Gürses (3) 
Doktor(3) Ebru Gündeş (3) 
Kendim gibi (3) Azer Bülbül (2) 

Mustafa  Sandal (2) 
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Tablo 4 
Radyo-TV Çıraklarının Kim Gibi Olmak İstediği ve Sevdiği Şarkıcılar 

Radyo-TV 
Kim Olmak istediği Sevilen Şarkıcı 
Hakan Şükür (4) Orhan Gencebay (5) 
Atatürk (2) Ferdi Tayfur  (4) 
Orhan Gencebay (1) MahsunKırmızıgül(4) 
ibrahim Tatlıses (1) Doğuş (5) 
MahsunKırmızıgül(l) Tarkan (3) 
Kendim Gibi(l) Hakan Taşıyan (3) 
Kendi mesleğim.biri(2) İbrahim Erkal (2) 

Tablo 5 
Oto Boya ve Oto Tamir Çıraklarının Kim Gibi Olmak İstedikler ve Sevdikleri 

Sanatçılar 
Oto Tamir ve Ota Boya 

Kim gibi Olmak İstediği Sevilen Şarkıcı 
Kendim Gibi(6) Müslüm Gürses (7) 
Müslüm Gürses (3) Orhan Gencebay (6) 
Hagi (3) Hakan Taşıyan(6) 
Hakan Taşıyan (2) Cengiz Kurtoğlu (4) 
Orhan Gencebay (2) Ferdi Tayfur  (4) 
MahzunKırmızıgül(2) MahzunKırmızıgül(4) 

ibrahim Erkal (3) 
Mustafa  Sandal (3) 
Ahmet Kaya (2) 
Tarkan (2) 

Tablo 6. Cinsiyet ve Özdeşim. 
Kadın Erkek Toplam 

Özdeşim N % N % N % 
Sporcu - - 28 25.9 28 19.2 
Sanatçı 18 47.4 33 30.6 51 34.9 
Politikacı - - 2 1.9 2 1.4 
Kendim gibi 11 28.9 13 12 24 16.4 
Kendi mesl. 1 2.6 10 9.3 11 7.5 
Diğer mesl. 5 13.2 6 5.6 11 7.5 
Yanıtsız 3 7.9 16 14.8 19 13 

Chi Kare=22.549; sd=6; p=.000 

Tablo 7. Yaş Grupları ve Özdeşim 
11-14 15-18 To plam 

Özdeşim N % N % N % 
Sporcu 10 43.5 18 14.6 28 19.2 
Sanatçı 7 30.4 44 35.8 51 34.9 
Politikacı 1 4.3 1 0.8 2 1.4 
Kendim gibi 3 13 21 17.1 24 16.4 
Kendi mesl. 1 4.3 10 8.1 11 7.5 
Diğer mesl. - - 11 8.9 11 7.5 
Yanıtsız 1 4.3 18 14.6 19 13 

Chi Kare= 14.523; sd= 6; p= .02 
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SOKAK ÇOCUKLARININ YAŞAM KÜLTÜRÜ 

Doç. Dr. Sevil  ATAUZ 

Günümüz kentlerinde sokak çocukları, 'başıboş çocuklar' olarak da adlandırılır. 
Başıboşlukta, bir yersiz yurtsuzluk, yerinden koparılmışlık, bir yere ait olmamak ya da 
olamamak vardır. Terim, sadece bir sınıflandırmayı  değil aynı zamanda bir yaftalanmayı  ve 
dışlamayı da içerir. Bu'sadece bir linguistik ya da semantik sorunu değildir. Kullanılan dil 
aynı zamanda eylemdir, bir vizyon ve somut bir misyonun da aracıdır, pratikte neler 
yapılabileceğinin sembollerini de dışa vurur, bu durumda çocuklara karşı sembolik bir 
şiddet uygulanır (Cussianovich, 1997). 

Sembolik şiddet ile doğrudan şiddet arasında çok kısa bir mesafe  olduğu her zaman 
göz önünde tutulmalıdır. Aslında kullanılan dilin çok iyi çözümlenmesi gerekir. Bu da 
ancak sokak çocukları olgusunun çok iyi bilinmesi, hissedilmesi ve yaşanmasıyla 
gerçekleşir. Süreci yaşayan toplumsal aktörlerin deneyimlerini, çevrelerindeki karmaşıklığı, 
kendilerine ve çevrelerine bakış açılarını, gündelik yaşamlarındaki zenginliği ve 
karmaşıklığı, ancak onlarla birlikte yaşayarak onların bakış açılarıyla değerlendirebiliriz. 

Bu durumda sadece bir dil sorunuyla değil epistomolojik bir sorunla da karşı karşıya 
olduğumuzu belirtmekte yarar vardır. Akademisyenler, psikologlar ya da sosyal çalışmacılar 
olarak kendimizi sokak çocuklarının yerine koymak, aynı zamanda bir seçimdir de. Bu, 
sadece çocukların dünyasında olup biteni gözlemek ve anlamak için değil, aynı zamanda 
toplumu da farklı  bir gözle, farklı  bir bakış açısından yeniden okumak için de bir çıkış 
noktasıdır. 

Bu sunuşta, 1989'dan bu yana İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'de 
yaptığım araştırmalar ve uygulama projeleri sırasında sokak çocuklarının tanıklık ettiğim 
yaşamından hareket ederek, sokakta var olan çeşitli 'kültürlerden' / sokağın yaşam 
dinamiklerinden söz edeceğim. Burada tartışılanlar o araştırmalarda elde edilen istatistik 
bilgilerden ve çocukların yaşam hikayelerinden süzülüp gelen bir tortu olarak anlaşılmalıdır. 

Sokağın Çocuk İçin Anlamı Nedir? 

Sokak çocukları, sokağı, yetişkinlerden, kendi yaşındaki diğer çocuklardan, hatta 
aynı sosyo-ekonomik düzeyde olup da sokakta bulunmayan çocuklardan farklı  algılarlar. 
Sokaklar, sokakta çalışan çocuklar için büyük bir işyeri, onların ekmek teknesi. Onlar 
zorunlu olarak, akşam eve para götürmek için oradalar. Okula gidenler için sokak, okula 
rakip, okulu bırakmak zorunda kalanlar için ise oyun, çalışma ve alternatif  bir eğitim alanı. 

Evden kaçanlar, sokakta yaşayanlar için sokaklar, merak ve korkunun karıştığı 
maceralarla bağlantılı ve değişken. Çok farklı  insanlara ve olaylara açık. İstanbul'da evden 
kaçan çocuklarla yaptığım araştırma sonuçları, evden kaçma nedenleri arasında macera 
arayışının en başta gelen neden olduğunu göstermişti (Atauz, 1990). Aslında sokaklarda 
yaşam, çocuk için çok zor da olsa, hiç değişmeden var olan bir acı ve sefalet  kaynağı 
değildir. Sokakta, araştırmacıları ve çalışanları en fazla  şaşırtan hususlardan biri, sokağın 
tüm olumsuz koşullarına rağmen, pek çok çocuğun neşeli ve güler yüzlü olmasıdır. Bunda 
etkili olan iki husus vardır: Sokaktaki çocukların çoğu özellikle de çalışan çocuklar, içinde 
bulundukları gerçeği kabullenmişler ve içselleştirmişlerdir. Diğer yandan, çocukların sokağa 
gelmeden önce çocukların içinde buludukları ortam (genellikle de ev ortamı) o kadar itici 
ve acılarla doludur ki, sokak bir yerde onların bu acılarından arındıkları yer olmaktadır. 
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Şiddet Kültürü 
Sokak çocuklarının hayat hikayelerine şiddet hakimdir. Çocuklar, neredeyse bir 

şiddet kültürü içine doğmuşlar ve şiddetle birlikte toplumsallaşmışlardır. Sokakta yine 
şiddet içinde yaşamaktadırlar; okulda ve evde şiddet, açık ve üstü örtülü bir biçimde, ama 
sürekli olarak vardır. Bu yüzden şiddet onların kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. 

Çocukların dünyasında şiddeti üretenler çoğunlukla erkeklerdir. Başta babaları ve 
ağabeyleri olmak üzere, polisler, zabıtalar, patronlar, öğretmenler, onlara tecavüz edenler, 
hep erkeklerdir. Çocuklar kendilerini kurban olarak görürler ve şiddetin marjinallerin 
yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu bilirler. 

Çocukların evden ayrılma nedenlerinin başında, evdeki dayak gelmektedir. 
Çocukların üçte biri babası veya üvey babası dövdüğü için sokaktadır. Yine ailelerin üçte 
ikisinde babalar anneleri dövmektedir. Ailede, üvey anne ve babaların varlığıyla giderek 
katmerlenen şiddet, çocuğun evden uzaklaşmasının nedenlerinin başında gelmektedir. 
Bunun yanında, çocuğu evden kovma, aşağılama, küfretme,  eve almama, bir yere kilitleme, 
ellerini, ayaklarını bağlama gibi cezalar da, evdeki şiddetin farklı  biçimleridir. 

Maddi yetersizlikler yanında çocukların büyük bir kısmının okuldan uzaklaşma 
nedeni de okuldaki şiddettir. Çocuğa yönelik istismar biçimleri, alay etme, aşağılama gibi 
duygusal istismar biçimlerinden başlayarak, kulak çekme, tokat vurma ve dayak gibi, 
fiziksel  istismar türlerine doğru geniş bir çeşitlilik göstermektedir. 

Sokakta çalışma ile kapalı işyerlerinde çalışma genelde geçişlidir. Araştırmalarımız, 
azımsanmayacak sayıda çoçuğun, sokakta çalışmayı veya yaşamayı seçmeden önce, kapalı 
işyerlerinde çalıştığını göstermiştir. Genelikle on kişiden az kişinin çalıştığı atölye tipi 
işyerlerinde çalışan çocuklar, her türlü korunma ve sosyal güvenceden yoksundur. 
Çocukların hayat hikayeleri, bu işyerlerinde başta dayak olmak üzere, her türlü duygusal ve 
fiziksel  istismarın yaygın olduğunu doğrulamaktadır. Bazı iş kollarında ise, ustaların 
atölyede sürekli içki içtiğine tanık olunmuştur. Olumlu rol modellerinin olmadığı ve çocuğu 
sürekli istismar eden bu işyerlerinden kaçma, çocuk için bir kurtuluş olmaktadır. 

Sokaklardaki çocukların az da olsa bir bölümü, halen devlet korumasında 
görünmektedir. Yetiştirme yurtlarından kaçan bu çocukların önemli bir bölümü, kurumsal 
istismar tabir edilen, şiddet biçimlerine maruz kalmışlardır. Üzülerek belirtmek gerekir ki 
bu kurumlarda da, duygusal ve fiziksel  şiddet azımsanmayacak düzeydedir. 

Yukarıda görüldüğü gibi sokaklar, evdeki, okuldaki, işyerindeki ve kurumdaki 
şiddetten kaçan çocuklarla doludur. Bu yüzden çocuklarla koruyucu / önleyici veya 
rehabilitasyona yönelik yapılan çalışmalarda ve sokak çocuğuna yapılacak müdahale 
stratejilerini belirlemede bu 'itici nedenlerin' üstünde önemle durmak gerekir. Çocukların 
üstünde göreli olarak bir denetim ve koruma sağlama işlevi olan aile, okul, işyeri ve 
koruma kurumundan kaçıp sokağa gelen çocuk, sokakta var olan şiddete karşı bütünüyle 
korumasız kalmaktadır. 

Sokakta Çocuğu Sarmalayan Şiddet Odakları ve Riskler 
Sokaklarda çalışan ve yaşayan çocukları ortak ve farklı  tehlikeler beklemektedir. 

Sokak çocukları büyük kentlerin en kalabalık ve trafik  yoğunluğunun en fazla  olduğu 
merkezlerinde bulunurlar. Uzun saatler hava kirliliğine ve gürültüye maruz kalmak çocuğun 
ruhsal ve bedensel sağlığı üzerinde kalıcı etkiler yaratır. Trafik  ışıklarında dilenen veya 
birşeyler satmaya çalışan çocukların, başta küfür  olmak üzere dövülme, kaçırılma gibi farklı 
istismar biçimleriyle karşı karşıya olduğu görülmüştür. 
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Dünyada sokak çocuklarının yoğun olduğu kentlerde, bu çocuklara açık veya örtük 
bir şiddet uygulanır. Bu şiddet, Brezilya, Peru, Guatemala gibi ülkelerde özel timler 
oluşturarak çocukları imha etmeye kadar varabilmektedir. Ülkemizde, çocuklara karşı 
acımayla ve yardım duyguları ile başlayan ilgi giderek yerini şiddete bırakmaktadır. 
Özellikle çocukların karşılaştığı öldürme olaylarını izleyen günlerde televizyonunda 
katkısıyla bütün sokak çocuklarına 'tinerci' yaftası  yapıştırılmasıyla birlikte, halkın ve 
yetkililerin tutum ve davranışlarında gözle görünür bir fark  izlenmiştir. Çocuklara yönelik 
organize davranışlar sadece aşağılama, küfür  ile kalmayıp, onları toplayıp kentin uzak 
semtlerine veya kent dışına atmaya kadar varabilmektedir. İstanbul sokak çocuklarının, 
polis tarafından  toplanıp götürüldüğü yer Çorlu ve Tekirdağı'dır. Çocukların götürüldüğü 
yerlerden geri dönmeleri için paralarınm alınması sıkça karşılaşılan bir uygulamadır. 

Sokakta Rekabet ve Dayanışma Kültürü 
Sokak çocuklar için bilinmezliklerle dolu bir ormandır. Bu yüzden sokakta, orman 

ve doğa kanunları işler. Güçlü olan ayakta ve hayatta kalır. Sokakta kalabilenlerin her 
zaman fiziki  olarak en güçlüler olması gerekmez. Ancak, uzun süre sokakta kalmak belirli 
bir zeka düzeyini ve dayanıklılığı gerektirir. 

Sokak yaşamında, paradoksal da görünse, bir yandan rekabet diğer yandan 
dayanışma vardır. Sokakta iş yapacak mekanlar, genellikle belirli gruplar veya çocuklar 
tarafından  adeta parsellenmiştir. Özellikle gelip geçenin çok olduğu caddeler, kavşaklar, 
yaya yolları, üst geçitler, parklar, okul ve hastane önleri belirli kişi ve grupların denetimi 
altındadır. Örneğin, Ankara'da Yüksel Caddesi, Sakarya Caddesi, Güven Park'da herkesin 
yeri bellidir ve bu yerler yetişkinlerin denetimi altındadır. Akşam eve para götürme baskısı 
altında gününü geçirmek ve akşam yaklaştıkça artan kaygı, çocuklar arasındaki rekabet 
ortamını da körükler. Kavgalar özellikle akşam saatlerinde başlar. Özellikle, bar, meyhane, 
pavyon ve restoranlar önünde çiçek satan çocukların, gece yarısından sonra ellerindeki 
çiçekleri bitirebilmek için birbirini iterek müşteri kapmaya çalıştığı gözlenir. Aynı çocuklar, 
bütün çiçeklerini sattıktan sonra, hep birlikte bir taksiye atlayarak evlerine dönerler. 

Sokakta yaşayan çocuklar için sokak, açlığın, acının, dışlanmışlığın, traumaların ve 
yalnızlığın alanıdır. Bu çocuklar diğer çocuklardan çok farklıdır.  Başta ailesi, okul ve işyeri 
olmak üzere, toplumun bütünü tarafından  giderek dışlandıkları için, toplumun benimsediği 
normları hor görürler. Bu gruptaki çocukların 'mülkiyet' anlayışları oldukça farklıdır. 
Kendilerinin hiç birşeyleri yoktur, olmamıştır, kaybolmuştur ya da birilerine verilmiştir. 
Diğerlerinin mülkiyet düşkünlüğüne değer vermeleri çok güç olmaktadır. Bu yüzden her 
şeyi her an isteyebilirler, ya da kendilerinde olanı başkalarına verebilirler. Burada sınırları 
yoktur. Projeler kapsamında çocuklara verilen giyeceklerin hızla ortadan yok olması ya da 
satılması bu yüzdendir. Onların hayatta en kıymet verdikleri ve asla kaybetmeyi göze 
alamadıkları şey (eğer ailesi tarafından  çıkarılmışsa) kimlikleridir. Bazılarının ise 
varoluşunu ispatlayabileceği hiç bir kanıtı yoktur. 

Sokakta yaşayan çocuklar, genellikle alt gruplar içinde varlıklarını sürdürürler. 
Çocuklardan birinin elindeki para, yiyecek ve giyecek üzerinde, diğerlerinin de hakkı 
vardır. Zaman zaman parası olan çocuk diğerleri üzerinde egemenlik kurmaya çalışırsa da, 
para çok çabuk eriyip bittiği için bu üstünlük uzun süre devam etmez. Bu çocukların eve 
para götürmek gibi bir zorunluluğu olmadığından, yiyecek ve giyeceği muhafaza  edecekleri 
yerleri de bulunmadığından, elde olanı genellikle günü gününe tüketirler. Ertesi güne birşey 
bırakmamak, onların gelecek oriyantasyonu hakkında bazı ipuçları verir. Onlar için geçmiş 
ve gelecek değil, o an önemli ve hayatidir. 
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Belirsizlik Kültürü 
Sokak çocuklarının büyük bir kısmı, sokaktaki hayatın katılımcısı değil 

izleyicisidirler. Onların kentin yaşamıyla bütünleşmeleri için bütün kanalları kapanmıştır. 
Bir bakıma, kentin acımasızlık ve dışlanmışlığa terkettiği marjinallerinin en başında gelirler. 
Sokakta, zaman kavramı çok farklıdır.  Çoğu kez, çocuğun kendi hayatına ilişkin bir 
kavramsallaştırmasının olmadığı görülür. Bu husus projelerde yer alacak olan kısa erimli ve 
uzun erimli etkinlikler için önemlidir. 

Sokakları kendilerine mekan edinmiş çocuklar, tecavüze uğramamak için, genellikle 
gece uyumazlar. Bu yüzden pek çoğunun gündelik alışkanlıkları diğer insanlardan farklıdır. 
Çocukların gündelik planları ya da rutinleri yoktur. Sabah ya da öğle saatlerinde uyandıkları 
zaman, o gün ne yapacağını, ne yiyeceğini, nereye gideceği belirsizdir. Bu nedenle çocuklar 
anlık önerilere her zaman açıktırlar. Normal çocukların yaşamında olan ve onların 
yaşayışına bir düzenlilik getiren sınırlamalar, bu çocuklar için geçerli değildir. Örneğin, 
"gidiyoruz" dendiğinde, sokağı, mahalleyi hatta şehri tereddütsüz, anında terkettikleri 
görülür. Yiyecek bulduklarında, sınırsız yiyebilmekte, sigara bulduklarında sınırsız 
içebilmektedirler. 

Çocukların, zaman, mekan ve gelecek kavramları, uzun süre değişken, sınırsız ve 
belirsiz bu ortamda yaşamalarından dolayı, dumura uğramıştır. 'Büyüyünce ne olacaksın' 
gibi sorular, genellikle, anlamsız kalmaktadır. Çoğu zaman, akşam ne yediğini, sokakta 
kaldığı süreyi, bir gün içinde ne yaptığını tanımlayamaz. Uzaklık da, onlar için soyut ve 
belirsiz bir kavramdır. Çoğu kez, gidecekleri yer farketmediği  için şehir içinde çok fazla  yer 
değiştirirler ya da şehir dışında sınırsız seyahat edebilirler. Bu yüzden çalışmalar sırasında 
çocukların oldukları yerleri, tespit etmek ya da bir randevuya gelmelerini sağlamak oldukça 
güçtür. 

Sokakta çalışan çocuklar için, durum oldukça farklıdır.  Onlar tanımlanmış bir alanda 
varlıklarını sürdürürler. Şehir içinde en çok yer değiştiren simitçilerin ve çöp toplayıcıların 
bile, belirli bir güzergahı ve rutini vardır. Eve dönecek olmaları ve aile denetimi, onların 
hayatına göreli bir düzenlilik getirir. 

Yaşam Şavaşı ve Çocukların Çalışma-îş Dünyası 

Sokakta varolabilmek, sokakta tutunabilmek, büyük bir çabayı gerektirir. Çocukların 
önemli bir bölümü, boyacılık, simitçilik, poşetçilik gibi işlerde çalışarak ya da dilencilik 
yaparak, sokakta kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlarlar. Yaşam onlar için zordur. 
Adeta içinden çıkılması çok zor bir girdaba girmişlerdir. Bir kısmı başlangıçta çalışmayı 
okulla birlikte sürdürme becerisini gösterse de, özellikle ilkokuldan sonra giderek eğitimden 
kopar ve sokağa entegre olur. Çocuğun toplumsallaşmasında çok önemli bir rolü olan 
sokakta, kendileri gibi, sermaye gerektirmeyen, marjinal işlerde çalışan, ailesi tarafından 
sokağa gönderilmiş yüzlerce çocuk vardır. 

Çocukların sokakta çalışması, büyük ölçüde ailenin ekonomik yetersizliğine bağlıdır. 
Bugüne kadar yapılan araştırmalar çocukların, kırsal kökenli ailelerden geldiğini gösteriyor. 
Bu aileler için çocukluk, sadece eğitim ve oyuna ayrılan ayrı bir kategori değildir. Kırsal 
yörelerde, çocuklar alışılmış yaşam biçiminin de etkisiyle çok küçük yaşlarda çalışmaya 
başlarlar ve ailenin üretimine katkıda bulunurlar. Bu yüzden kente geldiklerinde çocukların 
sanayide veya sokakta, çalışması onlara, yabancı gelmiyor. Kentin ailelere sunduğu 
imkanlar ve kentle bütünleşme kanalları tıkandıkça, aileler giderek marjinalleşiyor ve anne 
ve babaların sürekli ve güvenceli işlerde çalışmaları imkansız hale geliyor. Aileler 
çocuklarını ya ayakta kalabilmek, günü kurtarabilmek için, ya da kentin tüketim normlarına 
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uyabilmek için çalıştırıyorlar. Bu yüzden sokaklarda çalışan çocuklar arasında, ailenin 
geçimini sağlamaya çalışan çocukların yanında, evin buzdolabı ya da çamaşır makinası 
taksitini ödemek için çalışanlar da vardır. 

Nedeni ne olursa olsun sokakta uzun saatlerini geçiren çocuk için çocukluk çok 
erken bir dönemde sona erer. Kimileri için beş - altı kimileri için sekiz - dokuz. 'Sokak 
çocuğu' çok kısa bir 'sokak genci' olur. Daha sonra da ülkenin niteliksiz işgücüne katılır. 
Büyük çoğunluğunun kentin formel  sektöründe yer edinmesi hemen hemen imkansızdır. Bu 
da, çocuğun 'çekirdekten yetişmesi' için çalıştırılması gerektiği mitinin ne kadar dayanıksız 
olduğunu gösterir. 

Sanayi ve hizmet sektörünün canlı olduğu kentlerdeki sokak çocukları, sokakta 
varolma savaşına bütünüyle entegre olmadan önce, kapalı işyerlerini denemişlerdir. 
Özellikle imalat sanayinde alternatif  iş imkanlarının olduğu şehirlerde, çocukların iş 
deneyimleri çok fazladır.  Ancak çocukların sokağı seçme nedeni temelde, kapalı 
işyerlerindeki iş yükünün çok ağır çalışma saatlerinin çok uzun ve işyeri koşullarının çok 
sıkıcı olmasıdır. 

Çocuk için birincil amaç para kazanmaktır. Bu yüzden, parayı sadece bir şeyler 
satarak ya da fiziki  gücünü kulanarak kazanmanın yanında dilenmek, 'sinyal çekmek', hatta 
hırsızlık ve yankesicilik bile, gündelik geçimlerini karşılamaya yönelik olduğu için, iş 
olarak görülüyor. Çocuğun gözüyle baktığımızda, yapılan iş veya eylem ne olursa olsun, 
oyunun adı ayakta kalmaktır; eve para götürmektir, günü kurtarmaktır. Eve, götüreceği 
parayı denkleştiremediği için evine dönemeyen, ya da kapısının önüne kadar gidip 
korkusundan içeri giremeyip, kapının önünde uyuyan çocuk sayısı küçümsenmeyecek kadar 
fazladır. 

Sokakta yapılan ve enformal  sektörün kapsamına giren işler, sokaklar kadar eski ve 
bir o kadar da globaldir. Sokak çocukları, tüm ülkelerde benzer işleri yapıyorlar. Ayakkabı 
boyacılığı, hamallık, çiçek, çiklet, poşet satıcılığı, çöp toplamak, araba park yerlerinde 
çalışmak, araba yıkamak, vb. Tüm dünya kentlerinde sokakta çalışanlar arasında bir kontrol 
mekanizması ve bir hiyerarşi vardır. 

Bu hiyerarşi çocukların kendi aralarında olabileceği gibi, yetişkinler dünyasına 
çocukların katılmasıyla belirlenebilir. Hiyerarşi bazen yaş, bazen etnik grup, bazen 
hemşehrilik esasına göre tanımlanır. Bazı pazarlar, bazı işporta tezgahları, hatta iş kollarının 
(Ankara'da simitçiliği Çorumluların denetlemesi gibi) kontrolü belirli gruplara aittir. 
Çalışmalarımızda, okul önlerinde veya caddelerin önemli noktalarındaki simit satıcılığının 
dolar bazında kiralandığına şahit olduk. Yine pek çok çocuğun yetişkinler tarafından  çeşitli 
işlerde çalıştırıldığını gördük. Sokakta başkaları hesabına çalışma, yetişkin bir tartıcının 
sahip olduğu elektronik tartılarda çocukları çalıştırması, veya belediyeden ihale veya 
kiralama ile alınan işyerlerinde çocukların çalıştırılması, bütün büyük şehirlerimizde çok 
yaygındır. 

Göreli olarak yasal bir temele dayanan bu tür işlerin yanında, çocukları illegal işlerde 
çalıştıranlar da vardır. Bunların başında çocuğu hırsızlık ve yankesicilik gibi suçlara 
yöneltenler gelir. Sokaklarda, çocukların tabiriyle onların 'çocukları koşturanlar' (onları 
çalıştıranlar) vardır. Arabalardan çalınan radyo ve teypler; motorsiklet ve isiklet; evlerden 
ve dükkanlardan çalınan eşyaların satışı bir yetişkinin denetiminde yapılır. 

Sokaktaki kız ve erkek çocukların, fuhuş  sektöründe çalıştırılması da uluslararası 
düzeyde oldukça yaygın bir olgudur. Başta İstanbul olmak üzere, diğer büyük 
şehirlerimizde çocuk fuhuşu  olgusu giderek yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla, özellikle bazı 
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bölgelerimizde, kız çocuklardan daha çok erkek çocukların sokakta pazarlandığına şahit 
olduk. Çocuklara, 1998 yaz aylarının rayiciyle 500 bin ile 1 milyon lira arasında (iki dolar 
civarında) değişen bir değer biçilmiştir ve onlar bu istismarın sessiz kurbanlarıdır. 

Suç ve Çeteler 
Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sokak çocukları, korku ve endişe odağı ya 

da potansiyel suçlu olarak görülür. Aile denetiminden uzak, tek başına veya grup içinde 
sokakta yaşamak, çocukları kolaylıkla suç odaklarının eline düşürmektedir. Dünyanın her 
yerinde sokaklara egemen olan enformel  ya da yasadışı işler, çocuğun yaşama alanıyla 
içiçedir. Çocuk bir süre dirense de, geçimini sağlamak ya da sokakta var olabilmek için bu 
kıskacın içine girmektedir. 

İstanbul'da Ankara'da, İzmir'de çocukların yetişkinler tarafından  kandırılmasına ve 
sömürülmesine tanık olduk. Başlangıçta ufak  tefek  hırsızlıklarla başlayan bu süreç, giderek 
suç örgütlerinin dünyasına girmekle sonuçlanır. Bir kere girildi mi bu çetelerden kurtulmak 
çok zordur, hatta imkansızdır. 

