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PROF. DR. BEKİR ONUR'UN AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın konuklar, 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi'ne hoş geldiniz. Burada 
üç gün sürecek çalışmalarla dünyada ve Türkiye'de değişen çocukluğu 
inceleyeceğiz. Konuşmacı ya da dinleyici olarak bize katıldığınız için mutluluk 
duyduğumuzu hemen belirtmeliyim. 

Kongremiz ulusal olmakla birlikte uluslararası katılımlı bir nitelik 
taşımaktadır. Zaten çocukla ilgili bütün konuların günümüzde uluslararası bir 
nitelik kazandığı düşünülürse bu da son derece olağandır. Dolayısıyla kendi 
çocuklarımızın sorunlarını araştırırken ve tartışırken dünyanın başka yörelerindeki 
çocukları gözardı edemeyiz. Biz Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) olarak bu noktayı her zaman göz önünde tuttuk. 
Merkez 1994'te kuruldu; o zamandan beri 2 uluslararası kuruluşa üye olduk, 6 
uluslararası kuruluşla temas kurduk, 8 uluslararası toplantıya katıldık, kendimiz de 
yurtdışından çağırdığımız bilimadamlarıyla 4 atölye çalışması düzenledik. 

Öte yandan, çocuğun kendi kültürel ortamı içinde ele alınması gerektiğini de 
biliyoruz. Günümüzde artık bütün toplumlar, bütün kültürler için geçerli, değişmez 
bilgiler olamayacağı açıktır. Kültürel farklılıkların  vurgulandığı günümüzün 
dünyasında çocuğa da bu açıdan yaklaşması bir zorunluluk olmuştur. Böylece 
görevimizin evrenseli ve yereli, bütünü ve parçayı, benzerliği ve farklılığı  birlikte 
düşünmek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu yapabilmenin en güvenilir yolu da 
disiplinlerarası yaklaşımdır. 

Merkezimizin hem yapısı hem de çalışmaları disiplinlerarası niteliktedir. 
ÇOKAUM'un çalışmalarına psikologlar, sosyologlar, antropologlar, tarihçiler, 
hukukçular, sağlık uzmanları, eğitimciler katkıda bulunmaktadır. Çünkü biz 
çocuğun gelişimine, sorunlarına bir bütün olarak bakmak gerektiğine inanıyoruz. 
Bilindiği gibi, bütüncü yaklaşım çocuğun gelişimini bütün yönleriyle ele alan 
yaklaşımdır. Yani çocuğun beslenmesini, sağlığını, eğitimini, aynı zamanda 
toplumsal ve kültürel gelişimini bütün olarak kollamak ve değerlendirmek 
gerekmektedir. Merkez olarak araştırmalarımız ve gözlemlerimiz toplumumuzda 
çocuğun kültürel gelişiminin ihmal edildiği yönündedir. Aslında çocuğun kültürel 
gelişimini anlamaya ve tanımlamaya yönelik bilimsel çalışmaların oldukça yeni 
olduğu söylenebilir. Diğer toplumlarda olduğu gibi bizde de çocuğun kültürel 
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gelişiminin gözden kaçırıldığı kanısındayız. Başka bir deyişle, çocuğun sağlığı, 
eğitimi, korunması önemli sayılmakta, buna karşılık toplumsal-kültürel gelişimine 
yeterince önem verilmemektedir; bunun sonucu olarak da edilgin, alıcı, tüketici bir 
çocukluk ortaya çıkmaktadır. Oysa günümüzde etkin, katılımcı yaratıcı, haklarını 
bilen ve koruyan, sürekli değişen, çevresini de değiştiren bir çocukluk anlayışı 
hızla egemen olmaktadır. Çocuklara yönelik bütün hizmetlerin, karşılıklı ya da 
birlikte öğrenmeyi ve çocuğu da işin içine katmayı içermesi beklenmektedir. 
Günümüzde çocuklar için yapılacak her şeyi çocuklarla birlikte yapmak şart 
olmuştur. Biz de ÇOKAUM olarak çocuk kültürünü daha çok çocuklarla birlikte ve 
çocuklar tarafından  yaratılan kültür olarak anlama eğilimindeyiz. Görevimizin 
çocuğun kültürel gelişimini, etkin katılımını araştırmak ve desteklemek olduğunu 
düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımızın bizi çağdaş bir çocukluk felsefesi 
oluşturmaya yöneltmesini amaçlıyoruz. Bu felsefenin  temel kavramlarından biri 
hiç kuşkusuz değişim kavramıdır. Çünkü bütün dünyada çocukluk anlayışı da 
değişmektedir, çocuklar da. Biz çocukluğun tarihi ile de ilgileniyoruz, çünkü 
çocuğa neyin nasıl verildiği ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin tarihini bilmek 
önemlidir. Değişimin anlamını tarihten psikolojiye, sosyolojiden antropolojiye her 
alanda izlemek ilginç olacaktır. Burada verilecek bütün bildirilerin böyle bir 
değişim felsefesinin  oluşturulmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Çağdaş 
bilgilerle ve yaklaşımlarla oluşturulacak bir çocukluk felsefesi  çocuklara yönelik 
sosyal politikalaı^geliştirilmesine ve uygulamalara da ışık tutacaktır. 

Aramızda Türkiye'nin 6 üniversitesinden 14 bilimadamı, üniversite dışından 
3 araştırmacı-yazar bulunmaktadır. Avrupa'nın ve Amerika'nın 7 üniversitesinden 
8 bilimadamı da kongremize bildiriyle katılmaktadır; iki değerli bilimadamı ayrıca 
atölye çalışmaları da yapacaktır. Bu değerli katkılarından dolayı hepsine şimdiden 
teşekkür ediyoruz. Bu kongrenin gerçekleşmesinde en büyük pay Kültür 
Bakanlığı'na aittir; onların maddi ve manevi desteği bize güç ve cesaret verdi; bu 
nedenle Sayın Kültür Bakanı İstemihan Talay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Önceki bütün çalışmalarımıza olduğu gibi bu etkinliğimize de destek olan Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğüne ve Sayın Rektör Prof.Dr.  Nusret Aras'a teşekkür 
ediyoruz. Kongrenin düzenlenmesinde adlarını tek tek sayamayacağım pek çok 
kişinin emeği ve katkısı var, hepsine teşekkür borçluyuz. Son olarak, kongremizin 
açış bildirisini verme lütfunda  bulunan Prof.Dr.  David Elkind'e özel olarak 
teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli konuklar, çocuklarımız için bütüncü, katılımcı, yaratıcı bir kültür 
düzeni oluşturulmasına katkıda bulunacağını umduğumuz kongremize hoş geldiniz. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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PROF. DR. RAMAZAN ARSLAN'IN AÇIŞ KONUŞMASI 

Savın Konuklar, 

Üniversitemizin Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 
düzenlediği 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi'nde bir arada olmaktan mutluyum. 
Bu Merkez'in kurulmasında temel amaç çocuklarımızın sosyo-kültürel gelişimini 
araştırmak ve desteklemektir. Bunu yaparken dünya çocuklarının gelişimini de 
izlemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Bugün bütün dünyada çocukların 
haklarını koruma ve geliştirme yönünde pek çok şey yapılmaktadır. Birleşmiş 
Milletler'in çocuk hakları sözleşmesinde kültürel haklar da temel bir grubu 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede eğitim hakkı yanında oyun ve eğlenme hakkı da yer 
almaktadır. Sözleşmede kültür, sanat, edebiyat hakkından söz edilmesi bugünkü 
toplantı açısından önemlidir. Ayrıca sözleşme çocukların katılım ve örgütlenme 
hakkından da söz etmektedir ki, bunlar çağdaş bir dünyada yaşamanın 
önkoşuludur. Biz Ankara Üniversitesi olarak çocukların kültürel haklarının 
araştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiği kanısındayız. 
Üniversitemizde bu amaçla bir Merkez'in kurulmuş ve çalışıyor olması bize gurur 
vermektedir. Burada üretilen bilgilerin ve yapılan etkinliklerin hem bu ülkenin hem 
de dünyanın bütün çocuklarının mutluluğu için yararlı olduğuna inanıyoruz. 
Kongrenin çalışmalarının başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum. 
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SUNUŞ 

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama 
Merkezi'nin iki yılda bir düzenlediği ulusal çocuk kültürü kongrelerinden 
üçüncüsü, bu kez uluslararası destekli olarak ve "dünyada ve Türkiye'de değişen 
çocukluk" teması çerçevesinde yapıldı. Kongreye yurtdışından 7, yurtiçinden 15 
bilimadamı bildiriyle katıldı; 8 bilimadamı oturumları yönetti. Ayrıca iki atölye 
çalışması yurtdışından gelen iki konuğumuzun katkılarıyla gerçekleştirildi. Böylece 
yurtdışından 7 üniversite (Gent, Haifa,  Hull, Illinois, New York, Paris-Nord, 
Tufts),  Türkiye'den 6 üniversite (Ankara, Boğaziçi, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, 
Uludağ) kongrede bulunmuş oldu. 

Kongrenin açış bildirisini veren David Elkind'in konuşması "değişen 
dünyada çocuk yetiştirme ve eğitim" üzerineydi. Amerikalı gelişim ve eğitim 
psikologu David Elkiııd, batı dünyasında son üç yüz yıl boyunca gelişen modern 
çocukluk anlayışından farklı  olarak günümüzde postmodern bir çocukluğun 
gelişmekte olduğunu belirtiyordu. Postmodern çağda çocuklar arasındaki 
benzerliklerden çok farklılıklar  vurgulanmaktadır artık. Elkind'e göre bu değişimin 
temelinde modern aileden postmodern aileye geçiş vardır ve bu geçiş çocuk 
yetiştirme ve eğitim anlayışımızı da etkilemektedir. Ancak postmodern eğitim ve 
öğretim yaklaşımlarının dikkatle ele alınması ve eleştirilmesi de kaçınılmazdır. 
Eğitim ve öğretim tekniklerine gitgide daha fazla  ağırlık verilmesi çocuğun 
kendisinin ve ilişkilerinin gözardı edilmesine yol açmamalıdır. 

İngiltere'den sosyal antropolog Allison James 'yeni' çocuk sosyolojisinin 
ortaya çıkış serüvenini anlattı. Türkiye'de sosyologların çocukla pek 
ilgilenmeyişlerine hiç şaşırmayan Allison James, kendi ülkesinde de yirmi yıl önce 
çocuk ve çocukluk üzerinde çalışan çok az sosyolog ve antropolog olduğunu 
söylüyordu. Ancak yakın yıllarda her şeyin değiştiğini vurgulayan Allison James, 
"çocukluk incelemeleri"nin ne olduğunu, bu alandaki belli başlı temaları, 
tartışmaları ve bu alanın geleceğini bize açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden 
Roger A. Hart "çocukluğun kentlerin"ni anlatırken fiziksel  çevredeki değişimleri 
ele alıyordu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden psikolog ve eğitimci Artin 
Göncü, "çocuk oyunlarının gelişimi"ni incelerken toplumsal ve kültürel bağlamın 
gözardı edilemeyeceğini vurguluyordu. Belçika'dan sosyal antropolog Jean-Pierre 



Rossie de "değişen Afrika  çocuklarında değişen oyuncaklar ve oyun"u incelediği 
bildirisinde çocukların oyun etkinliklerinin sosyal ve kültürel yönlerine dikkat 
edilmesi gerektiğini belirtiyordu. Jean-Pierre Rossie'ye göre, geçmiş, şimdi ve 
gelecek arasındaki bağları görebilmek için sosyokültürel bakış açısı ile tarihsel 
bakış açısı birleştirilmeliydi. Fransa'dan Gilles Brougere, "oyuncağın anlamı ve 
değeıi"ni incelediği bildirisinde, oyunun ve oyuncağın eğitsel değerinin onların 
özünde değil, içinde yer aldıkları toplumsal ortamda, ilişkiler ağında, mitler ve 
anlamlar sisteminde bulunduğunu açıklıyordu. İsrail'den Avner Gil'adi'nin "İslam 
uygarlığında çocukluk kavramı"nı incelediği bildirisinden de, modern batı 
kültüründeki çocukluk anlayışının köklerinin Avrupa tarihinde olduğu kadar komşu 
kültürlerde de olduğunu öğreniyorduk. Bütün bu bildirilerin ortak noktasının, 
çocuğun ve çocukluğun sosyal, kültürel ve tarihsel bağlam içinde ele alınması 
zorunluluğu olduğu söylenebilir. 

Çocukluğun tarihi çerçevesinde Zafer  Toprak'ın bildirisi "ulusal kimlik, 
çocuk ve siyasal toplumsallaşma" üzerindeydi. Murat Yurdakök geçmişten 
günümüze "Anadolu'da çocuk sağlığf'nı  ele aldı. Hayat Erkanal "eski Önasya'da 
çocuk"u inceledi. Tarihsel konulu bildirilerden sonuncusu Necdet Sakaoğlu'nun 
kişisel tarih çalışmasıydı. Necdet Sakaoğlu "babasının, kendisinin ve oğlunun" 
çocukluğunu anlatırken, bir bakıma modern Türk çocukluk tarihinin ipuçlarını da 
veriyordu. 

Çocukluğun tarihinden güncel durumuna geçtiğimizde önce Bülent 
Çaplı'nın "televizyon karşısında çocuk" çalışmasını buluyoruz. Bahattin Akşit ve 
arkadaşları "sokakta çalışan çocuklar"a ilişkin gözlemlerini aktarıyorlardı. 
Ferhunde Özbay "kız çocukluğu kavramı"nı zengin örneklerle inceliyordu. 
Bülent İlik "Türkiye'de çocuklarla ilgili sosyal hizmetlerin bugünü ve geleceği" 
üzerinde duruyordu. Hizmetlerin ve uygulamaların olduğu kadar araştırmaların da 
geçmişine bakmak bilimsel çalışmalarda sık sık başvurulan bir yoldur. Ülkemizde 
pek yapılmayan bu tür çalışmaların üç değerli örneği kongremizde yer aldı. 
Gelengül Haktanır ve Müge Artar "Türkiye'de çocuk gelişimi ve eğitimi 
araştırmalarını inceledi. Figen Çok ve Nermin Çelen "Türkiye'de gençlik 
araştırmaları"nı ele aldı ve bu alandaki çalışmaların gelişim çizgisini ortaya koydu. 
Sibel Güneysu "Türkiye'de yayımlanan çocuk yetiştirme" kitaplarını inceledi ve 
değerlendirdi. Bu son üç bildirinin Türkiye'deki çocuk ve gençlik araştırmalarının 
tarihçesini yapmakla kalmayıp, çocuk ve gençlik anlayışlarımızın nasıl 
oluştuğunun -dolaylı- ipuçlarını da verdiğinden kuşku duymuyoruz. 

Kongremize katılamayan bilimadamları, elimize ulaşamayan bildiriler de 
var. İsrail'den Mahmoud Yazbak kongreye gelemedi, dolayısıyla "Osmanlı 
Filistininde çocuk evlilikleri" başlıklı bildirisini de veremedi. Leyla Neyzi 
"Türkiye'de 'gençlik' söyleminin paradoksları"nı anlatamadı. Zafer  Toprak'ın, 
Ferhunde Özbay'ın, Bülent İlik'in, Bahattin Akşit'in bildirilerinin metinleri 
elimize ulaşmadığı için basamıyoruz. Murat Yurdakök'ün daha çok slaytlara 
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dayanan bildirisini özet metin olarak yayımlayabiliyoruz. Bu kayıpları üzüntüyle 
karşılamamak elde değil. 

Merkezimiz, bildiri sayısı anlamında, hem "küçük", hem "büyük" kongre 
deneyimini geçmişte yaşamıştı (1996'daki kongrede 28 bildiri, 1998'deki kongrede 
76 bildiri vardı); bu kez uluslararası katılımlı bir kongre deneyimini de yaşamış 
oldu. O halde, bundan sonraki ilk adımın tümüyle uluslararası bir kongre olmaması 
için hiçbir neden yok. Ancak, büyük ya da küçük, yerel ya da uluslararası hiçbir 
kongrenin kolay düzenlenmediğini, birçok kişinin ve kuruluşun katkısını ve 
emeğini gerektirdiğini kesinlikle biliyoruz. Nitekim bu üçüncü kongrede de Kültür 
Bakanlığı'nın, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün önemli katkıları oldu. Kültür 
Bakanı Sayın İstemihan Talay'a, Müsteşar Yardımcısı Sayın Abdullah 
Dörtlemez'e, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne, İl Kültür Müdürlüğü'ne 
içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.  Nusret Aras 'a, 
rektör yardımcıları Prof.Dr.  Ramazan Arslan ve Prof.Dr.  Erkan İbiş'e, Dış 
İlişkiler ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Prof.Dr.  Ahmet Tolungüç'e, Basımevi 
Müdürü Prof.Dr.  Aydın Öneş'e teşekkür borçluyuz. Kendi adıma kongre 
düzenleme kurulundaki arkadaşlarıma (Figen Çok, Gelengül Haktanır, Müge 
Artar, Cem Babadoğan, Melike T. Bağlı, Tevhide Kargın, Tülin Ş. Demir) 
özellikle teşekkür etmeliyim, bu kongre onların katkısı ve çabası ile gerçekleşti. 
Öğrencilerimizin, memurlarımızın (Hülya Elmir ve Banu Arslan), adlarını 
sayamadığım diğer kişilerin de katkılarını şükranla belirtmeliyim. 

Üç gün süren kongremizin sekiz oturumunu yöneten ve kişisel katkılarını da 
getiren Talat Halman, İpek Gürkaynak, Ayşe Yalın, Seçil K. Akgün, Sevda 
Uluğtekin, Ufuk  Beyazova, Şeyda Aksel ve Tanju Gürkan'a (Berna Arda ve 
Belka Özdoğan ne yazık ki katılamadı); atölye çalışmalarının çevirilerini yapan 
Emine Gül Kapçı ve İlgi Ertem'e içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bildiri metinlerini 
Türkçe'ye çevirerek bu kitaptan yabancı dil bilmeyen okuyucuların da 
yararlanmasını sağlayan Emine Gül Kapçı, Serpil A. Cengiz, Tülin Ş. Demir ve 
Tolga Şenkaya'ya da çok teşekkür ediyoruz. 

Son olarak, bu kongreye yurtdışından katılan bilimadamlarına da teşekkür 
borçlu olduğumuzu söylemeliyim. Çünkü onlar kongremize sadece bildirilerini 
değil dostluklarını da getirdiler. Roger A. Hart hem kongrenin düzenlenmesinde 
rol aldı ve bize değerli fikirler  verdi, hem de bir atölye çalışması yaptı ("Çocukların 
gündelik yaşamını anlama yöntemleri"). David Elkind açış konuşmasından başka 
atölye çalışmalarından birini de gerçekleştirdi ("Gelişim Psikolojisi: Postınodem 
bakış açısı"). Allison James üç yeni kitabını (ıChildhood  Identities  1993; 
Theorizing  Childhood  1999; Research with Children  2000) armağan ederek 
Merkezimizin kütüphanesini zenginleştirdi. Artin Göncü (Children's  Engagement 
in the World  1999), Avner Gil'adi (Infants,  Parents and  Wet  Nurses  1999) ve 
Roger A Hart (Cities  for  Children  1999) bize en son kitaplarını getirme nezaketini 
gösterdiler. Biz de onlara kendimizi ve ülkemizi tanıtma fırsatını  bulduk. Bu 
uluslararası işbirliğinin ve dostluğun gelecekte de sürmesini diliyoruz. 
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Bizler 3. Ulusal  Çocuk  Kültürü  Kongresi'm  düzenleyen kişiler olarak, bu 
kongrenin ülkemizde belki daha önce hiç konuşulmamış konulan ele aldığını, 
sorunları gün ışığına çıkardığını, çözüm yollarını tartıştığını düşünüyoruz. Bu 
kitabın da "çocuk" ve "çocuklumu düşünen, araştıran herkese yararlı olacağına 
inanıyoruz. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye'de de 
sosyoloji, antropoloji, tarih ve felsefe  alanlarındaki genç araştırmacıların çocuğa ve 
çocukluğa yönelmesi dilemekte ve buna katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Prof.  Dr. Bekir Onur 

Ankara, Ocak 2001 
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DEĞİŞEN D Ü N Y A D A Ç O C U K YETİŞTİRME VE EĞİTİM 

DAVİD e l k i n d 

Çev. Emine Gül Kapçı 

Çocuk doğanın bir hediyesidir. Ancak çocukluk toplumsal bir yaratmadır. 
Çocukların nasıl tasarlandığına karşıt olarak, nasıl algılandığı her zaman toplumsal, 
tarihsel bir bakış açısını yansıtır. Yeni bir görüş olan çocukluğun yetişkinlikten 
tamamen farklı  olduğu ve olması gerektiği ve yetişkin yaşamının yalnızca sınırlı 
bir versiyonu olmadığı görüşü batı dünyasına ilk olarak XVII. yüzyılda 
sunulmuştur. Yalnızca o dönemde çocuklar, ilk defa,  minyatür yetişkin gibi 
çizilmekten farklı  olarak çizilmişlerdir. 

Çocukluğun modern yaratımı (icadı), zorunlu olarak, rönesans ve 
aydınlanmayı izleyen üç yüzyılın temel varsayımlarını ve inançlarım yansıtmıştır. 
Şimdi ise biz-kabaca XIX.yüzyıl ortalarından itibaren- postmodern çağa giriyoruz, 
çağdaş bakış açımızı ve koşullarımızı yansıtmak için çocukluğu yeniden 
yaratıyoruz. Bu yaratımları kısaca özetler ve karşılaştırırsak, modernlik; ırk, 
kültürel etniklik gözetmeksizin tüm çocukların evrensel bir_çocuk doğasına sahip 
olduğuna inanmaktaydı. Şimdi evrensel bir çocuk doğası sanısını bıraktığımız ve 
tüm çocukların bazı açılardan benzediğini ama bazı açılardan diğerlerinden 
oldukça farklı  olduğunu takdir ettiğimiz postmodern çağa giriyoruz. 

^Ailedeki değişim çocuk kavramımızdaki değişime her zaman yardım eder ve 
değişimi kışkırtır. Bu nedenle bildirinin ilk bölümünde modern aileden postmodern 
aileye geçiş ve bu geçişin hem çocuk yetiştirmeyi, hem de çocuk eğitimini nasıl 
etkilediği hakkında konuşmak istiyorum. Bildirinin ikinci bölümünde bazı 
postmodern ebeveynlik ve öğretim stratejilerinin ne kadar iyi niyetli olursa olsun 
yeniden düşünülmesi gerektiğini önermek istiyorum. Keşfedilmemiş  bir bölgeye 
doğru hareket ediyoruz ve belli sayıda deneme ve yanılma beklenmelidir. Ancak 
biz, şimdi önemli bir deneme dönemini geçirdik ve kendi öğretim ve ebeveynlik 
stratejilerimizi inceltmeye başlama zamanıdır. 
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Modern Aileden Postmodern Aileye 

Modern Çekirdek Aile 

Modern çekirdek aile, iki ebeveyn, iki buçuk çocuk ve bir ebeveynin -
genellikle babanın çalıştığı- modern Amerika'da kabul edilen normdu. Evrensel bir 
çocuk doğası inancı olduğu gibi evrensel bir aile formu,  yani çekirdek aile inancı 
da vardı. İki ebeveynin çalıştığı aileler, tek ebeveynli aileler, evlat edinmiş aileler 
ve diğer aile çeşitleri en iyi ihtimalle acıma, en kötü ihtimalle ise öfke  ve ahlaki 
yakışıksızlık olarak görülürdü. 

Modern çekirdek ailedeki ebeveynin sezgisel olarak çocuk büyütme 
konusunda bilgili olduğu kabul edilirdi. Bu algılamanın temeli şu gerçeğe 
dayanmaktadır. Ebeveynlerin çoğu, kendileri büyük ve geniş ailelerde 
büyümüşlerdi ve böylece kendileri büyürken farklı  yaşlardaki çocuklarla bir sürü 
deneyimleri olmuştur. Ebeveynler için yazı yazan çocuk doktorları ve çocuk 
psikologları, farklı  yaşlardaki çocuklardan beklenebilecek özellikleri vurgulamış ve 
bu bilgi sayesinde ebeveynlerin çocuk davranışını daha iyi anladığı ve daha 
sempatik ve uygun biçimde tepki gösterdiği varsayılmaktaydı. 

Örneğin, Amerikalı ünlü çocuk doktoru Dr. Spock, ailelere çocukları ile 
ilgili olarak sağduyularını ve iyiniyetlerini kullanma çağrısında bulunmuştur. 
İngiliz çocuk doktoru ve analistti Donald Winnicot anneleri ve babaları "yeterince 
iyi" ebeveyn oldukları ve iyi bir iş yapmak için koleje gitmek ya da kurs almak 
zorunda olmadıkları konusunda temin etmiştir. Farklı yaş düzeylerindeki çocukları 
gözleyen, görüşme yapan ve fotoğrafını  çeken Arnold Gesell ebeveynlere 
çocukların yaş profillerini  vermiştir. Arnold Gesell altı yaşındaki bir çocuğu aktif, 
benmerkezci, konuşkan ve her zaman yiyen biri olarak tanımlamıştır. Bundan 
sonraki birkaç yıl içinde bu özelliklerden bazıları daha az belirgin olacaktır. On 
yaşında çocuklar, hepsine birden sahip olacaktır. Bu çocuklarla birlikte olmak bir 
zevktir. Ailelerinden hoşlanırlar, okuldan hoşlanırlar, arkadaşlarından hoşlanırlar 
ve hatta kız ya da erkek kardeşlerinden bile biraz hoşlanırlar. Ancak Gesell 
ebeveynleri çok da rahat olmamaları konusunda uyarmıştır. Harika on yaş onbire 
ve sonra onikiye dönmüştür. Ebeveyn on yaşındakine herhangi bir zarar 
vermezken, oniki yaşındaki için ebeveyn doğru bir şey yapmaz. Bu yazarlar şu 
soruyu yanıtlamayı denediler: "Çocuklar nasıl büyüyor ve gelişiyor?" 

Modern çekirdek ailedeki çocuk masum ve yetişkin korumasına gereksinimi 
olan biri olarak algılanır. Bu algılama hükümet, medya ve okullar tarafından  kopya 
edilir ve pekiştirilir. Birleşik Devletler Hükümeti, çocuk işçiliği yasalarını, zorunlu 
eğitim yasalarını, çocuklara karşı zulüm yapan ebeveynlere karşı çocuk koruma 
yasalarını 20. yüzyılın başlarında geçirmiştir. Medya için Hayes Ofisi  hem filmleri 
ve hem de radyoyu sansür etmek için kurulmuştur; böylece müstehcen ya da açık 
saçık dil ya da davranış çocuklar tarafından  duyulmayacak ya da görülmeyecektir. 
Çocuk masumiyeti görüşünü okullar da yansıtmıştı. Okulların çoğunda beslenme 
odaları yoktu, çünkü çocukların evlerindeki yeme konforu  ve güvenliğine 
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gereksinimi olduğu düşünülmekteydi. Çok fazla  akademik çalışmanın çok erken 
başlatılmasının zarar vereceği inancı ile müfredat  yaşa uygun değildi. 

Benzer biçimde, modern ergenin olgun olmadığı ve yetişkin rehberliğine ve 
yönlendirmesine gereksinimi olduğu kabul edilmekteydi. Genç insanların 
deneyime gereksinimi olduğuna ve bunun sonucunda başlarının derde 
girebileceğine inanılmaktaydı. Yetişkin toplumu bu deneyimi kabul etmekteydi. 
Otoriteye meydan okumak beklendik bir durumdu ve çoğu genç insan 
deneyimlerinden öğrendiler ve hatalarını tekrar etmediler. Bunun bir nedeni genç 
insanların yetişkinlerin rehberliğini ve yönlendirmesini gözetmeleri, bir nedeni de 
yetişkinlerin rehberlik ve yönlendirmeye gönüllü ve yeterli olmalarıydı. 
Ortaokullarımızdan örnek verecek olursak, tartışma yapma, bahçıvanlık, satranç, 
pul koleksiyonu ve daha pek çok etkinliği yapmak için çoğu birim okul sonrası 
klüpler işletmekteydi. Genç insanların yetişkinliğe geçişlerinde yetişkin yardımına 
gereksinimleri olduğu kabul edilmekteydi. 

Postmodern Kozmopolit Aile 

Yüzyılın ortalarındaki çoğu olay bizi postmodern çağa sürüklemiştir. Bu 
olaylar; II. Dünya Savaşı, Kadın Hareketi, Yurttaşlık Hakları Hareketi ve Vietnam 
Savaşı'dır. Tüm bu olaylar geleneksel değerlere, rollere ve algılamalara meydan 
okumuştur. Bunlar aileyi de değiştirmiştir. Amerikan toplumu daha liberal oldukça, 
Amerikan ailesi de daha liberal olmuştu. Değerlerde önemli bir değişim vardı. 
Farklı kültürel etnik ve farklı  ırk grupları tanınmaya ve onların bilimde, sanatta ve 
iş yaşamındaki başarıları -savaşlarımızda çarpışmalarından ve ölmelerinden söz 
etmesek de- en sonunda ödüllendirilmese bile kabul görmüştü. Bir rol değişimi de 
vardı. Modern çağın keskin cinsiyet rolleri postmodern çağın harmanlanmış 
cinsiyet rollerine neden olmuştu. Kadın çalışıyor ve erkek, çocuk bakımına ve ev 
işlerine katılabiliyor. Ebeveyn ve çocukların da algılaması değişti. Bütün bu 
nedenlerden ötürü, postmodern aile modern çekirdek aileden çok daha fazla 
kozmopolittir. 

Modern çekirdek aile, gerçekte, tahttan indirilmişti. Artık evrensel ve en iyi 
aile formu  olarak kabul edilmiyordu. Kozmopolit aileler, iki ebeveynin çalıştığı 
aileleri, tek ebeveynli aileleri, boşanmış ve yeniden evlenmiş aileleri 
kapsamaktaydı. Bunun gibi, bir zamanlar güçlü bir tabu olan farklı  din ve ırklar 
arası evlilik postmodern Amerikan toplumunda artarak yaygınlaşmaktadır. 
Ebeveyn rolleri de değişmektedir. Kadınlar için eğitim ve iş olanakları açıldıkça, 
daha çok kadın ve küçük çocuğu olan anneler şimdi yarım gün ya da tam gün 
çalışmaktadırlar. Babalar ise, şimdi geçmişte olduğundan daha fazla  çocuk 
bakımına ve ev işlerinin yapılmasına katılıyorlar. 

Kozmopolit ailedeki ebeveynlerin bakış açısı çocuklarını yetiştirirken 
tekniklere  gereksinimleri olduğudur. Bugün çoğu ebeveyn küçük çekirdek ailelerde 
büyümüştür ve yaşa göre sınıflara  ayrılmış okullara devam etmişlerdir. Böylece 
kendileri büyürken farklı  yaş grubundaki çocuklarla hiç deneyimleri olmamış ya da 
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çok az deneyimleri olmuştur. Genellikle daha büyük ve geniş ailelerde büyümüş 
olan ebeveynlerine ilişkin sezgisel bilgiye sahip değillerdir. Böylece ebeveynler 
etkili ebeveynlik için bilgiye gereksinimleri^olduğunu hissederler. Bu durum 
dergiler, kitaplar, internet sohbet odaları, aynı zamanda dersler ve atölye 
çalışmalarını kapsamak üzere bütün bir ebeveyn endüstrisine neden olmuştur. 

Hiam Ginott gibi yazarlar çocuklarla konuşurken doğru sözcükleri 
kullanmanın ne kadar önemli olduğunu ebeveynlere söylemişti ve eğer siz yanlış 
sözcük kullandıysanız çocukların benlik saygısını zedeleyebiliıdiniz. Hiam Ginott 
"ben" mesajı ve "sen" mesajı ayırımını yapmıştır. Çocuklarla konuşurken sen 
mesajını kullanmak yerine ben mesajını kullanmak önemlidir. Ginott sen 
mesajlarının değerlendirici ve zarar verici olmasına karşılık, ben mesajlarının 
olumlu ve destekleyici olduğuna inanmıştı. Bir çocuğa "odanı temizlemekle iyi bil-
iş yaptın" demek yerine "odanı temizlediğinde kendimi iyi hissediyorum" 
dediğiniz zaman daha iyi bir mesaj vermiş olursunuz. Ginott'a göre bir çocuğu 
ödüllendirmek çocuğun eylemine sizin gösterdiğiniz tepkiyi söylemekten daha az 
etkilidir. 

Tekniğe odaklanmak, bazen ailelere normal büyüme ve gelişime ilişkin 
bilgileri vermenin gözardı edilmesiyle sonuçlanabilir. Örneğin, öfke  nöbeti geçiren 
iki yaşındaki birine ben mesajı çok etkili olmayacaktır. "Böyle davrandığında 
kendimi kötü hissediyorum" demek çocuk üzerinde çok az etkili olacaktır. Küçük 
çocuklar duyusal-devinim yönelimlidirler ve mutsuzluğumuzun bedensel ipuçlarına 
tepki gösterirler. Dik durur ve sesimizi yükseltirsek çocuğun davranışım 
sonlandırmamız ben mesajını kullanma durumumuzdan daha olasıdır. Benzer 
biçimde dört-beş yaşındakiler sihirli düşünme biçimine sahiptirler. Eğer çocuklara 
hangi davranışlarımızın onları mutlu ettiğini söylersek çocuklar da hangi 
davranışlarının bizi üzdüğüne inanabilirler ve bu durum stres verici olabilir. 
Böylece modern çağ yazarlarından farklı  olarak, postmodern çağ yazarları 
"çocuklar nasıl büyür ve gelişir?" yerine "çocukları nasıl büyütmeli?" sorusuna 
odaklanmışlardır. Ancak, gelişimsel olarak uygun ise, nasıllar nasıl yapmalılar ile 
birlikte alındığında daha etkili olacaktır. 

Maalesef,  ebeveyni iğe bir teknik olarak yoğunlaşma öğretime de 
yaygınlaştırılmıştır. Birleşik Devletler'de bugün öğretmen eğitiminin çoğunluğu 
çocuk büyümesi ve gelişimine odaklanmaktan çok yönerge, değerlendirme ve sınıf 
yönetimi tekniklerine odaklanmıştır. Ancak ebeveynlikte olduğu gibi, çocuk 
gelişimiyle içiçe geçmeyen teknikler muhtemelen başarısız olacaktır. Okumayı 
öğretmeyle ilgili tüm teknikleri bilen ama bıı teknikleri, söz gelişi harflerin 
seslendirilmesini öğrenme gibi gerekli bir bilişsel yetiye henüz sahip olmayan 
çocuklara öğretme girişiminde bulunan öğretmenler başarısız olmaya 

( mahkumdurlar. Yalnızca çocuk gelişimini anlamak öğretmenlerin öğretim. 
I değerlendirme ve yönetim tekniklerini etkili olarak kullanmalarına izin verecektir. 
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Kapsayıcı postmodern ailede çocuğun algılanması da yeniden yaratılmıştır. 
Postmodern çocuk yetkin,  hazır ve yaşamın tüm olanaklarıyla ve meydan 
okumalarıyla uğraşabilecek biri olarak görülür. Postmodern ebeveynlerin yetkin 
çocuklara gereksinimleri olduğundan, çocuk yetkinliği algısı herhangi bir yeni 
kuram ya da araştırma bulgusundan çıkarılmamış, buna karşılık çocuk yetkinliği 
yaratılmıştır. Erken yaşlardan itibaren ev bakımı dışında da bulunabilen, boşanma 
ve tek ebeveyn ile başa çıkabilen, televizyon ekranlarında yaygın biçimde 
izlediğimiz canlı şiddet ve ürkütücü cinsellik ile darmadağın olmayacak çocuklara 
gereksinimimiz var. Yabancılardan uzak duracak, iyi ve kötü dokunma arasındaki 
farkı  bilecek çocuklara gereksinimimiz var. Çocuk yetkinliği görüşü yetişkin 
kaygıları ve tasalarıyla başedebilmek için yaratılmıştı. 

Benzer bir biçimde ergenlere ilişkin algılama da yeniden yaratılmıştır. 
Ergenler artık, teknoloji, cinsellik ve uyuşturucu konularında yetersiz değil 
sofistike  görülmektedirler. Bu yeni sofistike  ergen algısı yetişkin sorumluluğunu 
gençlere devretme durumunun çoğunu açıklıyor. Örneğin, ortaokul ve liselerin 
öğrenci işleri ya da birimleri geçmişte olduğundan çok daha az sayıda genç insanlar 
için etkinlik organize ediyor. Genç insanların sahip olduğu bir gençlik kültürü 
vardır ki, bu kültür bu yaş grubunu ağız sulandırıcı bir pazar olarak gören tüccarlar 
ve medya tarafından  özendirilmektedir. Ekonomik tasalar genç için neyin en iyi 
olduğunun önüne geçmiştir. 

Postmodern Ebeveynliğin ve Öğretim Stratejilerinin Eleştirisi 

Ailedeki ve toplumdaki postmodern değişimler öğretmenler ve ebeveynler 
için yeni meydan okumalar yaratmıştır. Ancak çocuk gelişimi bilgisi ile 
eşleşmeyen yeni teknik yönelim hedefini  ıskalayan tekniklere yol açmıştır. Birey 
üzerine yeni, kozmopolit odaklanma, çocuğun benlik  değeri  duygusunun  eleştiri 
götürmez biçimde vurgulanmasına neden olmuştur. Çocukların duygusal 
sorunlarıyla uğraşma zorunluluğu vaktimizin kısıtlı olduğu bu zamanda genellikle 
amacımızın tersine sonuç veren kısa aralar  pratiğine neden olur. Ebeveyn ve 
öğretmen olarak vaktimizin kısıtlı olması bizi sorumluluğu  paylaşmaya çok 
gönüllü ama kendimizi  paylaşmaya az gönüllü yapmıştır. Son olarak, çok sayıda iki 
ebeveynin çalıştığı aileler ve tek ebeveynli aileler etkili ebeveynliğin elzem 
içeriklerinden biri olan nitelikli  zamanın yanlış algılanmasına neden olmuştur. Tiim 
bu stratejilerin yararı olmasına karşın, bunlar çocukluğun toplumsal doğasını 
vurgulamak yerine bireysel doğasını vurgulama eğilimindedir. Bireysel vurguları 
toplumsal tasalarla dengeleme yollarını önereceğim. 

Benlik Saygısı 

Benlik saygısı gereksiniminde olduğu gibi çocuğun postmodern yaratımının 
nereden geldiği çok net değildir, ama daha önce çalışmalarını tartıştığım çocuk 
psikologu Hiam Ginott (1969) kesinlikle buna katkıda bulunan kişilerden biridir. 
Kesinlikle, çocukların kendilerini kötü hissetmelerine neden olacak biçimde 
yolumuzdan sapmaınalıyız ve Ginott bizim bunu çocuklarla kullandığımız dili 
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bazen nasıl düşünmeden kullandığımızı göstererek bize hizmette bulunmuştur. 
Yetişkinler olarak, sözcüklerin acı verebileceğini biliyoruz ve çocuklar bu tür 
strese bağışık değildir. Gerçekte ise, çocuklar kaba ve acımasız sözcüklerin verdiği 
acıya bizlerden daha fazla  duyarlıdır. Çocuklarla birlikte iken kullandığımız 
sözcükleri düşünmemiz gerekir. 

Stressiz çocuk yetiştirmeye ilişkin bu dil yaklaşımının sonuçlarından biri 
benlik saygısı üzerine oldukça fazla  yoğunlaşmasıdır. j^jstmodern dünyada bir 
çocuğun ruh sağlığının benlik saygısı düzeyi ile ölçüldüğünü söylemek belki de bir 
abartma değildir. Psikologlar bu ilişkiyi şimdi yeniden değerlendiriyorlar. Durum 
böyleyken, benlik saygısının ne olduğu açık bile değildir. Benlik saygısı bir şey ya 
da pek çok şey midir? Bu, çocuktan mı kaynaklanıyor ya da başkalarından mı 
kaynaklanıyor? Bu, çocuğun ruh hali, mizacı, cinsiyeti, doğum sırası, aile 
büyüklüğü vb. ile değişiyor mu? Acı veren sözcükler kullanmamaya özen 
göstermemiz gerekirken sözcüklerin ne kadar ya da ne çeşit acı verdiği açık 
değildir. 

Genel bir benlik saygısı fikrini  sorgulamalarının yanı sıra psikologlar buna 
bağlı bir varsayımı yani çocukların hiçbir zaman kendilerini kötü hissetmemelerini 
de sorgulamaktadırlar. Hepimizin yaptığı gibi eğer bir çocuk bir hata yaparsa ve acı 
veren şeyler yapar ya da söylerse çocuğun söylediklerinin ve hareketlerinin de acı 
verebileceğini çocuk anlamalıdır. Acı veren bir şey yaptıklarında çok küçük 
çocuklara "sen nasıl hissederdin?" demek fazla  soyuttur. Daha doğrudan bir 
yaklaşım daha çok işe yarayacaktır. "Tom'a aptal demen ona gerçekten acı 
veriyor." Söylediğimiz ya da yaptığımız bir şey hakkında kendimizi kötü 
hissetmemiz ileride daha düşünceli olmamıza yardımcı olur. 

Bu konuda modern çocukluk kuramcılarının bize öğretecekleri şeyler var. 
Erikson (1950) psikocinsel gelişim evrelerinden söz ederken benlik saygısının 
güven, özerklik, girişkenlik, çalışkanlık, kimlik, yakınlık, üretkenlik ve bütünlük 
duygularını kapsadığını önermiştir. Erikson gelişimin her evresinde benliğin 
olumlu ve olumsuz yönleri arasındaki dengenin en sağlıklı sonuç olacağını 
savunmuştur. Örneğin, okul öncesi dönemde çocuklar kendinden fazla  emin 
girişkenlik duygusunu dengelemek için biraz suçluluk duygusu geliştirmek 
gereksinimindedirler. 

Başka bir ifadeyle,  gelişimin her bir evresinde  çocuklar  kendilerine  ilişkin 
hem iyi hem de  kötü  şeyleri öğrenme ihtiyacındadırlar.  Çoğu  çocuk için iyiler 
kötülere  ağır basar ve gelişim sağlıklı  bir biçimde  yol alır. 

Paylaşma 

Hem ebeveynlerin ve hem de öğretmenlerin sorumluluktan başlarını 
kaldıramadıkları zaman onlarla çocuklarımızı ve öğrencilerimizi paylaşmak 
doğaldır. Ancak genellikle, kendimizi paylaşmadan bunu yaparız. Bir iki örnek ne 
demek istediğimi açıklamaya yardımcı olabilir. Genç bir ergen okuldan eve geç 
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geldiği zaman ebeveynin "nereye gittin?" sorusuna genç kişinin cevabı 
"dışarıya"dır, "ne yaptın?", "hiç bir şey". Böyle bir durumda, genç kişiden kendi 
eylemlerimizin sorumluluğunu onunla paylaşmaya gönüllü olmadan, onun 
eylemlerinin sorumluluğunu bizimle paylaşmasını istiyoruz. Böyle tek taraflı  bir 
ortamda genç ergenin tepkisi öngörülebilir. Daha dengeli alternatif  bir yaklaşım 
kendi deneyimimizi paylaşmaya başlamaktır. "Biliyor musun bugün başıma ne 
geldi? Peki senin günün nasıldı?" Biz paylaşma sorumluluğunu 
alabildiğimiz zaman genç kişinin de aynı şeyi yapmasını kolaylaştırıyoruz. 

Başka bir örnek. Çoğu ebeveyn çocukları odalarını dağınık bıraktığı için 
onlara sinirlenir. "Odanı temizle" gibi uyarılar nadiren etkili olur. Bunun 
nedenlerinden bir bölümü, genç insanların "temiz" anlayışının bizim 
anlayışımi/îdan farklı  olmasıdır. Odalarını temizlemesi söylendikten sonra tek bir 
çorabı ya da bir çift  çorabı alıp kirli giysi sepetine atan ve samimi olarak odalarını 
temizlediğine inanan genç insanlar gördüm. Farklı bir paylaşım yaklaşımı bazen 
daha çok işe yarar. Genç birine "odamı temizlememe yardımcı olursan odanı 
temizlemene yardımcı olacağım" dediğinizi farzedelim.  Paylaşımım otoriter bir 
tarzdan çıkmaktadır ve muhtemelen başarılı olacaktır. İşler yapılırken iletişime 
zaman ayırmak gibi fazladan  bir yararı da vardır. 

Sınıf  öğretmenleri karar vermeye çocukları katabilir ve sonuçta daha fazla 
işbirliği elde eder. Bu projeyi bitirmek zorundayız ama şimdi ya da yemekten 
sonra yapabiliriz. "Kaçınız şimdi, kaçınız daha sonrayı tercih eder?". Eğer 
kendimizi  ve otoritemizi  paylaşmaya gönüllü  olursak  genç insanlar kendilerini  ve 
kendi  işbirliklerini  paylaşmaya daha  fazla  gönüllü  olacaklardır. 

Kısa Ara Vermeler 

Kontrolünü kaybeden bir çocuğu olan ebeveynlere ve öğretmenlere önerilen 
tekniklerden biri "kısa ara"dır. Burada kontrolünü kaybeden 8 yaşındaki bir 
çocuğun ebeveynlerine önerilen böyle bir kısa ara örneği: 

"Tavsiye ettiğim spesifik  müdahale cezalandırıcı olmayan kısa aradır: 
Heyecan dolu bir genci daha sakin bir yere götürmek. Cezadan sonraki sıradan bir 
kısa aranın tersine, bu çocuğun sakinleşmesine yardımcı olur. Yetişkin sempatiktir; 
çocuk izole edilmek zorunda ya da ayrıcalıklarından yoksun kalmak zorunda 
değildir; okuyabilir, televizyon seyredebilir ya da sessizce toplumsallaşabilir. 
Kevin'in ebeveynlerine ne yapacaklarını planlı olarak Kevin'le tartışmalarını 
önerdim. Kevin'in kısa aranın bir ceza olmadığını ama ona yardım etmenin bir 
yolu olduğunu bilmesi önemlidir. İşbirlikçi yaklaşımın bir kısmı Kevin'e kendini 
öğretmektir ve izleyebileceği aşırı heyecanlanımın ipuçlarına dikkatini çekmektir. 
İdeal olarak, Kevin kontrolünü kaybetmeye başladığını duyumsadığı an kendisine 
kısa bir ara verecektir" (Turecki 1994, s. 84-85). 
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Kısa aralar bazı çocuklar için etkili olabilir ve onlara ben-kontrolünli 
öğretebilir, ama bu her zaman gerçekleşmeyecektir. Bazı çocuklar yaramazlık 
yapar ve kontrolden çıkarlar, izole edilmek yerine yetişkin desteğine ve 
güvencesine gereksinimleri vardır. Biz belli bir disiplin tekniği kullanmadan önce 
her zamaıı çocuğu değerlendirme gereksinimi duyarız. "Time Iııs" (1997) başlığı 
ile yenilerde çıkan bir kitapta Dr. Otto Weininger, yaramazlık yapan çocuklardan 
en azından bazılarının "kısa ara" yerine "kısa birliktelikle gereksinimi olduğunu 
ileri sürmüştür. Uygun davranmayan bazı küçük çocuklarla birlikte oturup onların 
duyguları üzerinde hakimiyet sağlamalarına yardımcı olduğumuz zaman onlara 
daha çok yardım etmiş oluruz. 

Dr. Weininger'in ebeveynlere önerdiği şey, öfkeli,  mutsuz, inatçı ya da 
üzgün çocuklarla kendi duygularını kontrol etmeyi paylaşarak yardımcı olmaktır. 
Eğer ebeveyn çocuğun davranışına üzülmüyorsa, eğer ebeveyn çocuk ile oturuyor 
ve çocuğun duygularını sözelleştiriyorsa çocuk hem teselli edilir ve hem de bir tür 
kontrol duygusu verilir. Bu tür "kısa birlikteliklerde çocuklar ebeveynlerinin 
duygularından ürkmediklerini ve duyguları ile başedebildiklerini öğrenirler. Bu, 
çocuğa çocuğun da bu duygular üzerinde hakimiyet kurabileceği gibi harika bir 
güvence verir. 

Kısaca, herhangi belli bir ebeveynlik tekniğinin kullanımı 
bireyselleştirilmelidir. "Kısa ara'Mar genellikle uslu ama söz gelimi fazla-uyarım 
nedeni ile kontrolünü kaybeden çocuklarda işe yarayabilir. Bunun tam karşıtı, 
duygusal sorunu olan çocuklar destekleyici yetişkinlerle "kısa birlikteliklerden 
daha fazla  yararlanabilir. Pek çok açıdan "kısa aralar" çocukluk yetkinliği ve ben 
yansıtıcı kapasitesi ile postmodern yaratıma bağlıdır. Bunun yanısıra "kısa 
birliktelikler çocukların masumiyetini ve duygusal kontrolde model olarak 
yetişkine gereksinimi yansıttığı için bu anlamda moderndir. 

Pratikte,  söz konusu çocuğa uygun olduğu  sürece hem "kısa  ara " ve hem de 
"kısa  birliktelik"yararlı  stratejiler  olabilir. 

Nitelikli Zaman Gizemi 

_Postmodern ebeveynlerde zaman baskısı oldukça fazladır.  Jeremy Rifkin  bu 
durumu "zaman kıtlığı" olarak adlandırır ve Arlie Hochschild "zaman raptı"ndan 
söz eder. Bunun anlamı, bugünün ebeveynlerinin -iki ebeveyni çalışan aileler, tek 
ebeveynli aileler, sürekli değişen teknolojik değişimler ve global ekonomi 
sayesinde- çocuklar için, modern çağdaki ve çekirdek ailenin hükümranlığı 
dönemindekinden daha az zamanları olduğu gerçeğine indirgenir. Ebeveynlik 
kavramının bu yeni zaman kısıtlamasını içinde barındırarak yeniden tanımlanması 
sürpriz değildir. 

Bu postmodern ebeveynlik tanımı çocuklarla birlikte geçen zamanın 
miktarını  değil ama nitelikli  zamanı dikkate alır. Ancak nitelikli zaman ile kesin 
olarak neyin kastedildiği hiçbir zaman açık olmamıştır. Çocuğunuzla birlikte ev işi 
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yapmak mı ya da futbol  maçına gitmek mi ya da birlikte dışarıya çıkmak mı 
nitelikli zamandır? Benzer biçimde nicelikli zamanı ödiinlemek için ne kadar 
nitelikli zamana gereksinim olduğu açık değildir. Nitelikli bir saat nitelikli olmayan 
bir, iki, üç ya da daha fazla  saati ödünler mi? Nitelikli zaman demek bu süre 
içerisinde herhangi bir disiplin olayının gerçekleşmediği ve hep iyi bir zaman 
demek inidir? Nitelikli zaman fikri  şahane gibi görünmesine rağmen yakın 
inceleme yapıldığında direncini kaybetmektedir. 

Nitelikli zaman fikrinin  en azından bir bölümü, modern çocuğun sahip 
olduğu varsayılan zamanı, yani ebeveynleri ile birlikte geçirdiği uzatılmış bir 
gerçek zamanı ödünlemek için yaratılmıştır. Ancak bu, modern çekirdek ailenin 
nostaljik bir idealizasyonunu yansıtır. Örneğin, bu yüzyılın ilk (onlu) yıllarında 
aileler daha genişti ve babaların çalışma saatleri daha uzundu. Yapılan işin yükünü 
azaltıcı araçların sayısı da daha azdı. Yemek pişirmeden temizliğe, çamaşır 
yıkamaya varıncaya kadar ev işleri daha fazla  zaman alıyordu, böylece çocuklara 
daha az zaman kalıyordu. Ek olarak, pek çok anne evde kendi dikiş makinelerinde 
parça başı iş yapıyorlardı. Evdelerdi ama çalışıyorlardı. 

Çekirdek aile yaşamının gerçekleri, açıkça, modern ebeveynlerin çocukları 
ile pek çok 'nitelikli zaman' geçirdiği görüşünü desteklememektedir. 

Modern ailedeki çocukların neye sahip olduklarının ve bugünün çocuklarının 
neye daha az sahip olduklarının nicelikli ya da nitelikli zaman ile herhangi bir ilgisi 
yoktur. Ebeveynlerinin  kendileri  için özveride  bulunmaya gönüllü  olduklarına 
ilişkin pek çok doğrudan kanıta modern çocuklar sahiplerdi. 

Kişisel bir örnek vermeme izin verin. Ben büyürken babam makinist idi ve 
genellikle 10 saatlik vardiyalarla ve cumartesileri de çalışırdı. Eve geldiğinde 
yorgunluktan ölmüş olurdu. Biz hiçbir zaman top oynamadık, hiçbir zaman balığa 
gitmedik, hiçbir zaman bu en çok özendirilen 'nitelikli' zaman etkinliklerini 
gerçekleştirmedik. Evde tamir işleri ile uğraşırken nadiren ona yardım ettim, ki bu 
zamanlarda aletleri nasıl kullanacağımı bana öğretmiştir. Buna karşın, kardeşlerim 
ve ben onu derinden sevdik ve saygı duyduk. Daha iyi bir yaşama sahip 
olabilmemiz için gerekli herşeyi verebilmek için çok çalışmıştı ve kendisine hiçbir 
şey harcamamıştı. Onun verdiği dürüstlük, nezaket, ihtimam ve kendini 
düşünmemezlik her çeşit nitelikli zamandan çok daha fazla  anlamlı idi. 

Ebeveynlerimizin bizim için özveride bulunmaya gönüllü olmalarına ilişkin 
bu kanıttır ki, sarsılmaz bir benlik değeri ve benlik saygısının gerçek temelidir. 
Çocukların gerçekten -nicelikli ya da nitelikli zamandan daha çok- gereksinimi 
olan şey, bizim onlar için özveride bulunmamızı ve yeterli ihtimamı 
göstereceğimizi bilmeleridir. Tabii ki bazen çocuklarımıza zaman ayırarak 
özveride bulunuyoruz. Biz, örneğin, bir toplantıya gitmek yerine bir futbol  maçına 
ya da resitale giderek özveride bulunuyoruz. Çocuğun güvenini tazeleyen yalnızca 
bizim bedensel olarak bu olayda bulunmamız değildir, daha çok bazı değerli 
yetişkin etkinliğini bırakarak orada onlar için olmamız gerçeğidir. 
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Ebeveynler olarak diğer konularda çocuklarımız için özveride bulunmaya 
gönüllü olduğumuzu onlara gösterebiliriz. Eğer seyahat etmek zorundaysak 
çocuklarımıza verebileceğimiz en değerli ödüllerden biri bir mektup yazmaktır. 
Telefonla  aramak güzeldir, ama mektup öyle bir şeydir ki çocuk bunu saklayabilir 
ve tekrar tekrar okuyabilir. Bunun yanısıra, mektup yazma zaman alır ve 
düşünmeyi gerektirir ve çocuğa özveride bulunulduğu bilgisini taşır. Bu tür 
ihtimamı çocuğumuza bir hediye aldığımızda gösteriyoruz. Bu hediye, gerçekten 
ne istediğini ya da neden hoşlanacağını keşfetmek  ve çocuğumuzu dinlemek ve 
gözlemek için zaman ayırdığımızı gösterir. Anlamı büyük ama kendisi küçük 
şeyler. 

İtiraf  edilmeli ki, postmodern dünyamızda ihtimam göstermek modern 
dünyadakinden daha zordur. Örneğin çocuğu korkutucu bir sahneden korumak için 
televizyonu kapatan bir ebeveyn ihtimam gösteren bir etkinlik içinde 
görülmeyebilir. Çocuklarını kursa götüren anne baba bunun bir ihtimam gösterme 
etkinliği olduğuna inanırken çocukları böyle görmeyebilir. Benzer biçimde yaptığı 
işten hoşlanan ebeveynler, çocuklarına belli kalitede bir yaşamı sürebilmeleri için 
çalıştığı ve bunun bir özveri olduğu bilgisini veremeyebilirler. Bugünün 
dünyasında ebeveynler çocuklarına ne kadar ihtimam gösterdikleri ve ne kadar 
özveride bulunmaya gönüllü oldukları iletişimini kurabilmeleri için çok çalışmak 
zorundadırlar. 

Sınıf  evden farklı  olsa ve öğretmenler ebeveyn olmasa bile, öğrencilerimiz 
hâlâ onlara ihtimam gösterdiğimiz ve onlar için özveride bulunduğumuz 
bilgisinden yararlanırlar. Kuralları koyduğumuzda ve çerçeve belirlediğimizde ve 
bunların ihlalinde yaptırımları uyguladığımız zaman bir özveride bulunmuş 
oluyoruz. Kural koymamak ve yaptırımları uygulamamak çok daha kolaydır. 
Ancak, sınıf  etkinliklerinin çerçevesini çizdiğimizde, bu çabaları onlar için 
gösterdiğimizi çocuklar bilirler. Yaramazlık yapan birkaç çocuğu kontrol etmek 
için herhangi bir çaba göstermeyen bir öğretmen hakkında bir öğrencinin söylediği 
gibi: "Öğretmenimizin umurunda olsaydık bu kadar yaramazlık yapmamıza izin 
vermezdi, değil mi?" 

Çocuklar için özveride bulunma görüşü üstü kapalı biçimde modern 
çocukluk kuramcıları tarafından  önerilen pratiklerde mevcuttur. Montessori çocuk 
bedenine uygun sandalye, masa ve diğer tür araç gereçleri yarattığı zaman o 
yetişkin rahatlığından özveride bulunuyordu. Çocuk bedenine uygun bir dünyada 
öğretmenler çocuk bedenine uygun sandalyelerde oturmak ve masaya bir şeyler 
koyabilmek için ikiye bükülmek zorundadırlar. Çocuklar için küçük-bedenli bir 
dünyada yaşamak bir çeşit özveridir ve çocuklar bunu takdir ederler. Benzer 
biçimde, doğrudan yönergenin kolaylığını ve basitliğini bırakıp, daha zor olan 
dinleme ve çocukların öncülüğünü izleme bir başka çeşit özveridir. Kısaca, her ne 
zaman gelişimsel olarak uygun pratiklere uyum sağlar isek, çocukların çıkarı ve 
gereksinimine uyum için yetişkin rahatlığının özverisinde bulunuruz. Gelişimsel 
uygunluk pratiğinin değeri, öğretim pratiğinin yanı sıra, en az onun kadar değerli 
olan çocukların bu özveriyi takdir etmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Sonuç 

Birleşik Devletler'de modern toplumdan postmodern topluma geçişte ailede 
ortaya çıkan bazı değişimlerden bazılarını kısaca gözden geçirdik. Bu hareketin, 
değerlerin liberalleşmesi, katı cinsiyet rollerinin kırılması, çocukluk ve ergenliğin 
yeniden_yaratılması gibi pek çok olumlu etkisi olmuştur. Yeni ebeveynlik ve 
öğretim stratejilerindeki değişikliklere uyum sağlama çabalarımız, ne kadar iyi 
niyetli olursa olsun, isabetli olmamıştır. Bu bildiride bunlardan birkaçını 
betimledim ve çocukların gelişimsel gereksinimleri, ilgileri ve becerileriyle birlikte 
alternatiflerini  önerdim. Yeni bir öğretim ve ebeveynlik stratejisi ortaya koyarken 
çocuğun -ne ebeveynin ne de öğretmenin değil- gereksinimleri her zaman başlangıç 
noktası olmalıdır. 
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'YENİ' Ç O C U K L U K SOSYOLOJİSİNDE SORUNLAR, 
Y A K L A Ş I M L A R VE PRATİKLER 

ALLISON JAMES 

Çev. Emine Gül Kapçı 

Giriş 

Çocuklarla araştırma yapmaya yirmi yıl kadar önce başladım. O zamanlar, 
İngiltere'de bir sosyal antropologun çocukları inceleme konusu yapması pek de 
popüler değildi, çocuklarla ilgilenen araştırmacı sayısı bir elin parmaklarını 
geçmezdi. Sosyal antropologlar ve sosyologlar çocuklarla ve çocuklukla 
ilgilenmezlerdi. Bununla da kalmıyordu; uzak ülkelere seyahat etmektense 
Britanya'da (kendi kültürüm) araştırına yapıyordum. Eğer bir marjinallik varsa, bu 
çifte  marjinallikdi! Toy bir yüksek lisans öğrencisi olarak, Hindistan'daki akrabalık 
sistemleri veya Güney Amerika'daki kaybolan köylülük üzerine olan seminerlere 
çekinerek girer, İngiliz çocuklarının oyun ve oyuncakları veya sosyal 
etkileşimlerinde kullandıkları şaka ve şarkıları üzerine olan bildirilerimi biraz da 
özür dileme havasında sunardım. O zamandan bıı yana geçen yirmi yılı aşkın süre 
içinde çok şey değişti. Çocukluğa ilişkin sosyolojik ve antropolojik incelemeler 
arttı, çocukları inceleyen merkezler tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. İngiltere, 
İskandinavya, Avustralya, Avrupa ve Birleşik Amerika'da çocuk kültürü 
incelemeleri -çocukların oyunları, dil kullanımları ve oyun- artık marjinal, 
folklorik,  esoterik etkinlikler olarak görülmüyor. Normal çocukların yanısıra 
elverişsiz koşullarda yaşayan çocukların gündelik hayatlarının keşfi  de artık 
yalnızca ilgili sosyal hizmet uzmanları ya da politika üreticilerinin değil bizlerin de 
ilgi alanlarına girmiştir. Öyle görünüyor ki, çocukluk incelemeleri hızla 
gelişmektedir; bu kongre bu gelişimin bir tanığı olarak değerlendirilebilir. Çocuk 
araştırmalarına yönelen Türkiye'deki bu yeni Merkezin düzenlediği kongre, söz 
konusu ilerleyen ilginin açık kanıtıdır. Sizlere buradan seslenebilme fırsatını 
verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Çocukların hayatlarını ve çocukluğu araştırmaya gösterilen bu artan ilginin 
arkasında neler vardır? Çocuklar neden incelenmektedir? Ve neden çocuklar şimdi 
incelenmektedir? Ne tür araştırmalar yapmamız gerekir? Araştırmaları en iyi nasıl 
yapabiliriz? Çocuğa özgü araştırma yöntemleri var mıdır ve çocuklar araştırma 
sürecine ne kadar katılabilirler? Araştırmalar hangi yaş gruplarında yürütülebilir? 
Araştırma en iyi nerede yapılabilir? Çocukluğu incelemede en yararlı teorik 
çerçeveler hangileridir? Pek çok soru... çok az açık cevap; ama, kesinlikle 
biliyoruz ki, çocukluk -denildiği gibi- bir büyüyen alandır. Benim bugünkü 
mütevazı hedefim,  çocukluk incelemelerindeki son atılımlara ışık tutmak, olduğu 
hali ile- oyunun durumunu ortaya koymak ve sonra bana göre çocukluk 
araştırmalarının karşılaştığı ve kendi araştırmamda keşfetmeye  başladığım bazı 
mevcut ve gelecek sorunlara işaret etmektir. 

"Çocukluk incelemeleri" nedir? 

"Çocukluk incelemeleri" olarak hızla tanınan alanın üç temel öncülü vardır. 
Bunların kaynağı sosyal bilimlerdeki teorik ve ampirik araştırmalar olup (bakınız 
Prout ve James 1990) bunlar çağdaş "çocukluk incelemelerP'nin temel taşlarını 
oluştururlar. İlk öncül, çocukluğun sosyal olarak yapılandırıldığıdır; ikinci öncül 
çocukların, kendileri için, incelenmeye değer olduklarıdır; üçüncü öncül ise 
çocukların yetkin (competent) sosyal aktörler oldukları, sosyal dünyaya ilişkin 
özgül bir bakış açısına sahip oldukları ve biz yetişkinler olarak onları dinlemeye 
değer bulabileceğimizdir. Ancak, farklı  tarzlarda ele alınan bu öncül fikirler 
psikoloji, coğrafya,  tarih, felsefe,  teoloji, eğitim, sosyal hukuk ve edebiyat gibi 
artan sayıda disiplini kapsayan bir çeşitli disiplinlerarası alanın şekillenmesine 
yardımcı olmuştur. Bu açıdan, çocukluk incelemeleri kültür veya kadın 
incelemelerinin büyüme örüntülerini yansıtmaktadır. Ne var ki, bugün bile 
çocukluk incelemelerinin çocuk sosyolojisi ve antropoloj isindeki öncü 
incelemelerden yararlandığını söylemek doğru olur ve bu bakışaçısından 
sunacağım bugünkü bildirimde çocukluk çalışmalarının üzerinde durması gereken 
temel sorunlardan birini belirlemektir. Sorun, bir bakıma, çocukluk incelemeleri 
tarihinden miras olarak kalmıştır ve oldukça basit olarak ifade  edilebilecek bir 
ikilemdir: Çocukluğun bir seferde  ve aynı zamandaki ortaklıklarını ve 
çeşitliliklerini nasıl uzlaştırabileceğimiz sorunu. Bu sadece teorinin sorunu değil 
fakat  aynı zamanda pratiğin de sorunudur: Çocuk Hakları Sözleşmesi üzerinde 
çalışanların çok iyi bildiği gibi, Güney ülkelerinde bu, son derece önemli bir sorun 
alanıdır (Boyden 1990). Ancak, her ne kadar sorun basitçe ifade  edilebilmekte ise 
de, sorunun cevaplanması, soruna pratik ve kullanışlı bir cevap bulunması, aynı 
derecede kolay olamamaktadır. 

Öncelikle, bu konuyu neden bir sorun olarak gördüğümün cevabını vereyim. 
Bunun için, çocukluk sosyolojisine geri gitmemiz ve "yeni çocukluk 
incelemeleri"ni üreten temel çalışmaları gözden geçirmemiz gerekmektedir. 
Philippe Aries'in (1962) tarihsel araştırması "ortaçağ toplumunda çocuk yoktu" 
(1962: 125) saptaması yoluyla çocukluğun sosyal olarak inşa edilmişliğine 

28 



dikkatleri çeken ilk çalışmadır. Aries türlerin genç üyelerinin açıkça varolmalarına 
karşın ortaçağ toplumunda küçüklerin özel ya da farklı  bir sosyal statüye sahip 
kılınnıadıklarını ileri sürer. Anne sütünden kesilen çocukların topluma, aynen 
yetişkinler gibi yetenekleri temelinde dahil olduklarını belirtir. Aries, o dönemde 
eksik olanın, çocukların farklı  ve özel bir sosyal deneyime ihtiyaç 
duyabileceklerinin fark  edilmemesi olduğunu ve bu farkına  varmanın ancak 15. 
yüzyıldan itibaren adım adım gerçekleştiğini ileri sürer. Aries'e göre çocukların 
"farklı"  ve "özel" olduklarının -aydınlık- bilincine varıldığının işareti, çocukların 
ihtiyaçları fikriyle  bağlantılı sosyal, politik ve ekonomik kurumsallaşmanın yavaş 
yavaş artmasında görülebilir. Sözgelimi okulların, çocuklara yönelik yaş-temelli 
klüplerin, çocuk kliniklerinin, çocuk boş zaman etkinliklerinin vb. doğuşu gibi. 

Aries'in ince ayrıntıları eleştirilmiş ve hâlâ eleştirilmekte ise de, tezlerinin 
genel çerçevesi temel olma özelliğini korumaktadır. Öncelikle, "çocukluk" doğal 
biyolojik bir aşamanın problemsiz bir betimleyicisi olarak görülmektedir. Onun 
yerine, çocukluk fikri  tarihsel olarak olası ve değişmeye açık, hayat çizgisinin 
erken döneminin özel bir kültürel evresi olarak görülmektedir. İkincisi, Aries'in 
tezi, bizim çocuklara bakış tarzımızın ve çocuklara karşı davranışımızın, hem 
çocukların çocuk olma deneyimlerini, hem de çocukların yetişkinlerin dünyalarına 
tepkide bulunmalarını ve bu yetişkin dünyası ile etkileşimini zorunlu olarak 
biçimlendirdiğinin altını çizmiştir. 

Özetle, çocukluk incelemelerinin gelişmesinde önemli olan; bir ve aynı 
zamanda, "çocukluk"un h e m j ü m çocuklar için ortak olduğunun, hem de gerek 
çocukların gündelik hayatlarındaki çeşitlilik ve gerek yetişkinlerin çocuk ve 
çocuklukla etkileşimlerindeki çeşitlilik yüzünden parçalı olduğunun bilinir hale 
gelmesidir. Bu demektir ki, çocukluk, hayat çizgisinin temel fiziksel  ve gelişimsel 
örüntüîerce karakterize edilmiş bir gelişim evresidir.  Ancak, bunun çocuk-ınerkezli 
"ihtiyaçlardan ve "yetkinliklerden hareketle anlamlandırılması, yorumlanması ve 
kurumsallaştırılması -yasa, sosyal politika ve hatta gündelik sosyal etkileşimlerle-
kültürden kültüre büyük çeşitlilikler göstermektedir. Çocukluk hem ortak hem 
farklı  yönleri olan bir deneyimdir. 

Bu ikili düşünme sürecini izleyen konuların son derece anlamlı olduğunu 
düşünüyorum ve bunun çocuk sosyolojisi ve daha genel olarak da çocuk 
incelemelerinin şimdiki ve gelecekteki gündeminin merkezini oluşturduğunu (ya da 
en azından oluşturması gerektiğini) ileri sürüyorum. Bunun sonuçlarından biri; 
çocukluklar arasındaki farklılıklardan  ötürü ve dolayısıyla çocukların sosyal 
deneyimlerindeki çeşitlilik nedeniyle, çocukluğun her zaman yerel, farklı 
bağlamlar doğrultusunda en iyi biçimde anlaşılabileceğinin ileri sürülebilir; yani 
"çocuk"tan geçmişte çoğu zaman yapıldığı gibi modern dünyanın 
evrenselleştirilmiş ve apolitik bir konusu olarak söz etmek artık ne pratiktir, hatta 
ne de olanaklıdır; ve bunun yerine, yerel farklılıklar  ile ortak ve paylaşılmış bir 
statü kategorisi olarak görülen "çocuk" kavramının bütünleşmiş duyarlılıklarını 
parçalayan kültürel değişkenler üzerinde yoğunlaşmamız en iyisidir. 
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İzleyen ikinci ve daha farklı  sonuç ise şudur: Kültürel farklılıkların  ve yerel 
çeşitliliklerin aşırı vurgulanmasında özde bir tehlike vardır: Çocukları birleştiren 
ortaklıkları gözden kaçırmamız riski. Bunların gözden kaçırılması demek, bütün 
çocukların hem ortak hem de belirli bir toplum bağlamındaki çıkarlarına hizmet 
edebilecek politik önlemlerin alınmasından ve gündemlerin oluşturulmasından 
vazgeçilmesi anlamına gelir. Burada, bu ikili boyut ile nasıl başa çıkabileceğimize, 
hatta çözümüne nasıl başlayabileceğimize ilişkin bir gerilim -hem bilim 
dünyasında, hem de siyasetin ve uygulamacıların 'gerçek' dünyasında çok güçlü 
bir gerilim- vardır. Bu anlamda, çocukluk incelemeleri izleyeceği yön 
doğrultusunda ilk yol ayrımında bulunuyor olabilir. 

Aşağıda yapmak istediğim şey, önce, çocuk ve çocukluk incelemelerine 
günümüzdeki araştırmacıların yaklaşım biçimlerini açıklamak, bu yaklaşımların 
değer ve önemini ve sonra kendi bazı güncel çalışmalarım aracılığı ile bunları en 
etkili kullanma yollarını göstermektir. 

Çocukluk incelemelerinde anahtar temalar ve tartışmalar 

Çağdaş çocuk incelemelerinde ik[ anahtar yaklaşım belirlenebilir. Bunlar, 
yukarıda sözünü ettiğim, çocukluktaki ortaklık ve farklılıklar  arasındaki belirgin 
açıklığın nasıl kapatılacağı konusundaki bilmeceye oldukça farklı  yollar öneren 
yaklaşımlardır. Birinci yaklaşım çocukların yetkinliğini ve çocukları sosyal aktör 
olarak görmenin önemini güçlü bir biçimde vurgular; ikinci yaklaşım ise, yine aynı 
giiçde, çocukluğun çocuklar için nasıl yapılandırıldığı gibi oldukça genel sorular 
üzerinde durur. Denebilir ki, ilki sosyal eyleme vurguda bulunarak daha çok 
çocukluk araştırmasındaki çeşitlenmelere dikkat harcarken, ikincisi yapıyı 
vurgulayarak, ortaklıkların keşfine  doğru yönelir. Ancak, köklü aşikar 
karşıtlıklarına rağmen, her iki yaklaşım da çocukluğun ortaklık ve ayrılıklarının 
bilinmesinin zorunluluğunu örtük biçimde tanımaktadır. Bu tanımanın sadece 
önemli değil ama potansiyel olarak yararlı olduğunu da düşünüyorum. Bu, 
"problem'Mn üstünün örtülmediği ve görmezden gelinmediği anlamına gelmektedir. 
Bir açıdan bu, en azından çocukluk araştırmacılarının devekuşu gibi başlarını 
teorik kumlara gömme yanlısı olmadıklarını göstermektedir. Bu kaygıların sadece 
akademik bir tartışma olarak görülmemesi, bunların kolaylıkla bir yana itilecek 
nitelikte olmadığını da göstermektedir. Artan sayıda politika üreticisi ve 
uygulayıcıları, çocuklukta neyin ortak ve evrensel, ve belli yerel bağlamlaıdaki 
farklı  çocuk grupları için neyin özel ve farklı  olduğuyla yüzyüze gelmek zorunda 
kalacaklardır. Böylece "küresel" BM Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin ardından, 
örneğin, İngiltere'de 1989'daki Çocuk Yasası ve 1996'daki Aile Hukuku Yasası 
gibi daha "yerel" çocuk düzenlemeleri yapıldı. Bunların her ikisi de, güncel 
işlemlerinde, değişik yerel bağlamlardaki ortak ve paylaşılmış çocukluk kavramına 
ulaşma çabalarında bulunan özde sosyal ve politik karmaşıklıkları ortaya 
koymaktadır (James ve James 1999; James ve James 2000 basımda). Şu halde bu 
bir meydan okumadır ve biz ikisini de ele alabilen araştırma yapabilir miyiz 
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sorusudur-ki buna daha sonra döneceğim. Şimdi konunun hali hazır durumunu ele 
alıyorum. 

Yukarıda belirtildiği gibi, çocukluk araştırmalarındaki ilk yaklaşım 
çocukların yetkin sosyal aktörler olduklarını kabul eder. Çocukları sosyal dünyadan 
bilgilenen ve sosyal dünyayı bilgilendiren insanlar olarak görür. Bu araştırmacılar 
bu yetkinliğin nasıl kazanıldığını ve ifade  edildiğini, veya bunun çocukların günlük 
ilişkilerinde ve bu ilişkileri yoluyla -birbirleriyle, aileleriyle ve yetişkinlerle-nasıl 
kontrol edildiğini ve nasıl gizlendiğini sorarlar. Çocukların sosyal eylemine 
odaklanan bu araştırma yaklaşımında iki değişken vardır, ancak bu değişkenler 
gerçekde çocukluğun ortak ve yapısal yönlerine yönelme derecelerine de bağlıdır. 
Başka yerde ayrıntılı olarak ele aldığımız bu oldukça farklı  çocuk araştırma 
modelleri 'kabileseP ve 'azınlık grubu' çocuk yaklaşımları olarak tanınmaktadır 
(James, Jenks ve Prout 1998). 

Bazı araştırmacılara göre sadece _sos^/al dünyalarının içine bakılarak 
çocukların yetkinlikleri keşfedilebilir  ve açıklanabilir. Bu bakışa göre, çocukluk 
kurumu çocukları yetişkinlerden ayırır ve çocukların kendi yetkinliklerini onların 
içsel incinebilirlikleri ve korunma ihtiyaçlarını vurgulama yoluyla gizler. Böylece, 
çocukları yetkin olarak görmek demek, çocukların kendi sosyal ilişkileri içinde ve 
bu ilişkiler yoluyla formu  ve içeriği biricik ve farklı  bir çocuk dünyası 
yapılandırma yollarını keşfetmek  demektir. Bili Corsaro'nun (1979; 1997) 
çalışması "kabilesel çocuk" geleneğinin bir örneğidir. Corsaro çocukların sosyal 
gelişimlerini ve sosyalizasyon tarzlarını keşfetmeye  istekli olsa da bııııu basit bir 
psikolojik içselleştirme ya da edilgin bir adaptasyon süreci olarak görmez. Onun 
yerine. Corsaro, çocukların kendi sosyal ilişkilerini -yakınlaşma süreçleri, yeniden 
yaratma, vb. yoluyla- biçimlendirme ve geliştirme tarzlarıyla ilgili ayrıntılı 
belgeleme ve mikro analizler yaparak çocuk gelişiminin incelenmesinin mümkün 
olduğunu ileri sürer. Corsaro buna yorumlayıcı yeniden üretim adını vermektedir. 

Çocukların aktif  öğreniciler ve sosyalleştiriciler oldukları üzerindeki bu 
yoğun vurgu ikinci çocuk-odaklı yaklaşım olan "azınlık grubu" yaklaşımını da 
belirler. Ancak bu yaklaşım daha yapısal bir bakış açısı içerir ve çocukların ortak 
özelliklerinin de dikkate alınmasına izin verir. Örneğin çocukların yetkinlikleri, 
çocuğa özgü, sadece çocukların ilgilerine ilişkin yetenekler olarak değil paylaşılan 
insani yetkinlikler olarak görülür. Bu anlamda, çocuklar, yetişkin nüfus  içinde bir 
azınlık grubunun özelliklerini taşıyor olarak değerlendirilmektedir. Örneğin. Berry 
Mayall'ın (1996) çalışması, çocukların "çocukluk"u nasıl anladıklarına, çocuk 
olmanın ne demek olduğuna bakmaktadır. Çocuklar çocuk olarak kendi sosyal 
pozisyonlarını nasıl anlamaya başlamaktadırlar, çocuk olma statüsü hakkında ne 
düşünmektedirler ve bu anlamalar çocuk-yetişkin ilişkileri yoluyla nasıl etkileşime 
girmektedir? Çocukların ameliyat konusunda karar vermesi üzerinde çalışan 
Priscilla Alderson (1993), benzer biçimde, özel "çocuk" anlayışlarının, çocukların 
karar verici olmalarına -ya da olmamalarına- olanak sağlama gibi vakalarda 
onların katılımlarını nasıl etkilediğini ve biçimlendirdiğini araştırmaktadır. Bu tür 
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yaklaşımlarda çocuklar ve çocukluk, daha evrensel bir çocuk hakları ve 
sorumlulukları fikri  ve bunun yerel ölçeklerde nasıl ortaya konduğu ile 
ilişkilendirilerek araştırılır. 

Çocukluğun çocuklar için ve çocuklar tarafından  nasıl yapılandırıldığını 
inceleyen ikinci yaklaşımlar dizisine dönersek, burada karşılaştırılabilir bir 
çeşitlenme buluruz. Ancak bu kez yaklaşımdaki farlılıklar,  çocukların gündelik 
eylemlerinde ortaya çıktığı gibi, çocukların çocukluklarının "özel" oluşunun ya da 
değişikliğinin çocukluğun ortaklığını yaşam çizgisinin bir evresi olarak vurgulayan 
kapsayıcı bir yapısal paradigma içinde tanıyan boyutta odaklanır. Örneğin ilk 
yaklaşım toplumda çocukluk için sosyal mekanı belirleme yollarını keşfeder;  bu, 
tüm sosyal yapıların sabit ve kolayca tanınabilir bir öğesi olarak görülür. 
"'Çocuklar''ın her sosyal sistemde ortak olduğu sayıltısından hareket eden bu tür 
araştırmalarda "çocukluk"un paylaşılan ortaklıklarına önem verilir. "Çocuk"un 
statü kimliği onun diğer statü kategorileriyle -ergenlik, yetişkinlik gibi- karşılıklı 
ilişkisi içinde incelenir; bu kimlik yaşam çizgisinin yapısal bir özelliği, dolayısıyla 
sosyal sistemin daha genel bir özelliği olarak alınır. Çocukluğa bu tür sosyal 
yapısal bakış (James, Jenks ve Prout 1998) çalışmanın ulusal ve küresel düzeyde 
yürütülmesine izin verir. Böyle bir karşılaştırmalı çerçeveyi benimsemiş çalışmalar 
"çocukluk" statüsünü hazır olarak kabul eder ve bunu kendi içinde bir tartışma 
konusu yapmaz. Jen Qvortrup'un (1990, 1994) çalışması bunun önemli bir 
örneğidir. Beş yıl süreli öncü bir uluslararası araştırma programında, farklı 
toplumların "çocukluk'Marı, çocukların günlük yaşamları üzerindeki bağlamsal 
etkiyi betimlemek için karşılaştırmalı bir bakış açısıyla araştırılmıştır. 

Bu çalışma, çocukluğun nasıl farklı  biçimlere ulaştığını çalışmayı dileyen 
diğer yapısal odaklı çalışmalarla tamamlansa bile, çocukluk, çocukların yaşam 
çizgilerinde bir kategori olarak yapılandırılmıştır. "Çocuk"u olduğu gibi almak 
yerine bu radikal relativist çalışma, hem "çocuk" hem "çocukluk" fikrinin 
üretildiği söylemleri inceler. Yerel bağlamda "çocuk"un ne olduğunu sorar. 
"Çocuk" statüsü yerel olarak nasıl anlaşılmaktadır? "Çocuk"un hangi özellikleri 
önemli olarak ön plana çıkmaktadır ve önem yüklenmektedir? Dolayısıyla, böylesi 
çalışmalar, "çocuk"u işin başında tanımlamamıza izin veren bir dizi doğal 
yetkinlikler olduğunu kabul etmez ve bu anlamda, gelişim psikolojisinin önerdiği 
büyüme ve olgunlaşma modeline taban tabana karşıttır. Ne varki,,çocukluk fikrinin 
ifadesini  bulma yapılarına yoğunlaşır. Chris Jenks (1994), örneğin, çocuk istismarı 
olgusunu "çocuk" statüsü ve "çocukluk" kavramları ile ilişkili olarak anlamaya 
çalışır. Çocuk istismarının her zaman olduğunu söyleyerek," bunun neden 
20.yüzyılın sonlarına doğru önemli bir sosyal konu olduğu sorusunu sorar. Jenks'e 
göre açıklama "çocuk"un batılı sanayi toplumlarında neyi temsil etmeye 
başladığında yatmaktadır. Hem geleceğin hem nostaljinin sembolleri olarak 
çocuklar modern sanayileşmiş dünyada bağımsızlığın ve özerkliğin 
vurgulanmasıyla gitgide yitip giden sosyal ilişkilerdeki güven, bakım ve 
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bağımlılığın depoları olarak görülmektedir. Ama, diğer yerel koşullar altında, -
geçici veya mekansal- farklı  bir "çocuk" türü keşfedilebilecektir. 

Çocukluk incelemelerinin geleceği 

Anlaşılacağını dilediğim bu dört yaklaşım, aynı tema üzerindeki 
çeşitlemelerdir. Aralarındaki farklılıklar  tür farkından  çok vurgu farkından  ileri 
gelir; en büyük farklılık,  çocukluktaki ortaklık ya da farklılığın  ne ölçüde kabul 
edildiği ve yapı aracı etken (agency) yaklaşımlarından birinin ana çerçevesinde 
nasıl ifade  edildiğidir. Açıkça kabul edilsin ya da edilmesin, bu dört yaklaşıma da 
temel oluşturan ve onları birleştiren nokta, oldukça temel bir aksiyomdur: Yalnızca 
kültür çocukları biçimlendirmez, çocuklar da kültürün biçimlenmesine yardım 
eder. Başka Jiirlü söylersek, çocukluk sadece çocukların deneyimlerini 
biçimlendirmez, fakat  çocuklar da kendi deneyimleri ile çocukluğun doğasının 
biçimlenmesine yardımcı olurlar. Böylece, çocukluk araştırmalarının karşılaştığı 
temel sorun -benim görüşüme göre- dört yaklaşım arasındaki açık bağları 
kesinleştirmektedir: Çocukların gündelik çocukluk deneyimlerinde ortaklık ve 
farklılıkların  sürekli nasıl kendiliğinden işlediklerini göstermek. 