Sokakta yaşayan çocuğun varlığını sürdürebilmesi için, bir arkadaş grubunun 
desteğine ve korunmasına ihtiyacı vardır. Özellikle daha büyük yaştaki çocuklar, 
arkadaşlarıyla örgütlenerek kendi 'çetelerini' kurarlar ve eylemlerini başkalarının değil, 
kendi hesaplarına gerçekleştirirler. Ancak bunlar, gerçek anlamda organize bir suç örgütü 
gibi çalışmazlar. Genellikle günlük gereksinimlerini karşılamak için ufak  tefek  objeler ya da 
yiyecek maddeleri çalarlar. Bu tür çalma eylemleri, onların bakış açısından tam anlamıyla 
'suç' değildir. Özellikle uzun süredir sokakta yaşayan çocuklar için bu tür eylemler, yarı 
macera, yarı oyundur. Genellikle çaldıkları değersiz şeyler oldukları için, yakalansalar da 
çoğu zaman bağışlanırlar veya poliste cezalandırılıp bırakılırlar. 

Bu tür bilgiler sokakta anında duyulduğundan, diğer çocuklar da önemli bir ceza 
almayacağını ve takibata uğramayacaklarını bilirler. Gaziantep'te grup halinde çaldıkları 
için hapis cezasına çarptırılan çocukların durumu, çocuklar için oldukça şaşırtıcı bir örnek 
olmuştur. 

Çocukların bir bölümü için suç kapsamı içindeki eylemler, onların güçlerini -birey 
olarak ve grup halinde- sınadıkları bir süreçtir. Sokakta gücün tanımlanması, bu tür 
süreçleden geçerek mümkün olur. 

Çocuk ve gençlerin hırsızlıklarının bir bölümünün, ana-baba baskısına ya da 
duygusal etkileşim eksikliğine karşı bir tür simgesel davranış olduğu düşünülmektedir 
(Yavuzer, 1993). Çocukların bir kamu, sokakta yaşayarak ailelerini ve insanları 
cezalandırdıklarını, bir kısmı da insanların parasını ve malını alarak onlardan öç aldıklarını 
belirtmişlerdir. 

Sonuç 
Kırdan kente göç, yoksulluk, ebeveynlerin işsizliği ve eğitim olanaklarının sınırlılığı 

gibi nedenlerle ortaya çıkan sokak çocukları sorunu, büyük kentlerimizin giderek büyüyen 
bir sorınu olmaya devam etmektedir. Sokak çocuklarına ilişkin önlemlerin ve politikaların, 
istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet gibi Türkiye'nin temel kalkınma sorunlarından 
bağımsız düşünülemeyeceği açıktır. Ancak sokak çocuklarının durumu acildir. Bugünki 
sokak çocuklarının çok kısa bir zamanda sokak genci ve giderek sokak serserisi olduğu 
unutulmamalıdır. 
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Sokak çocukları sorununa, kısa ve uzun erimli hedefler  belirleyerek, gerçekçi bir 
biçimde ve kademeli bir stratejiyle yaklaşmak gerekir; böyle bir yaklaşım iki temel alanda 
çözüm hedeflenmelidir: 

I. Sokak çocukları sorununa (1) Genel anlamda korunmaya muhtaç çocuklar 
sorunsalı ve geleneksel yardım yöntemleri dışında bir paradigma çerçevesinde yaklaşmak, 
(2) Bu yaklaşımda gerçekleştirilen araştırmalar, uygulama projeleri ve çocukla çalışma 
yöntemlerinde sokak çocuklarının, çocuğun normal gelişiminin ayrılmaz parçası olan aile-
okul-toplum idealinin çöküntüye uğradığı bir 'farklı'  ortamda yetiştiği bilincinden hareket 
etmek, (3) Sokak çocuklarının hayata adalete, politikaya, sevgiye ve dayanışmaya bakış 
açısını, onların benlik saygısı, dayanma gücü ve kimlik arayışının temellerini irdelemek. 

II. Çocukların aktif  katılımcılar olduğu, amaçlarını ve hedeflerini,  kendilerinin 
belirlediği alternatif  projeler yaratmak, onların toplumda seslerini duyuracakları ve değişim 
potansiyellerini sergileyecekleri iletişim kanallarını olanaklı kılmak. Çocukları toplumdan 
soyutlayan, dışlayan ve yabancılaştıran projeler yerine, toplumsal rollerini yeniden 
belirlemede onların katılımcı bir biçimde başrolü oynamalarını hedeflemek. 

Kısaca, sokak çocuklarının yeniden tanımlanması olarak nitelendirilebilecek olan bu 
yaklaşım, araştırmacıların, bilim çevresinin, kurumların, çocuklar çalışanların ve toplumun 
bütünününün, soruna farklı  yaklaşabilmesini zorunlu kılar. 
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İSTANBUL'DA SOKAK ÇOCUKLARI: 
1963-1998 ARASINDA BİR DEĞERLENDİRME 

Prof.Dr.  Esin KÜNTAY 

1- Giriş: Sorun Üzerine 

İstanbul'da Sokak Çocukları gerçeğinin 1960'lı yıllardan günümüze dek olan 
görüntüsünü bu tebliğde irdelemeyi deneyeceğiz. Günümüzde "sokak çocukları" sorunu 
basında ve kamuoyunda en fazla  tartışılan konulardan biridir. Son zamanlarda medyada, 
kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından  konu sık sık ele alınarak önemi 
üzerinde durulmaktadır. Kamuoyunda bu yönde duyarlılık yaratılmasının başlıca nedenleri, 
büyük kentlerde sokak çocuklarının sayılarının giderek gözle görülür biçimde artmakta 
oluşu, uluslararası örgütlerin konuya verdiği önem ve çocuk haklarıyla ilgili özel yasal 
düzenlemelere gidilmesi hususlarıdır. Günümüzde tepkilerin duyarlılık yarattığını söylesek 
de, konu kuşkusuz aniden patlak veren yeni bir sorun değildir. "Taşı toprağı altındır" 
şeklindeki düşsel imajın yarattığı tutkuyla daha 1950'li yıllardan beri pek çok kişi ve ailenin 
göç ettiği İstanbul'da nüfus  aritmetik olarak çoğalırken, sorunların yükseliş grafiği 
geometrik diziler halinde artmaktadır.1 

Modern yaşamın kab'ı olan kentte; aşırı lüks ve fakirlik;  yasalara saygı ve suç; 
dengeli toplumsal örgütlenme ve ürkütücü düzensizlik vb. birbirine olağnüstü zıt özellikler 
birarada bulunmaktadır. İstanbul gibi metropoliten alanlarda böylesi çarpıcı zıtlıklar daha 
net olarak göze çarpmakta, yeni yetişen kuşakların karşılaştıkları riskler abartılı boyutlarda 
sorunlara yol açmaktadır. 

"Sokak Çocukları" konusunu kaleme almadaki amacım; hem söz konusu çocukların 
karşılaştıkları riskleri gözler önünde sergilemek, hem de yeni bir konuymuş gibi gündemde 
tutulan bu sorunu, 1960'lı yıllardan itibaren ele alarak son zamanlara kadar meseleyi ne 
denli savsaklamış olduğumuzu da göstermektir. Önlem almak elimizdeyken, onu 
yapmadığımızı vurgulamalı, kendi kendimizi eleştirmeliyiz. Yoksa renkli basında ifade 
edildiği şekliyle, günümüzün "in" konuları arasında yer alan sokak çocukları sorunu 
etrafında  yaygara koparmak, benzetme yerinde ise, "soğumuş yemeği ısıtıp sofraya  yeniden 
koymak" gibidir. Bu açıklamalarımızın yanlış algılanmasını da istemiyoruz. Günümüzde, 
özellikle konuyla ilgilenen, sokak çocuklarına yardım eden, sorunlarına çözüm getiren sivil 
toplum örgütlerinin gösterdiği çabayı övgüyle karşılıyoruz. Önlem almakta geç kalındığı 
için çok ciddi bir soruna dönüşen sokak çocukları olgusu üzerine eğilinmediği sürece 
giderek yaratacağı toplumsal şokları gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim son günlerde 
"öğretmen cinayeti" gelinen noktanın dehşetini ortaya koyarken, sokak çocuklarının 
tümünün yok edilerek ortadan kaldırılması yolundaki yetkili kişiler tarafından  dile getirilen 
korkunç, çözüm formülleri  de aynı derecede ilkel yaklaşımların örneğini oluşturuyor. Daha 
1960'lı yılların başında evlerinden ilk kez kaçan, sokakları yaşam mekanı olarak kullanan 
küçük yaştaki çocukların davranışlarının gerisindeki temel etkenler irdelenip çözüm 
getirilebilseydi, asayişten sorumlu emniyet birimlerinin günümüzde başetmek zorunda 
kaldıkları sorunların sayısı kuşkusuz daha düşük olacaktı. 

' Danielson, Michael N., Keleş, Ruşen, The politics of  rapid urbanization, government and growth in 
modern Turkey, Holmes and Meier Publishers Inc., New York, 1985, s.68-69. 
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2- Sokak Çocuğu Kavramı, Grupları ve Özellikleri 

"Sokak çocukları" sorunu dünya metropollerinin hemen tümüne özgü, ortak yönleri 
olan, evrensel bir toplumsal olgudur. Konuyla ilgili kaynaklarda bir çok sokak çocuğu 
tanımına rastlamaktayız. Sokak çocukları, "aileleriyle çözülmüş, kopuk ilişkileri olan, 
sokaklarda geceleyen, yaşayabilmek için sık sık yasa dışı davranışlarda bulunan2 18 yaşın 
altındaki çocuklardır" şeklinde tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere bu çocuklar 
sokaklarda başıboş dolaşarak varlıklarını sürdürmeye çabalayan evlerine dönmeyen, 
bulabildikleri uygun bir kuytu köşede barınan her türlü risk'e açık küçüklerdir. Sokaklar, 
suç işlemeye elverişli ortamlardır. Burada "Sokak Çocukları" kavramını açıklarken, 
konunun esasına girmeden önce, üzerinde durup tartışmaya açmayı istediğimiz önemli bir 
husus daha var. Bu da, literatürdeki "sokak çocukları" (street children) ve "sokaktaki 
çocuk" (children on the street) kavramlarının kesin ayırımına katılmadığım, bu yönde bir 
farklılık  ortaya koymanın gerçekçi olmadığı yolundaki görüşümdür. Sokaktaki çocuklar 
grubunda yer alan küçüklerin aile bağlarının kopuk olmaması, çok geç saatlerde de olsa 
evlerine dönüp gecelemeleri sonucu değiştirmez. Bir şeyler satarak ya da hizmet vererek 
aile gelirlerine katkıda bulunmak zorunda kalan, günlerini sokaklarda başıboş geçiren 
sokaktaki çocuklar da çok ciddi riskler karşısında korumasız bırkılmaktadır. Nitekim bu yıl 
Haziran-Temmuz aylarında İstanbul Valiliği adına gerçekleştirdiğimiz küçük bir pilot 
araştırma3 esnasında bu çocukların "Selpağa gitmek" şeklinde adlandırdıkları olayın 
aktörleri olan küçüklerle yaptığımız görüşmeler anlatmak istediğimiz konunun doğruluğunu 
kanıtlamıştır. Bu küçükler, sık sık sokak çocukları gruplarıyla biraraya geldiklerini, "tinerci 
çocuklar" adını verdikleri çocukların uçucu madde kokladıklarına tanık olduklarını 
açıklamışlardır. Bu çocukların gördüklerinden etkilenerek onları taklide kalkmaları an 
meselesidir. O zaman da sokak çocuğu kim, sokaktaki çocuk kim? sorusunun yanıtı da, 
aradaki ayırımı belirleyen çizgi de belirsizleşmektedir. Yazın alanında ayırım yapılmak 
suretiyle kategrize edilen gruplar arasında gerçekte örtüşmeler vardır ve bu sonuç 
kaçınılmazdır. 

3- Sokak Çocukları: Davranış Sapmaları Grupları 

Sokak çocuğu kavramını tanımlayıp tipolojisini yaptıktan sonra söz konusu 
sorundan doğan patolojik sonuçları inceleyeceğiz.4 İşte bu sonuçlar bir takım davranış 
sapmalarıdır ki aşağıda sıralanan alt başlıklara ayrılabilir: 

- Evden kaçma 
Uçucu madde bağımlılığı (tiner ve bally koklama) 

- Hırsızlık 
Fuhuş(cinsel sömürü) 

- Yankesicilik 

2 Campos, R„ Rafaelli  M., Ude W. Greco M, Ruff,  A., Rolf,  J., Artunes C,M„ Holsey N., Greco D. "Social 
Networks and Daily Activities of  Street Youth in Belo Horizante, Brazil, Child development. Special 
Issue: Children and Poverty, Vol.65, No.2, The University of  Chicago Press, 1994, s.319. 

o J Küntay, E. Erginsoy, G., Yılmaz. E., "Selpağa Gitmek" İstanbul Valiliği adına yapılan pilot çalışma. 
4 Bildiri metnimizin bu bölümünde biri 1975-1976 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu'nda, 

diğeri 1992'de Beyoğlu Emniyet Amirliği'nde polisin eline geçen çocuklar arasından basit örnekleme 
yöntemiyle seçilen küçüklerle yapılan görüşmelerde elde edilen bazı bulgular açıklanacaktır. Her iki 
araştırma da deneklerin hangi davranış sapmaları grubunda yer aldığını ve karşılaştıkları riskleri 
belirlemeyi amaçlamıştır. Aynı konuda yapılan araştırmalardan ikincisinde geçen zaman süresince beliren 
değişikliklerin izlenmesi de hedeflenmiştir. 
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3.1. Evden Kaçma 
Yapılan araştırmalarda davranış sapmaları arasında önem sırasına göre en başta 

Anadolu ya da İstanbul'daki evlerinden büyüklerinin haberi olmadan kaçan çocukların 
oluşturduğu grubun olduğu gözlenmiştir.^ Yapılan görüşmede çocuklardan niçin evden 
kaçtıklarını açıklamaları istenmiştir. Yapılan açıklamalarda, evden kaçmanın nedeni, aile 
çevresindeki huzursuzluk, iletişim kopukluğu, baskı, ilgisizlik (duygusal sömürü) fiziksel 
ve cinsel sömürü, madde bağımlılığı (genelde baba) vb. olumsuz koşullara bağlanmıştır. 
Sokak çocuklarının genelde dengesiz, manen çözülmüş ya da parçlanmış ailelerden geldiği 
yapılan iki araştırmada da kanıtlanmıştır. Aile çocuk için eğer duygusal açıdan güvenli bir 
taban oluşturmuyorsa onun aile dışı çevrelerde kendine destek olabilecek ortamları 
aramasını doğal karşılamak gerekir. Sokaklar ona göre özgürlük alanıdır. İlk kez evden 
kaçtığından sokaklarda kendisini bekleyen tehlike ve tuzakların bilincinde değildir. 
Halbuki sokaklar, daha önce de vurguladığımız gibi, suça elverişli ortamlardır. Sokak 
çocuklarının karşılaştıkları riskler özetlenecek olursa; kız ya da erkek çocuğu, her iki cinste 
cinsel sömürü tehlikesine karşı savunmasızdır. Büyük bir olasılıkla uçucu madde alışkanlığı 
edinecek, suç işleyecek ya da işlenen suç'a aracı olarak kullanılacaktır. Sokak çocukları, 
her türlü fiziksel  şiddete maruz kaldıkları gibi kimi zaman sokaklarda yaşayabilmenin 
gereği kendileri de şiddet uygulamaktadır. Sokaklarda yaşamanın salgın hastalıklardan 
birine yakalanma ya da bitlenme riski de vardır. 

Kaçaklık hukuk açısından suç oluşturmasa da davranış sapmasının belirtisidir.6 

Özetle, kaçaklar sokak kültürünün etkisi altında, suç işlemeye aday, korunmaya muhtaç 
çocuklardır. İlk kez evden kaçtığında üzerinde önemle durulmaz, aile çevresindeki olumsuz 
koşullar giderilmeden çocuk ailesine teslim edilirse7, o bir fırsatını  bulup tekrar evden 
kaçmaktadır. Nitekim kaçak çocukların yarısından çoğunun (%66) tekrar evden kaçtıkları 
gözlenmişti. Aileden uzak, sokaklarda yaşanan süre uzadıkça çocuk giderek yasalara karşı 
çıkmaktan çekinmemektedir. 

3.2. Uçucu Madde Bağımlılığı (Tiner ve Bally Koklama) 

Uçucu madde bağımlılığı 1970'li yılların sonunda ortaya çıkan yeni bir olgu. 
Sokaklarda tiner ve bally koklayıcı çocuk sayıları gözle görülür biçimde artmaktadır. 
Uyarıcı madde koklamaya alışma ya da alıştırılma evden kaçıp, sokaklarda yaşamayla 
yakından ilgilidir. Bu çocukların uçucu madde koklarken ne gibi duygular yaşadıklarını 
anlatmaları istendiğinde "pilot oluyorum; annemi, babamı evimi unutuyorum" yanıtı aile 
ortamlarındaki huzursuzluğu ve ona rağmen çocukların ebeveynlerini tümüyle gözden 
çıkaramadıklarını ortaya koymaktadır. 

3.3. Hırsızlık 

Hırsızlık suçunun işlenmesinin evden kaçmayla ilişkisi vardır. Genelde çocuk evden 
kaçarken ilk kez yol parasını anne ve babasından çalarak hırsızlığa kalkışır. Daha sonra 
sokaklarda başıboş ve aç kaldığında kimi zaman karnını doyurmak için yiyecek çalan 
çocuk, yaşı büyüdükçe bir kaç arkadaşıyla birlikte planlamak suretiyle hırsızlık yapmayı 

^ Küntay, Esin, "Street children in İstanbul: İn Need of  Care and Protection", Children at risk: Selected 
papers, Ed. by: Karin Ekberg and Per Eğil, Mjaavatn, The Norvvegian Centre For Child Research, 
Trondheim, Norway, 1993, s.224-226. 

6 Küntay, Esin, "Çocukların Suçluluktan Korunması ve Kurtarılması", Fen-edebiyat fakültesi  dergisi, 
Sayı 2, Mimar Sinan Üniversitesi Matbaası, Ocak 1995, s. 140. 

7 Polis Vazife  ve Selahiyet Kanunu uyarınca polisin görevi başıboş çocuğu bulup ailesine teslim etmektir. 
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alışkanlık haline getirmektedir. Çocuk ıslahevlerine giren 691 hükümlü küçüğün işledikleri 
suç türüne baktığımızda, en fazla  çocuk sayısının "hırsızlar" grubunda yer aldığını 
görmekteyiz.8 Evden kaçarken yol parasıı çalmayla başlayan serüven, ne yazık ki çoğu kez 
ıslahevlerine girmek suretiyle son bulmaktadır. 

3.4. Fuhuş(Cinsel Sömürü) 
Sık sık evden kaçan, çocuklarda yaşayan kız ve erkek çocukların fırsat  kollayan 

kimseler tarafından  ahlak dışı yollarla sömürülme olasılığı yüksektir. Bu konuyla ilgili 
açıklamalarımızı bir sonraki ana bölümde yapacağımızdan, şimdilik sadece soruna 
değinmekle yetiniyoruz. 

3.5. Yankesicilik 

Polis tarafından  Emniyete getirilen çocuklar arasında "yankesicileri" sokak 
çocuklarından daha farklı  bir kategori olarak değerlendirmek durumundayız. Yankesiciler 
aileleriyle birlikte yaşayıp, ebeveynleri tarafından  söz konusu suçu işlemeye 
özendirilmektedirler. Literatürdeki sokak çocuğu ve sokaktaki çocuk kesin ayırımını 
benimseseydik, kuşkusuz yankesici küçüğü sokaktaki çocuk grubunda değerlendirmek daha 
doğru olurdu. 

Yankesicilik yüksek ölçüde uzmanlığı gerektiren bir davranış sapmasıdır. İşlenmesi 
özel yeteneği gerektiren bir suçtur. Davranışın teknik inceliklerini, başka bir deyişle 
karşısındakine farkettirmeksizin  el çabukluğuyla çantasından ya da cebinden portföyünü 
çekip, kaçmayı, yankesici çocuk henüz çok küçükken ebeveyninden öğrenir. Büyüklerle 
birlikte işe çıkar. Yankesiciliğin normal geçim yolu olduğu körpe beynine işlenen çocuk 
davranışını çalışmak olarak algılar, kesinlikle toplumun kurallarıyla çatıştığının bilincinde 
değildir. İstanbul'un en tanınmış yankesicileri Kasımpaşa, Hacıhüsrev Mahallesi'nde 
yaşamaktadır. 1992 yılında gerçekleştirdiğimiz araştırma yılların geçmesine rağmen aynı 
ailelerin sonraki kuşaklarının da benzer etkinlikleri sürdürdüklerine tanık olduk! 

3.6. Sokak Çocuklarıyla İlgili Genel Bilgiler 

Yapılan araştırmalarda elde edilen bulguları değerlendirdiğimizde, evden kaçan 
sokakta yaşayan çocukların genelde düzensiz, dengesiz, manen ya da maddeten çözülmüş 
ailelerden geldiğini görmekteyiz. Bu çocukların ve anne-babalarının eğitim düzeylerinin 
düşük olması (%50'nin üstünde ilk okulu terk ya da okuma yazması yok) yoksul ailelerin 
çocuğu olmaları, kötü, elverişsiz konutlarda yaşamaları, ergenlik çağında başıboş 
kalmaları,, (özellikle 11-15 yaşları arasında), çok çocuklu ailelerden gelmeleri (%73'ü 4'ten 
fazla  çocuğa sahip olanlar ki bu çocuk sayısı 8-11 arasında değişmektedir) gibi etkenlerin 
birlikteliği sözkonusu küçükleri aile ortamlarından uzaklaşmaktadır. 

4- Fuhuş(Cinsel Sömürü) 

1975-1976 ve 1992 yıllarında gerçekleştirdiğimiz her iki araştırmanın sonucunda 
"evden kaçanlar" ile "uçucu madde bağımlısı olanlar" gruplarından sonra gelen sırada 
fuhuş  alanında sömürülen kızlar yer almaktaydı. Yaptığımız görüşmeler, sorunun çok ciddi 
ve karmaşık nitelikte olduğunu ortaya koymuştur. Bunun üzerine konuyu daha ayrıntılı 
yoklama, kapalı kapılar ardındaki gelişmeleri gün ışığına çıkarma gereğini duyduk. 
Özellikle, Türkiye'nin, 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kabul edip onayladığı 
"Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"ye imzaya koyan ülkelerden biri olduğunu da gözönünde 
tutarak, "gençlerde fuhuş  ve karşılaşılan riskler"le ilgili çalışmanın ivedilikle alınması 

8 T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Adalet istatistikleri, 1996. s. 194. 
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gereken önlemler açısından bazı hususların net olarak ortaya konmasında yararlı olacağını 
düşündük. Nitekim Birleşmiş Milletlerin yukarıda adı geçen sözleşmesi "çocukların fuhuşa 
konu olmalarını önlemek" ve onların "her türlü cinsel sömürüye karşı korunması yolunda 
güvence vermek" görevini andlaşmaya katılan ülkelere yüklemektedir.9 Zira, çocuğun 
esenliğine zarar verebilecek her türlü sömürüye karşı onun korunması esastır.10 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Ahlak Bürosu ve Beyoğlu 
Ekipler Amirliği'nde 1996-1997 yılında başlatılan bir çalışma halen Birleşmiş Milletler 
Çocuk Fonu'na sunulan bir proje kapsamında olarak yürütülmektedir.11 Aşağıda yapılacak 
açıklamalarda 1996-1997 yılları arasında tek başına yaptığım araştırmada elde edilen 
bulgulara yer verilecektir. Sözü edilen ortak çalışma halen sürmektedir. Henüz 
tamamlanmamış bir çalışmanın verilerini açıklamak doğru olmaz. Ayrıca, buna hakkımız 
olmadığını da düşünmekteyiz. 

4.E Çalışmanın Alanı, Kapsamı ve Yöntemi 

1996 yılının son aylarında başlatılan çalışmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Ahlak Bürosu ve Beyoğlu Ekipler Amirliği tarafından  fuhuş  yaparken basılan 18 
yaş ve altındaki kızlarla derinlemesine görüşme yapılmış, bilgi elde edilmiştir. 

Gönüllü olarak fuhuş  yapanlarla, erkek çocuklar bu çalışmanın dışında tutulmuştur. 
Kazanç yolu olarak fahişeliği  ya da konsomatristliği meslek seçenlerin her şeyden önce 21 
yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ayrıca, sağlık kontrolünden geçerek yetkili makamlar 
tarafından  verilen karneyle mesleği icra etmeleri kanunen şart koşulmaktadır.12 Bunların 
etkinlikleri kamu düzeni adına, çalışma ve sağlık koşulları açısından denetim altına 
alınmıştır. 

Fuhuş yapan küçük yaştaki kız çocuğunun yaşam öyküsünü deşifre  edebilmek 
amacıyla onun aile, okul, çalışma yaşamını ve türünü, sağlık durumunu ayrıntılı olarak 
açıklayacağı sorular düzenlenmiştir. Sağlığı açısından, özellikle de Aids hakkındaki 
bilgisinin düzeyi yoklanmıştır. Kendini ve işini nasıl değerlendirdiğini anlamamızı 
sağlayacak sorulara da görüşme içinde yer verilmiştir. 

Fuhuş: Tanım-Sömürülme Sorunu 

Fuhuş, para karşılığında cinsel ilişkidir,13 başka bir deyişle cinsel hizmet vermektir. 
Yapılan tanıma göre erkek alıcı yani müşteri, bizim konumuzda 18 ve daha küçük yaştaki 
kız çocuğu ise, para karşılığı hizmet veren seks işçisidir. Görüldüğü üzere, tıpkı diğer işler 
gibi cinselliğinde bir karşılığı, değişim değeri vardır. Böylece kız çocuğunun cinselliği 
erkek için bir meta şekline dönüşmektedir. Bu durum, "dişi olanın" daha geniş kapsamlı 
nesneleştirilmesinin bir boyutudur; onu nesneleştiren araç ise güç'tür.14 Erişkinle küçük 
yaştaki kız arasında güç ve konum farkından  kaynaklanan bir sömürü potansiyeli vardır. 

9 Birleşmiş Milletler, Çocuk Haklan Sözleşmesi md.34 ve md.35. 
A.g. sözleşme, md.36. 

1 1 Küntay, Esin, Erginsoy, Güliz, "Teenage Female Prostitution in istanbul Metropolitan Area", halen 
sürmekte olan Unicef  Projesi. 

1 2 Polis Vazife  ve Selahiyet Kanunu madde 12, Polis Vazife  ve Selahiyet Tüzüğü madde 10, 11. 
1 3 Bkz. (2), Ed. Somerville, Susan C., s.320. 
1 4 "Güç, şiddet, zenginlik ve bilgi (genel anlamda) kullanma yoluyla başkasını belli bir biçimde 

davranmaya zorlamaktır", Toffler,  Alvin, Povveshift,  Banton Books, U.S.A., 1990, s. 14. 
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Çocuk fuhuş'u  sürekli ve evrensel bir toplumsal olgudur. Küçük yaşta cinsel açıdan 
sömürülen çocuk sayılarının giderek artıyor olması bu tür davranışların çağdaş toplumlara 
özgü olduğunu düşündürmemelidir. Modernite bir zamanlar gözlerden uzak, çocuğun 
duygusal fiziksel  cinsel sömürülme olayının üzerine ışık tutup, aydınlatmıştır.15 

Günümüzün toplumsal ilişkilerinde ticarileşmiş çocuk cinselliği ülkemizde de tüm 
risklerine rağmen açık ya da gizli olarak sürmektedir. İlgilenen alıcıya açık bir pazar bu. 
İstanbul metropoliten alanının karmaşık yapısı ve anonim yaşam koşulları burada çok 
çeşitli yasadışı faaliyetleri  denetlemekle yükümlü polisin işini güçleştirmektedir. Bunun 
için de, her ne kadar fuhuş  kentin çekirdeğinden yasal olarak uzak tutulmuş ise de, bu 
konuda yasa dışı etkinlikler kamufle  edilmek suretiyle, göreceli olarak dikkatleri üzerine 
çekmeden sürüp gidiyor. Böylesine bir pazarın girişimcileri, "yasaklara rağmen talebin 
eksilmeksizin var olduğu" düşüncesiyle hareket etmekte, kazancının risklerini canla başla 
göze almaktadır!16 

Genç Kızların Sömürülmesinde Seks Pazarlama Türleri 

1-Disko-dansing-bar vb. gece kulüplerinde çalışanlar: Gece kulüplerinde 
konsomasyon yapanların kazancı düşük. Gecelik ücreti sınırları 200.000 - 250.000 arasında 
değişmektedir. Ayrıca müşterilerine içirdikleri içki başına da kendilerine bir komisyon 
veriliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğer müşteri isterse kulüp dışında 1-5 yıldızlı 
otellerde hizmet vermektedirler. Burada ilginç bir saptamamızı açıklamalıyız. Kulüplerinde 
çalışıp, otellerde barınan çocuklar müşteriyi geceledikleri otele götürmemekte, çalışma ile 
yaşama mekânlarını ayrı tutmaya özen göstermektedirler. Bu onların sanılanın aksine, 
moral açıdan tamamen dejenere olmadıklarının önemli bir belirtisidir. 

Gece kulüplerinde çalışanların ücret yönünden de sömürüldükleri anlaşılmaktadır. 
Örneğin 21 yaşından küçüklerin içkili gece kulüplerinde çalıştırılmasının yasak olması 
durumu, polisle başının derde girebileceğini ileri süren patrona yapılan pazarlıkta genç kıza 
ödeyeceği ücreti minimum düzeyde tutma olanağını vermektedir. Çocuklar çalışma 
olanaklarına göre ve polis tarafından  ele geçme korkusunun neden olduğu kaygıyla hergün 
belli bir gece kulübünde çalışmak yerine, aynı yörede farklı  gece kulüpleri arasında 
dolaşmaktadırlar. Sözü geçen diskolar son derece izbe, havasız, karanlık, sağlığa aykırı 
mekânlardır. İnsan psikolojisi üzerinde çok olumsuz etki yapan döner aynalı ışıklandırma 
sistemiyle adeta birer "tutsak evi" görüntüsündeki yerlerdir. 

2- Masaj salonlarında çalışanlar ya da bir evde yaşayan çağrı üzerine servise 
çıkanlar: Masaj salonlarında müşteriye sauna, jakuzi masaj vb. hizmetler sunulmaktadır. 
Ancak bunların bazıları "masaj salonu" dış görüntüsünde olup kamufle  etmek suretiyle 
daha başka hizmetler de vermektedirler. Çağrı üzerine çalışanlar da genelde "masaj" yapma 
amacıyla istenen yerlere gittiklerini açıkladılar. Müşterilerin çoğunluğunun evli erkekler 
olduğunu, masaj dışındaki başka talepler olursa onu da karşıladıklarını belirttiler. Genç 
kızın cinselliğiyle ilgili müşterinin, başka deyişle sömürenin, her çeşit isteğinin sömürülen 
tarafından  yerine getirilmesi verilen ücretin yüksekliğine bağlı. Bu miktar 10 milyon kadar 
olabiliyor. 

3- Otostopçu kızlar: Bunlar kendi başına ise çıkıp herhangi bir aracıya elde 
ettikleri ücretten pay kaptırmamayı isteyenlerdir. Diğer gruplarda yer alanlara oranla 

1 5 Jenks, Cris, Childhood. Routledge, London, 1996, s.86. 
1 6 Campagna, Daniels, Poffenberger,  D.L., The sexual trafficing  in children: an investigation on the 

child sex trade. Auburn House Publishing Company, Dover, p.6. 
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otostopçu kızlar çok daha fazla  istismar edilmeye açık durumdadırlar. İstanbul'un belli başlı 
ana caddelerinde, çoğu kez duraklarda müşteri beklemekte, pazarlık tamamlandığında ise 
alıcının arabasına binmek suretiyle kendileri için meçhul bir mekâna götürülmektedirler. 
Buraları çoğunlukla gözlerden ve kent merkezinden uzak açıklık yerlerdir. Denekler bazen 
de bir eve ya da otele götürüldüklerini söylemişlerdir. Otostopçular, en ciddi risklerle 
yüzyüze gelenlerdir. Karşılaştıkları olumsuzlukları sıralayacak olursak: 

- sık sık dayak yemek, 
- ücret alamamak, 
- ücret alamadığı gibi tekmelenerek arabadan atılmak, 
- bir kişiyle anlaştığı halde gidilen yerde 3-4 kişinin zorla saldırısına uğramak, 
- boğazının kesilmesi (gerçi bu tek bir vak'aydı. Denek'in boğazındaki dikiş izleri 

çok net gözükmekteydi). 
- Fahişe, o gibi ifadelerle  yüksek sesle çağırılmak. 

Böylesine olumsuzluklara ve kendilerini aşağılayan durumlara rağmen neden bu 
alanda çalışmaya devam ettiklerini sorduğumuzda yanıtları, "kendimi, çocuğumu 
geçindirmek zorundayım, para biriktirmeliyim" şeklindeydi. "Ücretini alamayınca ne 
yapıyorsun?" sorusunu, "ne yapabilirim ki, şikayet edemem" diye yanıtladılar. Etkinlikleri 
yasal değildi, başvurabilecekleri bir merci yoktu! Riski göze alarak, deyim yerinde ise gözü 
kara, otostopçuluk yapmayı sürdürüyorlardı. Adeta sisli havada kör uçuş yapmak zorunda 
kalan pilot gibiydiler. Boğazında kesik izi olan genç kız şikayet için karakola 
başvurduğunu "hadi oradan kötü kadın (bunu adlı adınca ifade  etti), sen kimsin ki saygın 
bir iş adamı hakkında şikayette bulunuyorsun" sözleriyle karşılanıp destek görmediğini 
belirtti. "Bir daha tövbe hiç kimseden yardım istemem" dedi. İşte bu da genç fahişenin 
resmi otoritelerden yardım beklemenin boşuna olduğu yönündeki bezginlik psikolojisi! Bu 
olayla seks pazarına egemen, iki cins arasındaki hiyerarşik yapıdaki düzenlemenin17 yeni 
baştan oluşturulmasına ilişkin bir örneği görmekteyiz. Suçlanmakta olan küçük fahişedir,  o 
kötü kızdır ama sürekli yeni talepler oluşturan, şiddet uygulayan müşteri ortada görünmez, 
sorumlu tutulmaz. Olayın asıl sorumlusu mutlaka yasalar karşısında sorumlu tutulmalıdır. 

Çalışmanın başka bulguları: Görüşme yaptığımız kızlar önce evden kaçtıklarını, 
daha sonra kendi başlarına yaşayabilmek için fuhuş  sektöründe çalıştıklarını söylediler. 
Niçin evden kaçtıkları sorusuna verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde evden niçin 
kaçtıklarını açıklayan kaçaklar grubundakilere benzer aile içi sorunlara işaret etmişlerdir. 
Aradaki tek fark  seks işçisi kızlardan bazılarının diğer nedenlere ek olarak bir de 
bekaretlerini kaybettikleri için ana-baba korkusuyla eve geri dönemediklerini 
söylemeleridir. "Namus nedir?" sorusuna verilen "namus herşeydir" yanıtı, modern 
yaşamın kabı kent de süregelmekte olan geleneksel değerlerin baskıcı gücünü deşifre 
etmektedir. Evden kaçan kızın seks işçiliğine nasıl kaydığı ya da kaydırıldığı hususuna 
gelince; arkadaşlık teklif  eden yakışıklı bir erkek ya da yardım elini uzatan kendinden yaşça 
biraz daha büyük bir kadın sokakta başıboş kalan kızla ilgilenip bir süre ona yardımcı olup, 
iyi davranıyor. Avcı avını ele geçirip kendine bağladıktan sonra madalyonun ikinci yüzü 
beliriyor. Bu kez artık aracı kızdan kendisi için bir şeyler yapmasını istiyor. Ona bir eve 
sağlayacağı veya parlak giysiler, iyi yaşam koşulları elde edeceği vaadleriyle kandırarak işe 
itiyor, hatta zorluyor. Bir kere fuhuş  ağına düşürüldükten sonra kurtuluş kolay değil; hele 

1 7 Bkz. Scambler ve Scambler, Rethinking prostitution: purchasing sex in the 1990's. Routledge, 
London 1997. 
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adına çalıştıkları kişiye borçlandırılmış iseler. Bunlar çoğu zaman borçludur ve borçlu 
kalır. Bu, artık onlar için çıkmaz yoldur. 

İncelememizde "akranlar grubunun" da negatif  etkilerine rastlandı. İstanbul'da 
yaşayanlar arasında arkadaşının verdiği bilgi ya da yönlendirmesiyle bu hayata atıldıklarını 
söyleyenler az değildi. Bunlar daha önceki işlerinde (genellikle tekstilde) çalışırken ya da 
sokaklarda başıboş gezerken tanıdıkları yaşdaşlarıdır. 

Deneklerle ilgili elde edebildiğimiz diğer bilgileri özetleyecek olursak: 

• Denekler; 14-18 yaş grubundaki kızlardı. 
• İlk kez cinsel ilişkiye girme yaşı 13-15, 
• Eğitim düzeyi düşük; lise mezunu 1 kız hariç diğerleri ilkokulu terk, ilkokul 

mezunu ya da orta okulu terk etmiş durumdakilerdir. 
• Gözlem konusu kızların polisin eline kaç defa  geçtiklerine gelince; ilk kez 

yakalanan 1 kız dışında, 3-4 seferden  20-30 kereye kadar tekrar tekrar polis 
tarafından  basılanlara rastlanmıştır. Bunlar giderek durumu kanıksamaktadırlar. 

• Deneklerin gelecekle ilgili düşünceleri şöyle özetlenebilir: birkaç sene çalışmak, 
para biriktirip ev almak, evlenmek ve işi bırakmak. Oysa ki bunun gerçekleşmesi 
güç bir düş olduğunun farkında  bile değillerdir. 

• Çalıştıkları işle ilgili görüşlerini açıklarken bir çoğu "hayatımdan memnun 
değilim, "tiksiniyorum", "nefret  ediyorum" şeklinde duygularını dile getirdiler. 

Çalışma yaşamını betimleyen en çarpıcı açıklamalardan biri, "sokaklarda özgürlük 
diye hiç bir şey yok. Tersine 4 duvar arasına sıkışmış gibisiniz. KÖLESİNİZ! Çok 
yorgunsunuz, dinlenmek isteyip çalışmak istemeyebilirsiniz; hiç değil haftada  1 gün. Ama 
olmaz. Karnınızı doyuracaksınız, otelciye para ödeyeceksiniz. Yine gidersiniz disko 
kapısına, mecbursunuz. Paran yoksa bir yerde bir fınca  kahve yok. Hergün, hergün aynı; 
hep kafanızda  bu! Artık kölesiniz. İnsan kendine güvenmeli. Ben savaşmak ve bu 
durumdan kurtulmak istiyorum; ama acaba şansım ne kadar?" Bu açıklama seks işçiliğinin 
durdurak bilmeyen acımasız koşullarını çok iyi betimlemektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi'nin çocuğu tanıdığı "dinlenme olanağına" ilişkin hakkı bile yok 
sayılmaktadır. 

• Çocukların anlatımıyla "kazanıyorum ama aynı zamanda sarfediyorum;  haydan 
gelen, huya gider!" şeklindeki bir diğer açıklama küçük yaştaki seks işçisinin 
kazancından herhangi bir birikim yapma olanağının bulunmadığını açık seçik 
biçimde ortaya koymaktadır. 

• Cinsel ilişki yoluyla geçirilen hastalıklar, özellikle de günümüzün en tehlikeli 
salgını AİDS, konunun bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Yaptığımız araştırma 
çocukların sağlık konusunda az çok bilgileri olduğunu ortaya koymuştur. Ancak 
denek'in genç yaşta olması, sömüren ile sömürülen arasındaki ilişkiyi bir alım-
satım sözleşmesi derecesine indiriyor. Olayda taraf  olan kişi daha fazla  para teklif 
edip, çocuğu korumasız cinsel ilişkiye zorlayarak sağlığını risk altına sokuyor. 

• Denekler arasında sigara, içki, esrar, kırmızı reçeteyle satılan ilaç bağımlılığı 
olayları sık görülmüştür. Uyarıcı madde bağımlılığı, aşağılanma, benlikle ilgili 
geliştirilmiş düşük imajla da birleşince kendi, kendine zarar vermeyi "olağandışı" 
davranış olarak nitelendirmemektedir. Örneğin jiletle ya da coca cola tenekesiyle 
kollarını bilekten , dirseğe kesenler çok sinirlilik anlarında kendi kendilerine zarar 
verme duygusuna kapıldıklarını dile getirmişlerdir. 
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Çalışmanın ortaya koyduğu bilgileri değerlendirdiğimizde, ticari cinsel sömürünün 
çocuğa karşı uygulanan şiddet'in en vahşi en insanlık dışı biçimi olduğunu görmekteyiz. 
Çocuk yaştaki kurban yaşamı boyunca kendini tehdit eden fiziksel,  duygusal ve cinsel 
sömürünün acısını çeker.18 İnsan hakları zedelenir toplumun ve resmi otoritelerin kendisini 
adi, fahişe,  o... vb. sıfatlarla  nitelendirmelerinden derin yaralar alır. 

• Çocuk yaşta fuhuş'u  salt ekonomik gereksinmelere bağlamak sorunu basite 
indirgemek oluyor. Tüketim toplumunun ve reklamların etkisi azımsanmamalıdır. 
Herbert Marcnse'ün 30 yıl kadar önce "Tek Boyutlu İnsan" adlı yapıtında, 
günümüzün tüketim toplumunda cinselliğin de alım-satım konusu metaya 
dönüştüğü vurgulanmıyor muydu?19 

Sonuç 
Sokak çocukları genelde yaşadıkları olaylar karşısında ciddi bir travmaya maruz 

kalan kişilerdir. Bu yönden devletin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin bunlara muhtaç 
oldukları savunma mekanizmalarını örgütlemeleri sadece bir etik sorunu değil aynı 
zamanda sosyal önleme sorunudur. Önleme politikalarına rehber olacak temel ise Çocuk 
Hakları Sözleşmesi'nin hükümleridir. 

1 8 International Labour Office  (ILO), Child labour: Targeting The Intolerable, International Labour 
Office  Publication, Svvitzerland, 1996, s. 17. 

1 9 Marcuse, Herbert,Tek boyutlu insan, Çev. S.Çağan, May Yayınları, İstanbul, 1968, s.113-114. 
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XI.  ÇOCUK/BESLENME,  SPOR,  GİYİM 



ÜLKEMİZDE OKULÖNCESİ ÇOCUKLARDAKİ BESLENME 
SORUNLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Prof.Dr.  Seniha HASİPEK 
Doç.Dr. Ayfer  ÖZFER  ÖZÇELİK 

1. Giriş 

İnsan gereksinmesinin başında gelen beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve 
sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Bu nedenle ulusların ve onu oluşturan 
bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, 
refah  düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde 
yeterli ve dengeli beslenme temel koşullardan birisi belki de en önemlisidir (Yücecan 
1989). 

Çocukluk çağı, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek 
davranışların oluştuğu bir dönem olması dolayısıyla, okulöncesi çağındaki çocuğun yeterli 
ve dengeli beslenmesi büyük önem taşır. Bu çağda oluşturulan olumlu davranışlar insan 
sağlığı üzerindeki etkisini yaşam boyu gösterir. Çocuğun büyümesi, gelişmesi ve sağlığının 
korunması, yeterli, dengeli ve düzenli bir beslenme ile mümkündür (Ersoy 1988). 

Bebek ve okulöncesi çağındaki çocuklar; sürekli bir büyüme gelişme süreci içinde 
olduklarından bu dönemlerde enerji harcaması vücut ölçüsünün birimi başına yetişkinlerden 
fazladır.  Ayrıca yeni dokuların yapımı için daha fazla  miktarda protein, vitamin ve 
minerallere gereksinim vardır (Baysal 1996, Işıksoluğu 1997). 

Çocukluk döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu gelişen hastalıklar, 
ülkemizin başta gelen sağlık sorunlarını oluşturmaktadır. 0-5 yaş grubu çocuklardaki 
beslenme bozukluğu; yüksek oranda ölümlere ve gelişme geriliklerine yol açmakta, 
toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir (Taşçı 1980, Kürkçüoğlu vd 1987). 

Ülkemizde okulöncesi yaş grubu çocuklarda görülen önemli beslenme sorunları 
protein-enerji malnütrisyonu, raşitizm, anemi, diş çürükleri ve şişmanlıktır. 

2. Protein-Enerji Malnütrisyonu 

Protein-enerji malnütrisyonu; eksiklik dereceleri çocuğun almakta olduğu besinlere 
göre değişmekle birlikte gerek protein, gerekse enerjiden fakir  beslenme tarzında oluşan, en 
fazla  süt çocukları ile küçük çocuklarda rastlanan, sık olarak enfeksiyonların  eşlik ettiği bir 
patolojik sendromlar grubudur (Attila 1995). Ülkemizde okulöncesi çağdaki çocuklar 
arasında görülen en yaygın beslenme sorunu protein-enerji malnütrisyonudur. 1974 yılında 
yapılan Ulusal Gıda ve Beslenme Araştırması sonuçlarına göre bu çağdaki çocuklar 
arasında malnütrisyon görülme oram % 20.0 (Koksal 1977), 1984 araştırmasında ise % 11.5 
olarak belirlenmiştir (Tönük ve Gültürk 1987). 1993 Türkiye Nüfus  ve Sağlık Araştırması 
sonuçlarına göre; bodurluk (yaşa göre boyun iki standart deviasyonun altında olması, 
stunted) şeklindeki malnütrisyona yaygın olarak rastlanmıştır (% 20.5). Bir başka deyişle 5 
yaşına geldiklerinde çocukların beşte birinin yaşlarına göre kısa boylu oldukları 
söylenebilir. Çocukların % 3'ünün boylarına göre zayıf  (wasted), % 10'unun ise yaşlarına 
göre düşük kilolu (undervveight) oldukları saptanmıştır (Anonymous 1994). 
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Ülkemizde yapılan konu ile ilgili çeşitli araştırma sonuçlarından bazıları Tablo l'de 
özetlenmiştir. Bu çalışmalarda malnütrisyon tanımlamasında farklı  standartların kullanılmış 
olması nedeniyle yöresel de olsa prevalansda düşme veya yükselme olduğuna dair bir yorum 
yapılamamaktadır. 

Tablo 1 
0-6 Yaş Çocuklarda Malnütrisyon Prevalansı 

Araştırıcı Araştırma Yaş 
Grubu 

Malnütrisyon Oranı 

Yılı Yeri Ay n % 

Bağcı 1976 Çubuk 0-36 355 19.2 

Özcan 1982 Yozgat (Yerköy) 0-36 570 27.2 

Baysal vd. 1984 Trabzon, Afyon,  Gaziantep, 
Kayseri, Erzurum, Çubuk 

0-60 338 22.3 

Bayrı ve Egemen 1984 Çubuk 0-24 763 30.5 

Bozkurt ve Güneyli 1986 Çubuk-Etimesgut 0-36 416 24.0 

Özcan vd. 1986 Diyarbakır, Kahramanmaraş, 
Adıyaman, Şanlıurfa 

0-36 5015 31.1 

Toksöz vd. 1986 Diyarbakır 0-72 668 24.1 

Soyuer 1987 Bursa, İnegöl 0-36 220 23.6 

Aykut vd. 1987 Kayseri 3-36 984 11.7 

Karaağaoğlu 1987 Ankara 24-72 246 15.0 

Kürkçüoğlu vd. 1987 Erzurum 0-24 2910 70.8 

Güneyli 1988 Ankara 48-72 480 16.9 

Toksöz ve İlçin 1989 Diyarbakı 0-36 968 48.6 

Hayran vd. 1990 Kocaeli 0-72 922 32.0 

Şensoy vd. 1991 Çubuk 0-48 912 11.0 

Hasipek vd. 1991 Ankara (Köyleri) 0-36 142 7.0 

Yıldırım vd. 1993 Antalya-Ahatlı 0-36 128 64.8 

Mandıracıoğlu 1994 Bornova 0-24 197 25.0 

Evren 1995 Erzurum 0-24 2285 20.4 

Sürücüoğlu vd. 1996 Ankara 0-24 146 24.7 

Ülkemizde okulöncesi yaş grubunda malnütrisyona neden olan faktörler  çeşitli 
olmasına karşın, hepsi birbirine az çok bağımlıdır. Çocuğun cinsiyeti, çocuğun yaşı, ailedeki 
birey ve çocuk sayısı, annenin eğitim durumu, annenin yaşı, annenin doğum aralığı^çocuğun 
doğum ağırlığı, anne sütü ile beslenme ve ek gıda alma durumu, ailenin sosyo-ekönomik 
durumu, çocuğun istenmemesi, yanlış inanç ve alışkanlıklar, enfeksiyon  hastalrkları ve 
benzeri faktörlerin  çocukları malnütrisyona götüren etmenler olduğu yapılan araştırmalarla 
saptanmıştır. 
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2.1. Çocuğun Cinsiyeti 
Ülkemizde, özellikle kırsal kesimde geleneksel olarak erkek çocuklara daha fazla 

önem verilmekte ve kız çocuklarda beslenme yetersizlikleri, erkek çocuklara göre daha 
fazla  oranda görülmektedir. Ankara-Çubuk İlçesi'nde yapılan bir çalışmada; erkek 
çocuklarda malnütrisyon görülme oranı % 25.4 iken, bu oran kız çocuklarda % 35.3 olarak 
belirlenmiştir (Bayrı ve Egemen 1984). 

Özcan vd (1986)'nın Diyarbakır, Şanlıurfa,  Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 0-36 
aylık çocuklar üzerinde yaptıkları bir araştırmada; kız çocukların % 33.9'unda, erkek 
çocukların ise % 28.7'sinde malnütrisyon görülmüş ve iki cins arasındaki bu farklılık 
istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Bu konuda yapılan birçok araştırmada da benzer 
sonuçlar alınmıştır (Kürkçüoğlu 1987, Güneyli 1988, Şensoy vd. 1991, Evren 1995). 

2.2. Çocuğun Yaşı 
Yaş gruplarına göre malnütrisyon dağılımını inceleyen araştırmalarda, 

malnütrisyonun 7-12 aylarda artmaya başladığı ve özellikle 1-2 yaş arasında en yüksek 
değere çıktığı gösterilmiştir. 2 yaşından sonra ise çocuk büyüdüğü ve bir dereceye kadar 
anneye bağımlılıktan kurtulduğu için malnütrisyon oram düşmektedir (Yücecan 1989). 

Ankara Etimesgut ve Çubuk köylerinde 0-36 ay arasındaki çocukların beslenme-
gelişim durumlarının incelendiği bir çalışmada; 0-6 ay arasındaki çocuklarda malnütrisyon 
daha az görülürken, 7-24 ay arasındakilerde bu oranın arttığı 25-36 ay arasındakilerde ise 
iyice azaldığı saptanmıştır (Bozkurt ve Güneyli 1986). Toksöz ve îlçin (1989)'in 
Diyarbakır'da 0-36 aylık çocuklar üzerinde yaptıkları bir araştırmada; 0-12 ay yaş grubunda 
olan çocukların % 43.1'i, 13-36 ay yaş grubunda olan çocukların ise % 52.2'sinin ağırlık 
yönünden standartların altmda olduğu bulunmuştur. Kürkçüoğlu vd (1987) en düşük 
malnütrisyon oranını 0-6 ay yaş grubundaki çocuklarda belirlemişlerdir. 

2.3. Ailedeki Birey ve Çocuk Sayısı 
Ailedeki birey sayısının fazla  olması, aile gelirinden bireye düşen payı azaltmasının 

yanında, aile bireylerine özellikle çocuklara verilen değeri düşürmesi nedeniyle, kötü 
beslenmenin nedenleri arasında yer almaktadır (Hasipek vd 1990). Kocaeli İl Merkezi'nde 
0-6 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada; iki ve daha fazla  çocuğu olan 
ailelerin çocuklarındaki büyüme ve gelişme geriliği oranının, bir çocuğu olan ailelerin 
çocuklarından 1.7 kez daha fazla  olduğu belirlenmiştir (Hayran vd 1990). Özcan vd (1986) 
yaptıkları çalışma ile; üç ve daha fazla  çocuğu olan ailelerdeki çocuklarda malnütrisyonun 
daha sıklıkla görüldüğünü saptamışlardır. Kürkçüoğlu vd (1987) Erzurum'da 0-24 aylık, 
Şensoy vd (1991) Çubuk'ta 0-48 aylık çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmalar ile ailedeki 
birey sayısı 4 ve daha az olan ailelerin çocuklarında malnütrisyon görülme oranının daha az, 
5 ve daha fazla  olan ailelerde ise daha çok olduğunu belirlemişlerdir. Yaşayan kardeş sayısı 
arttıkça çocuğa gösterilecek ilgi ve kişi başına yapılan harcama da azalacaktır. Bu durum 
ailedeki birey sayısı ile ailenin ekonomik düzeyi arasında pozitif  bir ilişkinin olduğunu 
göstermektedir. 

2.4. Annenin Eğitim Düzeyi 
Çocuğun sağlıklı gelişimi üzerinde annenin eğitim düzeyinin önemli rol oynadığı, 

ayrıca ailenin sosyo-ekonomik statüsünü de değiştirerek, çocuğun beslenmesini dolaylı 
olarak etkilediği araştırmalarla belirlenmiştir. 1974 ve 1984 Ulusal Beslenme ve Sağlık 
Araştırması bulgularına göre; çocuk ölüm nedenlerinin, daha çok annenin eğitim 
eksikliğinden kaynaklandığı saptanmıştır (Koksal 1977, Tönük ve Gültürk 1987). 
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Bayrı ve Egemen (1984) yaptıkları çalışmada; ilkokulu bitirmiş olan annelerin 
çocuklarında malnütrisyon oranını %25, ilkokulu bitirmemiş olanlarda ise %35 olarak 
belirlemişlerdir. Toksöz vd (1986)' nin yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının nedenlerinden biri de beslenme 
bilgisinden yoksunluktur. Bu problemleri çözmekte en önemli yaklaşım beslenme 
eğitimidir. 

Sivas Ulaş Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 0-5 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan bir 
araştırmada; malnütrisyonlu çocuğu bulunmayan kadınların beslenme bilgi düzeyi, 
malnütrisyonlu çocuğu olan kadınlara göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (Şahbaz vd 
1992). 

Yücecan vd (1993) yaptıkları bir çalışmada; etkin ve sürekli olarak yapılan beslenme 
eğitiminin, beslenme bilgi düzeylerinin arttırılması yanında, yanlış inanç ve tutumların 
düzeltilmesi açısından da önemli olduğunu belirlemişlerdir. Buna yakın bir başka çalışmada 
da; malnütrisyon tedavisinde ve önlenmesinde halka yapılan beslenme eğitiminin çok etkili 
olduğu sonucuna varılmıştır (Arslan ve Büyüktopçu 1978). 

2.5. Annenin Yaşı 
Annenin yaşı da çocuğun beslenme durumu üzerinde etkilidir. Bayrı ve Egemen'in 

(1984) Çubuk bölgesinde yaptığı çalışmada annenin yaşı ilerledikçe çocuklarda 
malnütrisyon görülme olasılığının arttığı; 24 yaştan küçük annelerin çocuklarında % 26.3 
oranında malnütrisyon görülürken daha ileri yaşlardaki annelerin çocuklarında % 36.7 
oranında malnütrisyon görüldüğü bulunmuştur. Kürkçüoğlu vd (1987) Erzurum'da 
yaptıkları çalışmada malnütrisyonun en az 21-30, en çok 31 ve daha fazla  yaş grubunda 
bulunan anne çocuklarında görüldüğünü belirlemiştir. Şensoy vd (1991) Çubuk bölgesinde 
yaptığı çalışmada 21-29 yaşındaki annelerin çocuklarında malnütrisyon görülme oranının en 
düşük olduğunu saptamışlardır. Özcan vd (1986) Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, 
Şanlıurfa  il merkezleri ve ilçelerinde yaptıkları çalışmada 20-29 yaş grubundaki annelerin 
çocuklarında görülen malnütrisyon oranının (% 29.6) diğer yaş gruplarından daha düşük 
olduğunu bulmuşlar; 13-15 yaş grubundaki annelerin çok deneyimsiz olmaları ve çocukların 
muhtemelen düşük doğum ağırlıklı olmaları; anne yaşının artması ile de eldeki olanaklar 
bölüneceği için son çocuğun malnütrisyon olasılığını arttırabileceğini belirtmişlerdir (13-15 
yaş % 34.18, 30-35 yaş % 33.1, 40 yaş ve üstü % 39.4). 