Böyle bir hareket noktası aslında hiç de yeni değildir; çünkü benim açımdan, 
çağdaş çocukluk araştırmasındaki farklı  yaklaşımlar aslında sosyal bilimi uzun süre 
uğraştıran yapı ve aracı tartışmasıyla ilgilidir; ne yapı ne de aracı yaklaşmıı 
yeterlidir; gerçekte ihtiyacımız olan, her ikisini de birlikte kullanmaktır. Gerçekte 
ihtiyacımız, Giddens'in yapılaşma teorisini veya Bourdieu'nun habitus teorisini 
destekleyen birtakım ampirik kanıtları çocukların gündelik yaşamlarından 
bulmaktır. Ancak burada bir sarmal var: Çocukluk gerçekte bunu yapmak için özel 
bir bağlamı temsil ediyor olabilir; burada anahtar -sanıyorum- zamanın kendisidir. 

Kısaca söylersek, çocukluğun biyolojik temelinin maddi yönü -bütün 
çocukların yaşam çizgisinde zamansal bir evre ve hızlı fiziksel  değişimle 
belirlenmiş bir evre olarak çocukluğun evrenselliği ve ortaklığı- aksiyon-merkezli 
teori üzerinde bir tür 'yapısal' sınırlılık olarak işlediği söylenebilir. Ancak, 
çocukların zamanın sınırlılığı altında olmadıklarını ve kendi tarihlerini kendilerinin 
yaptıklarını görmeyi ne denli istesek de çocuklar ve çocukluk hakkında şu iki şeyi 
kabul etmek zorundayız: İlki, bütün çocuklar ergeç büyürler, değişirler ve yetişkin 
olurlar. Yani, bütün çocuklar çocukluğu terk ederler. Ama yine de "çocukluk" 
sosyal bir mekan olarak hep var kalsa da, çocukluk geçici olarak konumlandırılmış 
olduğu için, "çocukluk"un doğası da değişir ve yetişkinlerin yanı sıra çocukların 
eylemleri yoluyla da "çocukluk" değişir. 

Özetle, önerdiğim şey, çocukluk incelemeleri için yeni bir yönün, 
çocukluk'un geçiciliğini merkeze alarak ve teorik uç noktaları birleştirerek, yapı ve 
aracı yaklaşımları arasında dinamik bir etkileşime yönelme olmasıdır. Kendi 
çalışmamda bu potansiyeli, kültürel bir çocukluk kimlikleri politikası olarak 
adlandırılabilecek bir çizgiyi savunarak keşfetmeye  çalışmaktayım. Bu ise şunları 
kapsamaktadır: İlki, "çocukluk" ve "çocuk" söylemlerinin -örneğin hukukta, aileye 
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ve anababalığa ilişkin sosyal politikada, eğitim politikasında veya politik retorikte-
"çocuk" kategorisinin biçimlenmesi ve yeniden biçimlenmesi yoluyla çocukların 
günlük deneyimlerine ve çocuklar için "çocukluk" mekanının yaratılmasına nasıl 
bir pratik form  verilmesine yol açmakta olduklarını aramaktır (James ve James 
2000 basımda). İkincisi, bu yeni girişim çocukların yetişkinlerle ve akranlarıyla 
gündelik hayattaki sosyal ilişkilerinde karşılaştıkları bu "çocuk" ve "çocukluk" 
versiyonlarını nasıl karşıladıkları ve onlara nasıl tepkide bulundukları sorusunu 
kapsamaktadır. Çerçeve böyle belirlendiğinde kültürel bir çocukluk kimlikleri 
politikası bizi yapı ve etken yaklaşımlarını teyellemeye ve çocukların çocukluğa 
doğru ve çocukluktan uzaklaşırken^ki sosyalizasyon sürecinin hassasiyetle 
belgelenmesi yoluyla çocukluğun ortak ve farklı  yönlerinin etkileşimini incelemeye 
olanak sağlar. 

Böylece, teorik düzeyde, çocukluğun özel bir kuşaklararası ve kültürel 
mekan olarak kavramsallaştırılması ile bu mekanın sakinleri olarak çocukların 
eylemleri arasında oldukça dinamik ve simbiyotik bir ilişkinin bulunduğunu ileri 
sürmekteyim. Çocukların "çocuk" kategorisinin sosyal üyeleri oldukları ve 
çocukların yetişkinlerin dünyasıyla etkileşim ve ilişkililikleri yoluyla bu 
kategorinin hem atfedilen  kategorik 'çocuk' kimliğini biçimlemeye yardım ettiğini, 
lıeın de çocukların ait olduğu "çocukluk" kuşaklararası mekanını biçimlemeye 
yardım ettiğini; bu ilişkinin sosyalizasyon sürecinin "nasıllığını" betimlediğini ileri 
sürmekteyim. Yetişkinler ve çocuklar arasında evde, okulda veya doktor 
muayenehanesinde görülebilen incelikli günlük sosyal uygulamaların pratikliği ve 
materyal formunun  kabul edilmesi durumunda çocukluk söylemleri asla basit 
söylemler değildir; bunlar eyleme dökülür ve aslında eyleme dökülmelidir de. 
Dahası, bu tür söylemler tek başlarına var olmazlar, kendiliklerinden zuhur ederler; 
bu söylemler, örneğin çocukların refahına  ve korunmasına yönelik, çocukların 
ihtiyaçlarının tanınmasına ve çocukların ne oldukları ve ne olmaları gerektiği 
fikirlerinin  yaygınlaşmasına yardım eden sosyal politika üretimi sürecini temsil 
ederler (Handrick 1990; Stainton- Rogers ve Stainton- Rogers 1992). 

ingiliz çocukluk söylemleri 

Sözlerimi İngiltere'den vereceğim örneklerle tamamlayacağım. Batının 
çocuk ve çocukluk anlayışlarındaki tutarsız özellikler çok dikkat çekmiştir (Jenks 
1996 ve Gittens 1998). Çocukluk masum bağımlılık dönemi olarak görülmüştür; 
çocukların kendi sorumluluklarını alabilecekleri yadsınmış, sadece kısmi bir 
yetkinlikleri olduğu kabul edilmiştir. Çocukların temel değeri onların gelecekteki 
potansiyelinde yatar, ama çocukluğun çekimi şimdiki masumluk betimlemesindedir 
(James, Jenks ve Prout 1998). Bu tür tutarsız tasarımlar çocuklar için pratik 
sonuçlar doğuran maddi bir biçim de alır. Örneğin İngiliz hukuk sisteminde 
çocuğun statüsü büyük ölçüde yaşa göre ayırdedilir. 1989 tarihli Çocuk Yasası 
otomatik olarak çocukların yetkin olmadıkları sayıltısından hareket etmemek 
gerektiğini açıkça belirtmekte ise de, yetişkinlerin onlar adına aldıkları her kararda 
çocukların dilek ve duygularını dikkate almaları gerekiyor ise de, herhangi bir özel 
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çocuğun karar vermedeki yetkinliğine ilişkin nihai sorumluluk ve karar yetişkinlere 
bırakılmıştır (Alderson 1993). Nitekim benim son çalışmam da, İngiliz 
çocuklarının okulda yetişkinlerle gündelik ilişkilerinde çoğu zaman karşılaştıkları 
kendilerine ilişkin tanımlarının güçsüzlüklerini, bağımlılıklarını ve yetkin 
olamayışlarını vurgulamayı sürdürdüğünü göstermektedir. 

Ne var ki bu tür ortak olarak paylaşılan çocukluk kavramları ve çocukların 
ihtiyaçları farklı  yerelliklerde ve farklı  yerellikler aracılığıyla eyleme dökülmekte 
ve yansımaktadır. Bir çocuk her zaman özel bir ortamda ve ortamın çocuğudur ve 
hatta aynı yerdeki  çocuklar o yerin farklı  alanları arasında geçişler yaptıkları için 
farklı  sosyal deneyimler yaşayacaklardır. Her kurumsal bağlam (Giddens) veya 
sosyal saha (Bourdieu) çocukların ne olmaları gerektiğine ilişkin -genellikle 
örtüşse- de biraz farklı  düşüncelerle biçimlenecektir. Farklılaşan kurallar ve 
kaynaklar dizisi (Giddens) habitusu (Bourdieu) öyle biçimlendirecektir ki, orada 
çocuk kız ya da erkek evlat, geleceğin yurttaşı, okul çocuğu, oyun arkadaşı, 
müşteri, tüketici olabilecektir. O halde, çocukluğun kültürel politikasına ilişkin 
anahtar soru şudur: Çocuklar bu tür yerelleşmiş  ve değişen kimlik atıflarına  nasıl 
tepki vermekte, bunları nasıl anlamaktadırlar, ve bunlar çocuğun çocuk olarak 
kendilik duygusu üzerinde ne gibi sonuçlara yol açmaktadır? 

Örneğin, son çalışmamı Yorkshire bölgesinde, biri kentsel, ikisi kırsal alanda 
üç okulda yürüttüm. Kentsel okul, öğrencilerini beslenme açısından görece yoksul 
bir yöreden çekmekteydi, zira çok sayıda çocuk okuldan ücretsiz yemek 
yemekteydi. Yine bu okulda çok sayıdaki çocuk tek ebeveynli veya yeniden 
kurulmuş ailelerde yaşıyordu. Saha çalışmamızda çoğunun yaşadığı hane 
çevresinin kalabalık olduğunu, kısmen çocukların sürekli sözünü ettikleri aile 
tartışmalarına yansımaktaydı. Evlerini üvey, yarı üvey ve öz kardeşlerle; bazen 
büyük ebeveynler, teyzeler, evli ağabeylerle paylaşmaktaydılar; bazı çocuklar aile 
evinde kalmıyorlar, pek çok geceyi dedelerinin evlerinde geçiriyor ya da bir 
teyzeyle yaşıyorlardı. Yatakodaları çoğu zaman ortaktı ve mekanın ve oturma 
odasındaki TV'nin kullanımı kardeşler arasındaki pek çok tartışmanın odak 
noktasıydı. Bu çocukların çoğu her akşam okuldan sonra en az bir saati komşu 
çocuklarıyla oyun oynayarak evin dışında geçiriyordu. Şu halde bu, İngiltere'de 
kırsal alanlarda yaşayan diğer çocukların yaşamlarıyla tamamen karşıt olan özel bir 
çocuk sokak ve aile yaşamı formudur.  Bu çocukların çoğu daha küçük, daha orta 
sınıf  ailelere sahipti; evleri bahçeli ve daha büyüktü. Onlar için yaşadıkları yerde 
ve geldikleri ailelerde okuldan sonra sokakta oynamak mesafeler  nedeniyle 
olanaksızdı. Çocuklar yalnız olduğunda karşılaşabileceği riskler yüzünden kaygı 
duyan ebeveynler çocukların sokakta oynamasına bazen izin bile vermezlerdi. 
Dolayısıyla, şehir içindeki çocukların ev deneyimleri yirmi millik bir mesafede 
yaşayan diğer araştırma kapsamındaki çocukların ev deneyimlerinden oldukça 
farklı  idi. 

Öte yandan, bu iki çocuk grubunun deneyimleri arasında pek çok potansiyel 
süreklilikler de vardı. Bütün bu çocuklar Ulusal Ders Programı çerçevesi ve 
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konulan içinde öğrenim görmek ve günboyu öğretmenlerle birlikte olmak 
zorundaydılar (Christensen ve James basımda). Bütün bu okullarda hem görevliler 
hem çocuklar SAT test sisteminin acımasız baskısından yakınmaktaydı. Bu sistem 
öğrencilerin birey olarak sıralanmasını ve ulusal tabloların yayınlanmasıyla okulun 
kalitesinin ve becerisinin belirlenmesini sağlıyordu. Benzer şekilde, bütün 
çocuklar, tamamen çocuk olma sıfatlarıyla,  İngiliz hukuk ve refah  sistemine 
dahildiler; bu sistemin uygulamaları çocukluğun heterojenliğini 
hoınojenleştirmekteydi ve bu sistemle çocuklar arasında örneğin aile yapılarından, 
yoksulluk veya hastalıktan kaynaklanan damgalayıcı farklılıkların  yok edilmesine 
yardımcı olmak için dizayn edilmişti. 

Çocukların evde, okulda, sokakta yetişkinlerle olan sosyalize edici gündelik 
ilişkilerinde karşılaştıkları ve çocukluğun ne olduğuna veya çocukların ne olmaları 
gerektiğine ilişkin bu çok farklı,  bazen çatışan fikirlerin  küçük işaretleri, çocukların 
anlatıları sayesinde bir dizge oluşturmuştur. 

Sonuç 

Böylece her bir çocuk için çocuk olma deneyimi ve kategorik çocuk kimliği 
ve evrensel 'çocuk' kategorisine ait oluş belirli yerselliklerde belirli yetişkinlerle 
doğrudan girişilen görüşmeler yoluyla gerçekleştirilir. Bu görüşmeler yetişkinlerin 
çocuklar adına geliştirdiği çağdaş çocuk-merkezli politikalar çevresinde yürütülür; 
sınıfta  öğretmenlerle öğrencileri arasındaki ilişkileri biçimlendiren politikalarda 
olduğu gibi. Daha az özel ama daha az eleştirel olmayan görüşmeler ise sıklıkla 
evde gerçekleşen ve çocuğun ne olduğuna ilişkin daha geniş kültürel tutumlarla ve 
fikirlerle  bağlantılıdır; bunlar çocuklar adına önceden geliştirilmiş politikaların 
kültürel tarihinde tortulaşmış ve birikmiş denebilecek tutumlar ve fikirlerdir. 

Çocuklar evde ve okulda karşılaştıkları bu kendilik versiyonlarını müzakere 
ederek bir öz kimlik duygusu geliştirir ve kendi kişisel biyografik  hayat projeleri 
üzerinde biraz kontrol sahibi olurlar. Karşılaştıkları değişkenlikler çocuklara karar 
verme sürecinde farklı  fırsatlar  ve katılım olanakları sunar; bunlar kendilerine 
atfedilen  farklı  yetkinliklere ve dağıtılan sorumluluklara göre değişmektedir. 

Şu halde çocukluk, bir yönden paylaşılan bir deneyimdir. Çocukluk, 
çocukları günlük eylemlerinde "biz" olarak birleştiren ve yetişkinler tarafından 
"onlar" olarak belirleyen bir ayrı ve ayırıcı kuşaklararası mekandır. Öte yandan, bu 
kültürel mekan, evle okul arasında gidip gelen kız ya da erkek çocuk tarfından 
farklı  yerlerde farklı  farklı  yaşanabilir; ya da hatta her çocuk, görünürde paylaşılan 
bir kültürü ve kuşaklararası yöreyi oldukça farklı  biçimde yaşayabilir. Böylece, 
çocukluk kimliğinin kültürel  politiği, çocukların sosyalizasyonu yaşama tarzlarını 
ve çocuklar için kategorik çocuk kimliğinin kategorik anlamları nasıl kazandığını 
açıklamakta merkezi bir rol oynar. Bu ilişkilerin didiklenmesi ve ortaya konmasına 
devam edilmesi, çocukluk incelemelerinin gelecekte izleyeceği verimli yollardan 
en azından birini oluşturmaktadır. 

(Kaynaklar İngilizce metnin arkasındadır çn.) 
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T O P L U M S A L VE K Ü L T Ü R E L B A Ğ L A M I N Ç O C U K 
OYUNLARINDAKİ YERİ 

ARTİN GÖNCÜ 

Oyun, hem çocukların dünyayı nasıl yorumladıklarını dile getiren, hem de 
çocuk gelişimi ve eğitimine katkıda bulunan bir etkinlik olduğu için Erickson 
(1972), Vygotsky (1978), Piaget (1962) ve Bateson (1955) gibi önemli birçok 
kuramcının dikkatini çekmiştir. Bir gelişim psikoloğu ve çocuk eğitimcisi olarak 
ben de son yirmi yıl içinde yaptığım araştırmalarımda bu kuramlardan yola çıkarak 
çocukların ilişkilerinin ve kültürlerinin oyunlarını nasıl etkilediği konusunda 
odaklaştım. Kuramsal ve veriye dayalı çalışmalarım İngilizce ayrıntılı olarak 
yayımlandı (örneğin, Göncü, 1993a; 1993b; 1999; Göncü, Patt, & Kouba, 
yayımda). Bu yazıda toplumsal ve kültürel yapının çocuk oyunlarını nasıl etkilediği 
konusundaki görüşlerimi özetleyeceğim. Yazı üç ana bölümden oluşmakta: İlk 
önce oyunun gelişim psikoloj isindeki yerini belirleyeceğim ve gelişim 
psikolojisinin yakın zamana kadar kültürün çocuk oyunlarını nasıl etkilediğini 
araştırmadığını savunacağım. İkinci kısımda toplumsal yapı ve kültürün çocuk 
oyunlarını nasıl etkilediğini daha ziyade kavramsal bir çerçeve içinde 
göstereceğim. Üçüncü ve son kısımda ise kendi araştırmalarımla toplumsal 
bağlamın çocuk oyunlarını nasıl etkilediğini örnekleyeceğim. 

Oyunun gelişim psikolojisindeki yeri 

Oyun, çocukların en yaygın etkinliklerinden birisi olmasına karşın gelişim 
psikolojisi oyunu bilimsel araştırmaya değer bir konu olarak kabul etmek 
konusunda ikircikli davranmıştır. Bu savın delillerini Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki gelişim psikolojisi kuramlarında bulmak mümkündür. Örneğin, 
çocuk gelişimi konusunda yapılan ilerlemeleri belli aralıklarla özetleyen ve 
geleceğe yönelik araştırma konularına ışık tutan Handbook  of  Child  Psychology 
adlı yayının 1983 baskısı çocuk oyununu içermesine karşın, aynı serinin 1998 
baskısı oyuna yer vermedi. Bunun da ötesinde, Amerika Birleşik Devletleri'ııde 
gelişim psikologları kuruluşlarından biri olan Society  for  Research iti Child 
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Development,  konferansları  için yayınladığı sunuş çağırılarında oyun konusunda 
yapılan çalışmaları kimi zaman sunulmaya değer bulup, oyunu meşru konular 
listesine soktu, kimi zaman da, bu yıl da olduğu gibi, sokmadı. 

Bu kararsızlığın temelinde önemli bir paradoks yatar: Oyun bir yandan 
yalnızca çocuk eğlencesi olan önemsiz bir etkinlik olarak görülmesine karşın, oyun 
çocuk gelişimi ve eğitimine yaptığı katkılardan ötürü araştırmaya değer 
bulunmuştur. Bu yüzden son otuz yıl içinde yapılan çalışmalar oyun ile dil, 
iletişim, duygu, biliş, empati ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi araştırmış ve de 
oyunun bu yeteneklerin gelişmesine olan katkısını göstermiştir. 

Oyun konusunda yapılan araştırmaların çoğunun oyunun kendisinden çok, 
oyunun çocuk gelişimine katkısında odaklanmasının ikinci bir nedeni de oyunun 
evrensel bir etkinlik olduğu varsayımından kaynaklanır. Oyun konusunda yapılan 
çalışmaları etkileyen önemli gelişim kuramlarından etkilenerek birçok gelişim 
psikoloğu oyunun kökeninin, sıklığının ve gelişiminin dünyanın farklı  kültürlerinde 
aynı kalıplar çerçevesinde ortaya çıktığına inanmıştır. Bu yüzden araştırma 
gözlemleri kuramlara uymadığında, bulgular gözlenen çocukların gösterdiği özel 
bir gelişim durumunun sonucu olarak yorumlanmıştır. Oyunun çocuk gelişimini 
destekleyen bir etkinlik olduğunu bilen birçok araştırmacı, kuramla gözlem 
arasındaki farkın  nereden geldiğini araştırmak yerine, bu çocuklara oynamayı 
öğretmek amacıyla imgeleme programları geliştirmiş ve bu programların 
yararlarını tartışmıştır. Böylece, imgesel oyunun evrenselliği ve çocuk gelişimine 
katkısı kanıtlandıktan ve kendi kendisine bu tür oyunu beceremediğine inanılan 
çocuklara bunun öğretilebileceği gösterildikten sonra oyun gelişim psikolojisinde 
meşru bir etkinlik olarak ortaya çıkmış ve oyun konusunda yapılan çalışmalar 
Handbook  of  Child  Psychology'nin  1983 baskısına girmiştir. 

Ancak 1983'den sonra oyunun gelişim psikolojisindeki yeri değişti. İmgesel 
öğretim araştırmalarını inceleyen iki bilimci, psikolog McLoyd (1982) ve 
antropolog Schvvartzman (1978), imgesel öğretim çalışmalarında oyunu kusurlu 
bulunan çocukların az gelirli şehirli, köylü ve batılı-olmayan ailelerin çocukları 
olduğunu gösterdi ve bu araştırma silsilesinin çocukların gerçeğini yansıtmadığını 
ileri sürdü. McLoyd ve Schvvartzman'a göre bu çocukların imgesel oyun 
oynamamalarının nedeni imgeleme yeteneklerinin gelişmemiş olması değil, 
araştırmaların yöntemleri açısından bu çocukların oyunlarını ketlemesiydi. 
Eleştirilerin en güzel örneği verilerin nasıl toplandığına yönelik olanıdır. Bazı 
çalışmalarda 4-5 yaşlarındaki çocuklar dersleri sırasında tanımadıkları 
araştırmacılar tarafından  sınıflarından  çıkartılmış, okul bahçesine parketmiş bir 
araştırma laboratuarı olarak kullanılan bir minibüse götürülmüş ve orada her zaman 
nasıl oynuyorlarsa öyle "normal" bir şekilde oynamaya davet edilmiştir. Dehşete 
düşen çocukların suskunluğu onların bir gelişim kusuru olarak görülmüş, daha 
sonra onlar için imgesel öğretim programları geliştirilmiştir. 
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Böyle bir yaklaşımın bilimsel bir araştırma geleneklerine alışkın olmayan az 
gelirli çocukları yalnızca korkuttuğunu savunan McLoyd ve Schwartzman, 
çocukları kendi normal çevrelerinde gözlemeyi önermiştir. Ancak, McLoyd ve 
Schvvartzman'ın eleştirileri her ne kadar yöntem konusunda yararlı olduysa da, 
kuramsal açıdan sınırlı kalmıştır. Bence, yalnızca yöntemde odaklaşmak demek, 
Batı dünyasında geliştirilmiş kuramları evrensel kurallar olarak kabullenmek 
demek olur. Bu kuramlar belli kültürlerdeki orta gelirli aile çocuklarının 
gözlemlerine dayanarak geliştirilmiş olduğundan, Batılı veya orta gelirli olmayan 
çocukların oyunlarını anlamamıza engel olabilir. O yüzden hali hazırda var olan 
Batı kuramlarını evrensel görmek yerine, belli kültürleri içeren kuramlar olarak 
kabul edersek, başka kültür çocuklarında bu kuramlar aracılığıyla belirlediğimiz 
gelişim kusurları ortadan kalkabilir. Ayrıca çocukların kendi kültürlerini göz 
önünde bulundurarak çocukları anlamaya çalışırsak yalnızca onları doğru 
anlamakla kalmayız, kendi kültürümüzün bizi ne kadar sınırladığını da görürüz. Bu 
anlayışla yola çıkan birçok araştırma sayesinde çocuk oyunları konusunda önemli 
aşamalar yapıldı. Bu çalışmaları özetleyen bir yazının Handbook  of  Child 
Psychology'nin  1998 baskısında yer almamasının nedeni gelişim psikolojisi 
anlayışının kültür ve sosyal sınıfın  çocuk gelişimini ne denli etkilediğini tam olarak 
idrak edememesinin bir sonucudur. Özetle, zaten yalnızca çocuk eğlencesi olarak 
görülen oyunun bir de toplumsal ve kültürel açıdan gösterdiği çeşitlilik ortaya 
çıkınca, oyuna gösterilen ilgi kuramsal tutarsızlık boyutlarına ulaştı. Ancak, 
oyunun ne denli önemli bir etkinlik olduğunu kabul eden birçok araştırmacı oyun 
konusunda çalışmaya devam ediyor, oyunun yalnızca psikolojik değil aynı 
zamanda toplumsal ve kültürel önemini ortaya koyuyor. Bu yazının bir amacı 
imgesel oyun konusunda ortaya çıkan bulguları özetlemek ve yorumlamaktır. 

Toplumsal  ve kültürel  bağlamı  içinde  oyun 
Çocuk oyunlarını toplumsal ve kültürel bağlamı içinde nasıl araştırabiliriz 

sorusu benim ve meslekdaşlarımın yapmakta olduğu veriye dayalı çalışmalar 
sonunda gösterdi ki, imgesel oyunu anlayabilmek ancak aşağıda sözünü edeceğim 
beş ilkeyi göz önünde bulundurmakla mümkün olur. 

1) İmgesel oyun da dahil olmak üzere, çocuk etkinliklerinin varlığını ve 
gelişimini çocukların içinde yaşadığı toplumun ekonomik yapısı tayin eder. 

Bu savın en güzel örneklerini kültürlerarası çalışmalarda görürüz. Yakın 
zamanda yapılan araştırmalardan öğrendiğimiz bir şey, geçimi tarıma dayalı 
toplumlarda yetişkinlerin yoğun iş hayatı yüzünden çocuklarla oyun 
oynamadığıdır. Örneğin, Bloch (1989) Senegal'de yaptığı çalışmalarında 2 ile 6 
yaş arasındaki çocukların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşıtları gibi imgesel 
oyun oynadıklarını gösterdi. Ancak, araştırmanın yer aldığı köyde Seııegalli 
yetişkinlerin çocuklarla oynamaya vakitleri olmadığı için çocukların oyun 
arkadaşları diğer çocuklar olmuştur. Aynı şekilde, Lancy (1996) Kpelle 
toplumundaki çiftçi  anne ve babaların çocuk oyunlarına katılmadıklarını ve 4 ile 11 



yaş arasındaki çocukların köy meydanında kendi kendilerine oynadıklarını 
belgeledi. Aynı zamanda, Gaskins (1999) Meksika'nın Yukaten bölgesinde 1 ile 5 
yaş arasındaki çocukların imgesel oyunlarına yetişkinlerin ağır iş hayatlarından 
dolayı katılmadıklarını, Yukaten çocuklarının erken yaşta çalışma hayatına 
başlamalarının gerektiğini, dolayısıyla bu çocukların oyun oynamaya vakitleri 
olmadığı için imgesel oyunun bu toplumda çok görülmediğini savundu. 

Az gelirli şehir çocuklarının neden oynamadıklarını ayrıntılarla belirleyen 
bilimsel araştırmalar henüz ortaya çıkmadı. Ancak, bunun nedenlerini anlamamız 
için çok uzaklara gitmemiz gerekmiyor. Çok küçük yaşta çalışmak zorunda kalan 
çocukların oynamaya vakti yok. Bunun örneklerini her gün Türkiye'de görüyoruz. 
Türkiye'de olduğu gibi geçim tedarik edebilmek amacıyla daha okul öncesi 
yıllarda çalışmaya başlayan çocukları Brezilya gibi diğer fakir  ülkelerde de görmek 
her gün olasıdır. 

Bunun tam tersine, orta ve ortanın üstü gelirli ailelerde çocukların oyun 
oynamak için vakitleri olduğunu ve bu çocukların ailelerinin çocuk oyunlarını 
desteklediğini Batı dünyasında yapılan birçok araştırma ortaya koydu. Örneğin, 
Dunn (1988) İngiliz aile hayatını konu edinen bir çalışmada, annelerin çocuklarıyla 
oynadıklarını ve özellikle çocuklarına imgelemekte yardımcı olduklarını belirledi. 
Haight ve Miller (1993) Amerika Birleşik Devletlerimde zengin ailelerle yaptıkları 
çalışmalarda 1 ve 4 yaş arasındaki çocukların etkinliklerinde imgesel oyunun 
büyük bir sıklıkta ortaya çıktığını gösterdi. Bu aileler oyunun çocuk gelişimini 
nasıl etkilediğini bildiklerini ve o yüzden çocuklarına oyun odaları hazırladıklarını 
ve çocuklarıyla oynadıklarını belirttiler. 

Aynı şehir kültüründe sosyal sınıf  farklarını  araştıran çalışmaların sayısı çok 
az. Nadir görülebilecek bir çalışmada, Tudge ve meslekdaşları (Hogan, Lee, 
Tammmeveski, Meltsas, Kulakova, Snezhkova, Putııam, 1999) oyun, iş, okul 
çalışması ve laflama  etkinliklerinin ABD, Rusya, Estonya ve Kore'de ne derecede 
yaygın olduğunu araştırdı. Her şehirden hem işçi hem orta sınıf  iki aile grubu 
çalışmaya katıldı. Her kesimde oyunun en yaygın çocuk etkinliği olduğu saptandı. 
Ancak, oyunun içeriğinin sınıf  farkı  gösterip göstermediği ve oyunun hangi 
ortamlarda ve ne tür oyuncaklarla ortaya çıktığı henüz araştırılmamıştır. 

Özetle, şurası açık ki, çocukların ne sıklıkta oynadıkları ve oyun 
arkadaşlarının kim olduğu çocukların ne tür bir toplum yapısından geldikleri ve 
gelirlerinin nasıl temin edildiğiyle ilgilidir. Bunun yanında çocuk oyunlarının 
fiziksel  ortamının (örneğin oyun odası, köy meydanı) ve oyuncaklarının da toplum 
yapısı tarafından  belirlendiğini gösteren bilimsel deliller az da olsa elimizde 
bulunmaktadır. 

2) Çocuk oyunlarının toplumsal bağlamını anlayabilmek için çocuk gelişimi 
ve eğitimini belirleyen yetişkinlerin oyun konusundaki değerlerini anlamamız 
gerekir. 
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Genel olarak, oyun araştırmaları çocuğu içinde büyüdüğü toplumun 
değerlerinden bağımsız bir şekilde betimlemeyi yeğlemiştir. Çocukların neden 
oynayıp oynamadıkları, veya şu ya da bu şekilde oynadıklarının açıklaması 
yalnızca araştırmalara ışık tutan kuramların savlarıyla sınırlı kalmıştır. Oysa, 
çocukların içinde büyüdüğü toplumların çeşitliliğini ve toplumların değerlerinin 
çocuk gelişimini tayin ettiğini göz önünde bulundurursak, varit bilimsel kuramların 
açıklama getirmekte yetersiz olduğunu görürüz. 

Toplum değerlerinin çocuk gelişimini nasıl etkilediğinin bir örneğini 
Gaskins (1999) şöyle vermekte: Gaskins'e göre, Yukaten yetişkinleri için önemli 
olan şey oyun değil geçim tedariğidir. Bu toplumda yalnızca yetişkinlerin değil, 
çocukların da ailenin geçimine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu yüzden 
yetişkinler çocuk oyunlarını kabul etmek değil onu yalnızca tolere edilmesi 
gereken bir etkinlik olarak görmektedirler. Bunun tam tersine, Haight ve Miller 
(1993) ABD'de zengin ailelerle yaptıkları çalışmada bu anne ve babaların geçim 
derdi olmadığı için oyun konusunda bilgi sahibi olabilecek vakitleri ve çocuklarıyla 
oyun oynayacak zamanları olduğunu gösterdi. Özet olarak, araştırmalar yalnızca 
aile değerlerinin çocuk gelişimini etkilediğini göstermekle kalmıyor. Aynı 
zamanda değerlerin ailenin gelir seviyesi ile ilişkili olarak değiştiğini de gösteriyor. 

3) Yetişkinlerin oyuna yönelik değerlerinin çocuklar için aynı anlamı ifade 
edip etmediğini anlamak için bu değerlerin çocuklara nasıl iletildiğini ve çocuklar 
tarafından  nasıl algılandığını bilmemiz gerekir. 

Genel olarak yetişkinlerin değerlerini çocuklara iki biçimde ilettiklerini 
gösterebiliriz. Birinci yol, doğrudan doğruya çocuklarla oynamaktır. Örneğin, 
Dıınn (1988) ve Haight ve Miller (1993) orta sınıf  annelerin oyunun önemli bir 
etkinlik olduğunu çocuklarına onlarla oynayarak belirlediğini gösterdi. Hem İngiliz 
hem Amerikalı anneler çocuklarıyla oynarken onlara oyuna teşvik eden sorular 
sorarak, çocukların imgelemelerini abartarak onlara oyunun değerli bir etkinlik 
olduğunu öğretti. Örneğin, çocuk eline çay fincanını  aldığında annenin "oh bu çay 
da pek sıcakmış, biraz bekleyeyim de soğuyunca içerim" gibi bir şey söylemesi 
yalnızca çayın nasıl içilmesi gerektiğini vurgulayan bir mesaj olmakla kalmıyor, bu 
çocuğun imgesel davranışını destekleyen bir davranış olduğu için, çocuğa gizlice 
imgesel oyunun anne tarafından  bilinen ve kabul gören bir etkinlik olduğunu da 
anlatıyor. 

Oyun konusundaki yetişkin yargıları çocuklara kimi zaman açıkça dile 
getirmeden de iletilebilir. Örneğin, çocuğuyla oynamayı başka bir şey yaparak 
yadsıyan veya çocuğa başka bir çocukla oynamayı öneren bir babanın davranışı, 
baba-çocuk ilişkisinin, baba açısından, oyunu içermemesi gerektiğini anlatır. 

Bu tür bir değer iletişiminin en güzel örneklerini okul öncesi eğitimi 
ortamlarında görürüz. Eğer Piagefin  (1962) kuramından etkilenmiş bir okula 
giderseniz sınıfın  oyuncaklarla dolu olduğunu görürken, davranışçı kuramdan 
etkilenmiş bir okula gittiğinizde yalnızca kağıt ve kalem bulursunuz. Özetle, neyin 
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kabul götürür neyin reddedilir bir şey olduğunu yalnızca çocuklara sunduğumuz 
malzeme ve tavırla belirleyebiliriz. Ancak, çocukların oyun konusundaki yetişkin 
mesajlarını nasıl algıladıkları ve onları nasıl yanıtladıkları gelişim psikolojisinde 
lıenüz araştırılmamış bir konu olarak karşımızda bulunmaktadır. 

4) İmgesel oyunu ve onun çocuk gelişimi ve eğitimindeki yerini 
anlayabilmemiz için, imgesel oyunu çocuğun kültürünü yansıtan bir yorum 
etkinliği olarak görmemiz gerekir. Ancak bu sayede çocukların oyun sırasında ne 
yaptıklarını anlar ve onları kendi kültürümüzden yola çıkarak yargılamayız. 

Oyunun bir yorum etkinliği olduğunu gösteren birçok araştırmadan birisini 
Martini (1994), 2 ile 5 yaş arasındaki 13 çocukla "Ua Pou" (Marquesas) adasında 
yaptı. Martini'ye göre, ilk bakışta bu çocukların imgesel oyunları oldukça basit ve 
tekrara yönelik görülür. Batılı çocuklarınki kadar çok yönlü görülmeyen oyun 
davranışını ancak bu çocukların kültürlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman 
anlamak mümkün olur. Margueasan kültüründe çocuklar arasındaki harmoni ve 
hiyerarşi ilişkisini devam ettirmek önemli bir şeydir ve çocuk oyunlarının 
tekdüzeliği bu kültürel özelliği korumanın bir sonucudur. Oyuna yeni bir unsur 
getirmek bir tepkiyle karşılanabileceği için çocuklar yerleşmiş oyun kalıplarını 
devam ettirmeyi tercih ederler. 

Haiglıt (1999) ve meslekdaşları oyunun yorumsal bir etkinlik olduğunu 
İrlandalı, Amerikalı ve Çinli aileler ve onların 2 ile 4 yaş arasındaki çocuklarıyla 
yaptıkları araştırmalarında gösterdiler. Ebeveynlerle yapılan görüşmeler orta sınıf 
yetişkinlerin her iki toplumda da oyunu değerli bir etkinlik olarak gördüklerini ve 
bu anne-babaların çocuklarıyla oynadığını gösterdi. Ancak, iki toplum arasında 
ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl oynadıkları konusunda büyük farklar  bulundu. 
Çinli ebeveynler imgesel oyunu çocuklara kültürel rutinleri öğretmenin bir yolu 
olarak görüp oldukça "didaktik" bir yöntem benimsediler. Bunun tam tersine. 
İrlandalı Amerikalılar çocuğa bağlı bir yöntem seçerek çocuklar nasıl istediyse öyle 
oynadılar. Haiglıt ve arkadaşlarına göre Çinli ailelerde görülen oyun kalıbı bu 
toplumun yetişkin-çocuk ilişkisinde vurguladığı "saygı ve sevgi" ilişkisini 
gösterirken, İrlandalı Amerikalılarda görülen oyun kalıbı bu ailelerin vurguladığı 
çocuğun ilgi ve isteklerinden yola çıkan bir çocuk yetiştirme tarzını örnekledi. 

Farver (1999) ve meslekdaşları orta seviyeli Koreli Amerikalı ve Avrupalı 
Amerikalı çocukların imgesel oyununu araştırdılar. Annelerle yapılan görüşmeler 
Avrupalı Amerikalı anneler için oyunun bir öğrenme etkinliği olduğunu, Koreli 
Amerikalı anneler içinse çocuk eğlencesi olduğunu gösterdi. Bu değişen değerler 
silsilesinin bir sonucu olarak Avrupalı Amerikalı çocuklara Koreli Amerikalı 
çocuklardan fazla  imgesel oyun olanağı sağlandığı saptandı. İki grup arasındaki 
farkın  çocuklar arasındaki bir yetenek farkından  doğmadığını göstermek için 
düzenlenen deneysel bir çalışma her iki grubun da aynı derecede imgesel oyun 
oynadığını gösterdi. 
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Aynı zamanda, Farver ve meslekdaşları oyunun yorumsal bir etkinlik 
olduğunu Avrupalı Amerikalı ve Koreli Amerikalı çocukların imgesel oyun 
iletişimine bakarak gösterdi. Bağımsızlık ve bireyselliğin değerli bulunduğu 
Amerikan kültüründe, Avrupalı Amerikalı çocuklar kendi fikirlerini  sözel bir 
şekilde açıklamaya ve arkadaşlarıyla tartışmaya yönelik bir iletişim kullandılar. 
Bunun aksine, Koreli Amerikalı çocukların oyun iletişimi onların bağlılığı ve 
kolektivizmi vurgulayan kültür değerlerini yansıttı. Bu çocukların iletişimi kibar 
olmayı, onay beklemeyi, arkadaşlarının fikirlerini  red etmemeyi gösterdi. Özetle, 
bu çalışmalar çocukların neden belli şekillerde oynadıklarını, ancak çocuk 
oyunlarını onların toplumunu yansıtan bir etkinlik olarak gördüğümüz zaman 
anlamanın mümkün olacağını gösteriyordu. 

5) Çocuk oyunlarını anlayabilmek için gelişim psikolojisi sınırlarını aşıp 
farklı  birçok yöntemle veri toplamayı ve analizini mümkün kılacak disiplinlerarası 
bir yöntem uygulamamız şarttır. Eğer çocuk gelişiminin bir gelir, kültür, değer ve 
iletişim çerçevesi içinde yer aldığına inanırsak, imgesel oyunun çocuğun 
toplumuna katılmasını sağlayan, ona toplumun inanç, değer ve anlam sistemini 
sunan bir etkinlik olduğuna inanırsak kolayca görürüz ki, gelişim psikolojisinin 
kuramları ve araştırma yöntemleri çocuğu bir bütün olarak anlamamıza yetmez. O 
yüzden toplum ve kültürü araştıran diğer sosyal bilimcilerle işbirliği yapmamız 
gerektiğini kabul edip, çocuğu bağlamı içinde nasıl çalışabileceğimizi araştırmamız 
gerekir. Bunu yapabilmek için de eğitim, toplumbilim, ekonomi ve insanbilimle 
işbirliği yapıp, kuramlarımızı ve araştırma yöntemlerimizi genişletmemiz 
gerekmektedir. 

Toplum ve kültür yapısı ve çocuk oyunları: İki araştırma örneği 

Sözünü edeceğim ilk çalışmayı dört kişilik bir araştırma grubuyla 
gerçekleştirdik ve bu konuda iki kapsamlı rapor yayımladık. Bu raporların ilkinde 
kültürün ebeveyn-çocuk ilişkisini nasıl etkilediğini inceledik (Rogoff,  Mistry, 
Göncü, Moiser, 1993). İkinci raporda ise oyun konusunda odaklaştık ve toplumsal 
ve kültürel yapının çocuk oyunlarını nasıl etkilediğini inceledik (Göncü, Mistry, 
Moiser, 2000). Araştırmaya katılan çocuklar bir ve iki yaş arasındaki bebeklerdi. 
Bu bölümde bu çocukların oyunları konusunda edindiğimiz bulguları 
özetleyeceğim. 

Araştırmayı dünyanın dört farklı  yerinde yaptık: Hindistan'ın Rajastan 
eyaletindeki Dhol-Ki-Patti köyünde, Guatemala'nın San Pedro köyünde, Amerika 
Birleşik Devletleri'nde Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde ve Türkiye'de 
Keçiören'de. Çalışma için bu dört ayrı yeri seçmemizin iki önemli nedeni vardı: 
Birinci neden, dört bölgenin ekonomik kaynakları, okulun toplumdaki yeri, 
çocukların yetişkinlerin etkinliklerine ne derecede katıldıkları açısından farklılık 
göstermesiydi. İkinci neden de araştırmacılar olarak bizlerin bu kültürlerin her 
birinde bağlarımızın olmasıydı. Barbara Rogoff  uzun yıllardır San Pedro'da 
araştırına yaptığı, Jayanti Mistry Hindistan'lı olduğu, ben Keçiören'li olduğum ve 
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Mosier da dahil olmak üzere araştırmayı yaptığımız yıllarda hepimiz Salt Lake 
City'de yaşadığımız için çalışmaya katılan kültürleri yakından biliyorduk. 