2.6. Annenin Doğum Aralığı 
Doğum aralıklarının kısa olması bebeğin doğum ağırlığının düşük olmasına ve daha 

çok çocuk sayısına neden olmaktadır. Ayrıca ailenin olanaklarını sınırlamakta, çocuğa 
gösterilecek yeterli zaman ve ilgiyi azaltmaktadır.Çünkü, annenin doğum aralığının süresi 
uzadıkça, bebeklerin de ortalama doğum ağırlıkları artmaktadır. 

Bayrı ve Egemen (1984)'in yaptıkları çalışmada kendilerinden bir öncesi doğumla 
kendi doğum aralığı iki yıldan az olan çocuklarda malnütrisyon oranını % 40.5, iki yıldan 
fazla  olanlarda ise % 29.8 olarak saptanmıştır. Şensoy vd (1991) de bu konu ile ilgili 
çalışmalarında doğum aralığı iki yıldan az olan çocuklarda malnütrisyon oranı % 15.8 iken, 
iki yıldan fazla  olanlarda bu oranın % 8.8'e düştüğünü belirlemişlerdir. 

2.7. Çocuğun Doğum Ağırlığı 
Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin emme refleksleri  de tam olarak gelişmemekte ve 

buna bağlı olarak da anne sütünü daha kısa süre almaktadırlar. Bu çocuklara ek gıdalara 
zamanında başlanmazsa, malnütrisyona yakalanmaları da kolay olmaktadır. Bazı 
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araştırmalarda gebelikteki ağırlık kazanımları ile bebeğin doğum ağırlığı arasındaki ilişki 
önemli bulunmuştur (Atilla ve Bozkurt 1989, Wetherilt vd 1995). 

Gebelik döneminde kazanılan ağırlık arttıkça, bebek doğum ağırlığı da artmaktadır. 
Fetüsün büyümesi-gelişmesi için kadının gebelik döneminde yeterli ve dengeli beslenmesi 
gerekir. Et ve süt grubu yiyecekleri yetersiz tüketen gebelerden doğan bebeklerde düşük 
doğum ağırlığı oranı, yeterli tüketenlere göre yüksektir (Aykut vd 1990). Bağcı ve Egemen 
(1990)'in yaptığı bir çalışmada, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 12. ayda ulaştıkları 
kilolarının normal ağırlıktaki bebeklere göre daha az olduğu belirlenmiştir. Bayrı ve 
Egemen (1984) ve Şensoy vd (1991) doğum ağırlığı azaldıkça çocuklarda malnütrisyon 
görülme oranının arttığını belirlemişlerdir (2500 gramın altında doğan çocuklarda sırasıyla 
% 63.6, % 21.7). 

2.8. Anne Sütü Alma Süresi ve Ek Gıdalara Başlama Durumu 

Günümüzde ilk 4-6 ay tek başına daha sonra da ek bazı besinlerle birlikte anne sütü 
ile beslenmenin çocuk sağlığına olumlu etkileri tartışmasız kabul edilmektedir (Özalp 
1996). Hiç veya 1-3 ay emzirme uygulamaları yetersiz, 4-6 ay istenilen ideal süre, 7-12 ay 
emzirme uygulamaları normal, 12 aydan uzun emzirme uygulaması ise aşırı ya da gereksiz 
emzirme süresi olarak nitelendirilmektedir (Özçelik ve Sürücüoğlu 1994). 

Baysal vd (1984), Afyon,  Trabzon, Gaziantep İl Merkezleri, kasaba ve köyleri ile 
Kayseri Yeşilhisar ilçesi ve Çubuk Eğitim Araştırma Bölgesi'ne bağlı bazı köylerde 
yaptıkları çalışmada halen emzirilen çocuklardan 0-6 ay arası grupta malnütrisyon oranını % 
13.3, 6 aydan önce memeden kesilmiş olan grupta ise % 23.3 olarak bulmuşlardır. Evren 
(1995) Erzurum il merkezinde 0-24 aylık 2285 çocuk üzerinde yürüttüğü araştırmada yalnız 
anne sütü ile beslenen çocuklarda en yüksek malnütrisyon oranının 7-12 ay yaş grubunda 
olduğunu saptamıştır. 

Uzun süre emzirme de malnütrisyon riskini arttırmaktadır. Baysal vd (1984) 
yaptıkları çalışmada 13 aydan uzun süre emzirilen grupta malnütrisyon oranını % 22.5, 13 
aydan sonra memeden kesilen grupta ise % 24.2 olarak belirlemişlerdir. Diyarbakır İli'nde 
yapılan bir araştırmada; 0-36 aylık çocukların % 61.2'sinin 12 aydan uzun süre emzirildiği 
ve bunun çocuklarda malnütrisyona zemin hazırladığı belirlenmiştir (Toksöz ve İlçin 1989). 
Bazı araştırmalarda da; 13 ay ve daha fazla  anne sütü almayı sürdüren çocuklarda büyüme-
gelişme geriliği oranının, 0-12 aylık döneme göre oldukça yüksek olduğu bulunmuştur 
(Toksöz vd 1986, Hayran vd 1990). 

Bebekteki metabolik ve nörolojik gelişme 4-6 ay civarında ek besinlere 
başlanmasına olanak verir. Anne sütü bebek D vitamini yönünden desteklendiği taktirde ilk 
4-6 ay bebeğin bütün gereksinimlerini karşılamaktadır. Ek besinlere başlamada gecikme 
enerji ve özellikle demir sağlamada yetersizliğe neden olurken yarı katı ve katı besinlere 
erken başlamanın yaratacağı olumsuzluklar da vardır (Tokatlı 1996). Kürkçüoğlu vd (1987) 
malnütrisyon görülme oranının ek besinlere 10. ayda ve daha sonra başlanan çocuklarda en 
yüksek, 4-7. aylarda ek besine başlanan çocuklarda en düşük olduğunu belirlemişlerdir. 

2.9. Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu 
Toplumumuzun beslenme durumunu yönlendiren başlıca etmenlerden birisi de, 

bireylerin ekonomik göstergesi, yanı satın alma gücüdür. Bir araştırmada; ekonomik durumu 
iyi olan ailelerin çocuklarında malnütrisyona % 24.2 oranında rastlanırken, ekonomik 
durumu kötü olan ailelerde ise bu oranın % 53.8 olduğu ortaya çıkarılmıştır (Özcan vd 
1986). 
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Taşçı (1980), 0-5 yaş grubu çocuklar üzerinde yaptığı bir araştırmada; yüksek sosyo-
ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının hiçbirinde malnütrisyona rastlamamıştır. Düşük 
sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının ise % 40'ının malnütrisyonlu olduğu 
belirlenmiştir. Buna benzer bir çalışma da Çubuk Bölgesi'nde 0-48 aylık çocuklar üzerinde 
yapılmıştır. Ekonomik düzeyi kötü olan ailelerin çocuklarında malnütrisyon görülme oranı, 
ekonomik düzeyi iyi olan ailelerin çocuklarına göre 5.5 kat daha fazla  olduğu bulunmuştur 
(Şensoy vd 1991). 

Araştırma sonuçlarından anlaşılacağı gibi, ailelerin sosyo-ekonomik durumu ile 
çocuklarda malnütrisyon görülme sıklığı arasında sıkı bir ilişki vardır. 

2.10. Çocuğun İstenme Durumu 

İstek dışı gebeliklerden doğan çocuklara yeterli ilgi ve önem gösterilmemekte ve 
böyle bir durum çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan 
çalışmalarda istenmeden doğan çocuklarda malnütrisyona daha sık rastlandığı bulunmuştur 
(Bayrı ve Egemen 1984, Özcan vd 1986, Toksöz vd 1986, Şensoy vd 1991). 

2.11. Yanlış İnanç ve Alışkanlıklar 

Çocukların beslenmesinde bazı yanlış inanç ve yasakların olumsuz etkileri vardır. 
Bazı aileler solucan yapar diye süt-yoğurt, kekemelik yapar diye yumurta vb besinleri 
çocuklarına vermemektedirler (Taşçı 1980). 

2.12. Enfeksiyon  Hastalıkları 
Enfeksiyonlar,  gerek iştahı azaltarak, gerek katabolik yollarla kayıpları artırarak 

çocuğun protein-enerji açısından negatif  dengeye girmesine neden olur ve malnütrisyon-
enfeksiyon  kısır döngüsüne yol açar. Süt çocuğu enfeksiyon  ataklarında, ya da kronikleşen 
ishal sonunda gelişen protein-enerji malnütrisyonunun komplikasyonları ile kaybedilebilir 
(Tokatlı 1996). 

Ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan ishal, akut solunum yolu 
enfeksiyonlarından  sonra ikinci sırada yaygın hastalık olarak görülmektedir. Türkiye'de 
hem ilk yaş içinde, hem de 1-4 yaş arasında sıklıkla görülmekte ve beş yaş altı her çocuğun 
yılda iki kez ishale yakalandığı bilinmektedir. Yine aynı yaş grubunda; 30 bin çocuk su ve 
elektrolit kaybı sonucu hayatlarını kaybetmektedirler (Bertan ve Güriş 1989). Kırsal 
kesimde tuvaletinde akarsu bulunmayan, tuvaleti evin dışında olan, evinin yanında ahırı 
olan, evinde şebeke suyu olmayan ve buzdolabı bulunmayan ailelerin çocuklarında ishal 
daha fazla  oranda görülmektedir (Çetinkaya vd 1994). 

Özcan vd (1986)'da çalışmalarında ishal ile malnütrisyon arasında anlamlı bir ilişki 
bulmuşlardır. Enfeksiyon  hastalıklarının çoğu sindirim sistemi ve yapısını bozmakta, 
iştahsızlık, bulantı, kusma-ishal nedeni olmaktadır. Besin alımı, sindirimi ve emiliminin 
azalması sonucu ise vücuda yeterli besin elementi sağlanamamaktadır. Baysal vd (1984) de 
yaptıkları çalışma ile aynı olumsuz etkiyi göstermişlerdir. 

Bebeklik döneminde ishalden ölümleri ve ishali önleyen en önemli faktörlerden 
birisi de anne sütüdür. Bu nedenle ishal sırasında anne sütü verilmesine devam edilmesi çok 
önemlidir. Çünkü anne sütüyle beslenen çocuklarda tüm enfeksiyonlar  daha az 
görülmektedir. Yapılan bir çalışmada: 0-12 ay arası emzirilen ishalli çocukların % 
37.3'ünde malnütrisyon görülürken, emzirilmeyen çocuklarda bu oran % 62.7 olarak 
belirlenmiştir (Toksöz ve İlçin 1989). Anne sütünün enfeksiyonlara  karşı koruyucu etkisinin 
olması değerini daha da arttırmaktadır. 
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3. Raşitizm 
Ülkemizde güneş ışığının bol olmasına karşın D vitamini eksikliğine bağlı raşitizm, 

önemli bir sağlık sorunudur. Aktif  şekline 0-2 yaş grubu çocuklar arasında rastlanmaktadır 
(Attila 1995). Raşitizmde, kaburga kemiklerinin göğüs kemiği ile birleştiği yerlerde 
şişlikler, kemik uçlarında genişleme, bileklerde şişlik, bacaklarda "X ve O" biçimi 
çarpıklıklar oluşur, dişler düzensiz çıkabilir, bıngıldak da geç kapanabilir (Baysal 1996). 
Raşitizm çocuklarda şekil bozukluğu oluşturması yanında, çocuğun hastalıklara karşı 
bağışıklığının bozulmasına ve solunum yolu hastalıklarına daha sık yakalanmasına neden 
olmaktadır. Kız çocuklarında oluşabilecek pelvik deformiteleri  ise güç doğum ve doğum 
travmasına yol açabilmektedir (Attila 1995). 

Türkiye'de 1974 yılında yapılan beslenme araştırması sonuçlarına göre raşitizm 
görülme oranının genelde % 4.4 olduğu, bildirilmiştir (Koksal 1977). Bağcı (1976) Çubuk 
ilçesinde 0-36 aylık çocuklar üzerinde yaptığı çalışmada % 5.4; Özcan (1982) Yozgat 
(Yerköy) bölgesinde 0-24 aylık 516 çocuğu incelediği çalışmada % 4.03; Gültekin vd 
(1985) Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Polikliniğine getirilen 0-36 
ay yaş grubundaki 7120 çocukta % 6.36, Kürkçüoğlu vd (1987) Erzurum'da 0-24 ay yaş 
grubunda 2910 çocukta % 37.1, Bircan vd (1990) Antalya il merkezinde 3-24 aylık 227 
çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada % 30.8 oranında raşitizm tespit etmişlerdir. 

Energin vd (1996); polikliniğe müracaat eden, klinik ve laboratuar olarak tanı alan 0-
24 ay yaş grubu raşitizm olgusunun, 6-12 ay yaş grubunda erkeklerde daha sık olduğunu, D 
vitamini verilmesinin güneş ışığından yararlanma ile birlikte olduğunda raşitizmin 
azaldığını, tek başına inek sütü alan ve karışık beslenenlerde yalnızca anne sütü alanlara 
oranla raşitizmin daha sık olduğunu saptamışlardır. Bu bebeklerin uzun süre kundakta 
kaldığı, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi düşük aileler ile kırsal kesimden müracaat 
edenlerde raşitizmin daha fazla  oranda güçlendiğini belirlemişlerdir. 

Çocukların aşırı kapalı olarak güneşe çıkarılması, ultra viyole ışınlarından yeterince 
yararlanamamasına neden olmaktadır. Kürçüoğlu vd (1987)'nin yaptığı çalışmada 
çocukların kundaklanması ile raşitizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve kundak 
yapılmayan çocuklarda raşitizme daha az oranda rastlanmıştır. Bircan vd (1990) ve Energin 
vd (1996) de kundak ve aşırı örtme alışkanlığının raşitizmin oluşmasında etkili faktörler 
olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca mevsimler de raşitizmin görülmesine zemin 
hazırlayabilmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırmada; sonbahar ve kış aylarında doğan 
çocuklarda % 12.8, ilkbahar ve yaz aylarında doğan çocuklarda ise % 5 oranında raşitizm 
vakasına rastlanmıştır (Günay 1969). Bircan vd (1990) de çalışmalarında raşitizm oranının 
yüksek olmasında çalışmanın kış sonu, mart-haziran aylarında yapılmış olmasının etkili 
olabileceğini belirtmişlerdir. 

Bebek ve çocukların açık havada güneşe çıkarılmaması, süt grubu yiyeceklerin 
çocuğa yeterince yedirilmemesi sorunun başlıca nedenleri arasındadır. Bebeklere anne sütü 
alsa bile 12-18 aylık oluncaya kadar ağızdan günde 400 IU D vitamini eklemesi 
yapılmalıdır. Aileler, D vitamininin çocuklara düzenli ve yaygın bir şekilde verilmesi 
konusunda eğitilmelidir. Çocuklara kalsiyum, fosfor,  protein yönünden zengin besinler 
verilmeli, süt ve ürünlerini tüketme alışkanlığı kazandırılmalıdır (Yücecan 1989, Attila 
1995). 
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4. Anemi 
Çocuklarda görülen diğer önemli beslenme sorunu demir ve folik  asit, B2 vitamini 

(riboflavin),  B^ vitamini ve E vitamini gibi bazı vitamin yetersizlikleri nedeniyle görülen 
anemidir (Yücecan 1989). Demir eksikliği insanlığın en yaygın kronik hastalıkları arasında 
yer alan ve vücuttaki demir içeriğinin normalden az olmasıyla karakterize bir hastalıktır. 
Besinsel anemilerin en sık görülen formu  olarak tanımlanan demir eksikliği anemisinin 
önlenmesi; çocukların fizik,  mental ve motor fonksiyonlarının  iyi gelişmesi yönünden çok 
önemlidir (Evliyaoğlu vd 1996). 

Uzun süre sadece anne sütüyle beslenen çocuklarda erken aylardan başlayarak demir 
yetersizliği anemisi gelişmektedir. Çünkü, anne sütü ve inek sütü demir içeriği yönünden 
yetersizdir. Ayrıca, sütün yanında demirden zengin ek gıdaların miktar olarak yetersiz oluşu 
da aneminin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Diyette hayvansal kaynaklı yiyeceklerin 
yetersizliği yanında çocuklarda bağırsak parazitlerinin sık görülmesi ve pika gibi yeme 
bozuklukları aneminin yaygın oluşunun nedenleri arasındadır. Bilindiği gibi bağırsak 
parazitleri demir emilimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

1974 Ulusal Beslenme-Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırması'nda (Koksal 1977) 0-60 
ay yaş grubunda anemi oranı % 49 olarak belirlenmiştir. Ankara-Kazan Bölgesi'nde Pekcan 
(1977) 6-60 aylık çocuklar üzerinde yaptığı bir araştırmada % 54.7, Biliker (1978) Çubuk-
Yenice Bölgesi'nde 4-72 aylık çocuklar üzerinde yaptığı çalışmada % 40.8, Toksöz vd 
(1986) Diyarbakır il merkezi'nde 0-60 aylık çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmada % 
68.1 oranında anemi vakasına rastlamışlardır. 

Değişik şekillerde beslenen süt çocuklarının serum düzeyleri üzerinde yapılan bir 
araştırmada; inek sütü ile beslenen çocukların % 40'ında, karışık beslenen çocukların % 
30'unda, endüstriyel besin alan çocukların ise % 36'sında serum demir düzeyi standartların 
altında bulunmuştur (Çehreli 1992). 

Demir yetersizliği anemisini önlemek için; bebeğin ilk altı ay sadece anne sütü ile 
beslenmesi, daha büyük süt çocuğu ve diğer çocukların beslenmesinde ise besinlerin 
kullanılabilecek demir içermelerine (et, dalak, karaciğer, yumurta gibi) dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Temel gıdaları demirle ve diğer vitaminlerle zenginleştirmek, risk altındaki 
belirli yaş gruplarına ucuz ve etkin demir preparatları vermek, anemi sorununa çözüm 
getirmede önemli uygulamalardan sayılabilir. 

5. Diş Çürükleri ve Diğer Besin Öğesi Yetersizlikleri 
Ülkemizde özellikle çocuklarda diş çürüklüğü oranının yüksek olduğu 

görülmektedir. Diş çürükleri şeker ve şekerli besinlerin fazla  tüketimi ve bunları diş 
üzerinden temizleyecek diş bakımı uygulamasının olmayışı ile ve özellikle dişin büyüme ve 
olgunlaşması döneminde flor,  fosfor  ve kalsiyumdan zengin besinler ile proteinlerin yeterli 
miktarda alınmaması sonucu dişin dayanıklılığının azalması ile açıklanmaktadır (Yücecan 
1989). Türkiye 1974 Beslenme-Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırması sonuçlarına göre 0-60 
ay arasındaki çocuklarda % 8.17 oranında diş çürüğü ve kaybına rastlanmıştır (Koksal 
1977). 

Büyüyen ve gelişen organizmanın her türlü besin öğesine gereksinimi vardır. Bu 
besin öğelerinden bir ya da bir kaçından yetersiz beslenildiğinde, her yaş grubunda çeşitli 
beslenme ve sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde avitaminozlar içinde en yüksek 
oranda B2 vitamini yetersizliğine rastlanmaktadır. Türkiye 1974 Beslenme-Sağlık ve Gıda 
Tüketimi Araştırmasına göre 0-60 ay yaş grubundaki çocuklarda % 6.24 oranında 
riboflavin,  % 0.62 oranında A vitamini yetersizliği belirtilerine rastlanmıştır (Koksal 1977). 
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6.Şişmanlık 
Şişmanlık, vücuttaki yağ dokusunun artmasıyla ortaya çıkan önemli bir sağlık 

sorunudur. Günümüzde, şişmanlığın kronik hastalıklarla olan ilişkisi ve yetişkinlikte görülen 
şişmanlığın temellerinin çocukluk çağlarında atıldığı bilinmektedir. Bu nedenle yakın yıllara 
kadar kabul gören "şişman çocuk sağlıklıdır" inanışı yıkılmaya başlamıştır (Karaağaoğlu 
1996). Daha okul öncesi dönemde içe dönme, sessiz kaim?, oyunlara katılmama, arkadaş 
edinememe, okulda başarısızlık gibi psikolojik bozukluklarla birlikte olan çocukluk 
şişmanlığı, yetişkinlikteki birçok hastalık (hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, tip 11 
diabet, akciğer ve kolon kanserleri vb) için de predispozan faktör  oluşturmaktadır 
(Garibağaoğlu vd 1993). 

Çocukluk çağında şişmanlığın oluşmasında etkili olan faktörler  çeşitlidir. Doğumdan 
itibaren bebeğin beslenme şekli daha sonraki hayatındaki beslenme alışkanlığını 
belirlemektedir. Karışık ya da yapay beslenme süt çocuklarında şişmanlığa neden olurken, 
anne sütü ile beslenme şişmanlığa karşı koruyucu özellik göstermektedir. Bebeği her 
ağlamasından sonra beslemek, tatlı ve unlu besinler verilmesi obesite oluşumunu 
kolaylaştıran faktörlerdir.  Beslenme alışkanlığı, şişmanlık gelişiminde rol oynayan bir 
faktördür.  Günde bir veya iki defa  beslenenlerin üç veya daha fazla  beslenenlere göre daha 
kilolu olduğu gösterilmiştir. Genetik faktörler  de şişmanlık oluşumunda etkilidir. Her iki 
ebeveyn de şişman ise çocuğun şişman olma olasılığı % 80, sadece biri şişman ise % 40, her 
ikisi de şişman değilse % 7 oranında bulunmuştur. Ailenin beslenme şekli, öğün sayısı, 
günlük aktivite çocukluk yaş grubunda şişmanlık oluşumunda etkili olan çevresel 
faktörlerdir.  Uzun süreli televizyon izlemek ve televizyon izlerken yüksek kalorili 
yiyeceklerin tüketilmesi, ailenin sosyo-ekonomik durumu ve psikolojik faktörler  de 
şişmanlığa neden olabilmektedir (Alikaşifoğlu  ve Yordam 1996). 

1984 Türkiye Gıda Tüketimi ve Beslenme Araştırması sonuçlarına göre 0-6 yaş 
grubu çocukların kırsal kesimde % 5.6-11.6'sı, kentsel kesimde ise % 3.4-8.6'sı hafif  ve 
ağır şişmandırlar (Tönük ve Gültürk 1987). Güneyli (1988), Ankara'da farklı  sosyo-
ekonomik düzeylerden seçilen 4-6 yaş grubu 480 çocuk üzerinde yaptığı çalışmada 
çocukların % 24.3'ünün şişman olduğunu belirlemiştir. 

Hayran vd (1990)'nin, Kocaeli ilinde 0-72 aylık 922 çocuk üzerinde yaptıkları 
çalışmada çocukların % 16.3'ünün fazla  tartılı olduğunu saptanmıştır. Garibağaoğlu vd 
(1993) İstanbul'da değişik sosyo-ekonomik kültürel çevrelerden gelen 3-6 yaş arası 817 
çocuğun ağırlık ve boylarını relatif  tartı endeksine göre değerlendirerek % 14.0 oranında 
çocuğun şişman olduğunu belirlemişlerdir. 

7.Sonuç ve Öneriler 

Görüldüğü gibi ülkemizde okulöncesi yaş grubundaki çocuklarda çeşitli beslenme 
sorunları bulunmaktadır. Yaygın olan beslenme sorunlarının çözümü etkin, düzenli 
beslenme eğitimi ile mümkündür. Öncelikle, çocuğun beslenmesinde birinci derecede 
görevli olan aile fertlerinin,  eğitilmesi gereklidir. 

Beslenme eğitimi ile çeşitli besinlerin besin değerleri, değişik yaş, fizyolojik  durum 
ve aktiviteye uygun beslenme, güvenli besin seçimi, besin hazırlama-pişirme ilkeleri, ırıenü 
planlama, anne sütünün üstün özellikleri ve anne sütüyle beslenmenin önemi, ek besinlere 
ne zaman başlanması gerektiği, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi konular anlatılmalı ve 
bireylerin beslenme bilgi düzeyleri yükseltilmelidir. 
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Çocuğa doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmaya doğumundan itibaren 
başlanmalıdır. Okul çağına gelinceye kadar çocuğa kendi kendine yemek yemeyi öğretmek 
gereklidir. Evde anne, baba ve kardeşler, okulda öğretmenler çocuğa yemek yeme ve 
beslenme alışkanlıklarıyla model olmalıdır. Bütün bunlar çocuğun hayata hazırlanması, 
kendi kendine yemesi ve yeterince beslenmesinde etkili olacaktır. 

Okulöncesi eğitimi yapan kurumlarda beslenme eğitimi programları geliştirilmeli, 
bu alandaki araç gereçler saptanmalı, öğretmenler bu konuda eğitilmelidir. 

Çocukların büyüme-gelişme durumları düzenli olarak izlenmelidir. 

Çocuklara, ebeveynler tarafından  düzenli olarak diş fırçalama  alışkanlığı 
kazandırılmalıdır. 

Özellikle çocukların ilgisini çekecek, enerji değeri yüksek, besin değeri düşük 
yiyecek içecek reklamları sınırlandırılmalı veya kaldırılmalıdır. 
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TÜRKIYE'DE ÇOCUK GIYIMINE GENEL BAKıŞ 

Prof.Dr.  Semiha AYDIN 
Giriş 

Giyim, insanın giydiği ya da bedenine uyguladığı materyallerin tümüdür. Bu 
anlamıyle giyim dokumadan yapılan giysileri, av hayvanları ve kuş tüylerinden yapılan 
materyalleri, makyaj ve takıları kapsamaktadır. 

Antropologlara göre insanoğlu giyinmeye, kendisini çiçekler, kemikler vb. objelerle 
süslemek için başlamıştır. 

İnsanın temel gereksinimlerinden olan giysi toplumdan topluma, zamandan zamana 
değişiklik göstermektedir. İlk çağlarda inançlar, toplumsal sınıf  ayrılıkları, iklim, ortaçağda 
savaşlar salgınlar, göçler, ticaret; çağımızda, teknoloji, kitle iletişim araçları ve turizm giyim 
biçimini etkileyen başlıca nedenler arasında sayılabilir. 

Bu bildiride Cumhuriyet döneminde çocuk giyimi genel hatlarıyle incelenecektir. 
Cumhuriyet dönemi çocuk giyimini ele almadan önce, Osmanlı İmparatorluğunun son 
döneminde giyim ve çocuk giyiminin nasıl olduğu özetle aşağıda verilmiştir. 

Cumhuriyet Öncesi Çocuk Giyimi 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Başkent İstanbul'un giyim kuşamı yönlendiren 

merkez Osmanlı Sarayı idi. İstanbullular sarayın gösterişli ve pahalı giysilerine yönelirken 
çocuklarımda hemen hemen aynı tarzda giydiriyorlardı. 

Batılı anlamda giyim tarzı ilk kez askeri giysilerde görülmektedir. II.Mahmut, 
yeniçeri ocağının kaldırılması ile (1828) yerine kurulan yeni askeri düzenin giysilerini de 
yenilemiştir. Askeri giysilerdeki bu batılaşma hareketleri daha sonra sivil giyime 
yansımıştır. Kırım harbinden sonra (1853-1856) Sultan Abdülmecid memurlarına ceket-
pantolon giymelerini emretmiştir. 

Kadın giyiminde batı etkisi XIX YY. sonrasına doğru görülmektedir. Bu dönemde 
kadınlar uzun etek ve ceketten oluşan giysiler kullanmaya başlamışlardır. Bu dönemde kız 
çocuklar gösterişli modeller (işlemeli, dantelli, kurdelalı) giymişlerdir. Erkek çocuklarda ise 
bahriyeli modası göze çarpmaktadır. 

1900'lerin başından sonra kız çocukların giyimi daha sade bir görüntü kazanmaya 
başlamıştır. Bu dönemde kız çocuklar kısa veya uzun kollu, şömizye yakalı, plili, büzgülü 
elbiseler giymiştir. Erkek çocuklar da ise bahriyeli ceket ve pantolonlar yaygındır. 