Dhol-Ki-Patti aşiret sistemine dayalı kişilerden oluşan bir Hindistan 
köyüdür. Aşağı yukarı 100 aile 10 ile 20 aileden oluşan gruplar halinde köyde 
yaşamaktaydı. Aileler çamurdan yapılmış kulübelerde yaşıyordu ve kulübeler bir 
avluya açılıyordu. Aileler ayrı ayrı pişirip yiyorlardı ama yaşam düzeni bakımından 
iç içe bir birliktelikteydi. Erkekler ve kadınların bir kısmı yakındaki bir şehirde işçi 
olarak çalışmaktaydı. Çocuklar çok genç yaşta iş hayatına katılıyorlardı. Anne ve 
babaların okul eğitimi genellikle birkaç yıllık ilkokul eğitimiyle sınırlıydı. 

San Pedro Guetamala'nın dağlık bölgesinde Atitlan gölünün kıyısında 
bulunan ve nüfusu  8000 olan bir Maya kasabasıdır. Dhol-Ki-Patti köyünde olduğu 
gibi San Pedrolu'lar da bir avlu etrafında  yoğunlaşan evlerde yaşıyorlardı. Birçok 
evde yalnızca bir yatak odası ve bir mutfak  bulunmaktaydı. Erkekler tarlada, 
kadınlar da evde çalışıyordu. Çocuklar ev işlerine 4 veya 5 yaşlarında katkıda 
bulunmaya başlıyorlardı. San Pedro'lu ailelerin ana dili Maya olmasına rağmen 
bazı aileler İspanyol'ca biliyordu. Okul eğitimi ilkokul eğitiminin ötesine nadiren 
ulaşıyordu. 

Salt Lake City Utah eyaletinin en büyük şehridir. Çalışmaya katılan aileler 
genellikle orta veya üst sınıf  gelirin insanlarıydı. Ailelerin hemen hemen hepsi 
çekirdek aileydi, ama genellikle yakında yaşayan akrabaları vardı. Bazı anneler ev 
dışında, bazıları da yalnızca evde çalışıyorlardı. Salt Lake'li anne ve babalar 
genellikle üniversite eğitimi görmüş kişilerdi. Babalar genellikle yüksek eğitim 
gerektiren meslek sahibiydiler. Çocuklar 3 yaşına kadar evde kalıyor, daha sonra 
da anaokuluna gidiyorlardı. 

Keçiören'deki aileler genellikle orta sınıf  insanlarıydı. Orta veya yüksek 
gelirli aileler üç veya dört yatak odalı apartman dairelerinde yaşıyorlardı. Aileler 
genellikle çekirdek aileydi, ama Salt Lake aileleri gibi yakında yaşayan akrabaları 
vardı. Babaların işleri esnaflıktan  avukatlığa kadar değişebilen bir çeşitlilikteydi. 
Çalışan anneler ve babalar şehir merkezinde çalışmaktaydı. İlkokula başlayana 
kadar çocuklar evde kalıyordu, eğer anneleri çalışıyorsa bir aile yakını çocuklara 
bakıyordu. Keçiören'li anne babaların okul eğitimi ortaokulun ötesindeydi. 

Çalışmaya katılan her aileyle kapsamlı bir görüşme yaptık ve görüşme 
sırasında anne ve kimi zaman babalara da çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini ve 
çocuk gelişimiyle ilgili değerleri hakkında sorular sorduk. Görüşme sırasında 
ailelerden bazı etkinliklerde bulunmalarını istedik. Örneğin, ailelerden bizim 
kendilerine verdiğimiz ve daha önce hiç görmedikleri bazı objeleri çocuklarıyla 
birlikte incelemelerini, çocuklarının üstlerini değiştirmelerini, çocuklara yemek 
yedirmelerini ve çocuklarıyla canlarının istediği biçimde oynamalarım istedik. 
Görüşmelerin hepsini videoya çektik ve daha sonra ayrıntılı bir şekilde "transkript" 
ettik. 
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Transkriptleri aşağıda belirteceğim beş farklı  oyun tanımına göre kodladık. 
Bu çalışmada oyunu çocukların eğlenmek amacıyla en azından başka bir insanla 
içine girdikleri bir etkinlik olarak tanımladık. 1) Mış  gibi yapmak veya imgesel 
oyun. İmgesel oyunu etkinliğe katılan kişilerin, bir fikri  veya bir objeyi başka bir 
şeyin anlamını temsil etmek ve eğlenmek amacıyla kullandıkları oyun olarak 
tanımladık. Bu tür oyun hepimizin bildiği gibi doktorculuk oynamak, evcilik 
oynamak gibi sembolik etkinlikleri içerir. 2) Obje oyunu, bu oyunu çocukların 
objeleri kullanarak eğlendikleri oyun olarak tanımladık. Top atma, oyuncakları 
savurma, sıkma gibi eylemleri obje oyunu olarak kodladık. 3) Dil oyunu, 
çocukların sözcükleri ve sesleri kullanarak ortaya koydukları oyuna dil oyunu 
dedik. Motor sesi gibi sesler çıkarmak, sözcük uydurmak, şarkı söylemek, 
kelimelerin yapısını değiştirmek gibi oyunları dil oyunu olarak kodladık. 4) 
Fiziksel  veya bedensel  oyun, gıdıklama, güreş yapma, aerobik, çocukları havaya 
fırlatma  gibi beden ve fiziksel  etkinlik içeren oyunları da fiziksel  oyun olarak 
kodladık. 5) Kurallı  oyun, kurallara uyarak oynanılan, cee oynamak, saklambaç 
oynamak; gibi oyunları bu kategori altında kodladık. 

Daha önceki araştırma bulgularına dayanarak, Dhol-Ki-Patti ve San Pedro 
köylerinde, oyunun Keçiören ve San Pedro'ya nazaran daha az sıklıkta ortaya 
çıkacağını, Dhol-Ki-Patti ve San Pedro'da çocukların oyun arkadaşlarının diğer 
çocuklar olacağını, ama Keçiören ve Salt Lake'de yetişkinlerin çocuklarla 
oynayacağını bekledik. Buna ek olarak, Keçiören ve Salt Lake'li ailelerin oyunun 
çocuk gelişimine ve eğitimine olan katkısını bildiklerini varsaydık ve bu yüzden 
imgesel, dil gelişimi ve kurallara bağlı oyunun bu bölgelerde daha çok ortaya 
çıkmasını bekledik. 

İlk analizleri oyunun ne sıklıkla ortaya çıktığını ve çocukların oyun 
arkadaşlarının kimler olduğunu belirlemek amacıyla yaptık. Keçiören ve Salt Lake 
City arasında istatistiksel bir fark  olmadığı gibi, Dhol-Ki-Patti ve San Pedro 
arasında da istatistiksel bir fark  ortaya çıkmadı. Ancak, hem Keçiören'de hem Salt 
Lake City'de oyun Dhol-Ki-Patti ve San Pedro'ya göre daha fazla  sıklıkta ortaya 
çıktı. Ayrıca, çocukların oyun arkadaşı Salt Lake ve Keçiören'de daha ziyade 
yetişkinlerken, Dhol-Ki-Patti ve San Pedro'da oyun arkadaşları diğer çocuklardı. 

İkinci kısım analizler dört topluluk arasında görüşme bağlamında farklılık 
olup olmadığını araştırdı. Yani üst giydirme, yemek yedirme, obje inceleme, 
yetişkin konuşması ve oyun oynama sırasında fark  olup olmadığını araştırdık. Bu 
araştırmalar, Keçiören ve Salt Lake City'de çocukların üstü giydirilirken oyunun 
Dhol-Ki-Patti ve San Pedro'dan daha çok sıklıkta yer aldığını gösterdi. 

Üçüncü kısım analizlerde belli oyun çeşitlerinde farklılık  olup olmadığına 
baktık. En önemli bulgularda birisi, Keçiören ve Salt Lake'de imgesel, dil ve 
kurallara bağlı oyunları oynayan çocukların sayısının Dhol-Ki-Patti ve San 
Pedro'da olduğundan fazla  olmasıydı. 
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Son analizler de çocuk oyunlarının konusunda odaklaştı. Obje oyunlarında 
dört topluluk arasında fark  görmedik. İmgesel oyuna ilişkin olarak bulduğumuz 
farklar,  Keçiören ve Salt Lake'de bu tür oyunun daha çeşitli bir şekilde ortaya 
çıktığını ve yetişkinlerin çocuk oyununa partner olarak katıldıklarını gösterdi. Bu 
tür bir veri Dhol-Ki-Patti ve San Pedro'da ortaya çıkmadı. Dil oyununa ilişkin 
olarak, Keçiören ve Salt Lake ebeveynlerinin kelime uydurduklarını, çocukları 
taklit ettiklerini ve oyuna eşlik eden sesler çıkardıklarını bulduk. Buna ek olarak. 
Salt Lake'liler dil oyununu objeleri adlandırmada kullandılar. Ancak, Dhol-Kİ-
Patti'li yetişkinler soru-cevap oyunları ve alayı içeren oyunlar oynadılar. Keçiören. 
Salt Lake ve San Pedro'da şarkı söyleme örnekleri görüldü. Kurallara bağlı 
oyunlara ilişkin olarak, her toplulukta bazan objeleri kullanarak bazaıı 
kullanmayarak ortaya çıkan saklama ve saklanma oyunları gözledik. Keçiören ve 
Salt Lake aileleri cee ve saklambaç gibi oyunları Dhol-Ki-Patti ve San Pedro 
ailelerinden çok oynadılar. Ayrıca, Salt Lake'liler adlandırmayı içeren oyunları 
diğer ailelerden daha fazla  oynadılar. Şaka yoluyla alaycı oyunlar yalnızca 
Keçiören ve Dhol-Ki-Patti topluluklarında ortaya çıktı. Fiziksel oyunlar her 
toplulukta düzenli bir şekilde görüldü. Dokunma, gıdıklama, sarılma, okşamayı 
içeren oyunlar bütün topluluklarda görüldü. San Pedro'da gülümseme alışverişini 
içeren oyunlar gözledik. Boks maçı yapmak gibi sporu içeren oyunları yalnızca 
Keçiören ve Salt Lake'de gözledik. 

Veriler beklentileri destekledi. Oyunun evrensel bir çocuk etkinliği olarak 
ortaya çıkmasına karşın toplum yapısının bir uzantısı olarak çocuk oyunlarında 
farklılıklar  belirdi. Az gelirli, okul eğitimi sınırlı ve çocukla birlikte olacak vakti az 
olan Dhol-Ki-Patti ve San Pedro ailelerinde oyun daha az sıklıkta ortaya çıktı. Bu 
bulgu görüşme sırasında yetişkinlerin verdikleri bilgilerle daha da anlam kazandı. 
Örneğin, San Pedro yetişkinleri çocuklarıyla oynarlar mı sorusuna kahkahalarla 
güldüler. Dhol-Ki-Patti'li anne-babalar da oyunun yalnızca aile içinde yer alması 
gereken bir etkinlik olduğunu ve görüşme ortamının buna uygun olmadığını 
belirttiler. Ayrıca bu insanlar için objeler ve oyuncaklar çocuklar için yapılmış 
şeylerdi ve yetişkinlerin çocuk oyuncaklarıyla oynaması abes kaçardı. O yüzden 
kimi anneler kendilerine getirdiğimiz yabancı objeleri verdiğimiz zaman çocukların 
bu objelerle oynaması gerektiğine inanıp işlerini yapmak için mutfağa  geri gittiler. 
Fakat, geliri yerinde olan Keçiören'li ve Salt Lake'li aileler çocuklarına oyun 
ortamı hazırladılar ve çocuk oyununa katıldılar. Kültürler arasındaki bu tür değer 
farklılıklarını  göz önünde bulundurursak çocukların oyun arkadaşlarının ve 
oyunlarının niteliğinin gösterdiği farklılıkların  kültürlerinin yapısından 
kaynaklandığını açıkça görürüz. 

Toplumsal yapının çocuk oyunlarını nasıl etkilediğini göstermeyi amaçlayan 
ikinci çalışmam anaokulu yaşlarındaki çocukların oyunlarında odaklaşıyor (Göncü, 
Tuermer, Jain, Johnson, 1999). Şimdiye dek anaokulu yaşındaki işçi sınıfı 
çocuklarıyla neredeyse hiç araştırma yapılmadığı için ben ikinci çalışmamda bu 
sosyal yapıdan gelen üç farklı  kültürde çalışmaktayım. Bunlardan birisi yalnızca az 
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gelirli Afrikalı  Amerikalı ailelerinin yaşadığı bir Chicago topluluğu, ikinci topluluk 
daha çok işçi ve orta sınıf  Avrupalı Amerikalı ailelerin yaşadığı bir Chicago 
banliyösü ve üçüncü topluluk da üyelerini işçi ve köylülerin oluşturduğu 
Türkiye'nin Ege bölgesindeki bir köyü. 

Bu çalışmada, üç toplulukta da evde çocuklara bakan yetişkinlerle ve ABD'li 
çocukların öğretmenleriyle görüşmeler yaptık. Onlara oyun hakkındaki 
değerlerinden başlayarak çocukların kimle ve nerede oynadığına kadar ayrıntılı 
sorular sorduk. Bunun yanında ABD'li çocukları okulda ve mahallelerinde, Türk 
çocukları da yalnızca köyde oynadıkları yerlerde gözledik. Bütün gözlemler video 
çekimiyle oldu, yıllarca süren bir çalışma sonunda videoların transkriptini ve 
verilerin bazı kesimlerinin kodlamasını yeni bitirdik. İlk ortaya çıkan bulgular 
toplum yapısının çocuk oyununu direkt bir şekilde etkilediğini önemli bir biçimde 
ortay koymakta. Örneğin, Afrikalı  Amerikalı çocuklar mahallelerindeki yaygın çete 
harekatından dolayı sokakta oynamıyorlar. Oynadıklarında yetişkinler tarafından 
gözlenmek zorunda kalıyorlar. Bunun aksine, Türk çocukları küçük köy hayatının 
verdiği güvenle köy sokaklarında rahatça oynayabilmekteler. 

Her toplulukta birçok ebeveyn oyunun çocuk için önemli bir etkinlik 
olduğunu vurguluyor. Örneğin, bir Türk babaanne oyunun çocuk gelişimine katkısı 
olduğunu savunuyor ve toprakla oynayan çocuğun güçlü olacağını ve toprağı 
öğreneceğini söylüyor. Ancak, yetişkinlerin çocuklara değerlerini aktarmakta 
gösterdikleri çeşitlilik kayda değer. Kimisi çocukları yalnızca oyuna davet ederken 
kimisi de çocukların oyun arkadaşı olmaktan çekinmiyor. Örneğin, Türk anne ve 
babalar oyunun çocuklar arasında yer alması gereken bir etkinlik olduğunu 
çocuklara açıkça belirtiyor ve çocukları kendi aralarında oynamaya davet ediyor. 
Ama Amerikalı anne ve babalar çocuklarıyla oynamaktan çekinmiyorlar ve bunun 
yetişkin-çocuk ilişkisinde uygun ve çocuğun gelişimine yararlı bir etkinlik 
olduğunu da savunuyorlar. 

Çocuk oyunlarının yorum etkinliği olduğu da çocukların yaptıkları ve temsil 
ettikleri şeylerde, seçtikleri oyunlarda ortaya çıkıyor. Örneğin, bir Türk köylü kız 
çocuğu oyununda çamur kullanarak hamur açıyormuş gibi yaparken, Afrikalı 
Amerikalı bir kız çocuğu okulun beden eğitimi salonunda bir kilise ayinini taklit 
ederek, ilahiler söylüyor gibi yaparak ortalığı çığlığa boğuyor. 

Devam etmekte olan veri analizleri her toplumda ortaya çıkan farklı  oyun 
çeşitlerini betimlemeyi amaçlıyor. Bu araştırmanın önemli bulgularından bir tanesi 
şimdiye dek gelişim psikolojisi alanındaki araştırmalarda sözü edilmeyen oyun 
çeşitlerini bulmasıdır. Şimdiye dek orta sınıf  çocuklarının oyununda görülen 
imgesel oyun (doktorculuk yapmak), dil oyunları (kelime uydurmak), fiziksel  oyun 
(takla atmak), obje oyunları (kamyon sürmek) ve saklambaç gibi kurallara bağlı 
oyunlar bu çalışmada da az gelirli çocukların etkinliklerinde ortaya çıkıyor. Ancak 
bunun yanında, alay oyunları (şaka yoluyla hakaret), ses ve ritim oyunları (şarkı, 
ilahi, vb. uydurmak ve söylemek) gibi yeni oyun türleri de ortaya çıkmaktadır. 
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Şimdilik, bu oyunlara kimlerin katıldığını, ne bağlamda ortaya çıktığını, 
konularının ve uzunluklarının ne olduğunu ve bu oyun türlerinde kültür, cinsiyet ve 
ortam (örneğin, okul veya mahalle oyunu) farkı  olup olmadığını araştırmaktayız. 

Sonuç olarak, şunu bilmemiz gerekir ki, çocuk gelişimini anlayabilmek için 
çocuklara, araştırmacı olarak bizim kendimizin değil de, çocukların kendi 
toplumlarının önerdiği pencereden bakmamız gerekmektedir. Aksi halde çocukları 
ve kültürlerini kendi kültürümüzün önerdiği açıdan bakarak anlamadan yargılamış 
oluruz. Genel olarak sosyal bilimcilerin batılı ve orta sınıf  insanları olduklarını göz 
önünde bulundurursak, önerdiğim bakış açısının özellikle batılı olmayan ve az 
gelirli ailelerden gelen çocukları anlamak için gerektiğini anlarız. Böyle bir çabaya 
rağmen çocuklara yardım etmek amacıyla öğrenim programlan kurmak zorunda 
kalabiliriz, buna hiç itirazım yok. Ancak, bu tür programların neden gerekli 
olduğunu belgelememiz gerekir. Şimdiye dek yapılan çabaların çocukların oyun 
yeteneklerini geliştirmek açısından yardımcı olup olmadığını bilemiyoruz. Ama 
şurası açık ki, bu çalışmalar farkında  olmadan çocukları gelişim psikologlarının 
değerli buldukları bir orta sınıf  kültürüne yöneltti. Belki bu tür bir "kültürleştirme" 
çabası da değerli bir etkinlik olarak görülebilir. Ancak, amacı ne olursa olsun bir 
sosyal bilimcinin veya eğitimcinin yaptığı şeyin bilincinde olması ve onu 
temellendirmesi gerekir. 
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DEĞİŞEN AFRİKA Ç O C U K L A R I N D A DEĞİŞEN O Y U N C A K L A R 
VE OYUN 

JEAN-PIERRE ROSSIE 

Çev. Serpil A. Cengiz 

Özet 
İlk bölümde, Sahra ve Kuzey Afrika  oyun etkinlikleri, oyunları ve 

oyuncakları üzerine araştırmamın kısa bir değerlendirmesi ve kullanılan 
yöntemlerle kaynaklar verilmiştir. Daha sonra, Afrika'da  orta Fas bölgesinde 
1940'la 2000 yılları arasında bir büyükannenin çocukluk dönemiyle büyükannenin 
kızları ve torunlarının çocukluk dönemleri arasında çocukların yaşamlarında birkaç 
konuda ortaya çıkan değişimlerin ayrıntılı çözümlemesiyle resimlenen değişen 
çocukluk dönemi başlığının tartışılmasına yer verilmiştir. 

Fas ve Tunus Sahrası'nda çocuklar arasında yaptığım alan araştırmam 
sırasında bulduğum oyuncak ve oyun etkinlikleri örnekleri onların oyuncak ve 
oyun etkinliklerini etkileyen birkaç etkeni resimlemektedir. Söz konusu değişim 
etkenleri eğitim, toplumsal cinsiyet farklılaşması,  yetişkinlerin etkisi, televizyon, 
göç, turizm, endüstrileşme ve tüketim toplumudur. 

Bu çözümleyici yaklaşımdan sonra sosyo-kültürel, tarihsel ve sosyo-
semiyotik perspektiften  bazı genel değerlendirmeler önerilmektedir. Bu 
değerlendirmeler benim kendi araştırmamdan ve diğer araştırmacıların daha genel 
bir Afrika  bağlamında çocukluk dönemi ve oyun çalışmaları araştırmalarından 
ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın sonuç bölümünde, bazı sorunlara ve araştırmanın 
sınırlılıklarına değinilerek böyle bir araştırmanın kültürlerarası ve barış eğitimi ile 
informal  ve formal  eğitim alanlarında kullanılması için olanaklara dikkat 
çekilmektedir. 
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1. Giriş 

Bir Afrika  uzmanı olmak için çalışmalarımı sürdürürken en yoğun ilgi 
duyduğum alan, 1973'te Felemenkçe yazdığım "Çocuk ve Toplum. Babasoylıı Orta 
Afrika'da  Toplumsallaşma Süreci Üzerine Bir Çalışma" başlıklı doktora tez 
çalışmasıyla sonuçlanan çocukluk dönemi ve toplumsallaşmaydı. 1975 ile 1977 
yılları arasında çocukların yetiştirilmesi ve toplumsallaşmasını çalışma amacıyla üç 
aylık dönemler halinde Tunus Sahrası'ndaki yarı göçebe Ghripler arasında alan 
çalışması yaptım. Alandaki ilk seyahatim boyunca çocukların oyun gruplarına 
katılmanın avantajını ve yararlılığını tecrübe ettim. Bu nedenle, daha geniş bir 
konu olan çocukluk dönemine elverişli bir giriş için derlenmiş verilerle kurulu 
ilişkileri kullanmayı düşünerek öncelikle çocukların oyun etkinlikleri ile 
oyuncakları üzerinde yoğunlaşmaya karar verdim (1). Ne var ki profesyonel 
yaşamımdaki değişikliklere bağlı olarak Ghripler arasında sürdürdüğüm 
araştırmamı tamamlayamadım. 

Ghrip çocuklarının oyun etkinlikleri ile oyuncakları üzerine oldukça yoğun 
çözümlemeler yaparak boş vakitlerimde ilgili literatürdeki (2) Sahra ve Kuzey 
Afrika  oyun etkinlikleri, oyunları ve oyuncakları üzerine bilgi edinmek için ve bu 
bölgelerden derlenen önemli oyuncak koleksiyonunu bulduğum Paris'teki Musee 
de l'Homme'da araştırmalara başladım. Profesyonel  yaşamımdaki başka bir 
değişikliğin ardından yılda birkaç aylık araştırma dönemlerinde hâlâ devam 
etmekte olan çalışmalarımı 1992'de Fas'ta, özellikle kırsal kesimde ve kasabaların 
kenar mahallelerinde başlattım. 

25 yıllık oyun ve oyuncak araştırmasının sonuçlan internette 
(http://www.hh.se/dep/ncflweb/Publications.html)  ve daha genel bir kitap olarak 
Oyuncaklar,  Kültür  ve Toplum.  Kuzey  Afrika  ve Sahra'ya  Referansla  Antropolojik 
Bir Yaklaşım  [Toys,  Culture  and  Society.  An Anthropologic  Approach with 
Reference  to North  Africa  and  the Sahara]  1999, 107 resimli), ve Sahra  ve Kuzey 
Afrika'nın  Oyun Mirası  [Saharan  and  North  African  Ludic  Heritages]  adlı 
betimleyici bir serinin yayımlanmış bir cildi olan Çocukların  Oyuncak Bebekleri  ve 
Oyuncak Bebek Oyunları [Children  's  Dolls  and  Doll  Play] (1999, 116 resimli) adlı 
çalışmada yayımlanmıştır. Ayrıca dört cilt olarak tasarlanan Oyun Etkinliğinde, 
Oyunlarda  ve Oyuncaklardaki  Hayvan  [The  Animal in Play, Games and  Toys] 
(2001, 103 resimli) ile Oyun Etkinliğinde,  Oyunlarda  ve Oyuncaklarda  Ev Yaşamı 
[The  Domestic Life  in Play, Games and  Toys]  (2002); Oyun Etkinliği,  Oyunlar ve 
Oyuncaklarda  Yetenekler  ve Teknikler  [The  Skills  and  Technigues  in Play, Games 
and  Toys]  (2003) ve Fas  'it  Çocukların  Oyun Etkinlikleri,  Oyunları ve Oyuncakları 
[Moroccan  Children  's  Play, Games and  Toys]  (2005) başlıklı çalışmalar 
yayımlanacaktır. 

Kullanılan araştırma yöntemleri her şeyden önce etnoğrafık  araştırma 
geleneğine dayanmaktadır. Bu geleneğin temelinde çocukların oyun gruplarına 
katılım, gözlem, informal  konuşmalar, açık görüşmeler, kaynak kişilerin ve 

52 

http://www.hh.se/dep/ncflweb/Publications.html


yorumcuların kullanımı, slayt çekme ve etnoğrafik  filme  alma bulunmaktadır. 
Ayrıca insan etolojisi alanından birkaç yöntem de, özellikle daha uzun olan gözlem 
dönemlerinin dakikası dakikasına kaydedilmesi ve dolaylı filme  çekme (3) 
yöntemleri Tunus Sahrası'nda kullanılmıştır. 

Çocukların spesifik  oyun etkinlikleriyle oyuncaklarını ve bunların yer aldığı 
toplumsal-kültürel bağlamı çözümlerken niteliksel bir perspektifle  ayrıntılı bir 
betimsel yaklaşımı kullandığım açıktır. Sonrasında araştırmamın verileri ile ilişkili 
bibliyografyadan  ve Musee de l'Homme'daki oyuncak koleksiyonu çalışmasından 
elde edilen veriler karşılaştırmalı bir çözümleme için kullanılmıştır. Sonuçta, Sahra 
ve Kuzey Afrika  çocuklarının oyun etkinlikleri ile oyuncakları üzerine geniş 
kapsamlı bir betimleme ortaya koymaya çalıştım. Elbette bu betimlemenin bitmiş 
olduğu asla düşünülmemeli. Tersine, ancak diğer araştırmacılar benim dikkatle ele 
alınmış veri ve yorumlarımı doğrular ve eklemeler yaparsa Sahra ve Kuzey Afrika 
çocuklarının oyun etkinlikleri, oyunları ve oyuncakları üzerine daha nesnel ve 
temsil edici bir görüş geliştirilebilir. Ben sadece, böyle bir şeyin oluşumuna ilk ve 
değerli bir katkı sunmuş olduğumu ümit ediyorum. 1997'de Theo van Leeuvveen 
tarafından  sosyal semiyotik alanıyla tanıştırıldım ve bu yaklaşımı, Sahra ve Kuzey 
Afrika  çocuklarının oyun etkinlikleri, oyunları ve oyuncaklarıyla ilgili verileri 
çözümlerken "anlamın belirli toplumsal ortamlarda nasıl üretildiği ve iletildiği"ni 
arama aşamasında uygulamaya çalıştım (4) (Kress ve van Leeuvven, 1996 İmgeleri 
Okumak.  Görsel Tasarının  Grameri [Reading  Images.  The  Grammar of  Visual 
Design], Routledge, Londra, New York, s. 264). 

Kendimi sosyokültürel antropolog olarak adlandırmış olmam çocukların 
oyun etkinliklerinin sosyal çevrelerini ve kültürel görünümlerini daha çok 
araştırdığım anlamına gelmektedir. Bu sosyokültürel bakış açısı tarihsel 
perspektifle  ilişkilidir. Bu bakış açısında; geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki 
bağlantılar ile kopuşların sürekliliği, değişimi ve çalışılması önemli olmaktadır. Bu 
tarihsel perspektif,  tipik bir hayvan oyuncağının zamanda ve mekanda yayılımını 
çözümlerken, iki ön ayağı bir gövdeye takılmış kildeki modeline bakarken onun 
Niger'den Mali'ye, oradan da Mauritanian Sahrası'na iki bin yıldan daha uzun bir 
sürede geldiğini gösterebilmemde özellikle ön plana çıkmaktadır (5). 

1988 Kasım'ında İtalya'da yapılan " l a Biennale del Gioco e del Giocattolo. 
La Creativita" (Torino'da) bir sunum yapmak üzere davet edildiğim zaman 
bireyselliği yansıtma gereksinimi duydum. Bu ana kadar benim çalışmam da Batılı 
olmayan toplumlar üzerinde yapılan diğer araştırmalar gibi birlikteliği, yani sosyal 
bir ünitenin üyeliğinde olan ortaklığı uygulamaktaydı. O zamandan beri, hemen 
hemen yalnızca benzerlik ve yeniden üretim üzerinde yoğunlaşmak yerine, bireysel 
farklılıklara  ve oyun grupları arasındaki farklılıklara  daha çok dikkat etmeye 
çalıştım. (6) 

Yerel bir Afrika  perspektifini  doğrudan oyun, oyuncaklar, çocukluk ve 
toplumsallaşma üzerine Batılı kültürel, psikolojik ve sosyolojik kuramlara bağlı bir 
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yaklaşımla karşılaştırmak istemediğim için, bütün alan çalışmam boyunca ve 
derlediğim verilerin yorumlanmasında Batıya meyilli bir yaklaşımı engellemeye ve 
önkabullere dayanmamaya çalıştım. Ama bunu genel olarak başarmış olmayı ümit 
ediyorsam da söylediklerimi yalnızca diğer araştırmacılar ve özellikle de çalışılan 
bölgeden araştırmacılar doğrulayabilirler. 

İnsanın oyuncaklar ve oyun üzerine çalışırken her zaman aklında tutması 
gereken başka bir bakış açısının da altını çizmek istiyorum: "Oyun oyuncaksız 
vardır, ama oyunsuz oyuncak yoktur". Ne yazık ki oyun etkinliklerinden çok 
oyuncaklar üzerine çok fazla  bilgi bulunmaktadır ve itiraf  etmeliyim ki Fas'taki 
araştırmamda oyuncaklar üzerine bilgi edinmek kesinlikle daha kolay olduğu için 
oyun etkinliğini her zaman ilk plana koymadım. 

2. Değişen Afrika  Çocuklukları 

Afrika  çocukluk döneminin geleneksel yaşam tarzından aktüel yaşam tarzına 
doğru evrimini ortaya koymak ne kolay ne de basit olmasına rağmen, Afrika 
çocukluk dönemini ve aynı zamanda Afrikalı  çocukların oyun etkinlikleriyle 
oyuncaklarını etkilemiş ve günümüzde de etkilemekte olan birkaç önemli etkeni 
işaret etmeye çalışacağım. Bunun neden çok zor bir çalışma olduğunu gösteren en 
azından iki neden var. Birincisi, geleneğin nasıl tanımlanması gerektiğini ve nerede 
ve ne zaman sonuçlandığını söylemenin belki de olanaksız olduğu yerde devam 
eden bir süreç hakkında konuşulmaktadır. Örneğin, para ekonomisinin girişi, 
Avrupa baskısı, modern taşımacılık, okullaşma, radyo, televizyon, elektrik, yeni 
dinsel ve politik sistemler kesin olarak tek başına mı yoksa birlikte mi çocukluğu 
değiştirmektedir? İkinci neden, Afrika  popülasyonlarının hem ülkeler arasında hem 
de ülkeler içinde büyük çeşitlilik gösterdiği gerçeğinde bulunmaktadır. Bu nedenle 
Afrika  ve Afrika  çocukluğu hakkında acele ederek genel konuşmak bulanık ve 
yanlı tezlerin üretilmesine yol açmaktadır. Dahası, unutulmamalıdır ki, 'çocukluk', 
çocukların gerçek durumlarına göre özgü 11 eştir i I ırıezse sadece içi boş bir sözcük 
olur. 

Yine de çocuklukla ilgili olarak birçok Afrika  popülasyonu için bildiğim 
kadarıyla geçerli olan bazı önermeleri ortaya koymak isterim: 

- Afrika'da  yerli ve yabancı etkilerden uzak kalabilmiş geleneksel bir 
çocukluk bulunmamaktadır; buradaki çocukluk İslamİaştırma, 
Hristiyanlaştırma, Batılılaştırma, yerleşik hale getirilme, kentleşme, 
modern eğitim, kitle iletişim araçları, doğa ve insan kaynaklı felaketler  ve 
benzerinden etkilenmektedir; 

- geniş aile gibi çocukların gelişimini destekleyen geleneksel 
toplumsallaştırıcılar ile toplumsallaştıran kurumların önemi, şu veya bu 
hızla azalmaktadır; nedeni ise bozulmaya, daha fazla  bireyselleşmeye ve 
hem de daha fazla  incinebilirliğe götüren değişimdir; 
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Afrika  çocukluğu üzerine yukarıda sözü edilen etkiler, hem yetişkinlerle 
çocuklar, hem de farklı  yaş gruplarındaki çocuklar arasındaki oyun mirası 
da dahil yaşam tarzının aktarımını olumsuz etkilemekte ya da 
engellemektedir; 

yetişkinlerin inançları, kuralları, değerleri, davranışları ve pratikleri sürekli 
olarak yeni meydan okumalara adapte olmaktadır, ama aynı zamanda ciddi 
bir biçimde de olumsuz etkilenmektedir; "çocuk gelişiminin kültürel 
rutinleri" dengesini yitirmektedir (7); 

Afrikalı  çocukların geleneksel bir biçimde yetiştirildiği oldukça özerk 
geniş aile sistemi, yeni devlet konrollü gençlik merkezleri ve özellikle de 
Avrupa tarzı okul sistemi gibi toplumsallaşma ajanlarının ön plana 
çıkmasıyla sık sık kırılmaktadır (Avrupa tarzı okul sisteminin etkileri 
üzerine bir tartışma için bakınız: Lancy David F., 1996, Playing  on the 
Mother-Ground.  Cultural  Roııtines for  Children  's  Developnıent,  The 
Guilferd  Press, New York-Loııdra, s. 185-196); 

ne var ki, değişen çocukluk önemsiz bir derecede yalnızca kız ve erkek 
çocuklara karşı davranışlardaki farklılığı,  kız çocuklara erkek çocuklara 
göre daha az özgürlük ama daha jçok iş yükü vererek, etkilemiş 
görünmektedir; 

kırsal alanda ve orta sınıf  ailelerde çocuklarla ilgili olan değerler, kurallar 
ve davranışlar olarak görülebilen değişim etkenleri değişime karşı daha çok 
direnebilmektedir ve yaşamın teknoloji, ekonomi veya hukuk gibi diğer 
alanlardaki örnekleri gibi temelli bir etkilenme şimdiye kadar daha az 
olmuştur (8); 

ebeveynlerin ve aile büyüklerinin otoritesi, bazen mahrem alanda 
eleştirilebilse de nadiren açıkça sorgulanmaktadır; 

yol açtıkları etki değişecek olsa bile akranların ve akran gruplarının rolü 
hâlâ çok önemlidir; 

çocukların oyun etkinliklerinin biçim ve içeriklerinin değişmekte olmasına 
rağmen, çoğunlukla evin dışında gerçekleştirilen etkinlikler, ortak 
etkinlikler, yetişkinlerin müdahalesinden uzak özerk etkinlikler, oyuncak 
endüstrisi gibi az da olsa dış kaynaklara bağlı etkinlikler ve fantezi 
dünyasıyla değil gerçek yaşamla bağlantılı oyun etkinlikleri gibi bazı temel 
karakteristikler değişmeden kalmıştır; 

çoğalan istisnalarla, oyuncaklar ve diğer oyun materyali yöresel kökenini 
korumaktadır ve çocuklar tarafından  yapılmış veya bulunmuştur; 

incelikli kadın ve erkek oyuncak bebekleri, Tamagochileri ve elektronik 
oyuncaklarıyla oyuncak endüstrisi üst sınıf  çocukları hariç birçok Afrikalı 
çocuğun oyun dünyasına henüz gerçekten sızamadı (9). 
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1980'lerde Faslı bir yazar, sömürgeleşmeden önce merkezi, dinamik, güçlü 
ve yaygın bir kurum olan ailenin işgal devletinin yönetimi altında durağanlaştığını, 
daha sonra bağımsızlığın ertesinde de dağıldığını yazmıştır. Bu güçlü yapı 
baskılara maruz kalmış, özellikle de süregiden dönüşümlere karşı yaşlıların 
direncinin ve düşüncelerinin artık haklı yanı kalmadığını gören yeni kuşakların 
içeriden çabalarıyla unutulmaya yüz tutmuştur (10). 

1970'lerde Tunus Sahrası'nda ve 1990'larda Fas'ın ortalarında değişen 
çocukluk deneyimim temelinde çocukların yaşamlarındaki değişiklikleri 
genelleyici birkaç örnek sunabilirim (11). Ne var ki bir büyükannenin 
çocukluğuyla, onun kızlarının ve torunlarının çocukluğu arasında çocukların 
yaşamlarındaki birkaç konuda ortaya çıkan değişikliklerin ayrıntılı bir 
çözümlemesinin alanının çok sınırlı olmasına rağmen daha iyi bir kavrayış 
sunacağına ikna olmuş durumdayım. Çocukluğun bu evrimi altmış yıllık bir 
dönemle köprü kurmaktadır ve Fas'ın ortalarındaki Midelt adlı küçük bir kasabanın 
çevresinde 1940'la 2000 yılları arasında oluşmuştur. 
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1944-2000 FAS, MİDELT BÖLGESİ, OLAĞAN BİR KIRSAL AİLENİN ÜÇ KUŞAK BOYUNCA ÇOCUKLUK DEĞİŞİMİ 

Çocukluk 
dönemi 
değişiklikleri 

Büyükanne Anne(B) Anne(B) Anne (C) Erkek çocuk 
(A) 

Kız çocuk 
(A) 

Kız çocuk 
(A) 

Erkek çocuk 
(B) 

Erkek çocuk 
(B) 

Kız çocuk (C) 

Doğum 1940 
Evde 

1952 
Evde 

1968 
Evde 

1973 
Evde 

1981 
Hastanede 

1985 
Hastanede 

1988 
Hastanede 

1987 
Hastanede 

1989 
Hastanede 

1997 
Hastanede 

Biiyiisel 
etkinlikler (1) 

Çocukluk 
döneminde 
sürekli 
jygulanmış 

Çocukluk döneminde sürekli 
jygulanmış 

İlk kırk gün boyunca uygulanmış !lk kırk gün boyunca 
jygulanmış 

İlk kırk gün 
jygulanmış 

Tıbbi bakım 
(2) 

Yok Yok Yok Yok Var Var Var Var Var Var 

Mevcut çocuk 
planlanan 

9 
0 

3 
0 

2 
0 

1 
0 - - - - - -

12 yaşından 
önce ölen 
çocuk 

2 0 0 0 

Evlilik yaşı 
ya da umulan 
yaş 

14 yaşında 18 
yaşında 

15 yaşında 17 yaşında -(3) En erken 20 
yaşında 

En erken 20 
yaşında 

-(3) -(3) • 

Etnik dövmeler 
(4) 

Hepsi Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

-J 



Çocukluk 
dönemi 
değişiklikleri 

büyükanne Anne(B) Anne(B) Anne (C) Erkek çocuk 
(A) 

Kız çocuk 
(A) 

Kız çocuk 
(A) 

Erkek çocuk 
(B) 

Erkek çocuk 
(B) 

Kız çocuk (C) 

Konuşulan dil Yerli Tamaziglıt Berberi (5) Yerli Fas Arapçası (5) 

Yaşanılan yer Köyde bahçeli ev Kasabada bahçesiz ev Boşanmaya kadar (1990) 
<üçük kentte bahçesiz ev, 7 
re 9 yaşlarına dek köyde 
oahçeli ev, daha sonra 
<asabada bahçesiz ev 

Kasabada ev 
;i8m), köyde 
;v (6m), 
3aşka 
kasabaya 
jidiş, aynı 
<öye dönüş 

Yer değiştirme Evliliğe dek 
yaşanılan 
yerde 
değişiklik yok 

Fransız kurşun madeni 
bölgesinden kasabaya 
daha sonra köye gidiş 

Kasabadan 
köye gidiş 

Yaşanılan yerde değişiklik yok Kasaba-köy-
oaşka köy-
ıynı kasaba 

üöy-başka 
*öy-kasaba 

Büyük 
riasaba-küçük 
köy-küçük 
<asaba-aynı 
köy 



Ilanc halkı Anababalar, 
çocuklar, 
hala ve teyze 

Anababalar, çocuklar, dul anneanne Büyükanne, büyükbaba, anababalar. 
çocuklar, birkaç yıl öncesine kadar 
evlenmemiş halalar 

Anababalar, boşanana 
kadar (1990), daha sonra 
büyükanne, anne, 
çocuklar, iki evlenmemiş 
teyze, 1998'e kadar 
evlenmemiş iki dayı 

Büyükanne, 
büyükbaba, 
çocuk, şimdi 
büyük anne-
baba yok 
(2000). 

Su kaynağı Dışarıda 
kuyu ya da 
sulama 
kanalı 

Ev içinde kuyu Ev içinde kuyu Kasaba sokaklarında halk 
çeşmesi, köy evinde kuyu, 
kasaba evinde çeşme suyu 

Kasaba evinde 
çeşme suyu, 
köy evinde ev 
içi kuyu 

Elektrik Yok Yok Yok Yok Var Var Var Kasabada var, köyde yok Var 
Televizyon (6) Yok 16 yıldan 

beri 
7 yıldan 

beri 
3 yıldan beri Doğduğundan 

beri 
Doğduğun 

dan beri 
Doğduğun 

dan beri 
5 yıldan beri 3 yıldan 

beri 
Doğduğundan 

beri 
Oyuncaklar Yalnızca 

çoğunlukla 
elyapımı 
geleneksel 
oyuncaklar 

Birkaç istisna dışında çoğunlukla 
elyapımı geleneksel oyuncaklar (7) 

Geleneksel ve elyapımı oyuncaklar 
hemen hemen hiç yok, ancak pazardan ya 
da dükkandan alınan çoğunlukla ithal 
plastik oyuncaklar 

Kasabaya yerleşene dek 
çoğunlukla geleneksel ve 
elyapımı oyuncaklar (9) 

Nadir 
geleneksel 
oyuncak, 
elyapımı 
oyuncak yok, 
birkaç ithal 
plastik 
oyuncak(10) 

Okul Yok 5. sınıfa 
dek 

ilkokul 

5. sınıfa 
dek 

ilkokul 

5. sınıfa  dek 
ilkokul 

4 sınıfa  dek 
ilkokul 

Ortaokulu 
n 4. yılına 
başlangıç 

ilkokulun 
5. sınıfına 
başlangıç 

Ortaokulun 
1. yılına 

başlangıç 

ilkokulun 
4. sınıfına 
başlangıç 

-

Okul-ev 
mesafesi 

İlkokul 
Yıl 1-2: 10 

dak 
Yıl 3-5: 1 

saat 

ilkokul 
Yıl 1-2: '/2 

saat 
Yıl 3-5: 1 

saat 

İlkokul 
Yıl 1-3: 10 

dak. 
Yıl 4-5: 1 

saat 

İlkokul: 10 
dak. 

Ortaokul: 1 
saat 

ilkokul: 10 
dak. 

Ortaokul: 
1 saat 

ilkokul: 10 
dak. 

ilkokul 
Yıl 1-2 : V, 

dak. 
Yıl 3-6: 10 

dak. 

ilkokul 
Yıl 1-3: 10 

dak. 



(1) Hamilelikle, doğumla, çocuklukla ilgili büyüsel uygulamalar: yaşamının ilk kırk günii boyunca 
çocuğun olumsuz etkilere maruz kaldığı düşünülür ve evden dışarı çıkarıldığında üstü örtülür 
Kırkıncı gün töreninde, bebek dış dünyayla tanıştırılır, yani dışarıya örtüsüz çıkarılır, gözlerini 
güneşe açar, kötü olan şeyler kadar iyi olan şeyler ona söylenir. 

(2) Tıbbi bakım: doğumda verilen tıbbi yardım, doğum sonrası bakım, aşı, yaşamın ilk yıllarında hekim 
kontrolü. 

(3) Başlık parası, evlilik ve olası ev masraflarını  sağlamadaki güçlük ve yetersiz gelirden dolayı erkek 
çocuklar geç ve nadiren 25 yaşından önce evlenir. 

(4) Büyükanneye göre, onun kuşağının kızlarından 13 yaşına geldiğinde etnik dövmeler yaptırmaları 
istenirmiş. Yaşam biçimi değiştiğinden, büyükanne ve kızkardeşleri bu geleneğin kendi kız 
çoçuklarınca sürdürülmesini istememektedirler. 

(5) Anneler, çocuklarının doğumundan beri onlarla yerli Fas Arapçası ve Derija dilinde konuşmamışlar, 
ama kendi halkıyla ve yaşlı kuşaklarla yerli Tamazight dilini konuşmayı sürdürmektedirler. Büyük 
anne ve babalar torunlarıyla Fas Arapçası konuşmaktalar. Her ne kadar üçüncü kuşağın en genç 
bireyleri Tamazight dilini oldukça iyi anlasalar da, bu dili konuşmazlar ve bu dile karşı olumsuz bir 
tutum takınırlar. 

(6) Küçük köylerde, 1997'de elektrik sağlanana dek televizyon pille çalıştığından televizyon izlenmesi 
sınırlı kalmıştır. 

(7) Fransız maden bölgesinde, kimi ithal oyuncaklar bulmak olanaklı olmuştur. İstisnalardan biri, başı 
dönen tekerlekli bir plastik kedidir. 10 gün süren Aşure şenlikleri boyunca kız ve erkek çocuklara 
yetişkinlerin yaptığı geleneksel oyuncaklara yakın topaç, tef  gibi oyuncaklar verilir. 

(8) Doğumlarından beri Midelt'in çevre bölgelerinde yaşamış bu ailenin çocukları kendi kendilerine 
oyuncak yapmadıklarını bildirmişlerdir. Birkaç plastik oyuncak, özellikle kız çocukları için oyuncak 
bebekler bulunmaktadır. 

(9) Midelt'e taşındıklarından beri, her iki çocuk, geleneksel oyuncaklar, özellikle çeşitli arabalar ve 
oyuncak silah yapmaktan bütünüyle vaz geçmişlerdir. Bu küçük kasabada en büyük çocuk 1999'da 
kendine Asya ülkelerinden ithal edilen ucuz elektronik oyunlar almıştır. 

(10) Bu küçük kızın iki plastik bebeği ve bir plastik su tabancası bulunmaktadır. Asıl köylerine geri 
döndüklerinde, babası 2000 yılı Aşure şenlikleri için kızına bir tef,  annesi de bir kaval yapmıştır. 

Orta Fas'ın kırsal ailelerinde çocukların yaşamlarındaki değişim 
eğilimleri 

1. Son on veya yirmi yıldır hastanede doğum ve çocuklar için tıbbi bakım 
ve aşılama kural haline gelmişse de bütün bunlar 1980 öncesi kuşaklar 
için gerçekten kuraldışıydı. 

2. Hâlâ büyüsel güçlere ve şeytani etkilere inanılıyorsa da büyünün 
çocuklukta kullanılışı genel olarak bebeklerin erken dönem yaşamlarına 
ve hastalık dönemlerine kadar sınırlanmıştır. ^ ^ 

3. Çekirdek bir ailedeki çocuk sayısı büyükanne kuşagı^şu anda doğurganlık 
döneminde bulunan kadınların kuşağının arasında açıkça bir fark 
bulunmaktadır. 
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4. İkinci kuşaktan kız çocukların evliliği için artık bir şekilde geç 
kalınmıştır, fakat  üçüncü kuşağın kız çocuklarının planlanan evlilik yaşı 
şu andaki annelerin kızlarının evlilik çağını ertelemekteki arzusunu 
göstermektedir. 

5. Büyükannenin kuşağının kız çocukları etnik dövmeleri taşıyan son 
kuşaktır, ama kendi kızlarıyla ilişkilerinde bu geleneği kaldırdılar. 

6. Son on ya da yirmi yıldır anneler, özellikle de kasabaya yerleşenler, 
çocuklarıyla Fas Arapçası konuşmayı yeğledikleri için Tamazigh Berberi 
dilinin kullanımına müdahale etmektedirler. Dildeki değişime özgün 
kültürel mirasın önemli bir parçasının kaybı eşlik etmektedir, özellikle de 
sözlü edebiyat, şarkılar, müzik ve danslar sadece Berberi dili konuşan 
anababalar, televizyon ve okul tarafından  aktarılan sınırlı bir Fas 
Arapçası mirasıyla yer değiştirmektedir. 

7. Son on yılda fark  ettim ki önemli bir kırsal alan terk edilmişliğine 
kasabaların yakınlarında bulunan köylerin kentleşmesi eşlik etmektedir; 
bu da elektrik ve plastik oyuncakların halihazırda bulunmasını ve 
çocukların kendi aralarında ve anababalarıyla Fas Arapçası konuşma 
eğilimini birlikte getirmektedir. Örneğin, anne ve baba tarafından  kimi 
yakınlarının köyü terk etmelerinin ardından büyükannenin ev halkı, anne 
(B) ve onun iki oğlu 1996'da köyü terk etmişlerdir. 

8. Sadece büyükannenin ve onun erkek ve kız kardeşlerinin çocuklukları 
aynı ve tek bir köyde yaşanmıştır. Büyükannenin kızlarının, oğullarının 
ve torunlarının çocuklukları kırsal alan ve kentsel alanlar arasındaki 
hareketi veya doğrudan bir kentleşmeyi göstermektedir. Her durumda 
hareketlilik bu çocukların yaşamlarında önemli bir bölümü 
oluşturmaktadır. 

9. Ev halkı üyelerinin çekirdek aile olarak özellikle gelinler tarafından 
istenerek sınırlandırılması, ekonomik nedenlere (işsizlik veya evli erkek 
çocuğun düşük geliri, kasabalarda mesken kolaylıkları için yüksek kira) 
ve/veya evli erkek çocuğun yokluğuna (asker olma ya da uzaklarda 
çalışma) bağlı olan bir istek olarak ortaya çıkmaktadır. Gelinler ve genç 
anneler genellikle eşlerinin anababalarıyla oturmaktadırlar ve bu da 
düzenli olarak genç çiftin  koparak(gelinin (kimi zaman evlendikten iki üç 
ay sonra) veya genç annenin kendi anababasının yanına geri dönmesi 
sonucuna yol açan gerilimlere neden olmaktadır. O zaman genç kadından 
kocası ve/veya kocasının anababası tarafından  geri dönmesi veya 
boşanma sürecinin başlatılması istenmektedir. Boşanmanın ardından 
boşanan kadın doğal olarak kendi anababasının yanına dönmektedir. Fas 
yasalarına göre çocuklar babaya ve babanın ailesine aittir, ancak fark 
edilmektedir ki boşanan anne genellikle çocuklarını isteyerek veya buna 
zorlanarak yanına almaktadır. 



10.Su, elektrik ve bütün gün televizyon izleme olanağı kentleşmeye bağlıdır, 
ama köylere elektrik götürülmesi kampanyası nedeniyle bu son beş yılda 

J<ent dünyası köylerin daha yakınına gelmiştir. Elektrik köylere gelmeden 
önce televizyonlar düzenli olarak şarj edilen araba baterileriyle çalışırdı. 

11.Küçük kasabalarda, ama aynı zamanda kırsal alanda da tıbbi bakım, 
okullaşma, televizyon, Fas Arapçası, iç ve dış turizm, Avrupalılarla veya 
Avrupa'da yaşayan göçmelerle evlilik gibi dışsal etkilerin gittikçe 
büyüyen rolü bu son on beş yılda belirginleşmektedir. 

12.Son yirmi beş yılda bu bölgede okuryazarlık ve temel eğitim, eğitimi 
ikinci düzeye ve kimi zaman da daha ilerisine genişletmek için açık bir 
eğilimle birlikte kural haline gelmiştir. 

13.Son on beş yıl, çocukların kendi kendine yaptığı veya yetişkinlerin 
ürettiği geleneksel oyuncaklardan satın alınan endüstriyel oyuncaklara 
belirgin kayış kantleşmeye bağlıdır, ama birkaç yıldır Midelt 
yakınlarındaki küçük kasabaların köylerinde de bu durum 
gözlenmektedir. Bu evrim çocukların yetişkin akrabalarına bağımlılığını 
arttırmakta ve oyuncakları armağan olarak gören bir tavrın ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Dahası, her zaman kötü kalitede olan elde 
edilebilir ucuz endüstriyel oyuncakların küçük alanı çocukların kendi 
kendilerine yaptıkları oyuncakların geniş alanıyla kontrast yaratmaktadır. 
Böylece, bu yeni oyuncakların çekiciliği ve statüsü çocukların yöresel 
materyalle oyuncak yaratma arzusunu yok ediyor görünmektedir. 

Kırsal alandaki Faslı bir ailedeki çocukların yaşamındaki bu yarım yüzyıllık 
değişim, çocukların çekirdek ailelerdeki daha az sayısı, tıbbi bakımın 
bireyselleşmesi, eğitimin artan önemi, toplu pratiklerin gevşemesi, kız çocukların 
evlilik yaşının artması, kentleşme gibi etkenler çocukların artan bireyselliğini 
göstermektedir. 

Bazı etkenler; kitle iletişim araçlarının, özellikle televizyon ve videonun, 
tanıtım kampanyalarının (12) artan etkisine ve eğitimin, ayrıca turizmin bireysel 
gelişimin ve tüketimin önemini vurgulayan Batılılaştırıcı düşüncelerin ve tavırların 
tutunmasını sağlayan etkisine işaret etmektedir. 

Büyükanne ve büyükbabayla, bazen diğer akrabalarla birlikte yaşama, ev 
içinde bireysel özel alanın olmayışı, katı anababa otoritesinin hâlâ önemli olan 
rolü, otoriter okul sistemi gibi başka etkenler de bireyselleşmeye karşı arzu edilen 
veya edilmeyen sınırlandırmalar koymaktadır. Ancak mikro çözümlemede 
değinilen bütün yetişkinlerin çocuklar üzerindeki otoritesi kesinlikle azalmaktadır 
ve çocuklar bu otoriteyle baş etmek ve itaatsizlik durumunda daha önce verilen 
otomatik dayak cezasına karşı direnmek için daha büyük bir yetenek elde 
etmektedirler. 



3. Fas ve Tunus Sahrası'nda Değişen Oyuncaklar ve Oyunlar 

Çocukların oyun etkinlikleri ve oyuncakları çocukluğun önemli bir 
parçasıdır, bu nedenle Afrikalı  çocukların yetişmelerini etkileyen değişimler 
onların oyun miraslarını da etkilemektedir. Bu bölümde onların evrimini 
örnekleyecek kimi oyuncak ve oyun etkinliklerine, özellikle de oyuncak bebeklerle 
oyuncak bebek oyunlarına ve ulaşım-teknoloji araçlarıyla ilişkili oyuncak ve 
oyunlara değineceğim. Bunlar, Fas ve Tunus Sahrası'nda alan araştırmam boyunca 
bulduğum oyuncaklar ve oyun etkinlikleridir. Değişim etkenleri eğitim, toplumsal 
cinsiyet farklılaşması,  yetişkinlerin olumsuz etkileri, televizyon, göç, turizm, 
endüstrileşme ve tüketim toplumu olunmasıdır (13). 

Oyuncak kız bebeklerin evrimine ilk örneğim, 1975'te 5000 kişilik bir 
poptilasyonla Ghrip'ten gelip Tunus Sahrası'nda yaşayan Ghriplerden, genel olarak 
Kuzey Afrika'da  ve Sahra'da çok yaygın olan bir bebek. 1960'dan önce göçebe 
yaşam tarzını 1970'lerde yarı-göçebe yaşam biçimine dönüştüren bu Ghrip 
topluluğu bugünlerde tamamen yerleşmiş durumdadır. 

Kız çocukların kız bebeklerinin evrimi de 1975'le 1990 arasındaki on beş 
yıllık dönemde olmuştur. Geleneksel oyuncak bebekler bir gelini temsil etmektedir 
ve iki çarpraz çubuklu kalıp bir çerçeve vardır, ama her çeşit kumaştan yapılmış 
giysiler onları bireyselleştirmektedir. Taktıkları mücevherler kız çocuğun ilerideki 
kocasından alacaklarının kopyasıdır, ama bunlar demir telden, teneke kutu ve 
alüminyum parçalarından yapılmıştır. Sonuç olarak, kız bebeklere keçi kılından, 
aynı evli kadınların yaptığı gibi kulaklarının yanından sarkan iki örgü takılır ve bir 
veya daha fazla  giysi parçası da başörtüsü olarak kullanılır. 

Ghriplerin çoğunun yerleştiği El Faouar vahasında 1975'te ilkokula giden 
erkek kardeşler okuma yazma bilmeyen kız kardeşlerin yapmış olduğu 
bebeklerdeki yüz biçimlerini okulda çizmişlerdir. Geleneksel olarak bu oyuncaklar 
bu tür özelliklere sahip değildir ve Ghrip kız çocukları bu kurala saygı gösterirdi. 
Ne var ki, kız çocuklar erkek kardeşlerinin bu kendiliğinden eylemlerine karşı 
değillerdi ve hatta bazı kız çocuklar hantalca aynı figürü  yapmayı denediler 
(res. 1). On beş yıl kadar sonra, 1991 'de, yüz özellikleri artık okula giden kız 
çocukları tarafından  ayrıntılı bir biçimde yapılmaktadır (res. 2). Şu anda, kız 
bebeklerin yapımında başka bir yenilik de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Ghrip kız 
çocukları tüketim toplumunun artık ürünlerini kullanmaktadırlar; bir tüketim 
toplumu ki Ghrip toplumunu gittikçe artan boyutlarda uyumlandırma başarısı 
göstermiştir. Bu artık ürün dikey bir çubuğun üstüne konularak oyuncak bebeğin 
başı olarak kullanılan plastik, boş bir mataradır. Oyuncak bebeği yapan kız çocuk 
mataranın üzerine ayrıntılı bir yüz çizmektedir (14). 

Oyuncak kız bebeklerin yavaş ama kaçınılmaz evriminin ikinci örneği 
Güney Fas'ta Marakeş şehrinde bulunmaktadır. Marakeş'te bütün toplumsal 
katmanlardan kız çocuklar yaygın bir biçimde İkinci Diinya Savaşına kadar 
geleneksel oyuncak kız bebeklerini bez tezgâhları kullanarak yapıyorlardı. Bir 



oyuncak bebek ki, bütün Kuzey Afrika  ve Sahra'da hemen hemen her zaman 
gelini temsil etmekteydi. Marakeş'in iyi kötü bütün toplumsal katmanlarında 
1950'den sonra daha az görülmeye başlanmıştır. 1970'lerin başlarında, kadın 
ilkokul öğretmenlerinin kızları küçük çocuk giysileri giydirdikleri ithal edilmiş 
oyuncaklarla veya annelerinin ya da kendilerinin yaptıkları oyuncaklarla oynadılar. 
Fantezi oyun gereksinimlerine göre oyuncak bebek ya bebek, ya genç kız ya da 
genç kadın olarak giydirilir ve Sofia  veya Yasmina olarak adlandırılır. Kız 
çocukların kendilerinin saz kabuğundan yaptığı geleneksel oyuncağın, bugünlerde 
yöredeki marketlerde veya küçük dükkânlarda yaklaşık 6 Mad (0.6 EUR veya 0.7 
S) fiyatla  satılan plastik oyuncağa doğru evrimi, birkaç on yıl önce büyük olasılıkla 
da ikinci dünya Savaşından sonra en azından bazı önemli kasabalarda başlamış 
görünmektedir. 

Marakeş'in popüler semtlerinde saz kabuğundan ve yüz özellikleri olmayan 
oyuncak bebek çok fazla  yaşamadı. 1980'lerde, şehrin gerçekten fakir  olan bir 
semtinde (Douar Akioud) kız çocukların çoğu hâlâ bu geleneksel oyuncakla 
oynuyordu. Ama 1992'de 21 yaşlarında olan ve hâlâ aynı semtte oturan genç bir 
kadın 1970'lerin sonlarında ithal plastik oyuncak bebeklerle oynamıştı. Ellerin ve 
ayakların geleneksel kına motifleriyle  süslenmesi konusunda marifetli  olan bu 
kadın, bana, dokuz yaşlarında bir kız çocuğuyken Hong Kong'tan, Çin'den veya 
başka bir yerden gelen plastik bir oyuncağı gerçek bir Marakeş gelinine nasıl 
dönüştürüldüğünü sergileme inceliğini gösterdi. 

Sadece Marakeş'te değil, Kenitra, Khemisset, Midelt ve Sidi Ifni  gibi diğer 
Fas kasabalarında da yöresel oyuncak bebekler yerlerini ithal oyuncak bebeklere 
bırakmıştır. Fas'ın güneyinde Atlantik sahilinde küçük bir kasaba olan Sidi Ifni'de 
1985'lerde kız çocuklar hâlâ saz kabuğundan kendilerinin yaptığı oyuncak 
bebeklerle oynuyorlardı. Bugünlerde küçük kız çocuklar ithal plastik oyuncaklarla 
oynuyorlar. 1998 Kasım'ında bu kasabada altı yaşında bir kız çocuğun evlerinin 
girişinin önünde ucuz plastik oyuncak bebeğiyle oynadığını gözlemleyebilmiştim. 
Geleneksel oyuncak bebek yerini plastik bebeğe bırakmış olsa bile bebek oyununda 
yer alan diğer özellikler değişmeden kalmış görünüyor. Benim gözlemlediğim kız 
çocuk da, kapıya çıkan merdivenlerin en tepesindeki kaldırım taşlarından yapılma 
küçük karede araç gereç olarak kullandığı minyatür tahta masa üzerinde çay 
fincanlarını  temsil eden, içleri suyla dolu birkaç zeytinyağı şişesi kapağı yanında, 
plastik oyuncak bebeğini oyuncak bebek evine yerleştirmişti. 

Bilebildiğim kadarıyla, Fas'ın kırsal alanı için gerçek yenilik, Meknes'ten 
Midelt'e giden yol üzerinde ve Midelt'e 40 km uzaklıktaki Za'ıda köyünden sekiz 
yaşındaki iki kız çocuğun bebekevi ve gelin bebeğiyle 1999 Eylül'ünde oynuyor 
olmalarıydı. Kız çocuklardan birinin annesi -kocası ilkokul öğretmeniydi- kızının 
dışarıda pislik içinde oynamasını istemediğini açıkça belirtmiştir. Büyük olasılıkla 
bu yasak yüzünden, kız çocuk, annesinin itirazlarını ortadan kaldıran bir bebekevi 
icat etmiş (res. 3). Bebekevi, dört tarafı  olan, dört pencereli ve bir kapılı, içi 
halılarla dekore edilmiş mukavva bir kutudur. Bebekevinin içinde ayrıca birkaç el 



yapımı minder ve halı veya battaniye işlevi gören birkaç eski kumaş 
bulunmaktadır. Yan komşuları olan kız çocukla benzer bebekevine sahip bu kız 
çocuk, bebekevi ve gelin bebekle sık sık evcilik oynamaktadır. Gelin bebek de 
bebekevi kadar alışılmamış: yöredeki dükkanlarda satılan Barbie bebek tipinde 
ithal plastik oyuncak bebek, fakat  bu bebek bir kadının veya büyük bir kızın tığla 
işledikleri Endülüs giysisi giyen dekoratif  bir nesne. Ne var ki, böyle yabancı 
plastik oyuncak bebeklerle oynarken yöresel oyuncak yapma yetileri hâlâ işe 
yaramaktadır. Oyuncak bebeğe yakından bakıldığında, kız çocuklardan birinin 
oyuncak bebeğinin kayıp kollarının yerine geleneksel oyuncak bebeklerin kollarına 
verilen şekliyle bir kamış parçasını yerleştirildiği özgün tarz fark  edilecektir. 

Fas'ın kırsal alandaki köylerindeki yapımı oyuncak bebek kadar kimi zaman 
yöresel tarzlara uyumlandırılmış bir biçimde el yapımı giysisiyle ithal plastik 
oyuncak bebek de bulursunuz (res. 4). Ama bazı gerçekten küçük Fas köylerinde el 
yapımı oyuncak bebek kaybolmuş durumdadır; bu, Fas'ın güneyindeki Sidi Ifni 
kasabasına giden 9 km'lik çakıllı yolun başında bulunan Ergoub köyünde 
1990'ların başlarındaki durumdur. Ne var ki, diğer yakın köylerde kamışlardan ve 
kumaştan elde yapılan oyuncak bebekler kız çocuklar tarafından  kullanılmaya 
devam etmektedir. 

Başka bir evrim doğrudan turizmin gelişiyle ilişkilidir. Bugün, Fas'ın 
doğusunda turistlerin Merzounga kum tepeciklerini görmek için geldikleri yerde 
bazı genç kızlar hâlâ oyuncak bebek oyunlarında saz kabuğunu kullanmalarına 
rağmen, saz kabuğundan yapılma geleneksel oyuncakları artık çok fazla  oynamak 
için değil, ama turistlere satmak için yapıyorlar. Bu şekilde bu oyuncak bebekler 
çocuk oyuncağından turistik eşyaya doğru dönüşüyor. Daha çok erkek çocukların 
yaptığı oyuncak hayvanlar ve oyuncak arabalarla ilgili aynı evrim olasılıkla bir 
çocuk oyununun çocuk işçiliğine dönüştüğü Fas'ın ve Afrika'nın  diğer turistik 
yerlerinde gözlemlenebilir. 

Turizmin çocukların oyuncakları üzerindeki etkisine bir başka örnek de daha 
eski zamandan, kız çocukların güzel bebekevleriyle ilişkili olarak Mauritan 
Sahrası'ndaki Oualata'nın küçük bir kasabasından. Jean Gabus 1967'de şöyle 
yazmaktadır: Mauritan toplumundaki karışıklığın, (ne kadar süre için olduğu belli 
olmayan) Oualata'da yatışmışlıklarına rağmen, çocukların oyunları için tasarlanan 
nesnelere etkisi olmuştur. Düşünülebilecek gelecekten daha yakın bir zamanda, 
Oualata'nın bebekevleri turistler için tasarlanan hediyelik eşyaya dönüşecektir. 
Bunlar çirkin, çocuklar bunlarla oynamıyorlar ve işlevlerini de tamamen 
değiştirmişler (175 ans d'ethnographie â Neuchâtel, Musee d'Ethnographie de 
Neuchâtel, 18 Haziran- 31 Aralık 1967, s. 118). Böylece oyuncak tasarımın m 
evrimi bu durumda daha iyisi için olmamaktadır. Dahası, Herber'in 1918'de Fas'ın 
kasabalarında Avrupa'dan gelen oyuncak bebeklerin satışından söz etmesine göre, 
Kuzey Afrika  ve Sahra'da modernitenin oyun üzerindeki etkisi bugünden değildir 
(Fas bebekleri, Tire â part des Archives Berberes, 3. cilt, 1. fasikül,  s. 65-82, 
Publication du Comite d'Etudes Berberes de Rabat, Paris, Editions Ernest Leroux, 



s. 80) ve 1933'te Dupuy Alman oyuncaklarının Tunus'ta aşure şenlikleri boyunca 
satıldığını yazıyordu ("Tunuslu çocukların oyunları", Outremer  içinde, Paris, V. 
s. 308-319). 

Kuzey Afrika  ve Sahra oyuncak bebeklerinin evrimi, erkek çocuklar seyrek 
olarak oyuncak bebek yaptıkları için, kız çocukların oyun etkinlikleriyle ilgilidir 
(15). Ama ulaşım araçlarını ve teknolojiyi temsil eden oyuncakların evrimi, tersine, 
erkek çocukların oyun etkinlikleri alanıyla ilgilidir (16). 

1970'lerde Ghripler az çok yarı göçebe bir hayat sürüyorlardı, erkek 
çocuklar bazen oyuncak binek devesi yaparak onunla oynamayı severdi. Ama yeni 
yürümeye başlayan bir çocuk için bir parça ağaç dalı Ghripler ile ünlü damızlıkları 
olan binek develeri arasında yüzyıllar boyunca varolan ortak yaşamı temsil 
edebilmekteydi. Açıktır ki 1970'lerin ikinci yarısında Ghrip erkek çocuklarının 
farklı  oyuncakları ve oyunları, dahil oldukları toplumun göçebelikten yerleşikliğe 
doğru evriminden etkilenmişti; örneğin bir köy tüccarı olmayı oynamak ya da 
minyatür bir vaha bahçesini sulama oyunu oynamak gibi. Ancak bu evrim, ulaşım 
araçlarını temsil eden oyuncaklarla ilgili durumda çok açıktı, örneğin yerleşik bir 
yaşam tarzında tipik olan yük hayvanı olarak oyuncak katırlı minyatür yük 
arabaları yapımında. Ayrıca el yapımı, bisiklet denilen, sahiplerinin kum 
tepecikleri üzerinde birlikte koşturdukları oyuncaklar da vardı. Ama daha popüler 
olanı, Peugeut marka dolmuş gibi, ıslak kumla yapılan oyuncak arabalardı (res. 5). 
Genç erkek çocuklar modernliğin bu saygın nesnesiyle öylesine özdeşleşiyor ki 
adeta canlı bir araba haline dönüşüyorlar (res. 6). Şimdi Ghriplerin çoğunun 
yerleştiği yer olan El Faouar vahası, önemli bir idari ve kentleşmiş merkez olmaya 
doğru büyümektedir, dükkanlardan birkaç küçük plastik oyuncak almak olanaklı 
hale geldi, özellikle de şenlikler süresince. Bu oyuncak satışı geliştiğinde bu 
kesinlikle Ghrip çocuklarının kendilerinin oyuncak yapımında bir gerilemeye 
neden olacaktır. 

Ghrip aileleri üzerinde yerleşmenin ve modernleşmenin etkisinin gerçekten 
önemli bir sonucu çocukların oyun etkinliklerindeki yeni toplumsal-cinsiyet 
farklılaşmasının  gelişimidir. Modern ulaşım araçlarını temsil eden oyuncakların 
sadece Ghrip erkek çocukları tarafından  yapılması, kişisel bir seçimden veya sırf 
şanstan dolayı değildi; ama sadece erkek çocukların modern teknolojinin ve yeni 
yaşam tarzlarının toplumlarına yakınlardaki girişinden etkilenmiş göründüğünde, 
1970'lerin ikinci yarısında Ghriplerdeki çocukların oyunlarının ve oyuncaklarının 
gerçekliğini yansıtıyordu. Böylece erkek çocukların tersine, kız çocuklar erkek 
kardeşlerinden daha fazla  geleneksel yaşam tarzının etkisinde kalarak geleneksek 
oyunlara ve oyuncaklara takılmış_durumdadırlar.  Dahası, bu toplumsal-cinsiyet 
tabanlı ayırım oyun etkinlikleri alanıyla sınırlandırılmış değildir. El Faouar'ın 
1960'ta kurulan ilkokulunda derslere giren Ghrip kız çocukları yoktu. Gilbert 
Claus 1983'te şöyle yazmıştır: "Gerçekte Ghrip anababaları çocukları için okul 
eğitimini çok fazla  önemsememektedirler; kız çocuklara okul eğitimi verilmesi ise 
onların bakış açısına göre anlaşılabilir bir şey değildir." ("The Pastoral Ghrip of  the 



North-Western Tunisian Sahara. Causes and Effects  of  the Transition from 
Nomadism to Sedentariness", Liber Memorialis  Prof.  Dr. P. J.  Vandenhoute  1913-
1978 içinde,. Seminarie voor Etnische Kunst, H. I. K. O., Rijksuniversiteit te Gent, 
Gent, s. 137-138). 

Ghriblerde erkek ve kız çocukların oyun etkinlikleri arasındaki ayırım, 
kızların ve erkeklerin çocuklukları arasındaki farkı  yansıtmaktadır; sonuç olarak da 
erkeklerin ve kadınların yaşam koşulları arasındaki farklılığı  göstermektedir. 
Aslında, Ghrib'li erkek çocuklar, Tunus devletinin ekonomik, sosyal, çağdaş 
eğitim ve diğer olanaklarından faydalanmak  için kendilerini hazırlayabilirler. 
Ancak, Ghrib'li kızlar kendi oyun etkinlikleri içerisinde kalmakta ve geleneksel 
yaşam koşulları içerisinde yetişmektedirler. Herşeye rağmen, 1980'lerin ikinci 
yarısından beri, Ghrib'li aileler arasında kızların eğitimine yönelik tutumlarda 
önemli bir değişiklik gözlenmektedir. Sonuç olarak, bu günlerde, birçok Ghrib'li 
kız El Faouar ilkokuluna devam etmektedir. Bu çabada, Batının eğitim sistemi 
kızların yetişmesinde etkili olacaktır. Diğer etmenler arasında, okul sistemi bu 
kızların oyun etkinlikleri, oyunları ve oyuncakları üzerinde etkili olacaktır. 

Fas'ın kenar bölgelerinde ve küçük kasabalarında, çocukların palmiye 
yaprakları, ağaç, tahta, balkabağı ve kil gibi yerel malzemelerden oyuncak 
yaptıkları görülebilir. Fas'ta küçük bir kasaba olan Goulmina'da, beş ve yedi 
yaşlarındaki iki küçük çocuk 1994 Eylül'ünde aralarında katır, yılan, kuş, kedi, 
akrep ve kertenkele gibi şeylerin olduğu çamurdan oyuncaklar yaptılar. Ancak, bu 
geleneksel oyuncak hayvanlar, oyuncak ayılarla karşılaştınlmamalıdır. Bunlar, 
Avrupa ve Kuzey Amerikalı çocuklar için yapılan ayılar ve yumuşak oyuncak 
hayvanlarla aynı biçimde, bebeklerin ve küçük çocukların eğitimini desteklemek 
için kesinlikle uygun değillerdir. Oyuncak hayvanlar söz konusu olduğunda, 1994 
Kasım'ında bu oyuncaklara benzer bir şeyi bir Fas evinde gördüm. Bu oyuncak, 
Kuzeydoğu Fas'ta kaçak ürünlerin satıldığı Nador'un Souk Melilla marketinden 
alınmıştı. Bebekler ve çocuklar için kesinlikle tasarlanmamış olan bu oyuncak bir 
süs eşyası olarak televizyon üzerinde duruyordu. Yine, Midelt'teki aynı kasabada 
1999 Kasım'ında üç yaşındaki bir kız çocuğu kollarında bir oyuncak ayı taşıyordu. 

Genellikle kötü kalitede, ya o yerde üretilen ya da ithal edilen plastik 
oyuncaklar, oyuncak silahlar, toplar, bebekler ve oyuncak hayvanların yıllar 
öncesinde Kuzey Afrika'yı  istila etmesine rağmen, çocuklar hâlâ geleneksel 
oyuncaklar yapıyorlar. Kentin önemli mağazalarında birçok plastik oyuncağın, 
örneğin çocukların üzerine binebileceği plastik hayvanların satılıyor olmasının 
yanında, Fas'taki yakınlarını ziyarete gelen göçmenler Avrupa'dan hediye olarak 
bu tür oyuncakları getiriyorlar. Bu bağlamda, Kuzey Afrika'dan  göçen insanların 
etkisinden sözetmek istiyorum; bu etki, aynı zamanda çocuk oyuncakları örneğinde 
de gözlemlenebilir. Bu göçmenler ailelerini ziyatrete geldiklerinde sadece işe yarar 
hediyeler getirmekle kalmayıp aynı zamanda gösterişli hediyeler de getirmekteler. 
Bunlar arasında, bebekler, oyuncak hayvanlar, oyuncak silahlar, bisikletler ve 
başka şeyler sayılabilir. 



Bununla birlikte, plastik oyuncaklarla, örneğin minyatür kamyonla oynayan 
çocuklar, kendi oyuncaklarını yaparken geliştirdikleri beceriyi bu oyuncaklarda da 
kullanıyorlar. Örneğin, Midelt yakınlarındaki Tabenattout köyünde altı yaşındaki 
Fas'lı bir çocuk kamyon oyuncağın kırılan dingilini tahtadan yaptığı bir dingille 
değiştirmiştir. 

Bütün bölgelerde olduğu gibi, motosikletler (res. 7), arabalar, kamyonlar 
kentte yaşayan çocukları cezbettiği kadar kent dışında yaşayan çocukları da 
cezbetmektedir. Genç bir çoban, 1994 Haziran'ında akşamlı bir oyuncak arabasını 
Kuzey Fas'ta Tiznit Tafraute  karayolunda sürüyordu. Bu arabanın tekerleri, bir 
balıkçı ağının yuvarlak ağırlık taşlarından yapılmıştı. Kenitra yakınlarındaki Douar 
Fzara köyünde yaşayan bir başka çocuk da, 1993 yılında, kullanılmış araba yağı 
filtrelerini  kullanarak kendine bir araba yapmıştı. 

Orta Fas bölgesinde, Midelt yakınlarında Ksar Assaka köyünde, 1995 
yılında, oyuncakların nasıl yeni deneyimler yarattığına tanık oldum. O zamanlarda, 
çocuklar tekerleri araba lastiğinden, direksiyonu metal telden, gövdesi bir yağ 
kutusundan oluşmuş kamyonlar yapıyorlardı. Yine, bölgelerindeki bir sulama 
sisteminin inşası sırasında harç makinesine takılan bir kaldıraçın işleyişini 
gözlemleyen bu çocuklar, kendi oyuncak kamyonlarına aynı türden bir mekanizma 
yaparak, bu mekanizmayı oyuncak kamyonlarından kum ya da taş dökmek için 
kullanıyorlardı (res. 8). 

Kuzey Afrika  ve Sahra toplumlarında, oyuncak ve oyunlarda 
modernleşmenin etkisini gösteren son örnek telefon  kullanımıyla ilgilidir. 1997'de 
Tunus'un Kuzeybatısındaki El Faouar bölgesinde yaşayan hiçbir Ghrib ailesinin 
telefonu  yokken, bir çukura çubuklar yerleştirip üzerlerini kumla örterek çocuklar 
kendi telefonlarını  yapmışlardır. Bu oyun, telefonla  iletişimin çocukların yetişkin 
yıllarında oynayacağı rolü haber vermektedir. Aynı durum, erkek ve kız çocukların 
iki ucuna plastik kutu takılmış, uzun bir metal telle kendi telefonlarını  yaptıkları 
Orta Fas bölgesindeki Ksar Assaka'da da 1970'lerin sonuna doğru 
gözlemlenmiştir. Telefon  kullanımının yaygınlaştığı bu günlerde Faslı çocuklar 
plastik telefonlarla  oynamıyorlardı. Kille oynayan Goulmimalı beş yaşındaki erkek 
çocuk örneğinde olduğu gibi, çocuklar hâlâ kendi telefonlarını  yapıyorlar. 

Görülebileceği gibi, Asya ve Avrupa oyuncakları örneğinde olduğu gibi. 
Kuzey Afrikalı  çocukların oyun ve oyuncaklarındaki değişikler dış kaynaklı 
değildi. Tam tersine, değişimin iki yolla gerçekleştiğini belirtmek ilginç olacaktır: 
Yeni bir oyuncağı model alıp yerel malzeme ve tekniği kullanarak aynı oyuncağı 
yaratma yoluyla, örneğin, daha önce değindiğim gibi, kilden telefon  ya da kaktüs 
parçalarından traktör yapmak gibi, gerçekleşmektedir (res. 9); ikinci bir yol ise, 
yerel konulan konu alıp yeni teknik ve malzemeleri kullanarak oyuncak yapmaktır; 
örneğin, elektrik kablolarıyla hörgüçlü deve ve binicisini yapmışlardır. 

Kuzey Afrika  ve Sahra tüketim toplumuna doğru emin ama yavaş adımlarla 
yürürken, anababaları kaliteli oyuncak alamayan ve bu yüzden parçalan olmayan, 



kırık dökük ikinci el oyuncak satın alan birçok çocuk sadece hayal kırıklığı 
duymuyorlar; aynı zamanda, oynadıkları bu değersiz oyuncakları model alarak yeni 
oyuncak yapmakta da daha az istekli oluyorlar. Bu ucuz oyuncaklar çocuklar için 
tehlikeli olabilir, çünkü bu bölgelerde oyuncakların çocukların güvenliği için 
uygun biçimde üretilmesine yönelik yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Oyuncakların ticarileşmesi, aynı zamanda bu oyuncakları yetişkinlerden çocuklara, 
bir hediye olarak görme tutumunu kamçılamaktadır; bu da yakın zamanlara kadar 
var olmayan bir tutumdu. 

Çocukların yaptığı oyunacaklar genellikle kısa ömürlüdür. Bununla birlikte, 
çocuklar tekrar ve tekrar aynı oyuncakları yapmaya devam etmektedirler. Bu 
durum iç ve dış etkiler yoluyla değişim olanakları sunmaktadır: 

- Uygulama sayesinde geliştirilmiş becerilere ve çocuğun kendi gelişimine 
bağlı değişim  ya da belki daha doğrusu ilerleme (ki bununla oyuncak 
çocuğa uygun olması gereken oyun işlevlerine daha uyumlu hale 
gelmektedir); 

- Eldeki başka malzemeler, başkalarından oyuncağın nasıl yapılacağını 
öğrenme, sosyal ve ekonomik değişimin yol açtığı ilgi gelişimi, Batının 
görsel iletişim sistemlerinin ve küresel oyuncak pazarının etkisi gibi 
çevresel etkiler nedeniyle değişim. 

"Küresel çocuk ürünleri pazarı (televizyon üretimi, oyuncak yapımı, çocuk 
kitapları, yiyecekler, giyecekler ve diğer ürünler), yerli kültür sanayisinin yerini 
alarak yalnızca ekonomik alanda tehdit yaratmamakta, aynı zamanda çocukların 
kültürel anlatımının -duygular, sosyal davranışlar, değerler ve oyun biçimleri- ince 
'dönüşümünü' de gölgelemektedir." (Kline Stephen ve Smith Peter K , 1993, "A 
global play? Comparing US, Canadian, British and Japanese toy commercials", 
Gougoulis Cleo (der.), Special Issue on Children's Play, Ethnographica IX, 
Peloponnesian Folklore Foundation, Atina, s. 183-191). 

Gunther Kress ve Theo van Leeuwen, Batının televizyon ve reklam gibi 
görsel iletişiminin geleneksel görsel biçimlere olan etkisini vurgulamaktadırlar 
(1996, Reading  Images.  The  Grammar of  Visıtal  Design, Routledge, London, New 
York, s.4). Bu etki, özellikle Faslı çocukların kung-fu  gibi aksiyon filmlerindeki 
saldırgan sahneleri yeniden canlandırırken açığa çıkmaktadır. Fas televizyonu, 
barbi bebeklerinin, ninja kaplumbağalarının ya da dünya ölçeğinde pazarlanan 
buna benzer oyuncakların reklamını yayınlamaya başlarsa, Batılı görsel biçimlerin, 
el yapımı ya da yerel olarak üretilen oyuncaklar üzerinde büyük bir etki yaratacağı 
kuşkusuzdur. 

Juliette Grange göre, çocuk oyuncaklarının ve oyunlarının değişime karşı bir 
direnci bulunmaktadır ve eski geleneğin korunmasını sağlarlar (1979, "Histoire du 
jouet et d'une industrie. Une tache impossible ...", Jaulin Robert içinde, Jeux  et 
jouets. Essai d'ethnotechnologie,  Aubier, Paris, s.234). Kuzey Afrika  ve Sahra 



oyuncakları için bu iddia doğru görünse bile, bu toplumların teknolojik, ekonomik 
ve sosyo-kültürel evriminin oyun geIeneğindeki etkisi göz ardı edilmemelidir. 
Çocukların yeni ve yabancı olan bütün şeylere olan ilgisi düşünüldüğünde, 
aşağıdaki iddia (başka bir bağlam için söylenmiş olsa bile) çocuk oyunlarına ve 
oyuncaklara da uyarlanabilir: "Modernliğin gücü öyle bir şeydir ki, 'en iyiyi' 
yapabilen ve yapan olduğu savı, dünyanın büyük çoğunluğunun (ya da Üçüncü 
Dünya) bu savı ve onun 'yeni yollarını' kabul etmelerine yol açmaktadır". 
(Dahlberg G., Moss P. ve Pençe A., 1999, Beyond  Quality in early Childhood 
Education  and  Care:  Postmodern  Perspectives,  Palmer Press, London, s. 180-
181 'den alıntılanmıştır: Evants Judith L., 2000 "Parents Participation: What's it 
about?" Early  Childhood  Matters,  The Bulletin of  the Bernard van Leer 
Foundation, June 2000 No:95 içined, s. 7-17, 8). 