Cumhuriyet Döneminde Çocuk Giyimi 
Cumhuriyetin ilanı ve onu izleyen inkılaplar yeni Türkiye Cumhuriyetinin 

çağdaşlaşmasına büyük hız kazandırmıştır. Türkiye'de batılı giyim tarzının kabul edilmesi 
ve yaygınlaşmasında kıyafetle  ilgili kanunların etkisi büyüktür. Atatürk 28 Ağustos 1925'te 
İlebolu'da kıyafet  konusunda uzun bir konuşma yapmış ve ülkeyi bu yeniliğe hazırlamıştı. 
25 Kasım 1925'te çıkarılan "Şapka Kanunu", 3 Aralık 1934'te çıkarılan "Bazı kisvelerin 
giyilemeyeceğine dair (2596 sayılı) kanunun kabul edilmesi, giyinmeye ait yasal dayanaklar 
olarak çağdaş giyim tarzının yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. 

Çağdaş giyimin benimsenmesini ve yaygınlaşmasını kolaylaştıran bir diğer etmen 
1930'lu yıllarda kurulan ve 1940'lardan sonra yaygınlaşmaya başlayan Kız Teknik Öğretim 
Okulları idi. 
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Bu okullarda, o zamanki adiyle biçki-dikiş (yeni adiyle giyim/hazırgiyim) 
programlarında dikilen giysiler, çocuk giysileri de dahil, Avrupai modellerdi. Bu okulların 
ülke çapında yaygınlaşması çağdaş giyim hareketine ivme kazandırmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi Çocuk Giysilerinde Belli Başlı Özellikler 
Kız Teknik Öğretim Okullarının biçki-dikiş programlarmda kullanılan yardımcı 

kitaplardan taranan çocuk giysi modellerinde başlıca şu özellikler göze çarpmaktadır. 
1940-49 Arası Çocuk Giysileri 
Bu dönem çocük giysilerinde en çok görülen model, renk ve desen özellikleri 

şöyledir. 
Robadan/belden büzgülü 
Takma/Japone/Karpuz kollu 
Bebe/Şömirye yakalı 
Aplike cepli 
Düz renkte (mavi, beyaz, kırmızı) 

1950-59 Arası Çocuk Giysileri 

1950-59 Dönemi çocuk giysilerinde sıkça rastlanan model, renk ve desen özellikleri 
Beden düz veya robalı 
Etek büzgülü/plili/evaze 
Takma/Karpuz kol veya kolsuz 
Bebe/Şömizye yakalı 
Aplike/Fletolu/ilik cep 
Düz/kareli/çizgili/çiçekli desenler 
Beyaz/mavi/kırmızı/yeşil renkler hakim 
1960-69 Arası Çocuk Giysileri 
Belden plili/büzgülü 
Takma kollu 
Erkek yakalı 
Aplike cepli 
Düz ya da çizgili 
Kırmızı ve beyaz en çok göze çarpan renkler 
Cumhuriyet sonrası çocuk giysilerinde modellerin birbirinden çok farklı  olmadığı 

görülmektedir. Cumhuriyet döneminde çocuk giysileri rahat hareketi sağlayacak şekilde plili 
ve büzgülü modellerden, çocuğun beden özelliklerine uygun bebe veya şömizye yakalardan, 
düz renk ya da kareli, çizgili, çiçekli küçük desenlerden oluşmaktadır. İncelenen modellerde 
en çok rastlanan renkler, mavi, beyaz, kırmızı ve yeşildir. 

1997 yılında çocukların renk tercihleri üzerine yapılan bir araştırma 1940-69 yılları 
arasında çocuk giysilerinde görülen renklerle benzerlik göstermektedir. 

5-12 yaş arası 80 çocuğun katıldığı araştırmada çocukların renk tercihleri giysi 
türlerine göre şöyledir. 
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Tablo 1 
5-12 Yaş Çocukların Renk Tercihleri 

Giysi Türü En Çok Tercih Edilen Renk 
Kazak Kırmızı 
Mont Mavi 

Pantolon Mavi 
Etek Pembe 

Eldiven Mavi 
Şapka Pembe 
Hırka Pembe 
Tişört Turuncu 
Şort Turuncu 

Gömlek Mavi/Beyaz 

Bu sonuçlar 5-12 yaş arası çocukların giysilerinde en çok mavi, pembe, beyaz ve 
kırmızı rengi tercih ettiklerini göstermektedir. 

"Çocuk giyiminin Ebeveynler tarafından  algılanma biçimi..." konulu araştırmada 
(Vural, 1995) çocuk giyiminin seçimi ile ilgili şu hususlar dikkat çekmektedir. 

Tablo 2 
Çocuk Giyimi Kimler Tarafından  Seçilmektedir 

Seçimi Yapan Sayı % 
Çocuk 40 40 

Anne-Baba-Çocuk 25 25 
Anne-Baba 18 18 

Anne 15 15 
Baba 2 2 

Toplam 100 100 

Bu sonuçlara göre çocuk kendi giysilerinin seçiminde yüzde 65 söz sahibi 
durumundadır. 

Aynı araştırmada ebeveynlerin çocuk giyiminde tercih ettikleri kumaş türleri ile ilgili 
bulgular Tablo 3'te verilmiştir. 

Tablo 3 
Kumaş Türüne Göre Giysi Tercihi 

Kumaş Türü Sayı Yüzde 
Doğal orijinli liflerden  yapılan kumaşlar 77 77 
Yapay ve sentetik liflerden  yapılan kumaşlar 16 16 
Farketmez 7 7 
Toplam 100 100 

Bu sonuçlar günümüzde anne-babaların çocuklarının giysilerini seçerken daha 
sağlıklı olana yöneldiklerini göstermektedir. 

Çocukların, anne ve babaların giysi seçimindeki yaklaşımları, beklentileri üreticiler 
açısından önem taşıyan bir konudur. Çocuk giysi üretimini etkileyen bir diğer hususda giyim 
endüstrisinde kullanılan teknolojilerdir. 

Çocuk Giysi Üretiminde Bazı Teknolojiler 
1930'lu yıllardan bu yana 0-14 yaş grubunun toplam nüftısun  %40'ının altına hiç 

düşmediği görülmüştür. Giyim endüstrisi bu hedef  kitlenin gereksinimini karşılayacak 
teknolojileri kullanmak durumundadır. 
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Giyimin bir sanayi kolu olarak gelişmesi dikiş makinasının icadı ile başlar. 1846'da 
Elias Howe ilk dikiş makinasmı bulmuştur. Bundan 3 yıl sonra İsoac Singer ayaklı dikiş 
makinasını geliştirmiştir. O günden bu güne giyim teknolojisi büyük gelişme göstermiştir. 
Giysi üretimi evlerden işyerlerine, bireysel üretimden hazırgiyim üretimine yönelmiştir. 
Günümüzde tasarım ve üretimde bilgisayarlar kullanılmaktadır. Çocuk giysi tasarımları, 
çocuk giysi kalıpları, kalıbın kumaşa yerleştirilme biçimi ve bazı dikiş işlemleri bilgisayar 
desteği ile yapılmaktadır. 

Ayrıca, ekolojik dengeyi dikkate alan tekstil ürünleri üretmek bu alandaki 
araştırmacı ve bilim adamları için önemli hedeflerdendir.  Bunun bir sonucu olarak bakteriye 
dayanıklı tekstil üretmeye başlanmıştır. Kuzey Carolina'daki mihroban firması 
geliştirdikleri teknoloji ile liflere  anti-mikrobik özellik kazandırmayı başarmışlardır. Bu 
teknoloji özellikleri iç giyim, sporcu giyimi ve çocuk giyimi açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Sonuç 

Cumhuriyetten günümüze çocukların giyiminde batılı tarz ülke çapında, özellikle 
kentlerde giderek yaygınlaşmıştır. Geçen süre zarfında  çocuk giysi modasının kadın modası 
kadar sık değişmediği gözlenmektedir. 

Çocuk giysi kültürünün bugün ulaştığı noktada şu hususlar önem kazanmıştır. 

• Giysi modelleri çocuklardaki fiziki  gelişimi dikkate almalı. 
• Modeller, kumaş ve aksesuarlar, çocukların oyun oynamasını engellememeli, 

yatarken rahatsız etmemeli, okul faaliyetlerine  engel olmamalı, 
• Beden sağlığı açısından doğal lifleri  tercih etmeli. 
• Giysi yapımında kullanılan kumaş ve malzeme ekolojik dengeyi dikkate alan 

türden olmalı. 
• Çocuk giysileri sık yıkanmaya elverişli/kumaş, model ve dikiş teknikleri ile 

üretilmeli. 
• Giyside model, renk ve desen seçerken çocuğun tercihi dikkate alınmalıdır. 
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

Yrd.  Doç. Dr. Hakan  SUNAY 
Doç. Dr. Fehmi  TUNCEL 

Beden Eğitimi ve Spor Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 
Bucher ve Wuest Beden Eğitimini, eğitim sürecini fiziksel  aktiviteler aracılığı ile 

uygulama olarak tanımlamışlardır (3). Beden Eğitimi yalnızca fiziksel  aktivitenin meydana 
getirdiği fiziksel  gelişmeleri değil, yaşam boyu sürecek bilgi ve davranış gelişimini dikkate 
alır. Beden Eğitiminin yol açacağı yararları yaşamak için, Beden Eğitimcilerin bu 
programlarda yer alan kişilerin maksimal düzeyde yararlanabilecekleri programlar dizayn 
etmeleri gerekir. Uygulanabilir Beden Eğitimi programları, okul ortamında olduğu kadar, 
spor merkezleri, fıtnes  kulüpleri gibi okul dışı ortamlarda da ortaya konabilir. Kaliteli 
liderlik ile ortaya konulan Beden Eğitimi programlan, bu programlarda yer alan kişilerin 
hayat kalitelerini artıracaktır (3). 

Lumpkin (1990)'e göre ise Beden Eğitimi, kişinin fiziksel  aktiviteler yolu ile optimal 
düzeyde fiziksel,  mental ve sosyal beceriler ile fitnes  (fiziksel  uygunluk) düzeyi kazanma 
işlemidir (11). 

İnsanoğlunun ayakları üstünde yürümeye başladığı ilkel çağlardan beri avını 
kovalamak veya düşmanından kaçmak için koşmak zorunda olduğunu, avlanmak ve karnını 
doyurmak için taş, sopa ve sonraları da mızrak ve ok atmasını öğrendiğini, yakaladığı veya 
yakalandığı zaman düşmanı ile yakın bir çatışmaya girerek güreş tuttuğunu veya 
yumruklaştığını düşünürsek zamanımızda, beden eğitimi ve spor adı altında yapılan bu 
fiziksel  aktivitelerin milyonlarca yıllık doğal bir geçmişi olduğunu da anlayabiliriz. 

Bu olgunun, bugün anladığımız anlamda " spor" olarak yapıldığı devirler de tarihin 
ilk çağlarına kadar dayanmaktadır. M.Ö. beşbinli yıllardan başlayarak Sümer ve Mısır 
medeniyetlerinden günümüze dek kalan yapıtlarda bu olgunun izlerine rastlanmaktadır. 
Ama, sporun toplum içinde yaşamın ve yaşam felsefesinin  değişmez bir parçası olarak yer 
alması, eski Yunan medeniyetinde görülmektedir. İlk önceleri tanrılara tapınmak için 
yapılan şölenlerde yer alan spor, zamanla devamlı ve belirli sürelerde yapılan bir olgu 
haline gelmiştir. Adını, ilk olarak yapıldığı Yunanistan'daki Olimpia yöresinden alan 
olimpiyatların başlangıç tarihi M.Ö. 776 olarak belirlenmiştir. Sporun organize olarak 
yapıldığı bu başlangıç M.S. 393 tarihine kadar devam etmiş, bugünkü İstanbul'da oturan 
Roma İmparatoru I.Theodosius tarafından  klasik veya eski olimpiyatlar olarak adlandırılan 
spor organizasyonları sona erdirilmiştir (10). 

Böylece, eski Yunan uygarlığının çok tanrılı dinlerinin etkisi ile tanrılara 
yaranmaktan ya da onlar gibi olma özentisinden kaynaklanan insanın eğitiminde fikir,  ruh 
ve bedenin aynı düzeyde ele alınmasını öngören düşünce biçimi, M.Ö. VI. Yüzyıldan 
başlayarak, M.S. IV. Yüzyıla kadar egemenliğini bin yıla yakın bir süre sürdürmüştür. Bu 
düşünce tarzının birçok olumlu etkileri olmuş, bu devirlerde bilimde, felsefede,  edebiyatta, 
güzel sanatlarda ve tümü ile kültürde günümüze ışık tutan ürünler ortaya çıkartılmıştır. 
Antik çağ olarak nitelenen bu çağda devlet ve din adamlarının, halkın ve uygulayıcıların 
işbirliği ile ve titizlikle üstünde durdukları bu eğitim bütünlüğü ne yazıkki bin yıl sonra yine 
dinin etkisi ile ikileme dönüşmüş, tek tanrılı bir din olan Hıristiyanlığın ortaya çıkması ile 
orta çağ boyunca etkisini sürdüren bu yeni düşünce biçiminde eğitimde bütünlüğün yeri 
gözardı edilmiştir. İnsanın maddi ve manevi varlığının birbirinden ayrılması, manevi 
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varlığının yücelmesi için, maddi varlığının, yani bedeninin olanak ölçüsünde ihmal edilmesi 
öngörülmüştür (1). 

Antik "Beden Eğitimi" anlayışı 14. yüzyılda Avrupa'da başlayan "Rönesans" ve 
"Hümanizm" hareketleri ile yeniden gündeme gelmiş ve yeni çağa geçişi oluşturan bu 
olaylar Avrupa'da ruh ve bedenin dengeli bir tarzda geliştirilmesi düşüncesinin yeniden 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Rousseau ile düşünce olgunluğuna ulaşan "Beden Eğitiminin 
okul programlarına alınma uğraşıları" 1400 ve 1500'lü yıllarda Avrupa'da olmuş ve bu 
Hümanist akımla yeniden doğan "Beden Eğitimi Anlayışı" gelişerek Avrupa ve Dünya 
ülkelerine yayılmıştır (9). 

1920'lerde başlayarak Amerika Birleşik Devletlerinde "yeni beden eğitimi" eğitim 
sonuçları için yeni bir alternatif  temel ortaya koymuştur. Daha sonra beden eğitimi müfredat 
programı spor, yaşam boyu rekreasyonel aktiviteler ve fıtnese  önem verecek şekilde gelişme 
göstermiştir. Yüzyılın başından beri spor aktiviteleri bütün seviyelerde ve heriki cinsiyet 
için de büyük ölçüde gelişme kaydetmiştir. 1990'ların beden eğitimi, öğrencilerin ve diğer 
alanlarda hizmet veren profesyonellerin  fıtnes  ve yaşam boyu spor ihtiyaçlarına cevap 
vermeye çalışmaktadır (11). 

Beden Eğitimi ve Sporun Amaçları 
Amaçları basit olarak tanımlamak gerekirse şöyle bir tanımlama yapmak mümkün 

olacaktır: "İyi düzenlenmiş bir beden eğitimi programında yer alarak ortaya çıkan ve 
erişilen hedeflerdir".  İyi eğitilmiş bir beden eğitimi ve spor eğitimcisi, beden eğitimi 
programını hedeflenen  amaçlara ulaşılacak şekilde dizayn etmeli, planlamalıdır. Hareket, 
insana fiziksel  uygunluk, sosyalleşme, iletişim, sağlıklı büyüme, rekreasyon ve eğlence için 
uygun bir ortam sağlar. 

Beden eğitimi ve sporun dört geleneksel amacı, fiziksel  gelişme, kas-sinir veya 
organik gelişme, kognitif  (zihinsel) gelişme ve sosyal-duygusal gelişmedir. 

Fiziksel Gelişme Amacı - Fiziksel gelişme amacı, vücuttaki farklı  organik 
sistemlerin fiziksel  güçlerini geliştiren aktiviteler programı ile ilgilidir. Toparlanma yeteneği 
ve sonucunda yorgunluğa direnç gösterilebilir. Bu amacın değeri ve önemi şu gerçek 
üzerine kuruludur: eğer kişinin vücudundaki organik sistemler yeterince gelişirler ve uygun 
bir şekilde fonksiyonlarını  yerine getirirlerse, kişi daha aktif  olacak ve performansı  daha iyi 
olacaktır. 

Kassal aktivite, vücudun organik sistemlerinin gelişimi ve korunmasında rol oynar. 
"Organik" deyimi, vücudun dolaşım, hormonal, solunum, sindirim, ısı düzenleme ve diğer 
sistemlerini anlatmaktadır. Koşma, sıçrama, atma, hoplama, tırmanma ve asılma gibi 
aktiviteler bu sistemlere uygun bir şekilde fonksiyon  göstermeleri için yardım ederler. 
Sağlık ta kassal aktivite ile ilgili olduğu için vücuttaki "büyük kasları" harekete geçiren 
aktiviteler düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca şiddet düzeyi, farklı  organik sistemlerin etkili 
olarak uyarılacağı düzeyde ayarlanmalıdır. 

Zorlanmayı gerektiren kassal aktiviteler sonucunda birçok yararlı etki ortaya çıkar. 
Antrenmanlı kalp, vücuda daha iyi beslenme sağlar ve antrenmansız kalpten daha yavaş 
atar; her atımda daha çok kan pompalar ve sonuç olarak hücrelere daha fazla  besin 
maddeleri giderek, daha çok besin maddeleri etkin biçimde hücrelerden atılır. Egzersiz 
sırasında antrenmanlı kalbin sürati daha az artar, çarpmalar arasında daha fazla  zaman 
vardır ve egzersiz sonrası çok daha çabuk normale döner. Bunun bir sonucu olarak, 
antrenmanlı kişi, antrenmansız kişiye göre daha uzun süre iş yapabilir ve daha az enerji 
kullanarak çok daha etkili çalışabilir. Zorlu yaşam için bu antrenmanlı durum gereklidir. 
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Sabah kalkıştan akşam yatana kadar kişi sürekli olarak yaşamını devam ettirebilmek ve 
doğabilecek acil durumlara cevap verebilmek için yaşamsal fonksiyonlar,  dayanıklılık ve 
kuvvete gereksinim duyar. Bu nedenle beden eğitimi antrenmanlı bir kimsenin gelişimine 
katkıda bulunarak rutin işleri yapabilmesi, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmesine 
yardımcı olmalıdır. 

Kas-sinir veya organik gelişme amacı - Bu amaç vücudun harekete hazır olması, 
fiziksel  hareketin mümkün olduğu kadar az enerji ile yerine getirilmesi ve bu hareketin 
etkili ve estetik bir şekilde uygulanması ile ilgilidir ve çalışma sırasında, oyunda ve fiziksel 
hareket gerektiren diğer aktivitelerde uygulanabilir. 

Yaşamın tüm safhalarında  uygulanan harekette becerinin uygun bir şekilde kontrolü, 
hareket eğitimi almış kişide meydana gelir ve bu ise kas ve sinir sistemlerinin uyumlu 
çalışmalarına bağlıdır. Birçok durumda, kişinin günlük işlerini daha etkili bir şekilde ve 
çabukça "bitkin" hissetmeden yapmasını sağlar. 

Beden Eğitimi aktivitelerinde, etkili vücut hareketi veya daha genel kullanıldığı gibi 
kas-sinir becerisinin fonksiyonu  kişiye etkin bir performans  yeteneği sağlamaktadır. Bu ise 
kişinin bir aktivitede yer almaktan daha çok haz almasını sağlayacaktır. Birçok insan belli 
bir düzey beceriye sahip olduğu şeyleri yapma eğilimi gösterecektir. Örneğin, eğer bir 
kimse bir topa belli bir ölçüde vurabilir ve topu saklayabilirse, bu durumda futbol  ya da 
Amerikan futbolu  oynayacaktır. Çok az insan yeteneği az olan bir alanda yapılan 
aktivitelerde yer almayı ister. Bu nedenle, beden eğitiminin amacı herkesin becerisini 
mümkün olduğu kadar arttırmaktır ki, kişilerin ilgi alanları geniş ve çeşitli olsun. Bu, 
yalnızca kişinin yaptığı ve yer aldığı faaliyetten  hoşlanmasını sağlamakla kalmayacak, aynı 
zamanda grup faaliyetlerine  uyum sağlamasına yol açacaktır. 

Becerinin diğer katkıları ise şunlardır: enerji tüketimini azaltır, kendine güvene katkı 
sağlar, fiziksel  ve zihinsel sağlığı geliştirir, estetiğin hissedilmesine katkı sağlar, faaliyette 
yer almayı daha güvenli hale getirir ve kişinin grup tarafından  farkedilmesi  ve kabul 
görmesine yol açar. 

Burada açıklanan amaç, programın sağlık ve rekreasyon ile ilgili sonuçlarında da 
katkı sağlar. Kişilerin kazandıkları beceriler, onların serbest zamanlarını nasıl 
değerlendireceklerini belirlemelerine katkıda bulunur. Eğer kişi yüzmeyi iyi öğrenirse 
örneğin, serbest zamanın çoğu havuzda, gölde veya bir başka suda geçirilebilir. Eğer kişi 
tenisi çok iyi öğrenirse, sık sık kortlarda zamanını geçirebilir. Beden eğitimciler, tüm 
şahısların insan hareketini ve onun kendine has hareket potansiyellerini benimsemelerine 
katkıda bulunmalıdırlar. 

Okul çağında olup ta temel becerileri öğrenmeleri gereken ve bu becerileri tüm 
yaşamları boyunca kullanmak durumunda kalacak çocuklar için, takım sporları, ferdi 
sporlar, dual sporlar ve yaşam boyu kullanabilecekleri aktiviteleri dengeli olarak iyi bir 
program çerçevesinde çocuklara uygulamak önemlidir. Okulda tek tip spor (futbol  gibi) 
yapan çocukların büyük çoğunluğu, okuldan ayrıldıktan sonra tekrar bu sporu yapmazlar. 
Ancak farklı  sporları ve aktiviteleri içeren programlar uygulanırsa, dengeli ve çok yönlü 
bireyler yetiştirmek mümkün olacaktır. 

Beden Eğitimciler insanlığa yaptıkları katkı nedeni ile gurur duyabilirler ve 
duymalıdırlar. İnsanlara fiziksel  becerileri öğrenmelerinde katkıda bulunmak ve sağlıklı, 
mutlu, üretken bir yaşam sürmelerini sağlamada yardımcı olmak beden eğitimcilerin işidir 
ve onların kontrolundadır. "Fiziksel beceri değerli ve önemli" olduğu için, beden eğitimciler 
sayesinde dünya, içinde yaşanabilecek daha iyi bir yer olmaktadır. 
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Zihinsel (Cognitive) Gelişme Amacı - Zihinsel gelişme amacı, bilgi birikimi ve 
düşünme ile bu bilgiyi yorumlama yeteneğidir. Beden eğitimi hareketle ilgili bir alandır. Bir 
miktar bilgi, insan hareketinin doğasını açıklayan ve hareketin kişinin büyümesi, gelişmesi 
ve kültürü üzerindeki etkisini inceleyen insan bilimleri, fen  bilimleri ve diğer kaynaklardan 
gelir. Zaman, uzay ve akıcılık gibi faktörleri  içeren hareketle ilgili bilimsel prensipler 
düşünülmelidir. Bu alan bilgisi, beden eğitimi programı ile temasta olan her şahsın 
eğitiminin bir parçası olmalıdır. 

Fiziksel aktiviteler öğrenilmelidir ve bu nedenle entellektüel mekanizma üzerinde 
düşünmeye ihtiyaç vardır. Farklı hareketlerin içerdiği koordinasyonlar tam olarak yapılmalı 
ve kişinin içinde yaşadığı ortama uyarlanmalıdır. Bunlar yürüme, koşma veya tenis raketini 
kullanma olabilir. Tüm bu hareketlerde hareketi yapan kimse düşünmeli ve kas-sinir 
sistemini koordine etmelidir. Buna ek olarak, bu tip bilgi deneme-yanılma yolu ile elde 
edilir ve bu deneyim sonucunda içinde bulunulan durumun anlamı değişir. 

Kişi yalnızca koordinasyonu öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda fiziksel 
aktivitelerin gerektirdiği kurallar, teknikler ve stratejileri öğrenmelidir. Basketbol bir örnek 
olarak kullanılabilir. Bu sporda bir kimse kuralları, hücum ve savunmadaki startejiyi, farklı 
pasları, blok ile perdeleme arasındaki farkı  ve nihayet bu sporu oynamada kazanılan 
değerleri bilmelidir. Tecrübe ile öğrenilen teknikler, elde edilmesi gereken bilgi ile 
sonuçlanır. Kişi pas verdiği sırada adım alırsa, top daha hızlı ve daha isabetli yol alır ve pas 
alınan pozisyonla aynı durumda yapılırsa zaman kazanılır. Ek olarak, lideri takip etme, 
liderlik, cesaret, kendine güven, diğerlerine yardım, güvenlik ve grup patternlerine uyumla 
ilgili bilgi önemlidir. 

Sağlıkla ilgili bilgi programda önemli bir rol oynamalıdır. Tüm sporcular vücutlarını 
tanımalı, temizliğin önemi, hastalığı önlemedeki faktörler,  egzersizin önemi, dengeli bir 
beslenmeye olan ihtiyaç, iyi sağlık tavırları ve alışkanlıkları ile sağlık hizmeti veren okul 
kurumları hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu gerçeklerle ilgili bilgi edinilmesi 
sonucunda, aktiviteler yeni bir anlam kazanacak ve sağlık uygulamaları belirgin amaçlara 
yönelik olacaktır. 

Beden eğitimciler aktivitelerini daha da entellektüelleştirebilirler. Fiziksel aktiviteler 
bir vakum içinde yapılmamaktadır. Beden eğitimciler sürekli olarak aktivitelerde yer 
alanlara uygun bilgi sağlamalı ve onları soru sormaya teşvik etmelidirler: "Neden? Neden 
bu aktiviteyi yapmak önemlidir? Neden günde bir saat beden eğitimine ayrılmalıdır? Neden 
egzersiz önemlidir? Neden kurallara göre oynamak önemlidir?" gibi. Beden eğitimciler aynı 
zamanda aktivitede yer alanlara, tercihler yapmaları, stratejiler planlamaları ve bu 
sorumlulukları zorla değil, kendi istekleri ile üstlenmeleri konusunda düşünmeleri için fırsat 
vermelidirler. Programda yer alan kişiler ne kadar çok düşünürlerse, aktivite o kadar eğitici 
olur. 

Sosyal-Duygusal Gelişme Amacı - Sosyal gelişme amacı, bir kimseye kişisel 
uyumda, sosyal uyumda ve toplumun bir üyesi olarak uyum sağlamada yardımcı olma ile 
ilgilidir. Eğer uygun liderlik sağlanırsa, beden eğitimi programlarındaki aktiviteler, bu 
uyumları sağlamak için en iyi fırsatları  sağlar. 

Beden eğitimciler insan davranışını iyi yönde etkilemek için mümkün olduğu kadar 
fazla  yol bulmalıdırlar. Oyunun kuralları, demokratik yaşamın tarzıdır. Oyunlarda kişi 
demokrasiyi görür ve kişiyi yetenek ve performansına  bağlı olarak takdir eder. Ekonomik 
statü, geçmişi, ırkı ve diğer ayrımcı özellikler herhangi bir rol oynamazlar. Performans  salt 
başarı kriteridir. 
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Beden eğitiminin bir başka sosyal amacı da kişinin uygun bir şekilde kendini 
tanımasıdır. Olgunlaşan kişiler olarak aktivitelerde yer alan kişilerin kendileri ile ilgili 
sağlıklı fikirler  geliştirmeleri gerekir. Genç insanlar yaşadıkları farklı  fiziksel  büyüme 
safhaları  boyunca, fiziksel  özellikleri nedeni ile birlikte oldukları sınıf  arkadaşları tarafından 
sıklıkla kabul görürler ya da reddedilirler. Bu nedenle kişilerin kendilerini fiziksel  olarak 
geliştirmeleri, yalnızca kendilerini tanımaları açısından değil, fizikleri  ve fiziksel  becerileri 
edinecekleri sosyal intiba açısından etkisi olacağı için önemlidir. 