Bununla birlikte, kız çocukların geleneksel oyun etkinliklerinin, teknolojik 
buluşlardan ve sosyo-kültürel değişmelerden gönüllü bir biçimde esinlenen erkek 
çocukların etkinliklerinden daha uzun ömürlü olduğu açıktır. Bugünlerde uzak 
bölgelere ulaşan okulu ve televizyonun kız çocuklar üzerindeki uzun ve kısa 
dönemli etkileri nasıl kestirilebilir? 

Taklit ve fantezi  oyunlarında, çocuklar yalnızca kendi doğal, maddi ve 
sosyo-kültürel çevrelerindeki değişime duyarlı olmakla kalmayıp, ayııı zamanda bu 
değişimlerin habercisi de oluyorlar. Alan Polcz bu olguyu "öngörücii oyun" olarak 
adlandırmaktadır. (Summary  of  His  Lecture, The  Anticipating  Play, 16 ICCP 
Congress, 1987, International Counsil for  Children's Play, Suhl, 12-16 Ekim 1987, 
s.l.). Ghrib'li ve Faslı çocukların teknolojik birçok aracın nadir olduğu bir 
dönemde, Jaklit otomobil, motorsiklet ve telefonla  oynamaları kesinlikle bu 
çocukların bu araçlara daha kolay alışmalarını sağlamıştır. 

Eski ve yeni tiir oyuncakların karışımının söz konusu olduğu oyun 
etkinlikleri alanında, ekonomik, teknolojik ve kültürel evrimin bir anlamda açığa 
çıkmakta^ bir anlamda da gölgelenmekte olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, 
Marie E. Bathiche ve Jeffrey  L. Derevensky ile birlikte "çocukların oyun ve 
oyuncak tercihlerinin toplumsal değişmenin uygun bir bileşeni" olduğunu 
düşünüyorum. (1995, "Children's Toys and Game Preferences:  A cross-cultural 
comparison", International  Play Journal,  cilt. 3'ün içinde, s. 59). 

İşlemesi için sürekli yeni pile ihtiyaç duyan görece ucuz oyuncakların etkisi 
hakkında ne söylenebilir? Bu tür elektronik oyuncaklar, 1999 Eyliil'ünde, Fas'ın 
Midelt bölgesinde 50 Mad'a (yani 6 dolara) satılıyordu. Bu kasabanın kalabalık bir 
bölgesinde, 12 yaşlarında üç erkek çocuğun, içinde 12 oyun bulunan basit bir 
elektronik oyuncak için deli olduklarına şahit oldum. Nereden geldiği belli 
olmayan, adı Apollo olan bu oyuncak büyük bir olasılıkla bir Asya ülkesinde 
yapılmış ve Fas'a Fransa'dan kaçak yollarla sokulmuştu. Bu elektronik oyuncak, 
belki de şimdiki sahibine ulaşmadan önce iki ya da üç arkadaş arasında el 



değiştirmiş, ilk sahibinin iyice kullanmasından sonra aynı yaş grubu çocuklarına 
geçmişti. 

Genellikle, kentlerde, çocukların yaptığı oyuncak arabalar ve oyuncak 
silahlar gibi birkaç istisna dışında, el yapımı oyuncaklar gittikçe azalmaktadır. 
Dahası, bu kentlerde el yapımı bebekler de unutulmuş görünmektedir; Fas'ta yakın 
zamana kadar en azından bir el yapımı bebek bile bulamadım. Yine de, kırsal 
alanlardaki çocukların birçoğu kendi oyuncaklarını yapmaktan hoşlanıyorlar. 
Fas'ın her yerinde bulduğum en son örnekler bunu yeterince kanıtlıyor. Ancak, 
okul ve televizyon programlarının etkisiyle bütünleşmiş, Fas'ın küçük 
kasabalarındaki bakkallarda bile bulunan plastik malzemeler gibi yeni 
malzemelerin etkisi, sekiz yaşında bir çocuğun yaptığı oyuncak dinozor gibi 
bütünüyle yeni tür oyuncak yapımına çocuğu yönlendirebilir. Haziran 2000'de yeni 
malzeme kullanımında çocukların yaratıcılığının başka bir örneğini gördüm, bu 
örnek, dondurularak lolipop yapılmış bir sıvı paketiyle ilgiliydi. Fas'ta, bu plastik 
pakette, 19 cm uzunluğunda 3.5 cm genişliğinde Yamuzar lolipopu satılıyordu. 
Lolipop yenildikten sonra paketi bir oyunda kullanılıyordu. Çocuk paketi açıyor, 
açık ucundan başlayarak onu kıvırıyor, kıvrılmış bölümü baş ve işaret parmakları 
arasında tutup aniden başka bir çocuğun yanağına değdiriyordu. Aniden ve doğru 
bir biçimde yapılınca, çocuk korkudan havaya zıplıyor, diğerleri de gülmeye 
başlıyordu. Oyunun eğlencesi, bu paketleri taşıyan bütün çocuklar gibi, onu aniden 
birisine yapabilmekti. David F. Lancy, Kpelle çocukları üzerine kitabında 
çocukların oldukça yaratıcı olabileceğinden söz ediyordu (s. 178). Aynı yaratıcılık, 
Kenya'nın Waso Boraana bölgesi çocukları gibi diğer Afrikalı  çocuklarda da 
görülmektedir (Aguilar, 1994, s.34). 

Sonuç 

20. yüzyıl boyunca, daha belirgin olarak bu yüzyılın ikinci yarısında, Sahra 
ve Kuzey Afrika  ailelerinin değişen koşulları, yaşlıların ve yetişkinlerin bilgi ve 
deneyimlerini daha genç kuşaklara aktarımında düzenli bir biçimde ilginin 
kaybolmasına neden olmuştur. Bu durum, özellikle, köyden kente göç ve anadilin 
kullanımının azalmasıyla daha da artmıştır. Bu nedenle, sanayileşmemiş 
topluluklar ve aileler değişmeyen öbekler olarak değil, hareketli kümeler olarak 
görülmelidir. Kanıtlar birini ya da diğerini eşit biçimde desteklediği için, çocuk 
kültürü, oyun etkinlikleri ve oyuncaklardaki birbirine karşıt tutuculuk ve yenileşme 
eğilimleri hakkında son söz henüz söylenmemiştir. 

Alan çalışmamdaki tarihsel bakış açışı üç kuşakla sınırlandırılmıştır. 
Bununla birlikte, çalışmamın, yaşlıların anıları yoluyla geçmişe bakarak ve 
çocukların geleceğe yönelik düşünceleri aracılığıyla geleceğe bakarak, yakın 
zamandaki evrim ve değişim için yararlı bir yaklaşım sunduğunu düşünüyorum. 
Bibliyografik  bilgiler ve müze koleksiyonu ele alınan dönemi genişletmektedir ve 
Sahra ve Kuzey Afrika  alan çalışmalarında söz konusu dönemdeki oyun etkinlikleri 
ve oyuncaklar bütün 20. yüzyıla yayılmaktadır. Eldeki veriler, bu bölgelerdeki 



çocuk oyunlarının günümüz oyunları üzerine ve belki de idealize edilmiş gerçek 
yaşam koşullarına bağlı kişisel beklentileri üzerine yoğunlaştığını göstermektedir. 
Başka araştırmacılarla birlikte, oyunların ve oyuncakların çocukluğun en belirgin 
özellikleri olduğunu ve çocukların oyun etkinliklerinin gelişiminin incelenmesiyle 
Afrika  çocukluğunun yeterince aydınlatabileceğini düşünüyorum (17). 

Bu metne son biçimini vermeden önce, Kuzey Afrika  ve Sahra oyun 
etkinlikleri, oyunlar ve oyuncaklar üzerine elde edilen verinin çözümlenmesini 
zorlaştırıcı kimi sınırlamalara ve sorunlara okuyucunun dikkatini çekmek 
gerekmektedir. İlk sorun, yazarların ve derleyicilerin aynı bilimsel tutumla 
çalışmayı sürdürmelerini engelleyen bibliyografik  ve müzeografik  kaynaklarla 
ilgilidir. Etnik ve coğrafi  durumun kesinliğinin olmaması, yazarın ya da 
derleyicinin topladığı bilgiyi belli bir nüfusa  ya da bölgeye atfetmesini 
engellemektedir. Başka bir sınırlama, oyuncakların çoğunlukla bir oyun aracı 
olarak değil de nesneler olarak görülmesinde yatmaktadır. Bu yüzden, oyun 
etkinliği oyuncağın kendisi gibi aynı titizlikle çözümlenememektedir. Son olarak, 
oyuncakları ve oyunları betimleyen terimlerin ve deyimlerin değişik bölgelerdeki 
kullanımlarında terminolojik yanlışlıklar görülmektedir. Bir başka sınırlama da 
doğrudan kendi alan çalışmamla ilgilidir: Bu çalışmadaki bilgiler yalnızca on-onüç 
yaş, belki biraz daha büyük erkek çocukların konuşmalarından toplanmıştır. Bu 
nedenle, bebekler üzerine bilgi yetersiz görülecektir. Bunun çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır: Bir erkek araştırmacının, ev kadınının çocuğunu yetiştirdiği eviçi 
dünyasına girmesi güçtür, ev dışı oyun biraz daha büyük çocukların halihazırdaki 
etkinliğidir, oyuncağı olmayan çocuklar sık sık bir nesneyi oyuncağa 
dönüştürmekte, kendi kendine oyuncak yapması daha sonra gerçekleşmektedir. 
Yine bir başka problem, kendi çocukluğu çalıştıkları bölgede geçmiş 
araştırmacıların oyunlar ve oyuncaklar üzerine yaptıkları çalışmalara neredeyse hiç 
ulaşılamamasıyla ilgilidir. Bu yüzden, Sahra ve Kuzey Afrika  alanında 
çocuklarının oyun geleneği ve bunun gelişimiyle ilgili bu çalışmada yapılandan 
daha fazlası  araştırılmayı beklemektedir. 

Bu sınırlamaları göz önüne alarak, çalışmamda bütün verileri sistemli ve 
eleştirel bir biçimde derleme hedefim,  bir yandan alan çalışmasını yerel oyunların 
ya da oyuncakların özgünlüğünü araştırmaya yönlendirecek temel bir çözümleme 
geliştirmek olurken; öte yandan da, oyun etkinlikleri, oyunlar ve oyuncaklarla 
sergilenen Sahra ve Kuzey Afrika  oyun geleneğinin başka sosyo-kültürel alanlarla 
ve dünya genelindeki oyun geleneğiyle ilişkisini araştırmak olmuştur. Çünkü, oyun 
etkinliklerinin ve oyuncakların kimi özellikleri belirli bir sosyo-kültürel alana özgü 
görünse de, aslında belli bir toplum ya da aile ya da çocuk için bile kimi oyun 
etkinlikleri ve oyuncaklar evrensel gibi görünmektedir. 

Kuzey Afrika'da  oyunlar ve oyuncaklar konusu pratik alanda olduğu kadar 
bilimsel düzeyde de çok az ilgi görse bile, okul öncesi eğitimin geliştirilmesi ve 
çocuk eğitimi alanındaki yenilikler çocukların oyun etkinliklerinin dikkate 
alınmasını zorunlu kılmaktadır; yerel oyun etkinlikleri ve el yapımı oyuncaklar 



üzerine bir çalışma en büyük yararını bu noktalarda göstermektedir (18). Ayrıca, 
çalışmamın, farklı  kültürlerin karşılaştırılması, kültürlerarası barış eğitimini 
sağlamak ve Sahra ve Kuzey Afrika  oyun geleneğini dünya kültür geleneğinin bir 
parçası olduğunu sergilemesi açısından yararlı olduğuna inanmaktayım. 

Sahra ve Kuzey Afrika  oyun geleneği araştırmasının yararı yalnızca Kuzey 
Afrika  ve Sahra ya da Üçüncü Dünya ülkeleriyle sınırlı kalmamaktadır; konuyu, bu 
bölge göçmenlerinin yıllarca önce yerleştikleri Kuzey Avrupa örneğinde olduğu 
gibi, kültürlerarası çocuk eğitimiyle, barış eğitimiyle ya da küresel eğitimle 
ilişkilendirmek oldukça olanaklı görünmektedir (19). 

Belçika'da UNICEF'in Gent komitesinde bir gönüllü olarak, başlığını 
"Oyunda Dünya: Oyun Yoluyla Kültürlerarası Eğitim" olarak adlandırmaktan 
hoşlandığım küçük bir proje gerçekleştirdim. 1989'daki bu projede, beş yıl 
boyunca okul öncesi bir çocuk grubuyla çalışmaya başladım. Onlara, Ghrib 
kızlarının Tunus Sahrası'nın erkek çocuklarının taklit oyunlarıyla ilgili kısa bir 
slayt serisi gösterdim. Bu slaytlarda, gerçeklik ve bu gerçekliğin oyun 
etkinliklerindeki takliti görülüyordu. Canlandırılan konular, çöl yaşamı, vaha, 
hayvanlar, ev halkı, topaç çevirme, örgü örme ve göçebe yaşamın 
yenileştirilmesiyle ilgili konular vardı. Çocukların slaytları görüp üzerinde 
konuşmalarından sonra, onlardan çöldeki yaşamın olumsuzluklarını ve büyüdükleri 
yerdeki yaşamın kimi olumsuzluklarını düşünmelerini, çöl yaşamının uygunsuz 
koşullarıyla ev yaşamının güzel yönlerini bulmalarını istedim. Çocuklar, çölde 
güneşli havalar, özgür alanlar, arkadaş bulmanın kolaylığına karşı, Belçika'da 
yağmurlu havalardan, dışarıda oynamanın tehlikelerinden, birçok çocuğun 
yalnızlığından söz ettiler; ayrıca, çölde su, yiyecek, oyuncak ve lüks malların 
kıtlığına karşı Belçika'da bunların bolluğundan konuştular. Oyun zamanından 
sonra, kızlar ve erkekler birçok küçük gruplara ayrıldılar. Her grup bir vaha köyü 
yaratmak için bir şeyler yaptı. 

Kimi çocuklar slaytlarda gördükleri evlerin kopyalarını yaptı, kimileri bir 
palmiye ağacı, bir kuyu, hörgüçlü deve ve başka şeyler yaptılar. Kullandıkları 
malzeme, atık maddeler, plastik, duvar tuğlası, boru temizleyici, havlu kağıtların 
karton rulosuydu. Oturumun başında Sahra göçebelerinin mevsimsel göçleri ile 
sirklerin ve panayırların modern göçebelerinin göçleri arasındaki ilişkide 
belirttiğim gibi, kimi çocuklar lego bloklarıyla üzerinde binicisi olan bir atın 
çektiği bir karavan yaptılar. 

Başka bir ödev de plastik hayvanlar arasında hangisinin çölde ve vahada 
yaşayabileceğini bulmaktı. Sonunda, çocuklar sözcükleri uyarlanmış, az çok 
bilinen, nakaratlı, basit bir melodili küçük bir şarkı öğrendiler. Daha sonra, devenin 
yürüyüşünü taklit ederek ve şarkı söyleyerek yapmış oldukları vaha köyünün 
çevresinde dönmeye başladılar. 

Bu deneyimden beri, her seferinde  bir saat boyunca, ilkokulun birinci 
sınıfından  altıncı sınıfına  kadar olan farklı  kültürden çocuklara aynı yaklaşımı 



uyguluyorum. Çocuklara sınıfta,  Doğu Afrika'da  Kenya'dan sokak çocuklarının 
yaşamlarını ve oyunlarını gösteren, UNICEF Hollanda komitesi için filme  alınmış 
yirmi dakikalık bir video izlettiriyorum. Oldukça farklı  maddi koşullarla ve aile 
yaşamıyla karşılaşmış Gent'li çocuklar, Kenyalı çocukların kendi oyuncaklarını 
yapmalarındaki yaratıcılığını da bu yolla görmüş oldular. Birden çok ilkokul çağı 
çocuğu, bu yaratıcılık ve beceri karşısında beğenilerini dile getirdi. Videodan 
sonra, Afrikalı  çocuklarla olduğu gibi, aynı biçimde öğrencilerden kendi 
yaşamlarındaki hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri karşılaştırmalarını istedim. 
Din ya da ahlak kuralları derslerinde bu kültürlerarası programı verdikten sonra, 
okul öğretmeni bu yaklaşımı genellikle bir sonraki derste kullanmakta ve 
çocuklardan evlerinden getirdikleri atık maddelerle oyuncak yapma olanağı 
tanımaktadır. Böyle yaparak, küçük bir pedagojik eğitim, kültürlerarası eğitim 
programı boyunca bir oyuncak sergisinin doğduğu, tasarımların ve öykülerin açığa 
çıktığı bir eğitim haline gelmektedir. 

Başka bir deneyimi de, 1992 Nisan'ında, tam ya da kısmen sağır iki çocuk 
grubuyla görüşmemde yaşadım. Program yarım gün sürdü. Sözlü anlatım 
olanağının sınırlı olmasından ötürü, Ghrib çocuklarının oyunları ve yaşamları 
üstüne 50 slaytlık serinin peşine biraz önce değindiğim videonun görsel etkisi 
üzerine yoğunlaştım. Bir süre sonra, bu özgün ilkokul öğrencileri, slaytlarda ve 
videoda aynı gördükleri gibi oyuncaklar, müzik aletleri ve başka şeyler yaptılar. Bu 
ilk çaba, böyle bir yaklaşımın yararını açıkça göstermektedir; aslında, görsel bilgiyi 
sağır çocuklara daha anlaşılır yapacak sözlü bilginin aktarılması için en az bir 
saatlik bir tanıtmanın yapılması pedagojik süreci daha etkin kılacaktı. 

10 Mayıs 1998 tarihinde UNICEF Gent komitesinin düzenlediği bir 
UNICEF günü bağlamında, Faslı çocukların atık malzemelerle kendilerine 
oyuncaklar yaptığı oyuncak yapma örneklerinden çocukların kolayca etkilendiği 
bir kez daha açığa çıkmıştı. 

Kültürlerarası eğitime bu oyun yaklaşımlarında gördüğüm en etkileyici ve 
yararlı şey, Gent'li çocukların kişisel çabaya ve yaratıcılığa yöneltmeleri yanında, 
Üçüncü Dünya çocuklarının daha olumlu bir imgesini kurmaları olmuştur; bu 
imge, bu zamana kadar sanki Üçüncü Dünya çocuklarının tek gerçekliğiymiş gibi, 
1998'de Kara Afrika  haberlerinde tekrar tekrar görülen tek yanlı, olumsuz, hasta, 
zavallı ya da açlıktan ölen çocuklar imgelerine dayanan bir imgeydi. 

Bu pedagojik çalışmaların sonuçları, kültürlerarası bir amaç için eğlenme 
etkinliklerinin ve oyuncakların sınırlı ama yaratıcı bir olanak yarattığına ikna etti. 
Bunu yaparak, çocukları bir yandan birlikte yaşadıkları toplumsal, kültürel ya da 
etnik azınlıklara ya da çoğunluklara karşı, öte yandan da yabancı ülkelerdeki 
insanlara ve toplumlara karşı daha az ön yargılı ergenler ve yetişkinler olmalarını 
sağlamak mümkün görünmektedir. Zaten, 1989'da, Avrupa Konseyi Kültürel 
İşbirliği Kurulu Eğitim Bölümü Kültürler Çatışması Çalışma Grubu kültürlerarası 
pedagojik etkinlikler önerilerine oyun ve oyuncaklar konusunu da dahil etti. 



(GROUPE DE TRAVAIL POUR LA RENCONTRE DES CULTURES, 1989, 
Experiences d  'education  intercıılturelle.  Pistes pour activites pedagogicjues 
interculturelles,  Conseil  de  la Cooperation  Culturelle,  Division de  1 'Enseignement 
Scolaire,  Conseil  de  l'Europe,  Strasbourg,  s. 9-10). 

Bu nedenle, benim çalışmamın uyduğu 'oyuna kültürlerarası yaklaşımı', 
'kültürlerarasının oyuncul yaklaşımı'na bağlamak gereklidir. Bu, günümüz insanı 
için temeldir ve kuşkusuz geleceğin insanı için de temeldir; çünkü, eğer insan 
kendi topluluğunun ve dünya üzerindeki başka toplumların yaşama koşullarının 
evrenselliğini ve özgünlüğünü anlayabilecek bir kişilik geliştirememişse yerel bir 
yaşamda ya da gitgide daha fazla  çokkültürlü ve birbirine bağımlı olan dünya 
yaşamında hayatını sürdürmesi güç olacaktır. Bugünün büyük kentlerinde 
yaratılmış çokkültürlü topluluklarda gençlerin ve yetişkinlerin bu yolla daha uygun 
bir biçimde işlerini görebileceklerini düşünüyorum. 

Son olarak, özellikle Batılı olmayan toplumların araştırmacılarının ve 
araştırma kurumlarının dikkatini kırsal alanlardaki ve kent dışındaki nüfus 
alanlarındaki çocukluğun gelişimine, oyunlara, oyuncaklara çekmek istiyorum. 
Çocuk kültürü üzerine araştırmalara yeterince çaba ve kaynak harcanmadığı 
izlenimini edinmiş bulunuyorum. Eğer bu alanlarda çocukların ve ailelerinin 
durumları iyileştirilirse ve eğer kırsal alanların terk edilmesi engellenebilirse, 
çocukluğun ve onun gelişiminin daha iyi anlaşılması olanaklı olacaktır. 

Notlar 

(1) 1992'ye kadar süren bu alan çalışması ve araştırmam Belgian National 
Foundation for  Scientifıc  Research (Brüksel) tarafından  desteklemiştir. 

(2) Analiz edilen etnoğrafık,  dilsel ve diğer literatür Saharan  and  North 
African  Lııdic  Heritages.  Commented  Bibliography  on Play, Garnes and  Toys 
(NCFL website: http://www.hh.se/ide/ncfl/Publications.html)  kitabımdan 
bulunabilir. 

(3) 1975'te Arbeitsstelle  fur  Humanethologie  of  the Max  Planck  Institnt  fur 
Verhaltenswissenschaft  in Percha bei Starnberg  (Almanya)'e gitme şansım 
olmuştu. Orada İrenâus Eibl-Eibesfeldt  beni insan etolojisi araştırması ile tanıştırdı 
ve bana gerekli film  materyalini ödünç verdi. Ghrip'ler arasında film  çekme 
çocukların kendi aralarındaki ve yetişkinlerle çocuklar arasındaki ilişkiler üzerine 
insan etolojisi ve etnoğrafık  yöntemle çekilmiş bir saat süren 16 mın'lik siyah-
beyaz bir film  (1975) ile bir kız çocuğunun oyuncak yapması konulu renkli 16 
ınm'lik etnoğrafık  bir filmin  (1975) ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bu 
yayımlanmamış filmleri  Nordic Center for  Research on Toys and Educational 
Media'nın arşivine verdim. Bu merkezde ayrıca Fas çocuk oyuncaklarının yapımı 

http://www.hh.se/ide/ncfl/Publications.html


üzerine yayımlanmış bir video-filın  de bulunmaktadır: Rossie Jean-Pierre, Rossie 
Souad. Björn Sterner, 1998, Homemade  Dolls  from  Morocco,  Nordic  Center  for 
Research on Toys  and  Edııcational  Media,  18 dakika. 

(4) Konuyla ilgili olarak Toys,  Culture  and  Society.  An Anthropological 
Approach with Reference  to North  Africa  and  the Sahara  adlı kitabımdaki "Kız 
Çocukların Oyuncakları: Toplumsal Semiyotik Bir Yaklaşım" başlıklı bölüm ile 
Saharan  and  North  African  Ludic  Heritages  adlı kitabımdaki "Oyuncaklar ve 
Yaratıcılık" başlıklı bölüme bakınız. 

(5) Toys,  Culture  and  Society.  Anthropological  Approach \vith Reference  t o 
North  Africa  and  the Sahara  (1999) başlıklı kitabımdan "Oyuncaklar, 
Sosyokültürel Yenidenüretim ve Süreklilik" başlıklı bölüme bakınız. 

(6) Toys,  Culture  and  Society.  Anthropological  Approach with Reference  to 
North  Africa  and  the Sahara  (1999) başlıklı kitabımdan "Oyuncaklar ve 
Yaratıcılık" başlıklı bölüme bakınız. 

(7) Burada, Lancy David F.'in Liberya'da Kpelle'ler arasında özellikle 
altıyla onüç yaşları arasındaki çocukların yetiştirilmeleri üzerine çözümlemeler 
yaptığı çok önemli kitabı Playing  on the Mother-Ground.  Cultural  Routines for 
Children's  Development  (1996, The Guilferd  Press, New York-Londra, XII + 240 
s., resimli)'a gönderme yapıyorum. 

(8) Geleneksel tarzda çocuk yetiştirilmesine süregiden etkisine ilginç bir 
örnek Kenya'da Samburu ve Turkana'lardaki değişen çocukluk dönemine 
adaptasyondan verilebilir: büyükannelerin ve ayrıca geleneksel oyun 
etkinliklerinin, şarkıların, şiirlerin ve öykülerin önemli bir rol oynadığı 'Lmvvate 
sistemi' (bkz.: Bouırıa Joanna, 17. not). 

(9) Fas'ta, oyuncak ticareti üzerine 'Enjeux'nin 1993'te yayımlanan özel bir 
sayısı üst sınıfın  görsel-işitsel medya tarafından,  Avrupa'da moda neyse kuşkusuz 
ondan başlayarak, etkilendiğini göstermektedir. Bu özet değerlendirme yazıda 
yaygın olarak bilinen Barbie oyuncak bebeği kültürel transfere  benzer bir olumsuz 
etki olarak okunmaktadır. Bugünlerde, iyi bir Faslı ailenin küçük kızı mobilyasıyla 
Barbie evine, Barbie giysilerinin tamamına, Barbie'nin Ferrari'sine ve nişanlısına, 
yani bütün Barbie takımına sahip olma gereksinimi içindedir. Bu, Batılı kültürel 
kalıplara uyan bir dünya yaratan bir şeydir. Aynı fenomen,  modalar değişik 
olmakla birlikte, erkek çocuklar arasında da ortaya çıkmaktadır. Şu aralar 
Terminatör benzeri robotlar revaçta ("Le marche du jouet", 1993, in Enjeux, le 
Magazine de l'Entrepise et de l'Economie, n° 58, Kasım, Fas, s. 32-38, s. 35-36). 

(10) A. Dernouny ile A. Chaouite'den (1987, Enfances  Maghrebines, 
Afrique  Orient, Casablanca, 164 s., s. 62) alıntılanan, A. Radi'nin "L'adaptation de 
la famille  au changeınent social dans le Maroc urbain" makalesinden Fransızca bir 
tümcenin çevirisi. 



(11) Rossie'nin "Children's Play, Generations and Gender with Special 
Reference  to the Ghrip (Tunisian Sahara)" adlı çalışmasıyla Gougoulis Cleo'nun 
(ed.) Special  Issue  on Children's  Play (Ethnographica IX, Peloponnesian Folklore 
Foundation, Atina, 256 s., s. 193-201, resimli Yunanca metin s. 57-69, s. 194-195) 
başlıklı çalışmasında Ghrıp çocukluk dönemindeki değişikliklere birkaç referans 
bulunmaktadır. Fas'taki çocukluk dönemindeki değişikliklere şimdiye kadar 
benim verdiğim örnekler oyun ve oyuncaklarla sınırlandırılmıştı (bkz.: Rossie, 
1999, Toys,  Culture  and  Society,  9. Bölüm; Rossie, 1999, Saharan  and  North 
African  Ludic  Heritages.  Children's  Dolls  and  Doll  Play, 3. Sosyo-Kültüıel 
Konular; Rossie, 2001, Saharan  and  North  African  Ludic  Heritages.  The  Animal in 
Play, Games and  Toys,  3. Sosyo-Kültürel Konular). 

(12) Çocukla uzaktan ya da yakından ilişkili endüstri ve hizmetler Fas'ın 
orta sınıfının  değer ve tutumlarını değiştirmek için gerçek bir çaba 
harcamaktadırlar. Bu çaba, ailelerin çocuklarının ve ergenlerinin (metnin altı çizili 
kısmına bkz.) bireyselliğine, Batılı yaşam tarzına eklemlenmelerine ve post-
endlistriyel kültürle tüketici topluma katılımlarına doğrudan etkide bulunmaktadır. 
Aşağıda belirtildiği gibi bir çocuk fuarında  herkesin görebileceği, göz alıcı bir 
biçimde bir fotomontajda,  ayrıca anababalar çocuklarının en uygun fiziksel  ve 
psikolojik gelişimi için ürünlerinin ve hizmetlerinin gerekliliği konusunda ikna 
edilmeye çalışılarak, açıkça gösterilmiştir. Bu bakış açısından, Fransızca reklama 
göre, "Salon de PEnfanf'ın  ilk edisyonu Agadir'de 12 Temmuz-30 Eylül 2000 
tarihleri arasında organize edilmiştir. Eve Communication ve Grama Pub'un, 
Agadir İli, Şehir Meclisi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle birlikte 
organize ettiği bu fuar,  özel gösterimler düzenlemek için yeni yaratılan ideal bir 
Espace Atlantic'te yer alacaktır. Stratejik bir spot olan Agadir Corniche'e bakan bu 
sergi salonu iki ile onsekiz yaşlarındaki çocuklar için bir çocuk fuarı  olarak yaz 
tatilleri sırasındaki sergiler için iyi yerleştirilmiştir. Birinci kısım ürünlerin ve 
hizmetlerin tanıtıldığı sergi kısmıydı. İkinci kısım 1500m2si başka bir sergi için 
kullanılan 7000m2lik bir eğlence parkından oluşuyordu. Sergi yerinde yiyecek, 
oyuncak, giyim, elektronik araç gereç ve eğitimsel oyun sektörlerinden birkaç 
firma  yeni ürünlerini sunacaklar. Birkaç çocuğun katımıyla da çocuk modası 
gösterisi düzenlenecektir. Etkinlikler ve oyunlar da olacaktır. Çocuklarla ilgili 
diğer etkinlikler; ilgili sektörlerdeki profesyoneller,  profesyonel  alıcılar, anababalar 
ve çocuklar arasında toplantılar gibi, yapılanın başarısına katkıda bulunmak ve 
öneriler geliştirme şansı yaratılması için programlandı. Bu fuarın  temel amacı, 
çocuklara, uyumlandırılmış bir çevrede kendilerini özgürce ifade  etmeleri, 
güçlerini toplamaları ve öğrenmeleri için yer açmaktır. Proje, Agadir'deki turizmin 
tanıtımında da kendini göstermektedir. Kraliyet'in farklı  bölgelerinin çocukları 
için bir karşılaşma alanı olarak yaratıldığından bundan ilk faydalanacak  olan 
çocuklar olacaktır. Aynı zamanda çocuk haklarını destekleyen bölgesel dernekler 
kendilerini tanıtma fırsatı  bulacaklar. Birkaç gazeteci bu olayı yakından izlemeleri 
için davet edildi (News.Central [http://news.central.maroc] web sayfasında 
duyuruldu, toute l'actualite marocaine 24h sur 24h en langue française,  9 Temmıız-

http://news.central.maroc


9 Ağostos 2000 [http://news.central.co.ma/promo/planate/default.asp]).  Bu 
tanıtımın başlığı, Kazablanka'da 16-26 Aralık 1993 Salon de l'Enfant,  yaklaşık on 
iki yaşındaki bir erkek çocuğu boydan boya ve on yaşlarındaki bir kız çocuğu da 
bir Amerikan futbol  takımının amigo kızı gibi giyinmiş, kollarını hareket ettirirken 
ve beş yaşlarındaki başka bir oğlan çocuğu da diğer oğlan çocuğu gibi elinde 
elektronik bir oyuncakla göstermektedir. Bana ayrıca önemli görünen başka bir 
konu da, bu çocuk fuarını  destekleyenlerin, projelerinin çocuklar için en büyük 
yararı olarak Fas'ın farklı  bölgelerinden çocukların karşılaşma alanı olmasını 
göstermeleriydi; güneşli sahil ve denizden oluşan doğal çevre bu amaç için 
uygunsuz hale gelmiş gibi. 

(13) Kongredeki sunumumda 59 slayt kullanılmıştır. Bu fotoğrafların  çoğu 
kitaplarımdaki resimlerde bulunabilir. 

(14) Gilbert J. M. bana Ghrip kız çocuklarının mukavvadan oyuncak bebek 
başı hazırladıklarını ya da oyuncak bebeğin tamamını dokuma kumaşlardan 
yaptıklarını söylemişti. 1978'den bu yana Glırip'ler hakkında bütün bilgiyi bana 
Dr. Gilbert J. M. Claus vermiştir (Afrika  Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Ghent 
Üniversitesi, Belçika). 

(15) Sahra ve Kuzey Afrika'lı  erkek çocuklar tarafından  yapılan oyuncak 
bebekler istisnadır ve eğer yapıldıysa da bunlar savaşçılar, tanınmış erkekler, binek 
devesi ya da at sürücüleri, çobanlar ya da katır sürücüleridir. Bkz.: Rossie Jean-
Pierre, 1999, Saharan  and  North  African  Lııdic  Heritages.  Children's  Dolls  and 
Doll  Play. 

(16) Ayrıca, Tuareg kız çocukları, Moor kız çocuklarının yaptığı gibi, 
üzerinde erkek oyuncak bebeğin veya bazen de kadın oyuncak bebeğin olduğu 
oyuncak binek devesi yapmaktadırlar. Bkz.: Rossie Jean-Pierre, 1999, Saharan  and 
North  African  Ludic  Heritages.  Children  's  Dolls  and  Doll  Play. 

(17) İlgili okuyucular Afrika  çocukluğu, oyun ve oyuncaklarla bunların 
evrimini aşağıdaki yakın tarihli kaynaklarda bulabilirler: 

Aguilar Mario L., 1994, "Portraying Society through Children. Play among 
the Waso Boorana of  Kenya", in Anthropos, International Revievv of  Anthropology 
and Linguistics, n° 89, Anthropos Institut, Berlin, s. 29-38. 

Bernar van Leer Foundation, 1994 Building  on People 's  strengths:  early 
childhood  in Africa,  The Hauge, 64 s., resimli. 

Booker Salih, 1995, We  are your children.  The  Kushanda  early childhood 
edııcation  and  care dissemination  programme.  Zimbabwe 1985-1993, Early 
Childhood Development: Practice and Reflections,  Sayı 7, Bernard van Leer 
Foundation, The Hague, 88 s., resimli. 

http://news.central.co.ma/promo/planate/default.asp


Bouma Joanna, 2000, "Kenya: In the enclosure", Early  Childhood  Matters 
içinde, the Bulletin of  the Bernard van Leer Foundation, Bernard van Leer 
Foundation, The Hague, 30-36, resimli. 

Claus Gilbert J. M., 1997, Grossesse, naissance et petite enfance.  Us et 
coutumes chez les Bedouins Ghrip du Sahara tunisien, Conception,  nassance et 
petite enfance  au Maghreb,  Les Cahiers de 1TREMAM, 9/10, Institut de 
Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman, Aix-en-Provence. s. 
181-208, 5 resimli. 

Delaroziere Marie-Françoise et Massal Michel, 1999, Jonets  des  enfants 
d'Afrique.  Regards  sur des  merveilles  d'ingeniosite,  Edisud. Editions UNESCO, 
Paris, 159 s., resimli. 

Dem bele Nagognime Urbain, 1999, "Enfants  Saheliens, ces ancetres 
descendus du eiel" (Mali), Brougere Gilles et Rayna Sylvie, 1999, Culture, 
Enfance  et Education  Prescolaire  - Culture,  Childhood  and  Preschool  Education 
içinde, Unesco, Unversite Paris-Nord et INRP, Paris, 264 s., s. 171-189. 

Early Childhood Matters, the Bulletin of  the Bernard van Leer Foundation, 
The Hague, the Bernard van Leer Foundation'a http://www.bernardvanleer.org 
adresinden ulaşılamamaktadır, eposta: registry@bvleerf.nl  (Early  Childhood 
Matters  bülteni ücretsiz elde edilebilir). 

El Andaloussi Khalid, 1999, "Petite enfance  et education prescolaire au 
Maroc", Brougere Gilles et Rayna Sylvie, 1999, Culture,  Enfance  et Education 
Prescolaire  -Culture,  Childhood  and  Preschool  Education  içinde, Unesco, 
Üniversite Paris-Nord et INRP, Paris, 264 s., s. 101-115. 

Lancy David F., 1996, Playing  on the Mother-Ground.  Cultural  Routines 
for  Children's  Development,  The Guilferd  Press, New York-London, XII + 240 s., 
resimli. 

Salarnone Frank A. ile Salamone Virginia A., 1991, "Children's Games in 
Nigeria Redux: A Consideration of  the 'Uses' of  Play, Play and  Culture  içinde, 
Human Kiııetics Publishers Inc., Champaign (IL), cilt 4, s. 129-138. 

(18) Fas'taki okul öncesi eğitimle ilgili bir tartışma için bkz.: El Andaloussi, 
1999 (17. Nota bkz.). 

(19) David F. Lancy Liberya'da Kpelle çocukluk dönemi üzerine olan 
kitabında eğitimde yöresel kültürü ve oyun biçimlerini kullanma sorununu 
tartışmaktadır, s. 197-198. 

http://www.bernardvanleer.org
mailto:registry@bvleerf.nl


Resimlerin Listesi 

1. Oyuncak bebekleriyle kız çocuklar, sol taraftaki  kız çocuk oyuncak 
bebeğine ilk kez yüz çizmeyi denemiştir, 1975, Ghrip, Sahra, Tunus, fotoğraf:  J. P. 
Rossie. 

2. Başı plastik bir matara olan oyuncak kız bebek, 1991, Ghrip, Sahra, 
Tunus, fotoğraf:  Gilbert J. M. Claus. 

3. Mukavva oyuncak evinde oyuncak bebeğiyle oynayan kız çocuk, 1999, 
Za'ı'da, Fas, fotoğraf:  J. P. Rossie. 

4. Plastik oyuncak kız bebek, 1996, Ignnem, Fas, fotoğraf:  J. P. Rossie. 

5. Islak kumdan oyuncak araba, 1975, Ghrip, Sahra, Tunus, fotoğraf:  J. P. 
Rossie. 

6. Taksi ve şoförü  olma, 1975, Ghrip, Sahra, Tunus, fotoğraf:  J. P. Rossie. 

7. Oyuncak motor, 1995, Ksar Assaka, Fas, fotoğraf:  J. P. Rossie. 

8. Damperli oyuncak kamyon, 1995, Ksar Assaka, Fas, fotoğraf:  J. P. Rossie. 

9. Oyuncak traktör, 1996, Ignem, Fas, fotoğraf:  J. P. Rossie. 
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K Ü Ç Ü K Ç O C U K L A R İÇİN O Y U N C A K PARKI K U R U L M A S I N D A 
T O P L U M S A L RİTÜEL VE E Ğ İ T S E L PROJE* 

(7 yaşın altında çocukları olan anneler için oyuncakların anlamı ve değeri araştırması) 

GILLES BROUGERE 

Çev. Tülin Şener Demir 

Çocuklara neden oyuncak alırız? Kimler alır. hangi nedenle, bu nesneler 
hangi değerleri ve anlamları temsil eder? Bunlar bizim bu çalışmada ele almak 
istediğimiz sorulardır. Açıkça, çocukların oyuncaklara gereksinimleri olduğuna 
ilgimizi kesmek ve annelerin betimlemelerini önyargısız anlamak zorundayız. 

Bugün bir dizi aktör oyuncakların gelişim ve öğrenme araçları olduğunu 
doğrulamaktadır. Oyuncak almadaki neden bu mudur? Aynı zamanda oyuncağın 
çocuğa ulaşma yolunu da göz önüne almalıyız. Bu çalışmada ilgi tek bir oyuncakta 
değil, bütün oyuncakların birikimindedir. Oyuncakların birikimi için George 
Redde'den gelen (1984,1992) ve bir çocuğun kullanabileceği bütün oyuncaklar ve 
oyun nesneleri demek olan "oyuncak parkı" ifadesini  kullanmaktayız. 

Oyuncak satın almak; çocukla bir dialog oluşturmak, ona toplumda yerini 
vermektir. Bu çocukluğun toplumsal olarak üretimi sürecidir. Çocuk biyolojik bir 
varlık olarak değil, onu ilgilendiren eylemler ve tasarımlarla bağlantılı sosyal bir 
varlık olarak analiz edilir (James & Prout, 1990; James, Jenks, & Prout, 1998). 
Oyuncakla ilişki bu toplumsal yapının boyutlarından biridir. 

7 yaşın altındaki çocuklar için oyuncak parkı oluşturmada çözümlemeler 
yapmak için, 1998'den beri, küçük çocukların anneleriyle değişik türlerde 
araştırmalar (survey) gerçekleştirdik. Birincisi, niteliksel bir çalışmaydı, 1998 
baharında gerçekleştirildi ve 9 aylıktan, 5 yaş 7 aylığa kadar çocuğu olan annelerle 
40 derinlemesine görüşmeye dayalıydı. İkincisi, onların günlük yaşamını nasıl 
etkilediğini anlamayı sağlamak için altı yaşın altında çocuğu olan 315 anne ile 

* Çeviri, yazarın kongre sırasında kullandığı kısaltılmış İngilizce metinden yapılmıştır (çn). 



telefonla  yapılan niceliksel bir çalışmaydı. Araştırma (survey); oyuncaklar hangi 
değerleri temsil etmektedir, anneler onların biriktirilmesıne nasıl tepki vermektedir 
ve hangi nedenlerle oyuncaklar eve sokulmaktadır gibi sorulara yer vermektedir. 
Ayrıca 1998'de NPD tarafından  toplanan bir panelde tüketicilerinden elde edilen 
verileri kullandık. Sonuncusu (2000) 7 yaşın altındaki çocuklar için farklı  ritiiel 
kutlamalarda hediye olarak oyuncağın rolü ile ilgili bir anket (300) araştırmasıdır. 