Her şahıs, karşılanması gereken temel sosyal gereksinimlere sahiptir. Bunlar ait olma 
hissi, tanınma, kabul görme, kendine saygı ve sevgidir. Bu ihtiyaçlar karşılandığında, kişi 
sosyal olarak iyi uyum sağlamış olur. Bunlar karşılanmadığında, antisosyal özellikler 
gelişebilir. Örneğin baskıcı kabadayı, tanınmayı isterken, bir çete üyesi bir yere ait olma 
hissini arıyor olabilir. "İhtiyaçlar" teorisi, beden eğitimi programlarının oluşturulmasında 
etkilere sahiptir. Kazanma isteği, örneğin, programda yer alan kişinin ihtiyaçlarına cevap 
vermeden daha az önemli olmalıdır. 

Tüm insanlar başarıyı tatmalıdırlar. Bu faktör  oyun içinde gerçekleştirilebilir. Oyun 
aktivitelerindeki yaşadıkları başarılı tecrübe ile kişiler kendine güven duygusu 
geliştirebilirler ve başarılarında mutluluk bulabilirler. Beden Eğitimi, farklı  birçok 
aktiviteler ve bu aktivitelerde başarılı olabilmek için becerileri sağlayarak, bu başarılar için 
ortam hazırlayabilir. 

Demokratik bir toplumda, tüm bireyler için grup bilinci ile ilgili duygu ve 
yardımlaşarak birlikte yaşama duygusunun gelişmesi gerekir. Bu, programın en önemli 
amaçlarından birisi olmalıdır. Bu nedenle farklı  oyun aktivitelerinde aşağıdaki faktörler 
vurgulanmalıdır: daha az becerili ve zayıf  oyunculara destek, diğerlerinin hakkına saygı, 
kişisel isteklerin grup isteğindan önemsiz tutulması, toplumun başarısında esas olan ortak 
yaşamın gerçekleştirilmesi. Kişiler gruba ait olduklarını hissetmeli ve davranışlarını bu 
gerçek doğrultusunda ayarlamaları gerektiğini bilmelidirler. Centilmenlik kuralları 
geliştirilmeli ve programdaki tüm aktivitelede uygulanmalıdır. Kibarlık, sempati, doğruluk, 
dürüstlük, adalet, otoriteye saygı ve kurallara uyma, sosyal etkinliğin geliştirilmesinde 
yardımcı olacaktır. İyi liderlik ve takip ediciliğin gerekliliği ve toplumun menfaati  açısından 
önemi vurgulanmalıdır. 

İhmal edilmemesi gereken bir başka faktör,  duygusal gelişmedir. Beden eğitimciler 
fiziksel  gelişimi sağladıktan, sinir sisteminde becerileri geliştirdikten ve sosyal davranış 
kalıplarını oluşturduktan sonra herşeyi birtarafa  bırakamazlar. Bir başka nokta, duygusal 
gelişim hala durmaktadır ve bu çok sayıda genç insanın dahil olmak için istek duyduğu 
zorlu bir alanı temsil eder. 

Duygusal gelişim, davranışlar, tavırlar, değerini bilme ve değer yargıları ile ilgilidir. 
Bu nedenle, beden eğitimi kişilerin fiziksel  aktiviteye olan sağlıklı cevapları ve fiziksel 
aktivitenin sağlığa, performansa  ve serbest zamanın değerli ve ilginç kullanılmasına olan 
katkısı ile ilgili olmalıdır. Kişi beden eğitimi için pozitif  bir tavır, diğer kişiler ve liderliğe 
saygı ve oyun ile grup çalışması hakkında fikirler  geliştirmelidir. 

Beden eğitimi mesleğinde olan kişiler, genç insanlara değer yargıları, takdir ettikleri 
şeyler ve tavırları ile ilgili konulardaki fikirlerini  berraklaştırma yolunda yardımcı 
olmalıdırlar. Beden eğitimciler öğrencilerine kendi değer yargılarını geliştirici katkılarda 
bulunmalıdırlar. 
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Beden Eğitiminin Amaçları Arasında Öncelikli Olan Var mıdır? 
Beden eğitiminde liderler aşağıdaki gibi sorular sormaya başlıyorlar: Beden 

eğitiminin amaçlarından bir tanesi diğerlerinden daha mı önemlidir? Beden eğitimi 
programlarında neye daha çok önem verilmelidir? Beden eğitimciler herşeyi yapamazlar 
ama öncelik nedir? Beden eğitiminin master bir amacı var mıdır? Amaçlar bir hiyerarşik 
sıralamada mıdırlar? 

Beden eğitimi tarihinin ilk günlerinde organik gelişmeye daha çok yoğunlaşmıştı. 
Ancak yüzyılın sonunda amaçlar daha çok genel eğitimin bir parçası oldular ve sosyal 
gelişme de bunlara dahil oldu. Bugün amaçlarda neyin öncelikli olduğu konusunda farklı 
görüşler vardır. 

Beden eğitiminde seçilmiş liderler üzerinde yapılan bir anket, amaçların önceliği 
konusunda ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Araştırmaya dahil edilenlerin çoğu fiziksel 
gelişme ile kas-sinir ve hareket gelişimi amaçlarının en öncelikli amaçlar olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu liderler aşağıdaki gibi sebepleri ortaya koymuşlardır. Bu amaçlar mesleğe 
has şekilde beden eğitimine ilişkilidirler ve yaşam boyunca fiziksel  uygunluk için esastırlar. 
Sosyal gelişme bu ankette önem sırasınca en son yer almıştı. Çünkü bu amacın yalnızca 
beden eğitimine has olmadığı ve diğer alanlarda benzer özelliği geliştirmeye çalıştıkları 
ortaya konmuştur (3). 

Aşağıda belirtilen ve beden eğitimi - spor programları ile ulaşılabilen eğitim 
hedefleri,  beden eğitimi ve sporun eğitime olan katkılarını vurgulaması açısından ilginçtir 
(11). 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMLARI İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM AMAÇLARI* 

Aktif  Yaşam Tarzı Alışkanlıkları 
Öğrenme Hevesi 
Genel Sağlık 
Kendine Güven 
Kişilerarası İlişkiler 
Serbest Zamanın Yapıcı Kullanımı 
Öğrenmeye Hazır Olma 
Zihinsel Uyanıklılık 
Akademik Performans 

•Amerikan Senatosunda Mutabakata varılan karar 145 (Haziran 1986) ve Amerikan Meclisinde Mutabakata 
varılan karar 97 (Aralık 1987). 

Cumhuriyet Öncesi Beden Eğitimi ve Spor 
Rönesansla birlikte Avrupa'yı saran yeniliklerden etkilenen Osmanlı 

imparatorluğunda, Sultan Abdülmecit zamanında 1839'da ilan edilen "Tanzimat Fermanı" 
ile birlikte okullarda "jimnastik" adı altında 1864 yılında ilk bedensel etkinlikler gündeme 
gelmiştir. 

1866'da Abdülaziz zamanında, "Avrupa tarzında beden mesaisi" Askeri okullarda 
devletin bir politikası olarak başlamıştır. Bu şekilde, 1864'de, 1866'da ve 1868'de sırası ile 
askeri okullarda, orduda ve sivil okullarımızda Avrupa tarzında "Beden mesaisi" başlamış 
oldu. 

602 



Galatasaray lisesinde uzun zaman beden eğitimi öğretmenliği yapan yabancılar 
tarafından  yetiştirilen Faik Bey (Faik Üstünidman), o zamanda beden eğitimi öğretmenliği 
formasyonu  veren resmi bir kuruluş olmadığı için, mezun olmasını takiben Galatasaray 
lisesi "jimnastik muallimliğine atanmış ve 45 yıl süre ile bu görevini sürdürmüş böylece de 
kendisi 1869 yılında sivil okullarımızın ilk beden eğitimi öğretmeni olmuştur. Faik 
Üstünidman'ı Selim Sırrı Tarcan (1908), Vildan Aşır Savaşır ve Nizamettin Kırşan (1925) 
izlemişlerdir. Faik Üstünidman'dan sonra yetişenler Lise Eğitimi soması, İsveç gibi 
ülkelerden ek öğrenimle formasyon  kazanmışlardır. 

Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi ve Spor 

Selim Sırrı Tarcan, 1923'te toplanan "Heyet-i İlmiye'de yer alarak, hükümet 
programına ilk kez 1 yıl süreli "Beden Eğitimi Öğretmeni Okulu" (Terbiye-i Bedeniye 
Darülmuallimini) koydurmayı başarmıştır. 

Spor eğitimcisi yetiştirme çabaları 1926-1929 yılları arasında İsveç'ten getirtilen bir 
bayan iki erkek (Inge Nerman, Rangar Jonson ve Sven Alexanderson) ile ve 1929-1930 
yıllarında uygulanan 3,5-9 ay süreli beden eğitimi öğretmeni yetiştirme kursları ile 
sürmüştür. Bu kurslardan yetişen 63 bayan ve 148 erkek olmak üzere toplam 211 spor 
eğitimcisi ülkenin her yerinde özverili bir şekilde çalışmışlardır. Selim Sırrı Tarcan'nm 
Milli Eğitim camiasında gösterdiği yoğun çabalar ve Cumhuriyet okullarının bilgili ve 
kaliteli spor eğitimcisine olan ihtiyaçlarının artması, 1932- 1933 öğretim yılında, Ankara'da 
orta dereceli okullara öğretmen yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsüne 3 yıllık bir Beden Eğitim 
açılması sonucunu doğurmuştur. 1966-1967 öğretim yılına kadar ülkemizin tek spor 
eğitimcisi yetiştiren okulu olan Gazı Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünü sırası ile 
önce İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü ve Bursa, İzmir ve Diyarbakır'daki 
eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümleri izlemiştir. Bu okullar Yüksek Öğretim Kanunu 
(YÖK) çıkıncaya kadar Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmeyi sürdürmüşlerdir. Rönesansla 
birlikte Avrupa'yı saran yeniliklerden etkilenen Osmanlı imparatorluğunda, Sultan 
Abdülmecit zamanında 1839'da ilan edilen "Tanzimat Fermanı" ile birlikte okullarda 
"jimnastik" adı altında 1864 yılında ilk bedensel etkinlikler gündeme gelmiştir (9). 

Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi ve Sporun Kurumsallaşması 
(Sporun Teşkilatlanma Aşamaları) 

Türkiye'de federasyon  tipi üst yönetime doğru atılan ilk adım, Moda, Kadıköy,Elpis 
ve İmogen kulüplerinin biraraya gelip kurdukları İstanbul Futbol Birliği'dir. Bu birlik 
Türkiye'nin ilk ve tek spor Federatif  örgütü olmuştur. 1910 yılına kadar süren bu birliğin 
yerini İstanbul Futbol Kulüpleri Birliği almış ancak bu örgüt 1914 yılına dek 
yaşayabilmiştir. 

Kendilerine İstanbul Futbol Kulüpleri liginde yer verilmeyen bazı kulüplerin ve 
okulların; Fenerbahçe ikinci takımı, Anadoluhisarı, İstanbul Jimnastik, Darülfünun  Terbiye-
i Bedeniye Şehremini Mumerasat-ı Bedeniye ve Sanayi Mektebinin kurdukları Cuma ligi, 
daha sonraki gelişmelerle Cuma Birliği haline gelmiştir. Ancak İstanbul'un işgali nedeniyle 
1918-1919 dönemi maçları yapılamamış, Cuma Birliği 1922 yılma yani Türkiye İdman 
Cemiyetleri İttifakının  kuruluşuna kadar varlığını sürdürmüştür (16). 

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı  (TİCİ) kendinden önceleri İstanbul Futbol Birliği 
(1903), İstanbul Futbol Kulüpleri Birliği ve Cuma Futbol Ligi spor kulüplerine dayanmıştır. 
TİCİ'nin öncekilere göre büyük ve belirgin yapısal farklılığı  vardır. TİCİ'den önceki 
oluşumlar sadece futbol  dalı ile ilişkili olurken, TİCİ Türkiye Spor Kulüpleri Birliği 
anlamında, örgütlü ve birden fazla  dalda federasyonlaşmayı  amaçlamıştır. Böylece TİCİ'nin 
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ilk yıllarında Atletizm, Futbol ve Güreş Federasyonları ile Bisiklet, Eskrim, Halter, Boks, 
Kürek, Yüzme, Yelken, Binicilik ve Atıcılık Federasyonları kurulmuştur (5). 

TİCİ bu kurumsallaşan yapısı ile aynı zamanda spor etkinlikleri yolu ile spor 
kulüplerimizin birliği haline de gelmiştir (16). Spor etkinlikleri yolu ile sağlıklı kişiler 
yetiştirmek, halka beden eğitimi ve sporu yaygınlaştırmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak amacı ile kurulan TİCİ 13-18 Şubat 1936 yılında 8. Genel Kurulunda kendini 
dağıtmış ve yerine Türk Spor Kurumu (TSK) kurulmuştur. Ancak kurum, o dönem 
ülkemizin tek siyasal partisi olan Cumhuriyet Halk Partisine bağlanmıştır (5). Türk Spor 
Kurumu temiz, ahlaklı, sağlıklı, Türkiye Cumhuriyetini ve Devrimlerini koruyacak bir 
gençlik yetiştirmeyi amaç edinen Türk Spor Kurumu merkezi biçimde kulüplerin haklarını 
değil, kulüplere ilişkin ödev, sorumluluk ve yasakları düzenlemiştir. Türk Spor Kurumu 
böylece spor kulüpleri ağırlıklı federasyon  olgusundan yavaş yavaş uzaklaşmanın somut 
işaretlerini vermiştir. Bağımsız TİCİ'den güdümlü ve bağımlı bir örgüte geçildikten sonra 
Türk Spor Kurumu ne tam bir parti organı, ne de tam demokratik bir örgüt olabilmiştir. 
Devlet bir derneğe bırakılamaz anlayışının ortaya çıkardığı Türk Spor Kurumu iki yılı aşkın 
yaşamı süresince sporda devletçiliğe ve merkeziyetçiliğe geçişin köprüsü olmuştur. 
Nitekim, 29 Haziran 1938 tarih ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile sporun yönetimi 
bir kamu kuruluşuna devredilmiştir. TİCİ ve TSK dönemlerinden sonra sporda 
kurumsallaşmanın devletleştirilmesi aşamasında önemli bir yasal düzenlemedir. Genel 
müdürlüğün amacı; yurttaşın fizik  ve moral yeteneklerinin ulusal ve inkilapçı amaçlara göre 
gelişimini sağlayan oyun, cimnastik ve spor etkinliklerini yönetmek olduğu belirtilmiştir. 
3530 sayılı yasanın 13 ve 14. Maddelerine göre gençler, beden eğitimi ve spor hareketlerini 
spor kulüpleri ve gruplar vasıtası ile yapacaklardır. Bu madde ile ayrıca okul ve kışla 
dışında elli ve daha çok beden eğitimi yükümlülüğü altında yurttaş bulunan köy, kasaba, 
kent ve değişik yerlerde kulüp, elliden az yerlerde ise grupların kurulması esası 
öngörülmüştür. 

1938 yılında kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 1942 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB)'na, 1960 yılında tekrar Başbakanlık makamına ve 1970 tarih ve 1156 
sayılı yasa ile de yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiştir (16). 1969 
yılında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi emri ile kurulup, 1970 yılında BTGM'yi bünyesine alan 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençliğin oyun, beden eğitimi, spor, izcilik ve boş zamanları 
çalışmalarını yönetmek, bu amaçlan sağlayacak faaliyetlerin  gerektirdiği tesisleri kurmak, 
malzemeyi temin etmek ve gerekli teknik ve idari elemanları yetiştirmek, yurt içinde ve 
dışında bu faaliyetlerle  ilgili bilimsel araştırmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Bakanlık 
kurulduktan sonra, gençlik sorunları genel müdürlüğü, okuliçi beden eğitimi ve spor genel 
müdürlüğü, izcilik ve boş zamanları değerlendirme genel müdürlüğü ile eğitim genel 
müdürlüğü oluşturulmuştur. Böylece bakanlık BTGM ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü gibi iki bağlı kuruluşlar birlikte altı genel müdürlüğü 
kapsamıştır. Bu gelişmelerden sonra 1983 yılında 179 sayılı kanun hükmünde kararname ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı MEB ile birleştirilerek, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
(MEGSB) kurulmuş, BTGM'de tekrar bu bakanlığa bağlanmıştır. 1986 yılında Beden 
Terbiyesi Kanunu Yerine, gelişen ve değişen şartlara ayak uydurmak için 3289 sayılı kanun 
çıkartılmış, 2.3.1989 tarih ve 356 sayılı kanun hükmünde kararname ile BTGM günümüz 
spor yönetimini teşkil eden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne dönüştürülerek 
başbakanlığa bağlanmıştır (19). 
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Beden Eğitimi ve Spor Programlarının Gelişimi 

Günümüzde hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte, beden eğitimi ve sporun insan 
yaşamındaki önemi giderek artmış ve eğitim amaçlarının insana kazandırabileceği önemli 
bir disiplin durumuna gelmiştir. Çünkü beden eğitimi ve spor, bireylerin fiziksel,  zihinsel, 
duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlayan bir bilimdir. Beden eğitimi ve sporun bu 
işlevlerini yerine getirebilmesi için, nitelikli, araştırıcı ve üretken beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri ile antrenör, spor yöneticisi ve diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi gereği 
ortaya çıkmıştır. Bu da ancak çok iyi hazırlanmış ve insan gelişiminin bütün boyutlarını ele 
alan, çağın gereksinimlerine cevap verecek özelliklere sahip eğitim programlarının nitelikli 
beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile antrenör ve spor yöneticilerince uygulanması ile 
gerçekleşebilir. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarının Gelişimi 

a) Hizmet Öncesi - Beden Eğitimi ve Spor derslerinin okullara girişi çok yenidir. 
1869 yılında yayınlanan Maarif-i  Umumiye Nizamnamesinde Cimnastik dersi erkek 
rüştiyeleri ile çeşitli dengi okullarda uygulanan programlarda yer alan derslerden birisi idi 
(14). Bu sırada Sultan Abdülaziz tarafından  kurulan ve batılı öğretim yapan mekteb-i 
sultani, şimdiki adı ile Galatasaray Lisesi faaliyete  geçirilerek (1869) beden eğitimi 
öğretmeni olarak Fransa'dan Mösyö Curel ve Mösyö Moiroux, daha sonra da İtalyan 
Martinetti getirilmiştir. İlk Türk beden eğitimi öğretmeni ise Fransa ve İtalya'dan getirtilen, 
bu öğretmenlerce yetiştirilen Galatasaray Lisesi mezunu Ali Faik Bey olmuştur (6). 

Beden eğitimi ve spor alanındaki eğitimini İsveç'te tamamlayan Selim Sırrı Tarcan 
ile başlayan dönem, hernekadar Cumhuriyet öncesi dönem ise de Tarcan'ın beden eğitimi 
ve spor olgusuna getirdiği yenilik ve değişiklikler, beden eğitimi ve sporun Türkiye'deki 
gelişimini olumlu anlamda etkilemiştir. Türkiye'de o zamanlar okul programlarının büyük 
bir çoğunluğunda beden eğitimi dersi yoktur. Daha sonra beden eğitimi derslerinin okul 
programlarında yer alması konusunda çalışmalar yapan Tarcan, ancak 1911 yılında liselerin 
birinci ve ikinci sınıflarına  beden eğitimi derslerinin konulmasını sağlamıştır. Öte yandan 
Tarcan, beden eğitimini okul programlarına konulmasını sağlamakla kalmamış, buralarda 
görev yapacak ve öğretmen yetiştirecek öğretmenleri yetiştirmek amacı ile yurt dışına 
yetenekli öğrencilerin gönderilmesini sağlamıştır. Bunlardan Nizamettin Kırşan, Vildan 
Aşır Savaşır örnek gösterilebilir (6). 

1926 yılında yine Selim Sırrı Tarcan'ın çabaları ile İstanbul Çapa'da beden eğitimi 
öğretmeni yetiştiren ilk ciddi öğretim faaliyeti  başlatılmıştır. Faaliyet dokuz ay süre ile ve 
her ilden yetenekli birer ilkokul öğretmeni ile ordudan bazı subayların katılımı ile dört 
dönem olarak devam ettirilmiştir. 

Cumhuriyet öncesi dönemde Selim Sırrı Tarcan ile başlayan beden eğitimi ve sporu 
kuramsallaştırma ve beden eğitimi öğretmeni yetiştirme çabaları, Gazi Eğitim Enstitüsü 
bünyesinde 1932 yılında beden eğitimi bölümü açılması ile devam etmiş, üniversiter 
düzeyde ise Ege üniversitesinde 1976 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
ile sürdürülmüştür. 

1932 yılında beden eğitimi yetiştirmek amacı ile kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü ilk 
yıllarda üç yıllık program uygulamış, ancak 1937 yılı ortalarında ortaöğretimdeki öğretmen 
ihtiyacının artmasından dolayı iki yıla indirilmiştir. 
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Bu uygulama 1941 yılına kadar devam etmiş 1942 - 1943 yılından sonra tekrar üç 
yıla çıkmıştır. Ancak 1945-1946 yılında tekrar ortaöğretime beden eğitimi öğretmeninin 
ihtiyacının artması ile enstitü iki yıla indirilmiştir. 

Bu uygulama 1949-1950 yılına kadar devam etmiştir. 1951 yılından sonra beden 
eğitimi öğretmeni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü tekrar üç yıla çıkartılmıştır. 1978 yılında 
bu süre, okulun Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Beden Eğitimi Bölümü olarak değiştirilmesi 
ile birlikte dört yıla çıkartılmıştır. 

1982 yılında ise YÖK ile birlikte eğitim enstitüleri, gençlik ve spor akademileri ve 
ege üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu birleştirilerek, üniversite çatısı altında 
eğitim fakültelerine  bağlı beden eğitimi ve spor bölümlerine dönüştürülmüştür. Bu 
uygulama 1992 yılma kadar devam etmiş, 1992 yılında ise büyük bir çoğunluğu beden 
eğitimi ve spor yüksek okullarına dönüştürülmüştür. Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmede 
eğitim enstitülerinden başka gençlik ve spor akademilerinin de katkıları olmuştur. Gençlik 
ve spor akademileri, gençlik ve spor bakanlığına bağlı olarak kurulmuş eğitim kurumları 
olup, üç ilimizde faaliyete  geçirilmişlerdir. Gençlik ve spor akademilerinin önde gelen 
amacı; 3530 sayılı beden terbiyesi kanununun öngördüğü monitör, antrenör, gençlik lideri, 
yönetici, uzman yetiştirmektir. Anlaşılacağı üzere önceleri gençlik ve spor akademilerinin 
amacı, beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek değildir. Ancak sonradan Türkiye'de açık oranı 
çok yüksek olan beden eğitimi öğretmenliğine çare olmaya çalışmıştır. Gençlik ve spor 
akademilerinde eğitim ve öğretim sekiz yarıyıl yani dört yıldan oluşmuştur. Akademilerde 
ilk beş yarıyıl temel eğitimi, son üç yarıyıl ise uzmanlaşma eğitimini kapsamıştır. 
Akademilerde önceleri altı bölüm yer almış ancak sonradan beden eğitimi ve spor bilimleri 
bölümü ile beden eğitimi ve spor yönetimi bölümleri şeklinde iki bölüme indirgenmiştir 
(2,7). Ülkemizde halen yirmiyedisi beden eğitimi ve spor yüksekokulu, onikisi eğitim 
fakültelerine,  beşi fen-edebiyat  fakültelerine  bağlı beden eğitimi ve spor bölümü olmak 
üzere toplam kırkdört beden eğitimi ve spor yüksek eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu 
sayıya ek olarak onyedi eğitim kurumunda ikinci eğitim yapılmaktadır ve bu sayı toplam 
altmışbir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu eğitim kurumlarında ise sekiz profesör, 
onbeş doçent, otuzdokuz yardımcı doçent ve ikiyüzkırkdokuz öğretim görevlisi, uzman, 
okutman ve araştırma görevlisi olmak üzere, toplam üçyüzonbir (311) öğretim elemanı 
görev yapmaktadır. 

Hizmetiçi Eğitim - Her türlü iş alanında olduğu gibi beden eğitimi öğretmenliği 
mesleğinde de göreve başladıktan emekli oluncaya kadar geçen süre içinde, günün şartlarına 
göre sürekli bir eğitimle yüzyüze bulunma işlemi sözkonusu olmaktadır. Bu işlem hizmetiçi 
eğitimi oluşturmaktadır. Hizmetiçi eğitim bir başka tanımı kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlarda çalışan her seviyede personele işe başladıklarından emekli oluncaya kadar, işe 
intibak, işte verimliliklerini artırmak, bilgi ve görgülerini tazelemek, yeni birimlerin 
intibaklarını ve ileri görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacı ile yapılan eğitimdir (17). 

Okullarda Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları 
Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı, becerikli, üretken olmaları dengeli bir kişilik 

geliştirmeleri, kısaca beden, zihin, duygu ve sosyal yeteneklerinin ulusal amaçlar 
doğrultusunda geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde en etkili araç beden eğitimi ve spor 
etkinlikleridir. Gelişen teknolojinin, hızlı kentleşmenin ve hayat şartlarının bireylere 
getirdiği bunalım ve baskıları azaltmak bunların insan üzerindeki olumsuz fizik  ve moral 
etkilerini hafifletmek,  dolayısıyla sağlıklı bir toplum yaratmak için beden eğitimi ve spor 
etkinliklerini insan hayatında vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmek gerekmektedir. Bu 
alışkanlığın verileceği en uygun yaş grubunu da başta ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 

606 



öğrenciler oluşturmaktadır. Öyleki sporcu piramidinin tabanı tamamen okullarımızın 
bünyesi içerisindedir. Temel spor bilgi ve becerilerinin verilmesi üstün yetenekli sporcuların 
saptanması, bu kurumlarda gerçekleşecektir. Bu da okullarımızda uygun bir spor ortamının 
olmasıyla mümkün olacaktır. 

1. Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve oyun uygulamaları: Okul öncesi eğitim 
kurumlarında beden eğitiminden amaç, çocukların fiziksel  çalışmalar yolu ile eğitimini 
sağlamaktır. Henüz 2-6 yaşındaki çocuk her an oyun oynayarak enerjisini harcamaktadır. Bu 
bağlamda çocuğun bedenine zarar vermeyecek, yeteneklerine uygun etkinliklerle fizyolojik, 
biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak bir program uygulanmaktadır. Öte yandan, 
çocuğun toplumsal hayata uyum sağlayabilmesi için gerekli alışkanlıkları kazanmış olması 
gerekir. Öyleki çocuk oyun oynarken arkadaşlarıyla işbirliği yapması, karar vermesi, 
oyunda lider olması, becerisini görerek kendine olan güveninin artması, yürürken veya 
dururken kulağına gelen bir komut veya müzikle durması veya harekete geçmesinin, sinir 
sistemini dengeli hale getirmesi, beden eğitimi ve oyun etkinlikerinin önemli bir eğitim 
aracı olduğunu açıkça göstermektedir. Okulöncesi dönemde beden eğitimi ve oyun 
etkinlikleri olarak eğitsel oyunlar kullanılmaktadır. Eğitsel oyunlar, çocuğun beden , ruh ve 
moral gelişimini sağlar, haz ve neşe yaratır. İyi davranış ve alışkanlıklar kazandırır. Eğitsel 
oyunlar, okul öncesi dönemde çocukların, fiziki  gelişimleri ile geniş ölçüde psiko-motor, 
duygusal ve sosyal gelişimlerini etkiler. 

Ancak, haftada  iki ya da üç gün program içinde bulunması gereken beden eğitimi ve 
ders etkinliklerinin kısa zaman dilimi içinde genellikle haftada  bir güne konulması ve bunun 
bile uygulanmaması, konuya ne derece ciddiyetle ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Bu bakımdan, öncelikle çocukların spor ve hareket etkinliklerinin ciddi olarak 
verilebileceği oyun ve spor alanlarının bu yaş grubuna yönelik eğitim kurumlarında 
bulunması beden eğitimi ve spor etkinliklerinin uygulanması zorunluluğunu onların sadece 
sağlıklı fiziksel  gelişmeleri için değil, aynı zamanda kişilik gelişimleri ve mental gelişimleri 
açısından da büyük önem taşımaktadır (13). 

Oysa ülkemizde çocuklara yönelik sportif  etkinlik ve organizasyonlar oldukça sınırlı 
kalmakta, yetişkin sporcular için gerçekleştirilen spor etkinlik ve organizasyonları ise çok 
daha fazla  olmaktadır. Ancak, alt yapıya gereken önem verilmeden yapılan bu tür 
uygulamalar yetişkinlerin bazılarını da olumsuz yönde etkileyecektir. 

Öte yandan yerel yönetimlerin de semt sahalarını yetişkinler için organize etmesi 
zaten sınırlı olan bu alanların okul öncesi çağ çocukları bir kenara iterek yetişkinlerin kendi 
sportif  aktivitelerini sürdürdüğü alanlar haline gelmesine sebep olmuştur. Oysaki, bu yaş 
grubu çocuklara yönelik küçük spor alanlarının bilinçli bir şekilde tesis edilmesi spor 
branşlarının gelişiminde katkıda bulunacaktır. 

2. İlköğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor: 1739 sayılı Milli Eğitim 
Kanununun Türk Milli Eğitiminin Amaçları bölümünün ikinci maddesinde belirtildiği gibi 
bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli unsur olan insanın beyin gücü, 
mükemmel fizik  kapasitesi, yüksek ruh sağlığı, çocukluk yıllarında sistemli bir beden 
eğitiminin yaşam boyu uygulanması gereğine inanmış, onu alışkanlık haline getirmiş olarak 
yetiştirmek esastır. Bunun içinde en önemli faaliyet  ilkokuldan itibaren bütün öğretim 
kurumlarında uygulanması gereken bilinçli bir beden eğitimi ve spordur (15). 

Ülkemizde 8 yıllık ilköğretim zorunludur. Bu zorunluluk içerisinde ilköğretim 
kurumlarımızın müfredat  programında beden eğitimi dersi 2 saatle sınırlıdır. Bu rakam diğer 
kültür dersleriyle mukayese edildiğinde çok az yer tutar. İlköğretime başlama yaşı ile spora 
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başlama çağı yakın olduğuna göre spor öncelikli ilköğretim kurumlarında yaygınlaştırılmalı, 
ders saati sayısı çoğaltılarak öğrenci sportif  aktivitelere sokulmalıdır. Buna göre, çocuğa 
periyodik olarak uygulanacak antrenman programı ders dışı zamanlarda da devam 
ettirilmeli, kendi yaşıtlarıyla yarıştırılmak ve bu yolla sportif  verimliliğin temeli atılmalıdır. 
Ancak ilköğretimin özellikle de ilk beş yılında uygulanan beden eğitimi derslerinin büyük 
çoğunluğun temel sportif  eğitimden yoksun sınıf  öğretmenlerince işlendiği dikkate alınırsa, 
müfredattaki  konuların ilgili yaş grubuna uygun olsa bile belli bir planlamadan yoksun 
olması nedeni ile doğru biçimde uygulanmayacağı açıktır. 

Öte yandan, beden eğitimi dersleri okullarımızda çoğunlukla Türkçe, Matematik ve 
bunun gibi derslerin eksik kalan kısımlarının tamamlanmasına fırsat  sağlayan boş zaman 
olarak algılanıp değerlendirilebilmektedir. 

Bu itibarla ilköğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor etkinliklerinin amacına 
ulaşabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte spor tesisi ile mesleki alanda bilgi ile donatılmış 
öğretici ve bunları kapsayan ülke gerçeklerine dayalı organizasyonlara ihtiyaç 
duyulmaktadır (4). 

İlköğretim çağı onbeş yaş sonuna kadar kabul edilecek olursa, çocuğun fiziksel 
özelliklerinin bu dönemde yeterli denetim altında olmadığı, kas gücü, ağırlık ve boy gibi bir 
takım özelliklerin çocuğun kişiliğini belirlemede de etkili olduğu düşünülecek olursa, bu 
dönemin beden eğitimi ve spor açısından çok iyi değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya 
çıkacaktır. 

3. Ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor uygulamaları: Ortaöğrenim 
gençliği psikososyal açıdan bir takım özellikler göstermektedir. Bu özellikler, çabuk 
kızmaya eğilimli, canlı, sabırsız, heyecanlı, bağımsız olma arzusunda mesleğini elde etmeye 
çalışmakta bazı konulara daha fazla  önem vermekte, takdir edilmek, kendini göstermek veya 
lider olma arzusunda öğrenimini tamamlamakta, genellikle evli olmayan ve belirli bir gelire 
sahip olmayan bir gruptur (18). 

Toplumun en dinamik kısmını oluşturan ortaöğrenim gençliği dersdışı zamanlarını 
değerlendirme sorunları ile en çok karşılaşan kesim olmaktadır. Ülkemizin başta ekonomik 
olmak üzere birçok sorunlar ile karşı karşıya bulunması öğrencilerin dersdışı zamanlarının 
değerlendirilmesi konusu geri plana itilmektedir. Öyleki soruna ekonomik yetersizlikler 
nedeni ile çözüm bulunamamaktadır. Ortaöğrenim kurumlarının en önemli işleri arasında 
eğitim gelmektedir. Okullar öğrenciyi yalnızca yaşamını kazanması için eğitmez. Aynı 
zamanda onu yaşama da hazırlar. Bireye yaşamayı öğretme yollarından biri de ders dışında 
kalan zamanı değerlendirme eğitimidir. Ancak okullarımızda bilinçli ve ayrı bir ders dışı 
etkinlikler eğitimine önem verilmemektedir. Oysa eğitimin temel amaçları arasında 
öğrencilerin ders, dışı zamanlarını en iyi bir biçimde değerlendirilmesi için okullara 
sorumluluk verilmiştir. Bu bağlamda, enerji dolu olan ortaöğretim gençliğinin enerjilerini 
sağlıklı bir şekilde tüketebilecekleri yollar aranmalıdır. Bu yollardan en önemlisi de 
spordur. Bu itibarla, ortaöğretim gençliği spora yönlendirilmelidir (20). 

Kalkınmış ülkeler, ekonomilerinin ve sosyal kalkınmalarının temeli olan insanın 
eğitimine önem vermişler, beden ve ruh sağlığını geliştirmede beden eğitimi ve spor 
uygulamalarını yararlı ve etkili bir araç kabul etmişlerdir. Beden eğitimi ve spor 
uygulamaları sağlıklı, güçlü, mutlu olmak, iyi karakter, toplumsallaşma ve vatandaşlık 
eğitimi olarak değerlendirilir. Bazı Avrupa ülkelerinin ortaöğretim kurumlarında, örneğin 
Almanya'da haftada  2 + 2, Fransa 'da 2, Hollanda'da 2 saat beden eğitimi dersi 
yapılmaktadır (20). 
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Yükseköğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor: Spor sağlıklı ve dinamik 
toplumların yetiştirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, tüm ülkeler tarafından 
spor, bilimsel bir anlayış içinde ele alınıp değerlendirilmektedir. Sporun uluslararası 
alandaki önemi gün geçtikçe artmakta bütün yararlarından dolayı spor vazgeçilmez sosyal 
bir olgu olma işlevini de büyük ölçüde kazanmaktadır (15). 

Toplumumuzun önemli unsurlarından biri olan üniversite gençliğinin boş 
zamanlarının değerlendirilmesinin etkin yollarından birisi de spor aktiviteleridir. Sporla 
uğraşan yükseköğrenim gençliğinde kişilik gelişimi, toplumsal görevleri üstlenme ve 
sorumluluk kavramlarının gelişimi fazla  olacaktır (12). 

Yükseköğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor etkinliklerinin temel 
amacı; öğrencilere yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak olmaktadır. Bu 
bağlamda, üniversiteye başlamadan önce spor yapan gençlerin spor yapmalarına olanak 
sağlanması ile üniversiteden önce herhangi bir spor branşı ile uğraşmayan gençlerin spora 
başlatılması, üniversite gençliğini sportif  aktivite içine çekme açısından oldukça önemlidir. 
Ancak, üniversitelerde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin sözkonusu bu amaçları 
gerçekleştirecek düzeyde uygulanıp-uygulanmadığı halen tartışılan konuların başında 
gelmektedir (8). 

1983 yılına kadar Türkiye'de yalnızca temel eğitime ve ortaöğretim düzeylerinde 
zorunlu ders olarak programlarda yer alan beden eğitimi ve spor dersi 1981 yılında 
çıkartılan YÖK kanunu (madde 5 ve 67) ile başlangıçta yükseköğretimde de zorunlu 
seçmeli ders olarak belirlenmiştir. Bu karar ile YÖK yükseköğretim kurumlarında öğretim 
gören gençlerin spor yapması için bir açılım getirmiştir. Başlangıçta olumlu devam eden bu 
uygulama 1990'ların başından itibaren eleman ve tesis eksikliği nedenleri ile yetersiz 
kalmaya başlamış, böylece de önceleri dört yıl uygulanan dersler, bir yıla düşmüş, daha 
sonra da beden eğitimi ve spor dersleri üniversitelerde seçmeli hale getirilerek adeta 
kaldırılmıştır. Oysa, gençlerin en verimli ve hareketli çağlarını yaşadıkları üniversite 
çağlarında harekete yönelik bir dersin adeta yok edilmesi son derece olumsuz bir uygulama 
olmuştur. Üniversitelerde hem okuyup, hem de spor yapan birçok gencimiz bulunmaktadır. 
Öte yandan ortaöğretim kurumlarında hiç spor yapmayan gençlerimiz de bulunmaktadır. Bu 
heriki grubun sportif  aktivite gereksinmelerinin sağlıklı bir şekilde karşılanması 
üniversitelerin önde gelen görevi olmalıdır. Ancak, üniversiteler bu durumu gözden 
geçirirken mevcut durumu da gözden geçirmelidirler. Beden eğitimi ve spor ders ve 
uygulamalarının üniversitelerde uygulanabilirliği konusunda az sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Bu konuda yapılan araştırma sonuçları şöyle özetlenebilir: 

1. Üniversitelerde uygulanan beden eğitimi ve spor derslerinin bir saat uygulanması, 
hem öğrenci hem de öğretim elemanları tarafından  yetersiz bulunmaktadır. 

2. Üniversite öğrencileri sportif  tesislerden yeterince yararlanamadıklarını 
belirtmektedirler. Bu durum, uygulamanın programsız yapıldığını gösterdiği gibi, 
öğrencilerin derslerden arta kalan serbest zamanlarını, sporla 
değerlendiremediklerini göstermektedir. 

3. Üniversite öğrencileri, beden eğitimi ve spor ders ve uygulamalarından hoşnut 
olmadıklarını, derslerin işlevsel işlenmediğini, uygulanmanın tamamen bir zaman 
kaybı olduğunu belirtmektedirler. 

4. Üniversite öğrencileri, beden eğitimi ve spor ders ve uygulamalarında herhangi 
bir spor branşında bilgi edinmek ve o spor branşının öğrenmek istediklerini 
ancak bunun uygulamada mümkün olmadığını belirtmişlerdir. 
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Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı gibi, üniversitelerde uygulanan beden 
eğitimi ve spor ders ve uygulamalarının gerek eleman, gerek tesis ve gerekse 
uygulamalardan kaynaklanan birçok sorunu bulunmaktadır. Bu duruma üniversite sporunun 
yönetimindeki kargaşa ve belirsizlik te eklenince daha da olumsuz olmaktadır. Bugün 
üniversitelerdeki spor olayı, sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı, spor kulübü (varsa), 
rektörlüğe bağlı beden eğitimi ve spor bölümü ve eğer varsa beden eğitimi ve spor yüksek 
okulu gibi dört kuruluşa dağıtılmaktadır. Bu da üniversitelerde uygulanan beden eğitimi ve 
spor ders ve uygulamalarındaki yönetsel aksaklıkları da beraberinde getirmektedir. Böylece 
üniversitelerde beden, eğitimi ve spor ders ve uygulamaları istenen düzeyde 
gerçekleştirilememekte, üniversite gençliğini spor ortamına çekecek ders ve uygulamalar ne 
yazıkki programlardan çıkarma tehlikesi içine getirilmektedir. 

Sonuç olarak, üniversitelerimizde beden eğitimi ve spor ders ve uygulamaları 
programlar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu önem, her çeşit alanda meslek eğitimi 
gören bireylere yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sporu gençliğe sevdirmek, 
spor yapanlara yardımcı olmak, yapmayanları ise spor yapmaya teşvik etmek, böylece 
Türkiye'nin üniversiter düzeyde eğitim alan insanlarına sportif  bakım açısı kazandırmaktan 
kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlara göre üniversiterlerde uygulanan beden eğitimi ve spor 
ders ve uygulamalarının verimli ve işlevsel olmalarına yönelik şu öneriler verilebilir: 

1. Üniversitelerde görev yapacak öğretim elemanları sayıca yeterli hale getirilmeli 
ve yüksek lisans yapmaları teşvik edilmelidir. 

2. Üniversiteler spor tesisi ihtiyaçlarını gidermeli, var olanlarının bakım ve 
onarımlarını zamanında gerçekleştirmelidir. 

3. Ders saatleri haftada  en az iki saat olmalıdır. 
4. Dersler yalnızca bir sınıfta  değil, tüm sınıflarda  zorunlu olarak yer almalı, son 

sınıflarda  teorik ağırlıklı ders işlenmelidir. 

5. Teorik olarak işlenecek dersler için bireylere spor kültürü ve sportif  bakış açısı 
kazandıracak içerikler hazırlanmalıdır. 

6. Uygulamalı olarak işlenecek konu ve derslerde ise bireylere branş seçtirmeli ve 
seçtiği spor branşına yönelik eğitim verilmelidir. 

7. Üniversitelerde sporun yönetimi birden fazla  birimce yönetilmeli, yönetim eğer 
varsa beden eğitimi ve spor yüksek okulunun başkanlığında oluşturulacak, içinde 
sağlık, kültür ve spor daire başkanı, beden eğitimi ve spor bölümü başkanı, varsa 
sporla ilgili olan üniversite rektörünün seçeceği iki üye ile öğrenci 
temsilcilerinden oluşacak bir spor birliğince gerçekleştirilmelidir. Üniversitelerde 
kurulması önerilen spor birliği üniversiteler spor federasyonu  ile işbirliğinde 
bulunmalıdır. 

Beden Eğitimi ve Sporun Güncel Sorunları 
Çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde, eğitim ve öğretim etkinliklerinde gençlerin 

zihinsel gelişimlerinin yanısıra, fiziksel  ve ruhsal gelişimlerinin de sağlanması büyük önem 
taşımaktadır. Ancak toplumda sosyal hareketliliğin sağlanmasında ekonomik ve etkili araç 
olma fonksiyonu  taşıyan beden eğitimi ve spor etkinliklerine gereken ağırlık 
verilmemektedir. Oysa, beden eğitimi ve spor etkinlikleri, insan vücut yapısını geliştirici ve 
eğitici olmasının yanında, zihinsel ve ruhsal eğitiminde de önemli rol oynamaktadır. Ancak, 
ne yazıkki bugün beden eğitimi ve spor etkinliklerinin verimliliği istenilen düzeyde değildir. 
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Buna neden olan birçok faktör  bulunmaktadır. Bunlar: 

1) Tesis ve malzeme 
2) Eğitim 
3) Okullaşma 
4) Programlar 
5) Toplumun spora bakış açısı 
6) Mevzuat 

şeklinde sıralanabilir. 
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ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLAR VE 
ÇOCUKLARDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 

Macide  SERPEMEN 
Önsöz 
"Cumhuriyet'in 75.Yılında Türkiye'de Çocuk 2.Ulusal Çocuk Kültürü 

Kongresi'nde" "Çocuklara Yönelik Reklamlar ve Çocuklarda Tüketim Alışkanlıkları" 
konulu bir bildiri sunmamın nedeni şu: Almanya'da sosyal pedagoji eğitimi aldığım ve 
sosyal pedagog olarak çalıştığım yıllarda gerek okullarda gerek anaokullarında gerekse 
gençlik evlerinde ve "aile danışmanlığı", "çocuk ve gençlik eğitimi, kültürü" ana başlığında 
toplayabileceğimiz çeşitli alan çalışmalarında kitle iletişim araçlarının ne denli etkili 
olduğunu -pozitif  ve negatif-  yönleri ile değerlendirme olanağı buldum. Yine sözü geçen bu 
alanlarda medya pedagojisi çerçevesindeki çalışmaları takip ettim. 

Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de reklam ve tüketimin kişisel ve toplumsal 
hayata egemen olduğunu söylemek yanlış olmaz. Toplumda tüketim alışkanlıkları değişiyor 
ve tutumlar farklılaşıyor.  Cumhuriyetin "tutumlu"  ve "idareli"  toplumunun, "tüketen" 
topluma dönüştüğünü görüyoruz. Bu tablo hiç şüphesiz ekonomik, toplumsal ve sosyal-
kültürel değişimlerin paralelinde oluşuyor, yaygınlaşıyor. Bu değişimi irdelemek, bu 
bildirinin konusu değil. 

Sönmez Taner'in dediği gibi "Reklamlarda  çocuk öğesinin  kullanımı  yeni bir olgu 
değil".  1 Fakat çocukları özel tüketici bir grup olarak ele alıp, sadece çocuklara yönelik 
reklamlar yapılması son yılların olgusudur. İncelediğim yayınlar genellikle televizyon 
reklam filimlerindeki  çocuk imajı ve çizilen cinsiyet rolleri üzerine araştırmaları içeren 
çalışmalardı. Reklamların çocukların tüketim alışkanlıkları üzerine etkisi ile doğrudan 
ilişkili yabancı araştırmalar da henüz sınırlı ve çok yeni. Türkiyedeki yayınlarda ise -
şüphesiz hepsine ulaşmış değilim- sadece konuya ilişkin ipuçları ve kaynakça belirtmeleri 
var. 

Cumhuriyetin 75.Yılını kutladığımız, sorguladığımız ve anlamaya çalıştığımız şu 
günlerde gerçekleştirilen bu Kongre'de çocuklara yönelik anlayış ve uygulamaları 
tartışacağımızı, gerek eğitim kurumlarında gerekse öğretmen yetiştiren kurumlarda 
programa alınması ve ailelere yönelik eğitici çalışmalarda planlanması gereken önerileri 
geliştirebileceğimizi umuyorum. 

Giriş 
Çocukluğun yok olduğunun tartışıldığı bilim dünyasında, "Çocukluğun  kendisi  de 

tükenmektedir.  Nereye  bakılsa,  yetişkinlerin  ve çocukların  davranış,  dil,  tutum  ve 
arzularının  hatta  fiziksel  görünümlerinin  giderek  artan bir biçimde  birbirine  benzediği, 
birbirinden  ayırt  edilemediği  görülmektedir"  2 düşüncesi bildiriyi dayandırdığım temel 
görüştür. Yine çocuğu eğiten kültürün biz yetişkinlerin kültürü olduğunu bilerek, Prof.Dr. 
Bozkurt Güvenç'in "yetişkin  kültüründe  ne varsa çocuklar  içinde  var" 3 ve Profesör 
Jean-Noel Kapferer'in  "bu bir gerçek: Reklamlar  çocukları  etkiliyor.  Zaten  bunun için 

'  Toplumsal  Tarihte  Çocuk,  23-24 Nisan 1993, Sempozyum/ Atölye 2. Tarih Vakfı  Yurt Yayınları, s.101. 
2 Neil Postman, Çocukluğun  Yokoluşu  , İmge Kitapevi, Nisan 1995, s. 14. 

Çocuk  Kültürü  1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:l, s. 19. 
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düşünülmüşler  ve çocukların  arzularını,  isteklerini,  önseçimlerini  yönlendiriyorlar"  4 

saptamalarından yola çıkarak bildiriyi ele almaya çalışacağım. 

Öncelikle bu konu ile ilgili bazı saptamaları hatırlayalım: 
*Bilgi-iletişim çağı, kitle iletişim çağı, internet çağı diye isimlendirilen ve kitlesel 

iletişim araçlarının damgasını vurduğu çağımızda "tüketim  toplumu" kavramı yerleşmiştir. 
*Global pazarlar, global medya sanayini yeniden yapılandırır ve yaygın hale 

getirirken bu gelişmeyle uyum içinde olan reklamcılık, toplumların yeniden 
örgütlenmesinde birincil faktörler  arasında yer almaktadır. 

""Rekabete doymayan pazar ekonomisi her türlü görsel-işitsel bilgi-işlem 
teknolojisini kullanarak ana eksenine reklamcılığın gelişimini oturtmuştur. 

*Reklamlar, kitle iletişim araçlarının mali örgütlenmesinin temel parçasıdır. 
""Sponsorluk, promosyon, fuarlar,  sergiler gibi medya dışı faktörler  reklamcılıkta 

hızla ve sıkça kullanılan unsurlar olmuştur. 
*Pazarlamanın bir aracı olan reklamlar, zora dayanmayan ancak tüketiciyi potansiyel 

alıcı olarak değerlendirip, satılmak istenen ürüne bağımlılığı sağlamak için elden gelen 
herşeyi yapan manipulasyon yöntemleridir. 

""Reklamlar, bir ürünün gerçek niteliklerini abartarak veya ona özel nitelikler 
yükleyerek ürünü olağanüstü göstermeyi amaçlar. Ürünleri tanıtmak amacından uzaklaşmış 
olan reklamlar toplumsal değerlerin ve davranışların değişimi ile ilgilidir. 

* Medya, bireyi ve yaşamını, alışkanlıklarını, tüketimini, yaşam hedeflerini  ve bir 
bütün olarak toplumun kültür, dil, müzik, sanat eğilimlerini belirleyebilmektedir. 

*Kitle iletişim sistemlerinin özelleştirilmesi, toplumda korunması gereken unsurların 
(çocuklar gibi), kamu yararına yasak olan aktörlerin (çocuk şarkıcılar, çocuk pornografisi 
gibi) televizyon ekranlarına, internet sayfalarına  giriş yollarını açmıştır. 

""Çocuğun dünyası, kültürü ve eğitimi kitle iletişim araçlarının çok yönlü etkisi 
altındadır. Dördüncü Dünya Kadın Konferansı  (4-15 Eylül 1995) Eylem Platformu  ve Pekin 
Deklarasyonu'nun 234. Maddesine göre "Bilgi  teknolojisinde  son on yılda  kaydedilen 
gelişmeler  ulusal  sınırları  aşan küresel  bir iletişim  ağını kolaylaştırmış  ve kamu 
politikasını,  başta çocukların  ve genç yetişkinlerinki  olmak  üzere özel  tutum  ve 
davranışları  etkilemiştir"5 

•"Reklamcılar hedeflerini  açık bir biçimde ortaya koyarken ebeveynler ve eğitimciler 
farklı  çocuk modelleri nedeniyle (yönlendirilen ve bu nedenle mutlak korunması gereken 
çocuk veya eleştirebilen insiyatifli  çocuk) farklı  tutumlar içindedirler. Ancak tüm 
farklılıklara  rağmen genel görüntüde çocukların reklamların etkisi altında kaldığı yönünde 
kuşkulu ve kaygılı tablo hakimdir. 

""Felsefelerinin  farklılığı  nedeniyle medya, reklam ve tüketim dünyası ile eğitimciler 
ve aile, eğitim ve sosyal kamu kuruluşları arasında mutlak bir anlaşma hiçbir zaman 
mümkün olamamaktadır. 

"•Reklamların etkileri sözkonusu olduğunda görüş birliğine varılan bir konu, 
reklamların yanlış beslenme alışkanlıklarının ortaya çıkmasına olan katkısıdır. 

4 Jean-Noel Kapferer,  Çocuk  ve Reklam,  Afa  Yayınları, Nisan 1991, s.7. 
5 Eylem Platformu  ve Pekin Deklarasyonu-Dördüncü Kadın Konferansı  Pekin, 14-15 Eylül 1995 

T.C Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, s. 180. 
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•Reklamların bütün çocuklar üzerinde birebir geçerli bir etkisinden söz edilemez. 
Etki çocuğun yaşına, cinsiyetine, sosyal çevresine, aile ortamına, ailenin eğitim düzeyine, 
reklamın iletildiği koşullara, reklamı yapılan ürünün cinsine ve benzeri bir çok faktöre  göre 
değişim göstermektedir. 

Kısaca, "Çocuklar,  medyalaşmış  bir dünyada  yaşıyorlar.  Edilgen  bir tüketici 
olarak  ekran önünde ikinci  elden  bilgileri,  deneyimleri  alıyor.  Aktif  bir tutum  içinde 
olmadan  aldığı  bilgiyi  kendi  içinde  değerlendirip  süzmeden  başka bir ekran başına 
geçiyor."  6 

Benzer tespitlere medya - reklam ve çocuk konusunu ele alan hemen hemen tüm 
araştırma ve kitaplarda rastlamak mümkündür. 

Reklamların Yeni Hedefi: 
-Ekonomik Faktör Olarak Çocuklar-

Genel olarak dünyada ve ülkemizde yiyecek, giyecek, elektronik, oyuncak endüstrisi 
için başlı başına ve özel bir tüketici grubu olarak çocukların istek ve eğilimleri medya 
tekelleri tarafından  sistemli ve hedefli  olarak ele alınıyor. 

Çocukların parasal birikimleri ile ne derece ciddi bir ekonomik güç oldukları 
konusunda bizde verilere rastlamadım. Bu nedenle çocukların tüketim potansiyelleri ve 
satın alma güçlerini ortaya koyan rakamları Almanya'dan vereceğim: 

1994 yılında 5 ve 21 yaş arası çocuk ve genç nüfus  sayısı 15,1 milyondur. 2000 
yılında bu sayının 16 milyon, 2010 yılında ise geriye gidişle 14 milyon olacağı tahmin 
ediliyor. 

Yaş gruplarına böldüğümüzde ise 

*4,63 milyon 5-9 yaş arası, ki bu toplam nüfusun  % 5,7 si 

*7,09 milyon 10-17 yaş arası, toplam nüfusun  % 8,7 si 

*3,44 milyon 18-21 yaş arası, toplam nüfusun  % 4,2 sidir. 

Pazar araştırmacıları sadece 7-12 yaş arası çocukların satın alma gücünün yılda 5,6 
milyarın üzerinde olduğunu tahmin ediyorlar. Bu rakamın yaklaşık 0,9 milyarı harçlık, 1,6 
milyarı özel günlerde verilen hediye paralar, 3,2 milyarı banka birikimidir. Bir de bunun 
üstüne çocuğun ailenin alışveriş kararları üzerindeki etkisini dikkate alarak ekleme 
yaparsanız yaklaşık 17 milyar marklık bir satın alma gücü ortaya çıkıyor.7 

Barbie bebekleriyle tanınmış oyuncak tekeli Martell Şirketler Grubu, 1992 yılında 
sadece Almanya'da 32 milyon mark reklam için harcıyor. Komputer oyunları Nintendo ve 
Sega yine aynı yıl 35 milyon mark reklam için veriyor.Bu türlü tekeller, reklamlar ve özel 
promosyon çalışmaları ile çocuklar ve gençler için klüpler oluşturuyorlar. 

Örneğin 1995 yılı sonunda Nintendo Klubün üye sayısı 1,4 milyonun üzerine 
çıkarken klübün oyun danışmanlığı servisi haftada  15000 ve tüketici danışmanlığı servisi 

6 Macide Serpemen, Çocuk Eğitimi ve Öğrenme Sürecinde Bedensel ve Tensel Algılama, Türk  Psikoloji 
Bülteni,  Cilt 4, Sayı 9, Haziran 1998, s.97. 

n 
' Rainer Lange/ J.Rainer Didszuweit, Kinder Werbung und Konsum- Theoretische Grundlagen und 

Didaktische Anregungen, Gemeinschaftsvverk  der Evangelischen Publizistik Frankfurt  am Main, Jünger 
Verlag Offenbach  1997, s.48-49. 