1- Oyuncakların miktarı ve çeşidi 

Günümüzde oyuncakların tartışılmaz özelliklerinden biri, çok sayıda aile 
tarafından  yaygın kullanımıdır. Çocukların yaşa göre sahip oldukları oyuncak 
sayısı üzerinde herhangi bir veriye sahip değiliz. Çocuğun yaşına göre çeşitliliği 
biliyoruz. İlk yılda oyuncak satın alımı önemliyken, dördüncü yılda dramatik 
biçimde artar. Niteliksel veriler, 3 yaşın altındaki çocukların bazı anababalarının 
çok küçük bir çocuk için ne alacaklarını bilmezlerken; diğerlerinin bu yaştaki bir 
çocuğun oyuncaklara ilgi gösterip göstermeyeceğini kendi kendilerine sorduklarını 
göstermektedir. Daha büyük çocuklar oyuncak seçmeyle ilgilendiklerinde ve 
sorduklarında ne seçileceğine ilişkin şüphe ve zorluklar kaybolmaktadır. 

Oyuncak için harcamanın (frank)  kullanıcının yaşına göre dökümü 

Fransa NPD-1998 
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Anketimizde, annelerden birtakım geniş kategorilere göre sahip olunan 
oyuncak sayısını tahmin etmelerini istedik. Bu ölçüm oyuncakların sayısını 
olasılıkla düşük tahmin etmenin öznel bir göstergesi olarak görülebilir. Annelerin 
çoğunluğu (%56) oyuncak sayısını 20 ile 50 arasında tahmin etti. Bu sayı çocuğun 
yaşıyla birlikte artmaktadır. Annelerin %32'si çocuğun 3 ve 5 yaşları arasında ve 
annelerin %31'i de 10 yaşında düzenli olarak oynadıkları oyuncakların sayısını 
ifade  etti. Annelerin yalnızca % 19'u 20 ya da daha fazla  oyuncağı bu kategoride 
aldı, 3 kişi (%1) çocuklarının hiçbir oyuncakla oynamadığını söyledi. Ortalama 
oyuncak sayısı 16'da kaldı. 

Oyuncakların bolluğunun ve sahip olunan oyuncaklar ile düzenli olarak 
kullanılan oyuncaklar arasındaki anlamlı farkın  bu bağlamında, mineler arasında 
çok fazla  oyuncak olduğuna ilişkin bir genel duygu vardır. 

Annelerin % 54'ü çocukların çok fazla  oyuncağa sahip olduğunu 
hissederken, aşağı yukarı örneklemdeki hiç kimse oyuncak yokluğuna işaret etmedi 
(ancak 3 kişi çocuklarının oyuncağının olmamasının yeterli hediye almadıkları için 
olduğunu söyledi). Annelerin %39'u çocuklarının çok fazla  oyuncağı olduğunu, 
çünkü çok fazla  hediye aldıklarını belirtti; % 40'ı çocuğun bu oyuncaklarla 
oynamamasıyla bunun kanıtlandığına inanırken, % 31'i çocuğun hep aynı 
oyuncaklarla oynadığını söyledi. Annelerin çocuklarının yaşı büyüdükçe çok fazla 
sayıda oyuncağa sahip olduklarını söylemeleriyle, çocuğun yaşı tutumları etkiledi 
(çocuk 3 yaşından büyük olduğu zaman %26'sı, buna karşılık çocuk 3 yaşından 
küçük olduğunda %13'ü). Bunun gibi, annelerin %52'si çocuklarının 3 yaşından 
önce doğru miktarda oyuncağa sahip olduğunu söylerken, %38'i aynı görüşü 3 
yaşından büyük çocuklar için belirtti. 
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Anneler oyuncakları kitapları gördükleri gibi görmüyorlar. Kitapların 
birikmesini oyuncakların birikmesinden daha meşru görüyorlar. Oyuncakların yer 



kaplaması ve bazı oyuncaklarla hiç, bazı oyuncaklarla da artık oynanmaması 
gerçeği annelere çok fazla  oyuncak olduğu izlenimini vermektedir. Bu da 
birçoklarını, uygulamadan çok kuramda, çocukların daha fazla  oyuncağa sahip 
olmaması gerektiğine inanmaya sürüklemektedir. 

Annelerin %80'i çocuğun çok fazla  oyuncağa sahip olmaması gerektiğine, 
inanmaktadır. Aslında, çoğu anne bolluğun oyuncak parkının tanımlayıcı bir 
özelliği olduğuna inanmaktadır. Çocuklar fazla  ve bazı durumlarda çok fazla 
oyuncağa sahip görünmektedirler. Zikredilen sıfatlar  en çok "yeterli" (enough) 
"yeterli" (sufficient),  "çok" ya da "çok fazla"  iken, nadiren "çok az" idi. "Az" 
kullanıldığında, 18 aylıktan daha küçük bir çocuğun zaten çok fazla  oyuncağı 
olduğunu düşünen anababaların seçimini göstermektedir. 

"Çok fazla"  bazı nesnel eşikleri değil, ama kullanılmamış ya da artık 
kullanılmayan oyuncakları kastetmektedir. Bunun gibi, "doğru sayıya" sahipler; 
çünkü "hepsiyle oynuyorlar" gibi görünmektedirler. "Çok fazla"  düşüncesi, 
genellikle başka insanların çocuklarının kreşleri kendilerininkinden daha fazla 
oyuncak içeriyormuş ve "çok fazla"ymış  gibi "ötekilere" uygulanmaktadır. Buna 
bağlı olarak, kişinin kendi çocuğunun sahip olduğu oyuncak sayısı her zaman 
"ortalama"ya uydurulur: "Bizim çocuğumuz diğerleri kadar çok oyuncağa sahiptir." 

İdeal çözüm "çok fazla"  ile "çok az" arasındaki ortadır: "Çok fazla  oyuncakla 
çocuk kaybolur ve yoğunlaşamaz; yeterli olmayan oyuncakla da sıkılma tehlikesi 
vardır". Belirsiz gereksinimleri karşılamak için, bazı anababalar tek çözümün çok 
oyuncak almak olduğunu zannederler. Bolluk eninde sonunda farklılığı  (diversity) 
sağlama yolu olarak görülürken, çeşitlilik (variety) bolluk için geçerli neden sayılır. 
Farklılık parola gibi bir şey olur; ancak hareket alanı, sonunda karar veren çocuk 
olduğu için çocuğun zevkleriyle sınırlıdır. Farklılığın temeli belki de bir oyuncak 
parkı düzenlemenin en görülen öğesi olmasıdır. Bu da biriktirmenin tek bir yöne 
eğilmediğini gerçekten garantileyen bir öğedir. 

Çocuk çok fazla  oyuncağa sahip olmamalı 

• Tamamen katılıyorum 
• Biraz katılıyorum 
• Biraz katılmıyorum 
• Hiç katılmıyorum 



2. Hediye verenlerin çeşitliliği 

Bir çocuğun oyuncak biriktirmesine katkıda bulunanlar yalnızca anababalar 
değillerdir. Bizim çalışmamız onların hediyelerinin çocuğun oyuncak koleksiyonda 
yalnızca bir parça olduğunu göstermektedir. 

Akrabalığa göre oyuncağa harcamanın dökümü Fransa NPD-1998 

• Bağlantı yok 
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I Büyükanababalar 

Anababalar 6 yaşın altındakiler için toplam oyuncak harcamasının %46'sım 
yapmaktadır. Çocuğun anne ya da babanın dışındaki akrabaları, daha da çok 
harcamaktadır. Büyükanababalar tek başlarına bu yaş grubu için oyuncakların 
yaklaşık 1/4'ini satın almaktadır. Çocuğun doğduğu yılda ve hatta bazen ikinci 
yılda bile daha yüksek olsa da, akraba olmayanların katkısı küçüktür (%10). 
Çelişkili olarak, ilk yıl boyunca anababaların katkısı en azdır. Ailenin rolü çocuk 
büyüdükçe artmaktadır. 

Tabloda verilen veriler görüşmelerle ortaya çıktı. Büyükanababalar en aktif 
hediye veren gruplardan biridir. Anababalardan sonraki temel hediye verenlerdir ve 
bazen onları bile geçmektedirler. Ne tür oyuncak alacaklarına ilişkin kendi fikirleri 
olabilir ya da annenin onlara rehberlik etmesine izin verebilirler. Teyzeler ve 
amcalar, vaftiz  anababası ve arkadaşlar da oyuncak verirler. Oyuncak parkına 
farklılık  katarlar ve doğum ile ilk birkaç Noel'de ve doğum günlerinde oyuncak 
bolluğundan sorumludurlar. Dışarıdan hediye verenler çocuğun oyuncak 
koleksiyonunu zenginleştirir ve ona anneler tarafından  aranan çeşitliliği verirler. 



3. Çocuğun zevkleri ve isteği 

Aşağıdaki tabloda verilen panelin verileri (oyuncak alanların yarattığı) 
çocuğun isteğinin oyuncak alacakların fikirlerini  nasıl etkilediğini göstermektedir. 

Çocuğun istediği oyuncak harcamaları (bin frank)  NPD-1998 

6 yaş ve altındaki çocuklar için, çocuğun yönettiği harcamalar satın almanın 
% 32'sini tutmaktadır ve yaşla birlikte kesin olarak değişmektedir. Çocuğun 
yönettiği satın almalar yaklaşık 2 yaşında ortaya çıkar (%21,4) ve daha sonra tüm 
oyuncak satın almaların %50'sinde keskin biçimde zirveye tırmanır. 5 yaşından 
itibaren satın alınan oyuncakların yarısı çocuk tarafından  istenmektedir. Aslında 
çocuğun ilgisi iki yaşından itibaren anlamlıdır (bütün oyuncakların 1/4 ve 1/5'i 
arasında). Tür çok küçük olanlarca ve isim 6 yaşındakilerce tercih edilmekle 
birlikte, kabaca yarısı isim yönelimli ve yarısı tür yönelimli istektir. 

Oyuncak satın alınanın amacı çocukların kendileri eğlendirebilecekleri ve 
imgelemlerini kullanabilecekleri bir dünya yaratmak olduğundan, çocukların 
zevkleri, ilgileri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Oyuncak vermek keyif  vermek 
demektir. Bu, amaç eğitimsel olsa bile yapılabilir. Anababalar, bu nedenle, 

çocuğun yaşına göre ilgilerini öğrenmeye çalışmaktadırlar Bunu da 
gözlemleyerek, neye ilgileri olduğunu, neyle oynadıklarını görerek ve neden 
hoşlandıklarını sorarak yaparlar. Amaç kullanılacak oyuncak sunmaktır. 

Çocuğun isteği anababalar tarafından  çok erken bir yaşta (yaklaşık 2 
yaşında; niteliksel verilere uygun olarak) araştırılır ve harekete geçirilir. Çocuğa ne 
tür oyuncaktan hoşlandığı sorulur. Anababalar çocuğu dinlerler, reklamlara nasıl 
tepki verdiğini gözlemlerler ve hatta bir liste bile hazırlarlar (ya da çocuktan 
kataloglardan oyuncak işaretlemesini isterler). Çocuğun seçmeye katılımı 
desteklenir. 
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6 yaşın altındaki çocuklu annelerin çoğunluğu (%67) çocuğun zevklerine 
uymanın önemli olduğunu düşünmektedir. 

Oyuncak satın alırken çocuğun zevkine saygı 

• Tamamen katılıyorum 

H Biraz katılıorum 

• Biraz katılmıyorum 

• Hiç katılmıyorum 

Altı yaşın altındaki çocuklar için bile, annelerin % 59'u çocuğun hangi 
oyuncağı istediğini bildiğini söylemektedir. 

Çocuğu hangi oyuncağı istediğini çok iyi biliyor 

• Tamamen katılıyorum 

• Biraz katılıyorum 

• Biraz katılmıyorum 
• Hiç katılmıyorum 

En yüksek puanlar üç yaş ya da daha büyük çocuklar için kaydedildi 
(tamamen katılıyorum: üç yaşın altındaki çocukların annelerinin %26'sı, üç yaş ya 
da daha büyük çocukların annelerinin %55'i). Tek çocuklu anneler (%21), iki ya da 
daha fazla  çocuğu olan annelerden (%9) daha çok katılmama eğilimindeydiler. 
Deneyim bir çocuğun taleplerini yorumlama yeteneğini etkiliyor gözükmektedir. 
Maddi durumu daha iyi aileler genellikle maddi durumu daha kötü ailelerden daha 
fazla  katılıyorlardı (%30'a karşı %20). Aşağıdaki tablo çocuğun zevklerinin ne 
kadar dikkate alındığını göstermektedir. 



Bu yaşta çatışmaya neden olan istekler sadece bir mağazada ifade  edilen 
"anında oyuncak satın alma" için olanlardır. Bazı anababalar onları kabul etmekte, 
bazıları reddetmekte, bazıları da baştan savmaktadırlar. Anababalar sıklıkla 
çocuğun geçici hevesine teslim olmamaktan söz ederler, ancak davranışlar 
değişiktir. Bütün çocuklar anababalar alışveriş yaparken onlara eşlik etmezler. Bazı 
anababalar küçük çocuklarını yanlarına alırlar, böylece onlar kendileri için oyuncak 
seçebilirler, ancak en küçükler için bu zor olabilir. 

• Çocuğum mağazada oyuncak istediğinde kabul ederim 

• Her ne kadar bazen alsam da, çocuğumun benden oyuncak istemesinden 
hoşlanmam 

• Çocuğum mağazada oyuncak istediğinde hiçbir zaman almam 

• Fikrim yok 

Bu farklı  tutumlar çocuğun doğrudan ya da dolaylı olarak oyuncak parkının 
oluşmasını etkilemesini sağlar. Keyif  üzerindeki vurgu arttıkça, çocuğun katılımı 
artar. Bazı anababalar çocuğun isteklerini mutlak olarak karşılar. 

Çocuğun taleplerinin olduğu gibi haklı olduğuna kimse inanmasa da. 
anababaların faklı  yollarla tepki verdiği bulundu. Bazıları çocuğun TV 
reklamlarından etkilenebileceğinden ve dolayısıyla seçimlerinin onların gerçek 
ilgileriyle uyuşmayacağından korktular. Ancak bir çocuk oyun yoluyla ilgilerinin 
gerçek olduğunu gösterir göstermez, çoğu anababa başka türlü beğenmeyecekleri 
ya da kendi başlarına almayacakları oyuncakları kabul edeceklerdir. 

Bir çocuğun gereksinimleri göz önüne alma süreci şunları içerir: 

Çocuğun yaşamını ve oyununu izlemek 

Tepkilerini almak için onlara bir oyuncak göstermek 

Ne istediklerini bulmak için onları bir mağazaya götürmek 

Oyuncak mağazasında çocuk 



Sözel olarak ifade  edilse de edilmese de isteklerini dinlemek 

Hazırladığı bir listeden seçmek 

Belirli ve kesin taleplerine yanıt vermek 

Bir oyuncak seçmek 

İkinci önemli 

En önemli 

Toplam 
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• Çocuğumun neyle ve nasıl oynadığını görürüm 

^Çocuğumun neden hoşlandığını görürüm 

• Çocuğumu dinlerim 

• Çocuğuma ne istediğini sorarım 

• Çocuğumu benimle birlikte mağazalara götürürüm 

• Ne alacağımı bilirim ve çocuğumun fikrini  dikkate almaya ihtiyacım yoktur 

• Çocuğum danışılmak için çok küçük 

Eğer en önemli etkenleri incelersek, deneklerin üçte birinin her koşulda 
çocukların fikrini  reddettiklerini görürüz. Deneklerin üçte ikisi çocuğun ilgi ya da 
isteğini, doğrudan ya da dolaylı olarak dikkate almaktadır. 

Bu yaş döneminde çocuğu olan anneler için, çocuklarının oyununu izlemek 
temel düşüncedir. Çocuğun ilgisi anababanın yorumuyla birleştirilir. Eğer ikinci 
maddeyi dikkate alırsak (ikinci önemli: çocuğumun neden hoşlandığına bakarım), 
çocuğun talebi çok yüksek oranda dolaylı olarak ortaya çıkar. Çocuğun sözü daha 
az yaygındır (dinleme ve talep etme), ancak yanıtlayıcıların üçte birinden fazlası 
bunu ilk tercihleri yaptıkları için, üç yaşında ya da daha büyük çocuklar için daha 
çok yaygındır. 

Bizim bulgularımız çocuğun fikrinin  göz önüne alınmasının temel olduğunu 
göstermektedir. Çocuğun fikrinin  önemi oyuncağın fiyatıyla  artmaktadır (satın 
almaya ussal yaklaşımı göstermektedir). Daha zengin olan aileler bu fikri  daha az 
ayrıcalıklı olan ailelerden daha çok göz önüne alma eğilimindeydiler (%57'ye 
karşılık %44). 



Çocuğun fikri  temeldir 

50 F altında 50-100 F 100 F üstünde 
oyuncaklar arasında oyuncaklar 

oyuncaklar 
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4. Ritüeller ve hediyeler 

Bir oyuncak hediye olma işleviyle tanımlanmaktadır ("Oyuncak bir 
hediyedir, her gün satın alınmaz"). Bu işlev asıl olarak Noel ve doğum günleri gibi 
kutlamalarda rituel hediyeler sunmada yansıtılır. 

Kutlama yoluyla oyuncağa harcamaların dağılımı Fransa NPD-1998 
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Noel, doğum günlerinin (%20) ardından, oyuncak alımının %60'ından 
fazlasıyla  önde gitmektedir. Diğer kutlamalar ya da hiçbir kutlama geri kalan 
%20'yi göstermektedir. Bu kuralın dışında kalan tek şey çocuğun ilk yılıdır. 
Çocuğun üçüncü yılıyla, Noel -ve doğum günü- ağırlıklı sistem diğer kutlamaların 
ya da hiçbir kutlama olmamasının rolünü aşındırarak, yerini almıştır. Ancak, Noel, 
çocuğun bu rituele başlamasını yansıtarak, çocuğun ilk yılında hâlâ satışların 
%52,2'sini tutmaktadır. 

Bazıları oyuncakların özel bir kutlama için alınmadıklarından gerçekten 
hediye olarak kabul edilmeyeceklerini düşünseler de, Noel ve doğum günleri 
anneler için çok önemlidir. Ritueller oyuncakların bolluğuyla birleşir. Bir hediye 
çocuğa verdiği keyifle  ilişkilidir. Hissedilen keyifle,  iletilen duygularla ve alıcı ile 
verici arasındaki ilişkinin gücüyle tanımlanır. Bu yaşta oyuncakların da önemli 
olmasına karşın, doğum günleri giysi hediyelerine daha kolaylıkla konu olurlar. 

Farklı türlerde noel hediyeleri 

% 100 

• Para 

• İhtiyaçlar 

• Yatakodası süsleri 

• Kitaplar 

• Oyuncaklar 

• Şekerlemeler 

S Giysiler 

• Yanıtsız 

Doğum günleri kutlamalarında bu yaşta oyuncakların hâlâ önemli olduğu 
düşünülse bile giysi vermek daha yaygındır. 



Farklı türlerde doğum günü hediyeleri 

Oyuncaklar bu iki kutlamanın dışında bir role sahipken, görüşmeler 
rituellere karşı belirgin bir önyargı göstermektedir. Bu kutlamaların dışındaki 
oyuncak satın alımı, yalnızca çok küçük çocukların bu rituellerin onlar için bir 
anlamı olmaması temelinde haklı görülebilir. 

Anket, kutlamaların rolünün oyuncak felsefesinde  temel bir öge olarak 
algılandığını göstermektedir. 

Oyuncak satın almak için bir kutlama olmalı 
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Oyuncaklar noel ve doğum günü için satın alınır 

50 F altında 50-100 F arasında 100 F üstünde 
oyuncaklar oyuncaklar oyuncaklar 

Kutlamalar 50 Frankın üzerinde artan bir önem kazanmakta ve annelerin 
%80'i için 100 Frankın üzerindeki oyuncaklar için baskın etken olmaktadır. 
Yalnızca 50 Frankın altında tutan oyuncaklar, hediye olarak sunulacak bir kutlama 
gerektirmeyen nesneler olarak algılanmaktadır. Ne var ki, kutlamanın olmaması 3 
yaşından büyük çocuklar için daha az yaygındır (%19'a karşı %10). 50 Frank ve 
100 Frank arası, annelerin çoğunluğu kutlamaları 3 yaşından büyük çocuklar için 
tercih etti (%53'e karşı %34). 100 Frank'ın üzerinde değeri olan oyuncaklar için, 
kutlamanın olmaması, iki yaşın altındaki çocuklar için daha fazla  kabul edildi (% 
25'e karşı % 14). Ancak annelerin % 75'i iki yaş ya da altındaki çocuklar için 100 
Frank'ın üzerinde bir hediye vermek için bir kutlama istediler. Yaş, kutlamaların 
önemini sınırlarken, onu ortadan kaldırmamaktadır. Annelerin %10'u için, en az 
kutlama-yönelimli senaryo, iki yaşın altındaki çocuklar için ve 50 Frank'ın altında 
değeri olan hediyelerdi. Kutlamalar 2 ya da daha fazla  çocuğu olan ailelerde daha 
yaygındır. Birkaç çocuğun varlığı kutlamaların gözlemlenmesi için baskı yapar. Bu 
da geri dönerek çocukların taleplerini düzenlemek için kullanılır. 

Kutlamaları özellikle ele aldıkları için, Noel ve doğum günlerine ilişki 
istatistikler, daha öncekilerle oldukça simetriktir. Aynı farklılığı  yaşa göre bulduk 
ve Noel ve doğum günlerinin önemi iki ya da daha fazla  çocuklu ailelerde daha 
fazladır  (annelerin % 55'i % 37'ye karşı bu tür kutlamaları 50 ve 100 Franklık satın 
alına için önemli olarak gördü). Annenin mesleği kutlamalar dışında ve Noel ve 
doğum günleri dışında oyuncak satın almayı kolaylaştırarak aksi yönde sonuç 
doğuruyor gözükmektedir (%15'e karşı %26'sı hayır diye yanıt verdi). 



Her ne kadar Noel ve doğum günleri dışındaki kutlamalar, okulla ilgili 
etkinlikleri ödüllendirme arzusundan (%17), satın alma düıtüsü (%15) ve çeşitli 
olaylara (partiler, tatiller, paskalya, vb.) kadar değişse de, annelerin yalnızca 
%24'ü herhangi bir kutlama olmaksızın oyuncak aldıklarını söylediler. Bir 
oyuncağın satın alınması için kutlamalar akılcı (öğrenme ve gelişine) olmaktan çok 
toplumsal ya da öznel gibidirler. Oyuncaklar toplumsal ritüelleri ailevi ve kişisel 
ritüellerle birleştiren ritüelin bir parçasıdır. Bir filmin  gösterime başlaması ya da 
promosyonlar gibi ticari ritüeller, nadiren bağımsız kutlamalar oluştururlar. 

Kutlama üzerindeki vurgunun arkasında -küçük değerdeki maddelerin 
dışında- yersiz alışverişi üstlenmeyi reddetme yatmaktadır. Oyuncak satın alma 
toplumsal bir eylemdir ve annenin bu eylemin çocuk için önemini farkettiği  andan 
itibaren eyleme hak verilebilir. Anneler oyuncakları nedensiz 
doğrulamamaktadırlar, çünkü çocuklarının şeylerin bedava gelmediğini 
anlamalarını istemektedirler. Bu nedenle toplumsal zorunluluklar (Noel ve 
doğumgünleri) çocuğun gereksinimlerinden daha çok tercih edilir, çünkü büyük 
olasılıkla bu gereksinimler genellikle eğlence ve keyifle  ve marjinal olarak eğitimle 
birleşirler. 

Özel kutlamalar hediye verenlere hediye sunma için fırsatlar  sağlar. Çocuğun 
kutlaması kavramı önemlidir ve oyuncağın keyif  imgesiyle bağdaşır. İster Noel -
bütün çocuklar için bir kutlama-, ister bir doğum günü -belirli bir çocuğun 
kutlaması- olsun, oyuncaklar çocuğa kutlama yapma ve zevkle tanışma olanağını 
sağlar. Bizim toplumumuzda zevk alma tüketimle ilişkilidir. 

Oyuncak parkının oluşumunda kutlamaları kullanmak için ekonomik bir 
neden vardır. Anababalar, Noel'in hediyeleri içermesinden dolayı çocuğun oyuncak 
parkını kurmada da kullanılabileceğine inanmaktadırlar. Bir koleksiyon ihtiyaç 
olduğu ya da ihtiyaç duyulduğunda değil, parça parça ve kutlamalar ortaya 
çıktığında toplanır. Bu, arzu, istem ve tüketimi kontrol etmeye ve çocuğun 
isteklerinin doyurulmasını bir sonraki kutlamaya kadar ertelemeye yardımcı olur. 

Kutlamalar, keyifı-hediye  çağrışımından dolayı, çocuğun hediye seçimine 
katılımını güdülemektedir. Aynı zamanda anababaların oyuncak satın almayı belirli 
dönemlerle sınırlandırmalarına ve çocuğun oyuncak isteğini kontrol etme ve idare 
etmelerine olanak vermektedir. Eğer hediyeler çocukların kutlamaları için haklı ise, 
anababalar çocuklarına rahatlıkla boyun eğerler. Bizim çalışmamız annelerin 
isteklerle boğulmaktan korktuklarını göstermektedir. Toplum bu istekleri idare 
etmenin araçlarını onlara sunmaktadır. Anababalar, çok bağlı göründükleri 
toplumsal ritüelleri çocuk için bir oyun dünyası inşa etmek için kullanırlar. 

5- Keyif  ya da eğitim 

Görüşmelerimizde oyuncaklar temelde pozitif  bir değer olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sayıları (bazılarınca aşırı olarak düşünüldü) ve işlevleri (bazı türden 
oyuncaklar uygunsuz yada yararsız olarak değerlendirildi) hakkında bazı kuşkular 



belirtildi. Bazılarına göre eğitimsel oyuncaklardı, diğerlerine göre ise canavarlar ya 
da çizgi film  karakterleri, hatta bazen de elektronik oyunlar. Genel duygu 
oyuncakların çocukluğun temel özelliklerini cisimleştirdiği ve dolayısıyla yemek 
yeme ve uyuma gibi çocuğun yaşamının parçası olduğu idi. "Çocukluk oyun 
oynamak içindir." 

En kuşkulu anneler bile kaçınılamaz bir sosyal norm olduğu için 
oyuncakların gerekli olduğunu kabul ettiler: "Başkaları gibi olmalı". Psikolojik bir 
işlevi göstermeden önce, oyuncak, toplumsal zorlamalarla yönetilen toplumsal bir 
gereklilik olarak işlev görür. Anababaların oyuncakların çocuğa sunulmasını 
önleyemediği ve önlemeyeceği açıktır. Oyuncak tüketimiyle ilgili karışık duyguları 
olabilir, ama onu reddedemezler. 

Görüşme yapılanların büyük çoğunluğu için oyuncaklar maruz kaldıkları bir 
zorunluluk değil, ancak çocuklarının yaşamında kesinlikle yaşamsal bir özelliktir. 
Bunun için iki neden vardır: Eğlence (keyif,  eğlenme, duygu, kaçış) ve eğitim 
(öğrenme, oyuncaklar bir amaç sunarlar ve imgelemeyi geliştirirler). Birincisi daha 
ağır basan nedendir. Bazı anneler için bu, öğrenmenin okulla ve belirli nesnelerle 
(kitaplar) sınırlandırılması temelinde, oyuncağın eğitimsel amacını reddetmeye 
eşlik eden tek nedendir. Keyif  ve eğlenme yanı eğitimsel yanına üstün gelirken, 
ikincisini yok etmemektedir. Bazı ailelerde, anneler karşı çıkarken büyükanneler 
eğitimselJ^nmı vurgulamaktadır. Bu; bir kuşak boşluğuna bağlı olsa da olmasa da 
-oyuncakların eğitimsel değeri üzerinde büyütülen kuşak bu inançtan uzaklaşıyor 
ve eğlenmeyi vurguluyor- yalnızca daha çok araştırmanın yanıtlayabileceği bir 
sorudur. 

Bir oyuncak çocuğa keyif  veren bir hediyedir 

ü Tamamen 
katılıyorum 

• Biraz katılıyorum 

• Biraz katılmıyorum 

• Hiç katılmıyorum 



Bir oyuncağın ilk işlevi çocuğa hemen keyif  vermesidir 

50 F altında 50-100 F 100 F üstünde 
oyuncaklar arasında oyuncaklar 

oyuncaklar 

Eğitimsel söylemin baskın olduğu yerde, bu nadiren tek başınadır. Genellikle 
eğlenceyle eşlik edilir. Oyuncağın kesin yararı örnekleri (oyuncağı eğitimsel 
amacıyla tanımlayan anneler de) nadirdir; dolayısıyla yarar daha geniş doğrudan 
eğitimsel olmayan anlamda tanımlanır. 

Oyuncağın ikili amacına (birincil eğlence, ikincil eğitim) ek olarak, 
oyuncağın meşguliyet değerinin daha az bilinen, daha çok popüler bir yönünü 
bulduk. Bu yön, eğlence düşüncesine karşı gelmezken bir anlamda alaycıdır, çünkü 
anababalar oyuncaklar olmadan çocuklarıyla ne yapacaklarını bilmeyeceklerdi. "Bu 
onları oyalamaktadır. Biz meşgulüz ve her zaman onlara bakamayız." 

Diğer hediye verenler olduğu kadar anneler için de oyuncakların hangi 
yönlerinin en önemli olduğunu görmek ilginçtir. 



Oyuncağın işlevi 

• Eğlenmek 
M Tatmin etmek 
• Gelişmek 
• Öğrenmek 
• Oyalanmak 

:3 
ca 

Keyif  işlevi (eğlenme ve tatmin olma) eğitimsel değerlerden (öğrenme ve 
gelişme) çok daha fazla  önemlidir. 

• Keyif  (eğlenme+tatmin) B Eğitim (öğrenme+gelişme) 



Annelerin yanıtlarına dayalı olarak, geniş anlamda eğitimin (gelişim artı 
öğrenme) anababalar için diğer hediye verenlere daha önemli olduğunu görüyoruz. 
Eğlence boyutu babalar arasında anneler arasında olduğundan daha güçlü ve diğer 
hediye verenler arasında daha üstündür. Tatmin işlevi babalarda ve özellikle 
annelerde oyuncağın eğitim değeriyle dengelenmektedir. Keyif  işlevi (eğlenme artı 
tatmin) dışardan hediye verenler için anababalardan daha baskındır. Anababalar 
eğitimsel bir sorumluluğu varsayarlar, ama keyif  boyutunu vurgulamazlar. 

Öğrenme, çalışan anneler için daha önemlidir (% 17'ye karşı % 8). Gelişim 
ilk kez anne olanlar için (% 31 'e karşı % 60) ve en genç anneler için (% 28'e karşı 
% 15) daha önemlidir. Deneyim eğitime kıyasla keyif  boyutuna daha çok 
bağlanmayı doğurur. Eğlence boyutu ayrıcalıklı çevrelerden gelen anneler için 
daha önemli gözükmektedir (% 32'ye karşı % 22). 

6. Sonuç 

Bu bulgular bize oyuncakların Fransa'da anneler tarafından  görülen rolünün 
görece tutarlı ve tipik bir resmini vermektedir. Çocuğun yaşamında oyuncak 
önemli bir nesnedir, ancak oynadığı rol, annelerin çoğunun reddetmediği eğitimsel 
değerinden çok, keyif  ve tatmin işlevleriyle ilgilidir. Oyuncağın bu hazcı yorumu, 
kolektif  toplumsal ritueller (Noel gibi) ya da aile rituelleri bağlamında bir hediye 
olarak toplumsal işlevinden gelmektedir. Oyuncak parkı önemli ölçüde 
büyükanababalar ve ailenin diğer üyeleri tarafından  desteklenen ve güdülenen 
toplumsal ritüeller aracılığıyla oluşturulmaktadır. Bu sistem çocuğun yaşamına çok 
erken bir evrede girer. Üç yaşından küçük çocukların durumunda daha az görülse 
de, yerini almaktadır. Bu, çocuğun zevklerinin dikkate alındığı bağlamdır. Önemli 
olan çocuğu mutlu etmektir ve bunu iki misli yapmaktır. Çünkü çocuğun nesneden 
alacağı keyif,  hediye alma keyfini  (ve şüphesiz, verenin hediye verme keyfini)  iki 
katma çıkarmaktadır. 

Çocuğun zevklerini göz önüne almak çok erken başlar, ancak en azından 
bizim yaş dilimimiz için çoğu zaman dolaylı bir biçim alır. Çocuk dinlenirse ve ona 
fikri  sorulursa, ona doyum verecek oyuncağı seçmek için oynadığı görülür. Ancak 
çocuk aldığı bütün hediyelerle oynamadığı için, bu -anababalar mücadele ediyor 
görünmeseler de- olumsuz bir özellik olarak görülen aşırı bolluk duygusu yaratır. 
Bunun nedeni, hediye olarak sunulan oyuncakların bazıları kullanılmadığı için, 
hangilerinin fazla  olduğunu önceden bilmenin zor olmasıdır. Çoğu annenin hediye 
verenlere seçme özgürlüğü vermeyi tercih etmesi durumu karıştırır. Oyuncaklar 
eğlence ve kendini tatmin içindir. Ne var ki, her yeni oyuncağın belirli bir çocuk 
için bu işlevi sağlayacağı güvenilir bir formül  yoktur. Her ne kadar başarı garantisi 
olmasa da bu, çocukların neden dinlenmesi gerektiğini gösterir. Oyuncaklarla 
sağlanan keyfin  dolaysızlığı çocuklar için esastır. Hediyenin olası başarısızlığı, 
oyuncakları değişik sunmasının tamamen uygun olduğu düşünülen imalatçıya 
atfedilemez.  Bu nedenle, her çocuk için uygun oyuncakları bulmak zor değildir. 



Oyuncakların ritüeller bağlamındaki toplumsal işlevi çocuğun oyun çevresi 
oluşturmasına katkıda bulunur. Bu da şüphesiz oyuncakların keyif  işlevinin dile 
getirilmemiş bir yönü olan bolluğu yaratır. 

Anababanın düşünme biçimi oyuncak parkının ana bölümünü açıklamaz. Bir 
anne şöyle demektedir: "Çocuğumuzu eğitmek için yalnız değiliz; 
büyükanababalar, bakıcılar, vb. var ve etraftaki  bütün aile çocuğun eğitimiyle 
ilgilidir". 

Her ne kadar hediyeler eğitimsel işlev gösterseler de. bir oyuncak parkının 
şeklini belirleyen keyif  ve toplumsal işlevleridir. Bu bir koleksiyonun mantıksız 
seçimlere dayalı olduğu anlamına gelmez. Bir koleksiyonun mantığı psikolojik ve 
eğitimsel terimlerle değil, ancak duygusal ve toplumsal terimlerle (anababanın 
çocukla ilişkisi, çocuğun toplumsal iletişim ağını özümlemesi) tanımlanır. 
Çeşitlilik etkeni şüphesiz, çocukların çoğuna oyuncak parkında mutlaka 
anababaların istedikleri olmaksızın farklı  eğlence kaynaklan bulmalarını sağlar. 
Oyuncakları anlamak için onları anababalar ile çocuklar arasındaki toplumsal ve 
duygusal ilişkiler içerisine yerleştirmeliyiz. Bu sık dokulu aile ilişkilerinin kendisi 
daha geniş bir toplumsal bağlam çerçevesinde bulunur ve çocuk-merkezli 
toplumsal ritüeller içinde tanımlanırlar. 

Hediye verme ritüelleri oyuncakların değerinde büyük etkiye sahiptir. En 
önemli değeri (verme ve alma) keyiftir  ve çocuğun arzusunu dikkate almaktadır. 
Biz, Amerikan oyuncaklarının yüzyıl boyunca eğitimden eğlenceye geçişini 
gösteren Cross'la (1997) aynı fikirdeyiz.  Hediye, çocuğun keyfi  ve rituel kutlamalar 
arasında bir ilişki vardır gibi görünmektedir. Burada oyuncak parkını toplumsal 
mantıkla açıklamaya çalıştık. 
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İSLAM U Y G A R L I Ğ I N D A BİR 'ÇOCUKLUK' KAVRAMI VAR MI? 

AVNER GIL'ADI 

Çev. Tolga Şenkaya 

Kasım  2000 'de  İsrail  ve işgal altındaki  topraklarda, 
güvenlik  güçleriyle  yapılan çarpışmalarda  hayatlarını  kaybetmiş  olan 

Filistinli  çocukların  ve genç insanların anısına. 

"Çocuk yetiştirme uygulamaları, eğitim yöntemleri ve ebeveyn-çocuk 
ilişkilerinin belirlemesinde biyolojik yasalar kadar kültürel yapı da etkilidir. Bunlar 
tarihsel gelişim içinde değişiklik göstermektedirler ve dolayısıyla tarihsel yapıya 
bağlı olarak değişken etkenlerdir. Bunlar, belirli bir toplum için, maddi kültür ve 
ekonomik durum, tıbbi bilgi düzeyi, hijyenik standartlar, politik ve sosyal yapı ve 
yaygın olan inanç ve değer sistemleri gözönüne alınarak incelenmelidir. Çocuk 
yetiştirme ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini sadece içgüdü ve doğal uygulamalar 
temelinde değerlendirmek pek doğru olmasa da, bu anlamda tabii ki değişmez bazı 
etkenler vardır. Gelişim sürecinin önemli bir bölümü biyolojik olarak belirlenmekte 
ve toplum varlığının devamı, çocukların hayatta kalabilmek için yaşamlarının 
belirli bir dönemine kadar beslenmeye ve korunmaya ihtiyaçları olduğu gerçeğini 
kabul etmek ile mümkündür. Çocuk besleyip büyütme geleneğine sahip olmayan 
hiçbir toplum varlığını sürdüremez. Aynı şekilde, kendi varlığının ve hedeflerinin 
farkında  olsa dahi, bilgisini ve kültürel geleneklerini çocukluğun son evrelerinde 
aktarmayan hiçbir toplum hayatta kalamaz." Bunlar, Philippe Aries'in tartışılır 
tezlerine bir tepki olan Childhood  in the Middle  Ages (Ortaçağ'da [Avrupa'da] 
Çocukluk) adlı kitabın yazarı Shulamith Shahar'ın çıkarımlarından bazılarıdır. 
Aries, L'enfance  et la vie familiale  soııs I'ancien  regime (İngilizcesi Çocukluğun 
Yüzyılları)  adlı öncü kitabında, erken çocukluk dönemiyle ilgili olarak, değişmez 
ve evrensel olguları gözardı eder; bunlar, çocukların özel ihtiyaçlarının tanınması 
ve çocukların kültürel oluşumun bir sonucu ve tarihsel bir olgu olarak yaşamlarını 
sürdürmelerini sağlayacak çabaları göstermeye hazır oluşun tanınmasıdır. Aries, 



yandan bunlar arasında bir ahenk kurma çabasıdır. Bunlar, ölüm anında duygusal 
tepki ile sonuçlanan güçlü psikolojik bağları ortaya çıkarttığı gibi insanın kendisini 
frenleyip  kontrol etmesini ister ve hatta çocuk ölümlerinin dinsel açıdan "avantaj" 
olarak görülebileceğini belirtir. 

Mııhammed Peygaıııber'in, küçük oğlu İbrahim'in ve bazı kız evlatlarının ve 
torunlarının ölümlerine gösterdiği tepkiyi anlatan hadis raporları, bu iki tepki 
arasındaki uyumsuzluğu ve yazarların bu uyumsuzluğu ortadan kaldırma çabalarını 
göstermek için aktarılmıştır. Bu raporların çoğu ortak bir yapıya sahiptir: 
Peygamberin duygusal (bazen de kuvvetli) bir biçimde acısını dile getirmesi bazı 
inananların peygamberlerin sarsılmazlığı konusunda kuşkuya kapılmalarına yol 
açmıştır. Bunun üzerine Muhammed Peygamber, sınırlı bir dereceye kadar 
duygusallık gösterilmesine izin verip, bu anlamda aşırılığı yasaklayan bir uzlaşı 
formülü  sunmuştur. 

M.S. 10. yüzyıldan başlamak üzere İslam ülkelerinde çocuklar ile ilgili özel 
yasal risaleler görülmeye başlamıştır. Örneğin, M.S 12. yüzyılda yaşamış olan 
Hanefi  kadısı Muhammed b. Mahmud al Asrushani, Müslüman çocuklarla ilgili 
{Ahkam  al-sighar)  kural ve düzenlemeleri içeren ayrıntılı eserinde (Kahire baskısı 
iki cilt), çocuk evlilikleri, çocukların yasal durumları ve ceza yasalarına ne ölçüde 
tabi oldukları konuları ile bağlantılı olarak çocuk bakımı ve korunması konularını 
sistematik olarak tartışır. Diğer bilginler eserlerinin bazılarını daha spesifik 
sorulara ayırmışlardır. Nitekim, Maliki kadısı Ali b. Muhammed al-Qabisi 
(Quayrawan yakınındaki Qabis'ten), al-Risala al-mufassila  (Öğrencilerin 
Koşullarına ve Öğretmenleri ve Öğrencileri Yöneten Yasalara İlişkin Risale) adlı 
eserinde. M.S. 10. ve 11. yüzyılda, İslam dünyasının her yerinde yaygın olan 
(çoğunlukla dinsel) temel eğitim kurumlarında (kut  t ab) hocalar tarafından 
uygulanan kural ve yöntemleri anlatmaktadır. 