615 



10000 telefon  ve 2000 mektup alıyor. CD-Rom üreticileri 1997 yılı için ana hedef  grup 
olarak çocukları ilan ediyor ve 2000 yılı için dünya çapında 1,6 milyar dolar ciroyu 
çocukları hedef  seçerek belirliyor.8 

Almanya'da yapılan başka bir araştırmaya göre (LFR-Studie, Chalton u.a, 
Fernsehwerbung und Kinder, Düsseldorf  1995) 1994 Haziranında tüm televizyon 
kanallarında gösterilen çocuklara yönelik günlük reklam spotlarının sayısı 625'dir. Bu 
günde 208 dakika, yılda 900 saat ya da diğer bir deyişle 37 gündür. Televizyon kanallarının 
tahmin edilen brüt kazancı 1993'de 310 milyon mark, 1994'de 354,9 milyon marktır. 

Yine Almanya'da yapılan bir araştırma çocukların harçlıkları ile her yıl 

-1 Milyar mark değerinde şekerleme 
-850 Milyon mark değerinde oyuncak 
-200 Milyon mark değerinde spor malzemesi aldığını ortaya koyuyor.9 

Ancak sadece şekerleme, çikolata, oyuncak endüstrileri değil bütün endüstriler 
çocuğu, "satın alma gücü olan ekonomik bir faktör"  olarak ele alıyor. Çocuk parfümleri, 
çocuk kağıt mendilleri, çocuk şampuanları v.s. gibi. 

Her ne kadar bu sayısal veriler Almanya'dan olsa da genel eğilimi ile tüm dünyada 
ve ülkemizde de tablonun pek farklı  olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yarar Değil İmaj 

Geleceğin değil, şimdinin potansiyel alıcısı çocuğa, reklamların genel görüntü aktörü 
olmasının dışında verilen imaj ile modernleşmenin, çağdaşlaşmanın sembolü rolü de 
yükleniyor. Reklamlarda ellerinde taze meyva yerine X marka paket meyva suları olan ya 
da sabah kahvaltısında ekmek, peynir, zeytin, reçel yerine Y marka cornflakes  paketini 
tabağa dolduran kız ve erkek çocukları; modern, iyi ve sağlıklı beslenmenin sembolleri 
olarak sunuluyor. 

Çocuklar yeniliğe açık ve taklide yatkın oldukları içindir ki yine bu özellikleri ile 
reklamların hedefi  olurlar. En yeninin, en iyi ve en modern olduğu mesajını veren 
reklamları izleyen çocuk reklamlardaki hayatı yaşamak ister. İletişim bilimciler reklamlarla 
hedeflenenin,  bir ürünün yararından  çok "imge"sini  öncelikli  hale getirmek  olduğunun 
altını çiziyorlar. Uluslararası reklam tekelleri stratejistleri çocuklarda marka bilincini 
oluşturmayı hedefliyorlar.  Onlar için ideal olan bir ürünün marka ile  eşleştirilmiş 
olmasıdır.  Hamburger deyince Mc Donalds, kot pantalon deyince Lewis, Selpak deyince 
kağıt mendil, spor ayakkabı deyince Adidas'ın anlaşılması gibi. Bu amaca ulaşmak içindir 
ki uluslararası reklam acentası Springer & Jacoby, hedef  grup çocukları üç yaş grubuna 
ayırıyor. 5 yaşa kadar çocuklarda hedeflenenin,  onların alışveriş yerlerinde, örneğin büyük 
market önlerinde satın alma isteklerinin dürtülenmesi olduğunu belirtiyor. 6-10 yaş 
arasındakiler için ise reklamlarda eğlence ve heyecanın ağırlıklı olması ve 16 yaşına kadar 
ise tüm dış görünümünde mutlak olarak up to date olması, gerektiğinin altını çiziyor.10 

İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkelerde yapılan çeşitli araştırmalar 
çocuğun yaşının ilerlemesi ile marka kültürünün gelişmesinin paralel gittiğini ortaya 

^ Rainer Lange/ J.Rainer Didszuweit, age: s.27, s.29. 
9 Edeltraut Cebulla- Jünger, Konsum und Werbung, Leseprobe http:// www.fes-sucht.de/report. 

Rainer Lange/ J.Rainer Didszuweit, age: s.46. 
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koyuyor ve ayrı ayrı gençlik gruplarında belli markaların öne çıktığı tesbit ediliyor. 
' Reklam,  satın alma davranışını,  prestij,  imtiyaz,  saygınlık,  refah,  kimlik  oluşturma  vb. 
eylemine  dönüştürür"Çocuk  ve gençlik kültürünün oluşmasında son derece etkili bu iki 
faktör  -medya ve tüketim- arkadaşlıkların kurulmasının, bir grup içine kabul edilip 
edilmemenin ölçüsü olmaya kadar etkisini gösteriyor. Marka meyva suyu içmek, marka 
pizza restaurantlarında buluşmak, marka okul çantası taşımak onların ayrıcalığı oluyor. 
Kendi aralarındaki sohbet konuları reklamlardaki dil ile yürüyor, markayı dikkate almayan 
arkadaşları alay konusu oluyor. 

Reklamlar Her Yerde 
Reklamcılık toplumların örgütlenmesinin, yeniden yapılanmasının merkezi unsuru 

haline gelirken yeni biçimlerle her kurumun yaşamına şu ya da bu oranda girmektedir. 
Firma yönetimleri bu aktörü merkeze yerleştirirken yine medya dışı faktörler  olarak 
tanımlanan promosyon kampanyaları, sponsorluk, yarışmalar çocukları özel bir grup olarak 
ele almaktadır. Josef  Kirschner'in dediği gibi "Bir noktayı  göz ardı  etmeyelim:  satıcı ister 
tezgah  arkasında  olsun, ister  afişte,  ister  sponsorluğu  üstlenmiş  olsun hiçbir  zaman 
alıcının o ürüne ihtiyacı  var mı, yok mu düşünmez-Onun  hedefi,  ürünü aldırmaktır. 
Bunun için de  en etkili  reklam  yöntemlerini  kullanır"}2 

Çocuklar reklam ve pazarlamayla sadece televizyonda karşılaşmıyorlar. Kitle 
iletişim ve kitle ulaşım araçlarının tümünde, futbol  sahalarında, tişortlarda, promosyon 
kampanyalarında ve hatta eğitim, kültür ve sportif  etkinliklerde, okulunda, etüd binasında, 
dershanede vb. ortamlarda yüz yüze geliyorlar. Gazeteyi açtığınızda X anaokulunda Y 
marka meyva suyu paketlerinin ellerine tutuşturulduğu çocuklarla birlikte görünen fırına 
temsilcileri veya bir okulun yılsonu gösterisinde sponsorluğu üstlenen firmanın  isminin 
yazılı olduğu formaları  giyerek dans eden çocuklar günlük yaşamımızın görüntüleri 
halindedir. 

Konumuz çocuklar olunca dikkatlerimizin özellikle yoğunlaştığı merkezler okullar 
oluyor. Ancak görüyoruz ki okulların  kendileri  reklamdan  arındırılmış  alanlar 
değildirler.  İlk başta çocuklar, öğretmenler ve veliler okul araçlarının, ders malzemelerinin 
reklamları için hedef  grupları olmuştur. 

Diğer yandan hiç şüphesiz okullar, firmalar  için direkt satış yerleri değildir, ancak 
imajlarını iyileştirmenin ve tanıtımlarının en etkili alanları haline gelmiştir. Devlet 
okullarındaki mali sıkıntı, öğretim malzemelerinin artan fiyatları,  okullarda sponsorluğun 
sonuçları hiç düşünülmeden kullanılmasına neden oluyor. Okul gazetelerine reklam 
almadan, binaların döşenmesine, promosyon ürünlerinin dağıtımına kadar firmalar  çeşitli 
biçimlerde okullara girmiş durumdadırlar. Firmalar, firma  temsilcilerinin okulları ziyareti, 
medya, broşürler, filmler,  yarışmalar gibi farklı  araçlarla ders yardımcı materyallerini 
okullara sokmaya çalışıyorlar. İşte tüm bu uygulamaların yaygınlaşması, "okul  ve 
öğrencilerin  etkilerden  arındırılmış  bilgi  ile  donatılması  ve eğitilmesi  gerektiği  kuralını" 
tekrar tartışmaya açılmasının gerekliliğini gündeme getirmektedir. 

Okullarda artan sponsorluk etkinlikleri, okulların ticarileşmesi sorununu da 
tartışmaya açıyor. Batılı ülkelerde, öğrencilerin  beynine giden  bu yolun  kontrol altına 
alınması, gerek öğrencilerin gerekse okulun ideolojiden arındırılmış bilgi ile donatılması 

' 1 N.Nur Topçuoğlu, Basında  Reklam  ve Tüketim  Olgusu,  Vadi Yayınları . Ocak 1996, s. 181. 
11 

Josef  Kirschner, Manipulasyon  Ama Nasıl?  insanları Etkilemenin  ve Kullanmanın  8 Ana Kuralı,  Arıtan 
Yayınevi 1994, 2. Baskı, s. 53. 



için Tüketiciyi Koruma Merkezleri okulların sponsorluk araçları seçimlerinde dikkate 
alınacak kriterleri belirlemişlerdir. Örneğin, 1997 Ocak ayında Berlin'de yapılan 
"Pazarlama ve Tüketici Kurumları Avrupa Kongresi"nde Avrupa Topluluğu ilgili dairesince 
yürütülecek etik  kod  kararı alınmıştır. 

Türkiye'de okullarda hatta üniversitelerde hızla gelişen ve teşvik edilen -sponsorluk-
gibi reklamların yeni biçimlerinin sonuçlan, etki alanları dikkate alınmadan uygulama 
alanlarının yaygınlaştığını görüyoruz. 

Batıda da reklamlar eğitim-öğretim kurumlarının kapısından içeri girmiştir. Ancak 
bir farkla:  Amerika, Almanya gibi ülkelerde reklam ve medya pedagojisi üzerine çalışan 
enstitü ve uzmanlar ilkokullardan başlamak üzere medya pedagojisi ve tüketim eğitimi 
derslerinin, müfredat  programına alınması için çalışmalar yapmakta ve konu kamuoyunda 
yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu çalışmalara örnek olacak Almanya'da yapılan 
"İlkokul ve Reklam" konulu bir araştırmanın sonuçlarına kısaca değinmek istiyorum. 1 3 

"İlkokul ve Reklam Projesi" çerçevesinde 1995 yılında Bayern ve Brandenburg'daki 
ilkokullarda çalışan 1500 öğretmene ve 285 okul müdürüne öğrencilerin  iletişim  ve tüketim 
davranışları  üzerinde  reklamların  etkisi,  reklam  konulu  ders  etkinlikleri  ve bu konuda 
kendi  düşünceleri  sorulmuş. Ortaya çıkan sonuçlar özetle şöyle: 

•Reklam ve tüketime ilişkin pedagojik yaklaşımı olan öğretmenlerin sınıflarında  bu 
iki dünya aktif  bir biçimde sorgulanıyor. Ancak bu öğretmenler, çocukları gelişigüzel bir 
genellemeyle tüketici çocuk olarak yargılamıyorlar. 

""Öğretmenler sınıf  içinde markalı giyim ve benzeri kült simgeleri üzerindeki 
öğrencilerin tutumlarını yine öğrencilerin kendi aralarındaki çatışmalar, kavgalar ve 
tartışmalar yoluyla öğreniyorlar. 

*Hemen hemen tüm öğretmenler reklamların çocuklar üzerinde olumsuz etkisi 
olduğu, özellikle de tüketim davranışını ve tüketimi arttırdığı görüşündeler. Ancak onların 
bu görüşte olması otomatik olarak konuyu derste işlemelerine yol açmıyor. Özellikle de 
öğretmenin reklama olumsuz yaklaşımı bu konuyu işlememeye de neden olabiliyor. 

*Her iki eyalette de müfredat  programında reklam konusunun yer almamasına ve 
konu ile ilgili çok az öğretim aracı olmasına karşın Bayern'li öğretmenlerin 273'ü ve 
Brandenburg'lu öğretmenlerin 374'ü derste reklam konusunu işlediklerini bildiriyorlar. 
Konu için kullanılan ortalama zaman ders yılı boyunca Bayern'de 3,6 saat ve 
Brandenburg'da 4,1 saat. 

•Bayern'li öğretmenlerin yarısı ve Brandenburg'lu öğretmenlerin % 40'ı 2 ders yılı 
içinde firmaların  derse yardımcı olmak üzere sundukları araçları kullanmışlar. Kullanım 
ders planları ve yönetmelikler esasında , kurumsal ve konuları itibariyle sınırlı olmuş. 
Örneğin "Para ve Tasarruf'  konusunda banka broşürleri, "trafik"  eğitiminde polis ve trafik 
derneklerinin hediye ettiği malzemeler, "çevre" eğitiminde enerji firmalarının  yayınları gibi. 

•Bayern'li öğretmenlerin % 72'si, Brandenburg'lu öğretmenlerin % 51'i ilkokullarda 
tüketim ve reklam eğitiminin büyük bir öneme sahip olduğu görüşündeler. 

•Firma temsilcilerinin okulları ziyaretleri "öğretmenleri  bilgilendirme  toplantıları" 
biçiminde örgütleniyor. Bu uygulama, firmaların  öğretmenle birebir direkt görüşmesini 
engelliyor. Müdürlerin Bayern'de % 82'si ve Brandenburg'da % 78'i temsilcilerin sadece 

' Gerhard Beisenherz/ Maria Furtner- Kallmünzer, Grundschule und Werbung- Eine Befragung  von 
Lehrkraeften  in Bayern und Brandenburg, DJI Bulletin, Heft  41- Juli 1997, s.7. 
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okul yönetimi ile görüşmesine izin verildiğini belirtiyor. Tüm eyaletlerde yasaya göre firma 
temsilcilerinin sınıf  önünde ve içinde ürün tanıtımı yapması yasak. 

•Yıllık bağış gelirleri Brandenburgdaki okulların % 56,7'si ve Bayern'de % 
44,9'unda 1000 markın altında; % 13,3 ve % 8,8' inde 4000 mark üstünde, geriye kalanlar 
ise bu iki tutar arasında. Rolleri küçük ama görünümleri büyük olan reklamların bu biçimi 
hakkında öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gereğinin altı çiziliyor (Türkiye okullarındaki 
bağışlar düşünüldüğünde, hepimizin bildiği gibi değil yıllık toplam bağış, tek bir kişinin 
verdiği bağış bu değerlerin çok üstünde oluyor. Öğretmenlerin ve velilerin bu konuda 
eğitilmesinin önemi de ortada). 

*Brandenburg'lu müdürlerin % 64'ü ve Bayern'li müdürlerin % 41'i okula bağış 
yapanların isimlerinin çocuklara bildirilmesinden yana. Ancak bağış yapanların plaketlerle 
ebedileştirilmesini gerekli görmüyorlar. Yine Brandenburg'da müdürlerin % 54,7'si ve 
Bayern'de % 33,5'i bağış yapan isimlerin basında yayınlanmasına karşı çıkıyor (Türkiye'de 
okul gazetelerine hatta üniversite bültenlerine baktığımızda ise özellikle bu kurumlara çeşitli 
şekillerde bağış yapanların isimlerinin yayınladığını görüyoruz). 

Özetle sonuçlarını sunduğum bu araştırma, Almanya'da okul çocuklarını ekonomik 
etki mekanizmalarından uzak tutması gereken politik iradenin dikkatini çekerken 
öğretmenlerin medya ve tüketim pedagojisi alanında yeniden eğitilmesi zorunluluğu 
ve okulların müfredat  programına bu konuların alınması gerektiği sonucunu ortaya 
koyması açısından önemli bir analiz olmuştur. 

Bu araştırma sonuçlarının ülkemiz açısından da oldukça düşündürücü olduğunu 
görüyoruz. Okulların mali sıkıntıları ve gereksinimlerine rağmen çocukların kültürlenmeleri 
ve eğitilmeleri için en önemli ortamlar olduğunu bilerek, bu alanların reklamlardan 
arındırılması konusu tartışılmalı; bu konuda üniversiteler, araştırma merkezleri, tüm eğitim 
kurulları platformlar  oluşturarak gereken tedbirleri bir an önce belirlemelidirler. 

Medya Pedagojisi Bakışı 
Medya pedagojisi, reklamların çocuklar ve gençlerin sosyal, psişik, ruhsal ve ahlaki 

gelişimi üzerinde etkileri ile ilgili çalışmalar yaparken çocukların korunması gereken bir 
grup olduğunun altını çiziyor. Ancak çocukları savunmasız ve kurban  olarak 
değerlendirmiyor. Çocuğun reklamların yoğun etkisinden korunması fikrinde  birleşiyor. 
Reklamların ve tüketim dünyasının varlığının devam edeceğini de kabul ederek, reklamların 
çocuk üzerinde olumsuz, sürekli tüketmeye yönelik etkisini azaltıcı tedbirler üzerine 
çalışılması anlayışını savunuyor. Medya ve tüketim pedagojisi uzmanları, Jean-Noel 
Kapferer'in  "Eğer bir okyanus kıyısında  yaşamak zorunda  iseler,  çocuklara  yüzmeyi öğretmek, 
okyanusun kıyısına duvar  çekmekten  daha akıllı  bir iş olur.  Bu halk  deyişi  iletişim  araçları  ve 
reklamlar  konusunda  da geçerlidir  sözlerindeki eğitim etkinliklerinin gerekliliğini 
vurguluyorlar. 

İletişimbilimcilerin ve pedagogların saptamaları genellikle şu noktalarda 
odaklanıyor: 

• Çocuklar giderek artan reklam baskısı altındadırlar. Bu özellikle TV yolu ile özel 
çocuk programı saatlerinde gerçekleşmektedir. 

• Okul öncesi çağdaki çocuklar, çocuk programı saatlerinde yer alan reklam ile 
programın, reklamlardan programa geçişin ayrımına varamıyorlar. 

1 4 Jean- Noel Kapferer,  age: s.260 
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• Spotların sürekli tekrarı ve reklamların sıklığı çocuklarda "acaba bu ne? ne var?" 
sorularıyla merak duygusunu uyandırıyor. 

• Reklamı yapılan ürün sanki bir sihirli değnek gibi sunuluyor. 

• Reklamlarda kuşaklar arası ilişki ters yüz ediliyor, sanki çocuklar yetişkin 
rolünde ve bazen de yetişkinlerden de akıllı. 

Ancak medya pedagogları bu tespitlerle birlikte  "çok sayıda  çocuğun ve gencin 
yaratıcı  ve bağımsız olarak  reklamlar  konusunda  tavır alabileceğini  de"  belirtiyorlar. Bu 
tutum ailenin eğitim düzeyinin ve ekonomik gücünün yüksekliği ile, okul öncesi eğitimin 
gelişmişliği ve donanımları ile doğru orantılı olarak gelişiyor ve çocuğun reklam bilincini 
belirliyor. "O lıalde  çocuğu reklam  konusunda  eğitmek  için bu değişkenlerden  bazıları 
hedef  alınabilirler.  Bu etkenler,  reklamın  çocuk üzerindeki  etkisini  azalttıklarına  göre, 
bunları  çocukta ve çevresinde  geliştirmek  uygun olur.  Girişilecek  olan eğitsel 
etkinliklerin  amacı bu olmalıdır,"15 

Medya pedagojisi iki ortam için model ve programlar üzerinde çalışıyor: Aile 
ortamı  ve okul.  Bu programları iki temele dayandırıyor: 

1. Eğer çocukların reklamlar ve iletişim araçları karşısında kendi becerileri ve 
kriterleri ile tavır almaları isteniyorsa onlara bir reklamcı veya bir pazarlamacı perspektifi 
ile reklam- medya- tüketim süreci onlarla birlikte irdelenebilinir. Bu esasta hazırlanan 
seminer, proje ve ders planlarında bir reklam  kampanyası nasıl  ortaya çıkıyor, kimler 
nerede-  nasıl  çalışıyor,  reklamın  yapılmasını isteyenler  kimler,  amaçları  ve bekledikleri 
nelerdir  gibi soruların ortaya atıldığı ve çözümlenmeye çalışıldığı denemeler çocuklarla 
birlikte yürütülebilir. Çocuklar kendileri bir kampanyayı planlar veya pazar araştırması 
yapabilirler. Yine böylesi proje ve konu çalışmalarında çocuklardan iki grup oluşturulup, -
reklamdan yana olanlar- ve -reklamı reddedenler- dramatizasyon çalışmaları yaptırılabilinir. 
Örneğin çocuğun reklamın etkisi ile satın alma isteği ve aile ile çatışması bir dramatizasyon 
konusu olabilir. 

1. Eğer reklamın etkisi tüm faktörlerden  arındırılmış olarak çıplak bir biçimde 
ölçülemiyor ise, ki böyledir, anlamlı olan çocuğun tüketici olarak sosyalizasyonunun bir 
bütünlük içinde ele alınmasıdır. Yani okul içi ve dışı reklam eğitimi, tüketim eğitiminin bir 
parçası olarak anlaşılmalı ve ele alınmalıdır. Seminer ve ders planlarında çocukların 
yaşamları, beğeni ve tüketim eğilimleri birlikte ele alınabilinir ve öğrencilere kendilerinin 
yaşam tarzlarını ifade  etmeleri için deneyimler yapmalarının ortamı sağlanabilinir. 

Örneğin çocuklardan bildikleri  reklamları  yazmaları,  hangi reklamları 
beğendikleri  ve beğendikleri  reklamdan  sonra o ürünü alma sürecini  nasıl  yaşadıkları 
gibi soruları irdelemeleri, yani kendileri  için bu konuyu araştırmaları istenebilinir. Veya 
hayat bilgisi dersinde aile konusu işlenirken ailenin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilmesi 
süreci işlenebilinir. 

Projeler ve ders planları için müfredat  içindeki tüm etkinliklerden yararlanılabilinir. 
Örneğin müzik dersinde reklam müzikleri veya resim dersinde çocukların kendilerinin 
istedikleri veya almayı arzu ettikleri bir ürünün afişini  hazırlamaları istenir. 

Unutulmaması gereken temel nokta, reklamların çocuklar için kültürlerinin bir 
parçası olduğu ve bu nedenle reddedici bir tavrın çocuk için anlaşılmaz bir yaklaşım 

' ^ Jean-Noel Kapferer,  age: s.260. 
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olacağıdır. "Multi  medya dünyasında  çocuklar  kendileri  medyayı  öğrenme ve ilişki 
kurma becerilerini  geliştirmek  için hedefti  kullanmayı  ve de  eleştirel  bakabilmeyi 
öğrenmek zorundadır"16. 

Hiç şüphesiz konuyu derste veya ders dışında işleyecek öğretmenler, eğitmenler ve 
danışmanlar öncelikle kendileri hazırlanmalı; çocuk programları, çocuklara yönelik 
reklamlar hakkında bizzat izleyerek fikir  sahibi olmalıdırlar. 

Yukarıda değindiğimiz çalışmalar içinde birlikte ele alınması gereken diğer bir nokta 
ise, çocuğun para konusunda eğitimidir. Çocuğun para ile ilişkisine müdahale eden ve 
etkiliyen medya ve tüketim dünyasının varlığını da biliyoruz. Bu iki dünya çocuğun 
harçlığını  ne amaçla biriktirdiğine  de  etkili  oluyor. Ailenin verdiği veya vereceği harçlığın 
miktarını belirleyen ailenin ekonomik şartları mı yoksa arkadaş çevresi ile birlikte medya ve 
tüketim dünyasının yarattığı sözde ihtiyaçları mı? sorusu akla geliyor. Günlük pratiğimiz 
ailenin ekonomik şartlarının üstünde, ama yine ailenin çocuğun "arkadaşları içinde eksikli 
kalmaması" dürtüsü ve endişesiyle hareket ettiğinin sayısız örnekleriyle dolu. İşte bu 
noktada çocuğun aile içinde parayı nasıl kullanacağı konusunda eğitilmesi ve ailenin de 
eğitilmesi önem kazanıyor. Her düzeyde okullarda ve öğretmen-veli ilişkisinde bu konu 
şikayet konusu olmaktan çıkarılıp, müfredat  programına, veli toplantı gündemlerine sistemli 
girebilir; okullardaki eğitmenler ve rehberlik hizmetleri çocukların para ile ilişkileri üzerine 
yine çocukların da aktif  olarak katıldığı uygulamalı projeler düzenleyebilir. Bu projelerde 
para nedir, ne için vardır, nasıl kullanılır gibi sorular çocuklarla işlenebilinir. 

Ancak her konuda olduğu gibi çocuğun medya ve tüketim konusunda eğitimi anne-
babaya düşmektedir. Eğer tüketim toplumunda yaşadığımızı biliyor ve akılcı bir tüketici 
olmayı anne-baba olarak benimseyip başarabiliyorsak çocuklarımıza model olabiliriz. 
Televizyonu izlerken reklamları çocukla birlikte yorumlamak; bir ürünü satın almaya nasıl 
karar verdiğini açıklamak; çocuğun istediği bir ürünü alınmadığında nedenini açıklamak 
gibi basit fakat  önemli eğitici ve öğretici rolü benimsemek gerekir. 

'Bu yapılabilir  mi? Yapılabilmesi  için gerekli  koşul,  anne babaların  reklam, 
tüketim  malları,  para ve tüketim  konularında,  çocuklarıyla  yapacakları  söyleşilerin 
eğitsel  yararına inanmalarıdır...  Böyle bir eğitimi  elbette  okul  üstlenebilir  ama bu 
lıerşeyden  önce bizim elimizdedir"}1 
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Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 
Yard.Doç.Dr. Demet ONGEN 
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Engin ÖZENDES 
Fotoğraf  tarihçisi-yazar 

Doç.Dr. Ayfer  Özfer  ÖZÇELİK 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu 

Prof.Dr.  Oğuz POLAT 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

Dr. Tülin SAĞLAM 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Tiyatro Bölümü 
Prof.Dr.  Tülin SAĞLAMTUNÇ 
Emekli Öğretim Üyesi 
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• Necdet SAKAOĞLU 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı  / İstanbul 

• Prof.Dr.  İnci SAN 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimbilimi Birimi 

• Ahmet SAY 
Müzik eleştirmeni-yazar 

• Macide SERPEMEN 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Koordinatörü 

• Yasemin E. SEVERGE 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Dr. Hakan SUNAY 
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

• Prof.Dr.  Sevda ŞENER 
Emekli öğretim üyesi 

• Doç.Dr. Selahattin ŞENOL 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 

• Mine TAN 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Prof.Dr.  Mahmut TEZCAN 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Nilüfer  TİMİSİ 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

• Prof.Dr.  Zafer  TOPRAK 
Boğziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 

• Doç.Dr. Fehmi TUNCEL 
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

• Prof.Dr.  Ergül TUNÇBİLEK 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

• Dr. Nejat ULUSAY 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

• Prof.Dr.  İlter UZEL 
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 

• Dr. Muhsine H. YAVUZ 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 

• Prof.Dr.  Haluk YAVUZER 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

• Dr. Nedim YILDIZ 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Tiyatro Bölümü 

• Prof.Dr.  Atalay YÖRÜKOĞLU 
Emekli öğretim üyesi 

• Doç.Dr. Sezen ZEYTİNOĞLU 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 



OTURUM YÖNETİCİLERİ (Alfabetik  Sırayla) 

. Prof.Dr.  İlhan AKHUN 
Emekli öğretim üyesi 

• Prof.Dr.  Ufuk  BEYAZOVA 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 

• Prof.Dr.  Nilgün ÇELEBİ 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

• Prof.Dr.  Özer ERGENÇ 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Tarih Bölümü 

• Prof.Dr.  Gürbüz ERGİNER 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Etnoloji Bölümü 

• Prof.Dr.  Celal GÖLE 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 

. Prof.Dr.  İpek GÜRKAYNAK 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Doç.Dr. Sekine KARAKAŞ 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Kütüphanecilik Böl. 

. Prof.  İsmail KAYA 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik  Bölümü 

• Prof.Dr.  Oğuz ONARAN 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

• Doç.Dr. Selahaddin ÖĞÜLMÜŞ 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Prof.Dr.  Uğur ÖNER 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Prof.Dr.  Olcay ÖNERTOY 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi 

• Doç.Dr. Yusuf  Ziya ÖZCAN 
ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

• Prof.Dr.  Belka ÖZDOĞAN 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 

• Prof.Dr.  Süleyman Ç. ÖZOĞLU 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Prof.Dr.  Sevda ULUĞTEKİN 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 

• Prof.Dr.  Murat YURDAKÖK 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 
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