Çocukluğun tamamen farklı  bazı yönlerini, M.S. 14 yüzyılda yaşamış Şamlı 
bir Hanbeli kadısı olan İbn Qavyiın al -Javvziyya, Tuhfat  al-mawdud  bi-ahkam al-
mawlud  adlı kitabında tartışmıştır. Bu derleme, çocuk yetiştirilmesi ile ilgili yasal 
kurallar ve yaygın adetler konusunda bir bilgi kaynağıdır. Eserin hemen başında 
çocuk sahibi olmanın avantajları ve kız çocukları reddetmenin bir suç olduğu 
vurgulanmaktadır. Daha sonra, cenin de dahil olmak üzere insan hayatının çeşitli 
evrelerinde, çocuk eğitimi, ahlaki eğitim, çocuk büyütmenin hijyenik şartları ile 
ilgili çeşitli uygulama ve törenlerin anlatıldığı uzun bölümler yer almaktadır. Son 
iki bölümde ise "popüler" bilim ve dinin gerçek ortak yaşamına (simbiyoz) ilişkin 
etkileyici örnekler verilmektedir. Burada, karşılıklı bir konuşmada, Hipokrat'ın 
sözleri Kur'an ve Peygamberi, Kur'an ve Peygamber de Hipokrat'ı açıklar (B. 
Musallam, Sex and  Society  in islam, Cambridge, 1983, s. 55 ve 49-52). 

Fetvalar (fatawa)  -aslında daha somut dinsel sorunlar ve bunların çözümleri 
ile ilgilidir- modern-öncesi İslam toplumlarındaki çocukluğun tarihi için büyük 
önem taşır. 15. yüzyılda Fez'de Ahmad al-Wansharisi'nin al-Mi'yar  al-nnı'rib 



(Önlemler İçin Açık Styandartlar) başlığı altında topladığı büyük derleme özellikle 
vurgulanmalıdır. Eserde çocuk emzirme konusunda derlemeye alınmış iki risalenin 
yanı sıra, çocuklarla ilgili birçok konuyu değişik yönlerden ele alan onlarca fetva 
yer almaktadır. 

İslam hukukuna göre, çocukluk fiziksel  olgunluk ve çocuğun kendi ilişki ve 
hareketlerini kontrol etmeye başlaması ile sona erer. Fiziksel olgunluk işaretlerinin 
olmaması durumunda ise genellikle 15 yaş, hem erkekler hem de kızlar için 
çocukluk ile yetişkinlik arasındaki sınırı belirlemektedir. Belirli yetişkin 
görevlerini yerine getirebilme, erkek ve kız çocuklar için zihinsel olgunluğun da 
göstergesi sayılmaktaydı. 

Genel olarak İslam hukuku çocukları narin, kırılgan ve bağımlı yaratıklar 
olarak görüp onların bedenini ve varlığını korumak amacıyla çeşitli yasalar 
üretmiştir. Bazı davalarda çocuğun çıkarları ebeveynlerinin çıkarlarına yeğ 
tutulmaktadır. Tedbirli ve şefkatli  kabul edilen babalar çocuklarını koruma, onların 
hamisi olma hakkını saklı tutarlar. Çocuklar resmen annelerinin değil, babalarının 
himayesi altındadır. Tedbirli ve şefkatli  kabul edilen babalar çocuklarını koruma, 
onların hamisi olma (yvilaya) hakkını saklı tutarlar. Bu, fiziksel,  sosyal ve eğitim ile 
ilgili sorumlulukların hepsi dahil olmak üzere, hem kişinin hem de mülkiyetin 
korunmasını kapsıyordu. Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında, sevgi, şefkat  dolu ve 
yumuşak huylu kabul edilen annelerine emanet edilirler ve tartışmalı durumlarda 
örneğin boşanma halinde çocukları bu süre boyunca himaye etme hakkına anneler 
sahip olurlar. 

Çocuğun özel yasal konumu ritüel alana ve diğer alanlara yansır. Çocuklar 
kanunen yetersiz ve yasaklı (hajr)  oldukları için. anlaşma yapmaya yetkili 
değillerdir ve ceza yasası hükümlerine tamamen tabi değillerdir. Bu yüzden aklı 
başında ve belirli bir yaşa gelmiş Müslümanlar gibi cezalandırılmazlar. Yine de 
İslam hukuku çocukluğu belirli evreler halinde ele alır: Tamamen yetersiz olan 
bebek (lif7)  bazı mali yükümlülükler altına girebilir. Bir küçük çocuk (sabiyy, 
saghir) mali anlaşmalar yapabildiği gibi bazı bağışları ve hayır amaçlı hediyeleri 
kabul edebilir. Bir âkil (sabiyy ya'qilu)  mümeyyiz (mumayyiz) küçük çocuk ise 
İslamı kabul edebilir, eğer köle ise kölelikten azat (nıukataba)  sözleşmesi yapabilir, 
vekalet verebilir. 

Arapça'ya tercüme edilmiş ve Müslüman doktorlar tarafından  geliştirilmiş 
Yunanca tıbbi yazılar jinekoloji, çocuk doğum ve hastalıkları konularını içermekte 
idi. Bu konular 10. ve 11. yüzyıllarda yaşamış olan al-Majusi ve İbn-i Sina 
tarafından  hazırlanmış kapsamlı tıbbi ansiklopedilerde ele alınmıştır. M.S. 10. 
yüzyılda yaşamış olan İbn-i al-Jazzar'ın Kitab  siyasat al-sibyan (Çocuk Yetiştirme 
Kitabı) adlı eseri İslami bilim edebiyatında çocuk hastalıkları ile sistematik ve çok 
geniş bir biçimde ilgilenen en eski eserdir. İbn-i al-Jazzar klasik tıbbi eserlerden 
-özellikle GaleıVden- yaptığı alıntıları belirttikten sonra, pediatride kapsamlı ve 
sistematik derlemelerin yokluğunu ortaya koyar. Böylece İbn-i al-Jazzar'ın yapmış 
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olduğu bu derleme öncü bir çalışma olarak sunulmaktadır. Siyasat  al sibyariın ilk 
altı bölümünde yeni doğmuş bebeğin bakımı için gerekli hijyenik şartlar ve süt 
verme ile ilgili konular yer almaktadır. Bunu izleyen on beş bölümde çocuk 
hastalıkları ve bunların tedavileri yer almaktadır. Bu konular vücudun bölümlerine 
göre, kafadan  başlayıp mesaneye doğru olmak üzere sıralanmıştır. Çocuğun 
karakter ve ahlak yapısını konu alan son bir bölümün eklenmesiyle çocuk bedeni 
ve ruhu arasında karşılıklı ilişkiler olduğu kavramı ortaya konulmaktadır. Siyasal 
al-sibyan kitabında çocuklara özel anlayış, davranış ve bakımı hak eden canlılar 
olarak bakılması okuyucuyu gerçekten etkiliyor. Küçük çocukların bakımıyla 
bağlantılı pratik sorunların yanında, doğuştan eğilimler ve kazanılmış özellikler 
aıasındaki ilişkiler, doğal eğilimlerdeki değişkenlik, annenin ve çocuğun fiziksel  ve 
psikolojik özellikleri arasındaki ilişkiler, çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar  ve 
çocukluğun evreleri gibi kuramsal konular da tartışılmıştır. Buradaki öneriler 
bebeğe doğum sonrası nasıl davıanılması gerektiğini, nasıl beslenmesi gerektiğini, 
beşiğinin nasıl hazırlanacağını, nasıl yıkanıp sallanacağını, ağlayan çocuğun nasıl 
susturulacağım ve nasıl eğlendirileceğini de içermektedir. Etkileyici olan bir başka 
konu da, çocuk patolojisi ve çocuk patolojisi ile yetişkin patolojisi arasındaki 
farklılıklar  konusunda verilen ayrıntılı bilgilerdir. Şurası açıktır ki, Müslüman 
doktorlar çocuk hastalıkları konusuna, belki de Yunan doktorlarının daha önceki 
dönemde göstermiş olduğundan da çok fazla  önem vermişlerdir. Kaynakları ne 
olursa olsun Müslüman doktorlar çocuklar konusunda, hem fiziksel  hem de 
biyolojik anlamda, çok zengin ve çeşitli bilgiye sahiptirler. 

Diğer tıbbi teorilerle birlikte çocuk hastalıkları konusunda Yunanca'dan 9. ve 
10. yüzyıllarda yapılan tercümelerin, Arapça metinlerde 10. ve 11. yüzyılda 
kullanılmaya başlanması ve Müslüman din adamları ve düşünürler arasında daha 
yaygın hale gelmesi ilginçtir. Bu kişiler daha sonra çocuk yetiştirilmesi ile ilgili 
konuları incelemiş, popüler hale getirmiş ve kendi fikirleriyle  genişletmişler, hatta 
bazen bu eserlerini ahlaki yasaları desteklemek için ispat olarak göstermişlerdir. Bu 
arada benzer bir süreç çocuğun ahlaki yönden eğitimi konusunda da görülmektedir. 
M.S. 11. ve 12. yüzyıllarda yaşamış olan ünlü din bilgini al-Ghazali gibi birçok din 
otoritesi de kendi öğretilerini büyük ölçüde Yunan ahlaki ve psikolojik 
düşüncelerine dayandırmış ve inceleyip işledikten sonra İslam dünya görüşüne 
sokmuştur. 

Sayıları çok fazla  olan biyografik  edebiyat örnekleri arasında, bir yandan, 
insanların gerçek yaşamları ile ilgili somut ayrıntılar veren ve genellikle bu 
insanların çocuklukları ve çocuk iken gördükleri eğitim konularını işleyen kitaplar 
vardır: M.S. 11. yüzyılda yaşamış al-Khatib al-Baghdadi'nin Ta'rikh  Baghdatl 
(Bağdat Tarihi) ve al-Sakhawi'nin al-Daw'  al-lami'fı  a'yan al-cjarn al -qarn al-tasi 
(9. Hicri Yüzyıl Ünlülerinin Hayatlarına Bir Bakış) adlı kitapları gibi. Öte yandan, 
kutsal ve efsanevi  nitelikli (hagiographical) eserler de vardı. Burada önemli kişinin 
hayatındaki erken dönemleri hatta doğum öncesindeki dönem, bu kişinin ne kadar 
önemli ve diğer insanlardan ne kadar farklı  olduğunu göstermek için 
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kullanılmaktadır. Muhaınmed Peygamber'in hayatını anlatan sira yazılarının ilk 
bölümlerinde çocuk sık sık mucizevi ve olağan dışı durumlarda gösterilir. Aynı şey 
daha sonra M.S. 11. yüzyılda yaşamış İbn-i Zafar'ın  yazdığı ünlü müslümanların 
çocuklukları ile ilgili anektodların yer aldığı kitapta da (Kitab  anba'  nujaba'  al-
abna1) görülmektedir. Bu anektodlar, dolaylı da olsa, çocuklukla ilgili bazı yaygın 
kavramları da yansıtmaktadır. 

Arap-İslam kaynaklarında çocuklar ve çocukluğa yapılan bunca atıf,  hatta bu 
konuların bir bölüm ya da kitabın tamamında ele alınıp konu edilmesi Müslüman 
bilginlerin çocukluğa göstermiş oldukları önemin bir işaretidir. Bu yazıları 
derleyerek ve içeriklerini kısaca tarayarak; modern çağ öncesi Arap-İslam 
kaynaklarının, çocukluğun eşsizliği, ebeveynlerin (özellikle annelerin) çocuklarıyla 
duygusal bağı ve çocuk yetiştirme yöntemlerinin uzun süredeki etkileri anlayışını 
ortaya koyduğunu göstermeye çalıştım; bu eserler, yazarlarının genel çocuk 
refahına  ilgisini, çocukların haklarının ve hak ettikleri davranışın garantiye 
alınması konusundaki ısrarlarını da dile getirmektedir. 

Bu kavramları ve tutumları daha somut bir şekilde ortaya koymak için bütün 
bunların çok açıkça yansıtıldığı spesifik  bir konu seçtim: Çocuk emzirme 
konusundaki İslami görüşler. 

Görünüşte bir kadının kendi bebeğinin ya da başka bir kadının bebeğinin 
sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği doğal 
bir eylemden başka bir şey olmayan emzirme, diğer kültürlerde olduğu gibi 
İslamiyet'te de zengin sosyo-kültürel anlamlar katılmak suretiyle renklendirilmiştir. 
Bebek emzirme konusundaki tartışmalarda, sadece yetişkinlerin çocuklara karşı 
olan tavrı değil, aynı zamanda sosyalleşmenin ilk dönemlerinde yaygın olan 
kadınların erkekler karşısındaki statüleri ve aile içinde hüküm süren güç ilişkileri 
gibi kavramlar da ele alınmıştır. Yeni doğan bebeğe nasıl bakılacağı ve 
davranılacağı konusunda normlar ortaya konmuş; ebeveynlerin çocuğa karşı 
ekonomik, fiziksel  ve duygusal sorumlulukları ve süt anneliğine hangi durum ve 
koşullarda izin verildiği formüle  edilmiştir. Bu arada, İslam hukuku annelik dışında 
süt emzirmeye, evliliğe engel durumların karmaşık ve dallı budaklı ağı için temel 
oluşturma yoluyla çok daha geniş toplumsal yaşam alanlarında önemli bir rol 
oynatmıştır. Her durumda, bebeğin iyiliği din bilginleri ve doktorlar arasındaki süt 
emzirmeyle ilgili tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Her iki grup da 
bebeği annenin emzirmesinin en sağlıklı yol olduğu ve çocuğun kişiliğinin 
oluşmasını sağlayacak etkenlerin anne sütü ile bebeğe iletildiği konularında 
hemfikirdir.  Anne ile bebek arasında emzirme ile oluşan psikolojik bağın ne denli 
önemli bir kavram olduğu ise tıbbi olmaktan çok dinsel bir yaklaşımdır. Anne 
sütünün yeni doğmuş bebeğin hayatta ve sağlıklı kalması konusunda oynadığı rol 
eğer aileler doğumdan sonraki kritik birkaç gün süresince alternatif  bebek besleme 
yollan izlemeye yöneltilıneselerdi daha etkili olabilirdi (doğumdan sonraki ilk 
sütün besin ve bağışıklığı artırma konularındaki yüksek değeri bugün kabul 
edilmiştir). 
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Yine çocuğun iyiliği için, İslam hukuku bebeklerin en az iki yıl süreyle 
emzirilmesinde, özellikle anababalar bu konuda anlaşamıyorsa veya anne 
boşanmışsa ısrar etmiştir. Bu, özellikle babalar emzirme döneminin uzamaması 
yönünde müracaat ettiklerinde bir norm oluşturmuştur. Bir çocuğun ailesinden 
ayrılmasının getireceği psikolojik zorluklar gözönüne alınarak, kadılar sütanne 
çalıştırmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda bunun doğrudan annenin veya diğer 
akrabaların denetiminde ve tercihan annenin evinde olmasını şart koşmuşlardır. 
Uygun bir sütanne seçiminde temel alınacak fiziksel,  zihinsel ve ahlaki özellikler 
konusunda hem doktorlar hem de kadılar önerilerde bulunmaktaydılar. 

Kuşkusuz, İslam hukukunun emrettiği bebek emzirme düzenlemeleri, bir 
kadının bedeninin özellikle cinsel ilişki ve döllenme alanında bir erkeğin -bu baba, 
erkek kardeş ya da koca olabilir- otoritesine tâbi olduğuna ilişkin ataerkil/ 
patriyarkal rol dağılımı temeline dayanmaktadır. Şöyle ki; bir erkek aynı zamanda 
karısının vücudundan üreyen şeylerin de sahibidir ve süt de çocuğu emziren 
kadının değil kadını hamile bırakan erkeğin ırıalı olarak değerlendirilir. Buna özgür 
ve soylu kadınlar da dahildir ve onlar da kendi çocuklarını, bir başka deyişle 
kocalarının çocuklarını emzirmek zorundadırlar. Öte yandan, babaların sosyal ve 
hukuki yükümlülükleri de çocuğun bütün sorumluluğunu taşımak, bebek emziren 
karısının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, boşanmış olduğunda bile ve 
gerektiğinde bir dadı tutmaktır. 

İslam'da  Cinsellik  adlı kitabında Tunuslu sosyolog Abdelvahab 
Bouhdiba'nın söylediği gibi, bu aynı zamanda Kur'an'da toplumda zayıf  olanlara, 
özellikle kadınlara ve çocuklara gösterilen özel hassasiyettir ve o dönemde 
erkeklerin egemen olduğu bir sistemde kadınlara bir tür özerklik, "anaların krallığı" 
(,Sexuality  in islam, London, 1985, s. 212-230) sağlanmıştır. Bu özerkliğin 
temelleri, bir annenin çocuğu emzirme hakkına (en az iki tam yıl) sahip olup 
çocuğu muhafaza  etmesine (erkek çocuklar için 6-7 yıl, kız çocuklar için evlenene 
kadar) dayanmakta ve çocukların yarattığı fiziksel  ve psikolojik bağımlılık, 
kadınların çocuklar (özellikle erkek çocuklar) ile yoğun ilişkiler kurmalarına 
olanak sağlamaktadır. 

Karı-koca ilişkisine mal olacaksa da, anne ile emzirme arasındaki bağı 
kuvvetlendirecek etkenlere kadının emzirme süresince cinsel ilişkiden uzak 
tutulması eklenebilir. Bu, tıbbi olarak desteklenmekte fakat  diğer açılardan tam 
destek bulamamaktadır. Bu yolla hem gebeliklerin arasındaki süre uzamakta, hem 
anneler bir ölçüde de olsa fiziksel  ve psikolojik yorgunluktan uzak tutularak 
korunmakta, hem de çocuklarıyla daha kuvvetli bağlar kurmaktaydılar. 

Bazı kadılara göre erkeğin hakları, kadın ve çocuğun gözünde, onların 
haklarını çiğnemektedir. Erkek, kendi cinsel tatmininin önünde bir engel olarak 
gördüğünde, karısının sadece başka bir ebeveynin çocuğunu veya başka bir 
erkekten olmuş çocuğunu değil kendi öz çocuklarını emzirmesini de reddedebilir. 
Fakat bu çok istisnai bir durumdur. Genelde İslam hukuku erkeğin aile içindeki 
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otoritesini de, çocukların beslenmesi ve annelerinden ayrılması gibi konularda 
olduğu gibi açık bir şekilde kısıtlar. 

Annenin çocuğunu emzirmesinin doğal veya sosyal nedenlerle mümkün 
olmadığı durumlarda_sütanneliği en güvenli seçenek olarak kabul ediliyordu. 
Genellikle, dinsel ve normatif  tıbbi yazılar süt anneliğinin avantajlarını 
vurgulayarak diğer seçeneklerin gözardı edilmesini sağlamışlardır. Halen, süt 
anneliğinin kaçınılmaz olduğu durumlar olduğunu söyleyen yazarlar vardır. 
Kadılar süt anneliğinin oynadığı rolü vurgulamak suretiyle onların önemini 
belirtmişlerdir. İslam'ın bu konuda koyduğu kuralların hepsi uygulanmasa bile, \ 
yine de anne ve çocuk, örneğin Ortaçağda ve Rönesans Avrupası'nda yaşayan 
annelerden ve çocuklardan daha az acı çekmiştir; o dönemde Avrupa'da kentlerde 
doğan bebekler çoğunlukla annelerinden ayrılırlar ve kırsal kesimdeki dadılara 
yollanırlardı. İslam hukukunda çocuğun belirli bir döneme kadar annesinden 
ayrılmaması gerektiğini belirten kurallar böyle bir uygulamayı mümkün olduğunca 
kısıtlamıştır. 

İslam'ın çocukluğa ve çocuklara karşı tutumlara ilişkin ilk kavramlarını 
incelerken dayandığım metinler, büyük ölçüde "büyük İslam geleneği"nin ürünleri 
veya bir başka deyişle şehir merkezlerindeki entelektüel seçkinlerin kolektif 
çabalarının sonucudur. Dolayısıyla, yerel İslam kültürünün çeşitli ve çok sayıdaki 
kültürel kurumlarının bir parçası olsalar da genellikle şehirler, kırsal kesimler ve 
göçebe toplumlardaki alt sosyal gruplar arasındaki zihniyet ve uygulamaları 
yansıtmamaktadır. Bouhdiba, o dönemin Müslüman toplumları çerçevesinde, 
çocuğu, "çocuksu tavırlar sergileyen minyatür bir yetişkindir; değeri ne olduğunda 
değil ne olacağında gizlidir" ve [bugünün Arap-İslam ataerkil geleneğinde] 
"çocukluk babalar tarafından  o kadar fark  edilmez ki, baba çocuğunu gözardı 
ederek oğullarının sorumluluğunu çocukluğunun büyük bölümünde isteyerek 
anneye devreder" şeklinde gözlemler (Bouhdiba, Sexuality,  219). Anne ve çocuklar 
(özellikle erkek çocuk) arasındaki duygusal bağ ve bu bağın çocuklar üzerindeki 
etkisi bu bağlamda açıklanabilir. Amerikalı antropologlar Susan Dorsky ve Thomas 
Stevenson "Kuzey Yemen tepelerinde çocukluk ve eğitim" adlı çalışmalarında, 
erkeklerin çocukluk devrelerinin kızlardan daha uzun olduğunu, namusun ve aile 
onurunun ev dışında eğitim söz konusu olduğunda birinci derecede önemli 
olduğunu ve kızlara evde diğer küçük çocuklara göz kulak olmak için gerek 
duyulduğunu belirtmektedirler (S.Dorsky ve Th. B. Stevenson, "Childhood and 
education in Highland North Yemen", Children  in the Müslim  Middle  East  içinde, 
yay. E. Warnack Fernea, Austin, 1995, s. 309, 313, 315, 317). 

Belirli bir noktaya kadar, ebeveyn çocuk ilişkilerinin karmaşıklığı ve 
çocuklara gösterilen ikili (ambivalan) davranışlar, çocuklara karşı ılımlı ve 
anlayışlı bir tavır sergilendiğini (ki benim de anlatmaya çalıştığım bu) gösteren 
klasik metinlerde yansıtılmıştır. Çocuğun saf  ve masum olduğu yönündeki sanı ile 
hep birşeyler isteyen kötü yaratık imajı arasındaki çelişki, çocuğun hayatındaki bir 
sonraki evreye bir an önce geçmesi fikri  ve erkek çocukların kız çocuklara tercih 
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edilmesi, yukarıda bahsettiğimiz çocuklara karşı beslenen ikili duygulara 
verilebilecek örneklerdir. 

Kuşkusuz, Arap-İslam kaynaklarında çocuklara anlayış ve şefkat 
gösterildiğini belirten ifadelerin  çoğunluğu erkek çocuklardan bahsetmektedir. 
Metinlerde kız çocukların doğumdan itibaren ayrımcılığa maruz kaldıkları 
yansıtılmaktadır. Kadıların, kızlarına bağlı onları seven babaları yüceltmesi ve kız 
çocuklarını reddeden babaları yermesi bunun bir örneğidir. Bazen, kadılar eğitim 
ve dinsel statü söz konusu olduğunda kız ve erkek çocuklar arasındaki boşluğu 
kapatmaya -ya da en aza indirmeye-gayret etmişlerdir. Örneğin, o dönemde yaygın 
olan kız çocukların idrarlarının temiz olmadığı fikrine,  12. ve 13. yüzyılda yaşamış 
Suriyeli Hanbeli kadı İbn Qudama karşı çıkmış ve çocukların idrarının genelde 
teiniz olmadığını savunmuştur. Ve akılbaliğ bir kız çocuğunun, erkek çocuğunki 
gibi. duasının geçerliğine ilişkin ifadeler  de bulunmuştur. Hocalar, Müslümanları 
kız çocuklarına temel din eğitimi ve ahlaki eğitim vermeleri konusunda baskı 
yapmaktaydılar ve Ortaçağ İslam şehirlerinde özellikle "ulema" (ulama)  sınıfının 
kız çocukları çok iyi bir eğitim almakta ve kız çocukların temel eğitimini 
karşılayan özel kurumlar bulunmaktaydı. 

Sonuç olarak, bir yandan teoriler ve idealler, öbür yandan bunların günlük 
yaşamdaki uygulanışı arasındaki uçuruma rağmen, Müslüman düşünürlerin 
modern-öncesi çağlarda çocuklara gösterdikleri ilgi, toplayıp yansıttıkları bilgi ve 
düşünceli tavır İslam uygarlığının dikkat çekici bir. özelliği olarak görülmektedir. 
Dahası, genellikle modern batılı sanayi kültürleriyle özdeşleştirdiğimiz, çocuklar 
karşısındaki bu tutumlarının köklerinin sadece Avrupa tarihinde değil, ayııı 
zamanda Avrupa'ya komşu kültürlerde olduğu açıktır. 
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ESKİ ÖNASYA'DA Ç O C U K 

HAYAT ERKANAL 

Türkiye'de insanlık tarihi takriben 850 000 yıl geriye uzanmaktadır. Dünya 
genelinde ise bu tarih üç milyon yılın üzerine taşmıştır. Paleolitik Çağ olarak 
tanımladığımız bu en eski devirde insan tüketici bir zihniyetle hareket eder. Çeşitli 
bölgeleri gruplar halinde dolaşarak mevcut av hayvanlarıyla ve mevcut bitkisel 
gıdalarla beslenir. Sürekli hareket halinde olduğundan basit kulübeler, mağaralar 
gibi geçici yerlerde konaklar. Sürekli oturabileceği yerleşim yerlerine gereksinim 
duymaz. Günümüzden takriben 10-11 bin yıl önce hava şartlarının ve buna bağlı 
olarak ekolojik dengenin değişmesi sonucunda yaşam tarzını tamamen değiştirmek 
zorunda kalır. Artık üretmek şart olmuştur. Toprağı işleyip ekmek, bazı hayvanları 
ehlileştirerek ekonomik amaçlarla yetiştirmek ve kullanmak mecburiyetindedir. Bu 
yeni, üretime yönelik yaşam şekli insanı belli bir yerde ikamete zorlamıştır. Bu 
nedenle dayanıklı konutlar yapmış, dolayısıyla köy kültürünün ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Neolitik Çağ adı verilen bu dönemde insan üreten ve ürettiğini 
tüketen bir toplum yapısına kavuşmuştur. Günümüz toplumsal yapısının temelini 
de bu çağ oluşturur. 

M.Ö. 3. bin başlarında, yani takriben günümüzden 5000 yıl önce insan 
tükettiğinden fazlasını  üretmeye başlamış ve bu üretim fazlalığını  ekonomik 
kurallar doğrultusunda değerlendirerek kent kültürünü ortaya koymuştur. 
Ekonomik kurumlar artan iş hacmini artık hafızada  tutamaz hale gelince, birtakım 
verileri bir yerlere işaretleme ihtiyacını duymuş ve kil tabletleri kullanmıştır. Kil 
her yerde kolayca bulunabilen bir maddedir. Çamur halindeyken tahta çubuklarla 
üzerine kolayca birtakım işaretler yapılmakta ve daha sonra fırınlanınca  bu işaretler 
ölümsiizleşmektedir. Başlangıçta çok basit işaretler kullanılırken, zaman içinde 
merkeziyetçi bir sistem doğrultusunda büyük aşama kaydedilmiş ve çivi yazısı 
olarak adlandırılan bir yazı türü ortaya çıkmıştır. Mezopotamya'da takriben 5000 
yıl önce, Anadolu'da ise Mezopotamya'nın etkisiyle takriben 4000 yıl önce çivi 
yazısı önce kısıtlı alanlarda, daha sonraları ise her alanda rahat bir şekilde 
kullanılmıştır. Yazının gelişiminde ve yayılmasında okullar katı kurallarıyla en 
büyük rolü oynamıştır. 
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İnsanlığın bu gelişim süreci içinde çocuk veya çocukluk ile ilgili belgeler her 
zaman tespit edilebilmiştir. Fakat özellikle tarih öncesi dönemlerde çocuk varlığı 
ile ilgili belgeler ve bilgiler çok kısıtlıdır. Bu konuda en kapsamlı bilgi mezarlardan 
elde edilebilmektedir. Eski Önasya'da mezarlar içine zati eşyalar ve dini eşyalar 
bırakılmakta, insan öteki dünyaya giderken bu eşyaları beraberinde götürmektedir 
(1). Bebek veya küçük çocuk mezarları genel olarak mezarlıklarda değil de, daha 
çok konut tabanları altında ele geçmektedir. Bu şekilde çocuk aile sıcaklığını 
öldükten sonra da hissetmekte ve aile de bebeğine veya çocuğuna daha yakın 
olmaktadır. Bebek veya küçük çocuk mezarlarında zati eşya olarak daha çok 
oyuncaklar veya minyatür kaplar ele geçer. Bu oyuncaklar zamana veya bölgeye 
göre farklı  özellikler gösterir. Genel olarak kuş veya herhangi bir hayvan şeklinde 
seramikten yapılırlar. Bazen içlerine birkaç taş parçacığı konur. Sallandığı zaman 
günümüzdeki oyuncaklarda olduğu gibi çocuğun ilgisini çeken sesler çıkar. Ayrıca 
kazılardan ele geçen çok sayıda seramik hayvan heykelciği çocuk oyuncağı olarak 
değerlendirilebilir. Genel olarak bu tür eşyalar dini inançlarla bir tutulmakta ve bu 
doğrultuda değerlendirilmektedir. Fakat bunlardan bir kısırımın çocuk veya bebek 
mezarlarından çıkmış olması ve aynı mezarlardan sadece çocuklara uygun 
eşyaların ele geçmesi dikkate alınmalıdır. 2000 yılı Bakla Tepe kazılarında M.Ö. 3. 
binin son çeyreğine, yani günümüzden takriben 4200 yıl öncesine tarihlenen bazı 
mezarlar açığa çıkarılmıştır (2). Bu mezarlar arasında bulunan bir bebek mezarında 
minyatür kaplar yanında bu türde iki adet seramik oyuncak tespit edilmiştir. Bu 
oyuncaklardan bir tanesi domuz, diğeri ise boğa veya koç görünümündedir (3). 
Aynı mezarda çaydanlık görünümünde bir minyatür kap bulunmuştur. Bu kabın 
benzerleri diğer bebek mezarlarında da açığa çıkarılmıştır. Emziği olan bu küçük 
seramik örneklerin biberon olarak değerlendirilmesi gerekir. Önasya'da seramik 
biberon örnekleri çeşitli devirlerde görülür. Bunların önemli bir kısmı hayvan 
şeklinde bir görünüme sahiptir (4). 

Seramik oyuncaklar Önasya'da her dönemde ele geçebilmektedir. En çok 
sevilen oyuncaklar dört tekerlekli olanlarıdır (5). Güneydoğu Anadolu'dan ve 
Suriye'den ele geçen ve M.Ö 3. binin sonuna veya 2. binin başına tarihlenen 
örneklerde, seramikten yapılan minyatür oyuncak arabaların dört tekerleği ince 
çubuklardan oluşan millerle gövdeye tespit edilmiştir. Arabanın önünde bulunan 
deliklere ip bağlanmakta ve çekildiğinde araba, tekerlekleri üzerinde hareket 
etmektedir. İran'ın güneybatısında, Mezopotamya ovasında bulunan Suza'da ele 
geçen başka bir örnekte tekerlekler bir seramik koç heykelciğinin ayakları yerine 
takılmıştır. Önde bulunan bir deliğe bağlanan iple koç tekerlekler üzerinde 
yürütülmektedir. Gene Suza'da ele geçen bazı oyuncaklarda tekerlekli taş kaideler 
üzerine aslan, kirpi gibi hayvan heykelcikleri yerleştirilmiştir (6). Tüm Sııza 
örnekleri M.Ö. 2. binin sonlarına tarihlendirilmektedir. Mısır'da ele geçen ve M.Ö. 
2. binin sonlarına tarihlenen bir aslan ve bir timsah heykelciğinde alt çeneler 
hareketlidir. Üst çeneye bağlanan ve alt çene içinden geçirilen bir ip çekildiğinde 
hayvanların ağzı açılıp kapanmaktadır (7). Hayvan şeklindeki oyuncaklar yanında, 
bebek örnekleri de yoğun bir şekilde karşımıza çıkar. Bez bebekler genellikle 
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zaman içinde yok olduklarından, dalıa çok seramik bebekler günümüze 
ulaşabilmiştir. Bu bebeklerin kolları, bazen de kolları ve bacakları hareketlidir (8). 

Çocuk mezarlarından ele geçen oyuncaklar arasında en çok görüleni aşıktır. 
Aşık ayrıca özel konutlarda da bol miktarda bulunur. Aşık aslında hayvanların 
dizinde bulunan aşık kemiğidir. Takriben kibrit kutusu büyüklüğünde olup gene 
kibrit kutusu gibi geniş ve dar yüzlere sahiptir. Aşık zar gibi atılarak oynanır. Yere 
düştüğünde dar kenar üzerinde durursa atan için başarı sayılır. Bu oyun Önasya'da 
çok sık oynanır. Gaziantep il sınırları içinde bulunan Karkamış'da ele geçen bir 
kabartma üzerinde iki küçük prens aşık oynamaktadır (9). Bu kabartma M.Ö. 8. 
yüzyıla tarihlendirilir. Aşık oyunu tüm Önasya'da tarihöncesi devirlerden 
günümüze kadar sevilerek oynanmıştır (10). 

Çivi yazısı geniş alanlarda kullanılmaya başlandıktan sonra çocuk ve 
çocukluk hakkındaki bilgilerimiz de yeni boyutlar kazanmıştır. Eski Önasya'da aile 
kutsal bir kurumdur. İki kişinin evlenme durumunda ilk önce resmi bir evlenme 
anlaşması hazırlanır. Bu anlaşma çivi yazılı kil tablet şeklinde düzenlenir. Bu resmi 
evlenme anlaşması olamadan evlilik geçerli olmaz. Yani kısacası resmi nikâh M.Ö. 
3. binden itibaren, yani en az 5000 seneden beri mevcuttur. 

Aile genel olarak anne, baba, çocuklar ve hizmetkârlardan oluşmaktadır. Her 
aile ferdinin  bir görevi vardır. Baba mesleğini icra eder, tapınakta kült 
sorumluluğunu yerine getirir, mahkemelerde şahit olarak yer alır. Anne kız 
çocuklarıyla ve hizmetkârlarla birlikte günlük ev işlerini yapar, yün eğirir, kumaş 
dokur ve çocuklarının bakımıyla uğraşır. Çocuklar eğer okula gitmiyorlarsa daha 
küçük yaşta baba mesleğini öğrenmeye başlar, kuru saz ve saman toplayarak fırın 
veya ocağın yakacak ihtiyacını temin eder (11). 

Çeşitli arkeolojik ve filolojik  belgeler değerlendirildiğinde, aile içindeki 
günlük yaşam normal şartlar altında oldukça sıcak ve huzurludur. Ailenin saadeti 
her şeyin üzerinde tutulur. Aile bağları, ailenin çocuklarıyla ilişkisi günümüze 
nazaran çok az farklılık  gösterir. "Eğer bir evden feryat  sesleri gelmiyorsa, o ev 
içinde yaşayanlar huzur içindedir" şeklindeki eski bir Mezopotamya deyimi, 
mutsuzluğu büyük ölçüde aile içindeki kavga ve gürültüye bağlamaktadır. Zaman 
zaman aile içindeki anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. "Eğer karı koca üzerine yılan 
düşerse aralarına nifak  girer" deyimi karı koca arasındaki kavgayı yılan 
düşmesiyle bir tutmaktadır (12), yani yermektedir. 

Eski bir Mezopotamya ailesinde sabahları herkes birbirini selamlar, baba 
küçük çocuklarını kucağına alarak güzel sözler söyler. Bu arada anne kahvaltıyı 
hazırlar, okula gidecek olan çocuğun okul yemeğini verir. Akşam olunca dışarıya 
çıkanlar eve dönmüş olur. Okula giden çocuk öğrendiklerini babasına tekrar eder 
ve ertesi gün için hazırlaması gereken okul ödevlerini yapar. 
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Çocuklar oyun oynama şansına yeri ve zamanı geldikçe sahip olur. Küçük 
çocuklar oyuncakları ile oynar ve ip atlar. Daha büyük çocuklar dama benzeri 
oyunlar oynar, aşık veya benzeri cisimleri atar, topaç çevirir, çember çevirir, 
birdirbir gibi oyunlar oynar. Ayrıca canlı hayvanlarla da oynamak artık bir gelenek 
halini almıştır (13). 

Çocuklar anne ve babalarına karşı her zaman saygılı olmak 
mecburiyetindedir. Başı boş sağda solda dolaşmalarından hoşlanılmaz. Babanın 
oğula nasihatlerini içeren bir metin, ne tür tutum ve davranışların onaylanmadığına 
açıklık getirmektedir. Okula giden bu çocuğa baba şunları söylemektedir. 

"Pazar yerinde dikilip durmayacaksın; 
sokaklarda başıboş dolaşmayacaksın; 
yolda giderken sağa sola bakmayacaksın; 
okulda ciddi ol; 
sınıf  mümessiline karşı saygılı davran; 
saygılı davrandığın taktirde o da sana iyi davranır. 
Okul arkadaşlarınla iyi geçin; 
onlarla eşit olduğunu unutma; 
arkadaşlarına karşı kibirli olma." 

Aynı metinde baba oğluna sırf  okula gitsin diye neler yaptırmadığını 
sıralamakta, dolayısıyla çiftçi  çocuklarının neler yapması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Baba şu şekilde hitabına devam eder: 

"Hayatımda sana ocak için yakacak topla demedim: 
sana öküzlerin arkasında koş demedim; 
seni tarla sürmeye göndermedim; 
sana tarla çapalatmadım; 
seni tüm diğer işlerden uzak tuttum. 
Akranın diğer çocuklar çalışıp ailelerine bakıyor; 
ailelerine tahıl, yağ, yün getiriyor." 

Baba tüm ikazlarının sonucunda beklentisini şu şekilde ifade  etmektedir: 

"Eğer iyi okursan şehrin aydın insanı olursun; 
şehrin, güzel memleketin senin ismini gururla anar." (14) 

Okul eski Mezopotamya'nın temel kuruluşları içinde çok büyük önem taşır. 
Herkes çocuğunu okula gönderebilir. Okul yolunun herkese açık olmasına rağmen, 
daha çok aydın ve varlıklı kişilerin çocukları bu imkândan yararlanabilir. Diğer 
aileler çocuklarına baba mesleğini öğretir veya tarlada çalıştırır. Çocuklar için okul 
yaşamı kolay değildir. Okula 7-9 yaşları arasında gidilir ve eğitim 17-18 yaşlarına 
kadar devam eder. Eğer okulla bağlantılı bir meslek seçilirse, okuldan sonra ayrıca 
takriben 2 yıl staj yapılır. Okul bütün gün devam eder. Çocuklar evden çıkarken 
annelerinden öğle yemeklerini alır ve akşama kadar okulda bu yemekleriyle idare 
ederler. Okulda sınıf  mümessilleri, yardımcı öğretmenler ve öğretmenler 
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bulunmaktadır. Eğitim programları büyük bir titizlikle yerine getirilir. Öğrencilerin 
kıyafetlerinin  düzgün ve temiz olması gerekir. Okullarda kerpiçten yapılmış sıralar 
üzerine oturulur. Sıra aralarında bulunan seramik leğenlerden çamur halinde 
bulunan kil alınır, tablet haline getirilir ve bu tabletlerin üzerine tahta çubuklarla 
yazı yazılır (15).Öğrenciler alıştırma yaparken tabletin tüm yüzeyini çivi yazısı ile 
doldurmak zorundadır. Fakat eğitim okulla sınırlı değildir. Çocuklara çok fazla  ev 
ödevi verilir. Bu ödevlerin evde büyük bir titizlikle yapılması gerekir. Sabah okula 
gelindiğinde ilk olarak ev ödevleri kontrol edilir. Okulda gereksiz yere konuşmak, 
öğretmenlere karşı saygısızca davranmak, gürültü yapmak yasaktır. Her olumsuz 
davranışın, tembelliğin ve kuralları ihlal etmenin cezası dayaktır. Zaman zaman 
öğretmenler babayı ziyaret eder ve bu ziyaret sırasında çocuğa neler öğrettiklerini 
tatbiki olarak kanıtlar. Baba ikna olursa öğretmene çeşitli hediyeler verir. Bu 
hediyeler bir yerde öğretmenin ücreti olarak da değerlendirilebilir. Okul çocukları 
çok defa  okul anılarını tablerlerle gündeme getirmiştir. Tabletlere bakılırsa bu işi 
büyük bir zevkle yapmadıkları görülür. En çok şikayet ettikleri konu ise sık sık 
yedikleri dayaktır (16). 

Eski Önasya aileleri çocuğa çok düşkündür. Fakat aile içindeki çocuk 
sayısının sınırlı tutulmasına da büyük özen gösterilmiştir. Yazılı belgelere bakılırsa 
en kalabalık ailelerde bile çocuk sayısı 5-6 civarındadır. Evlilikte eğer kadın çocuk 
doğuramazsa aile içine kuma sokulur. Bu kuma çok defa  doğuramayan kadın 
tarafından  sağlanır. Eğer anne sütü bebeği besliyemiyorsa süt anne tutulur. Tüm bu 
hususlar yasalarla belli kurallara bağlanmıştır. M.Ö. 1792-1750 yılları arasında 
Babil Kralı Hammurabi tarafından  çıkarılan yasalar bu konuları düzenlemekte ve 
cezai hükümler içermektedir (17). Özellikle sütanne olayı çok yaygındır. Bebekler 
sütanne yanında 2 veya 3 yıl kalırlar. Aile bu süre zarfında  daha önceden tespit 
edilen ücreti süt anneye ödemek zorundadır. Eğer ödeme yapılmazsa çocuk geri 
verilmez. Buna karşılık sütanne de bebeğe gereken ihtimamı göstermek zorundadır. 
Bir bebeğin ölümüne neden olmak ve bu bebeği başka bir bebekle değiştirmek bir 
sütanne için çok büyük bir suçtur. Hamurabi kanunları bir paragrafıyla  bu konunun 
önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır: 

"Eğer bir kişi bebeğini sütanneye verir, o bebek sütannenin elinde ölürse 
ve sütanne babanın ve annenin haberi olmadan ikinci bir bebeği alıp 
birincinin yerine koyarsa, bu durum kanıtlanırsa, babanın ve annenin 
haberi olmadan ikinci çocuğu emzirdiği için göğüsleri kesilir (18). 

Ailelerin çocuğa düşkünlüğü bir yerde çocukların yüklendiği veya 
yüklenmek zorunda kaldığı büyük sorumluluklardan kaynaklanmaktadır. Çocuk 
ailenin en biiyük teminatıdır. Özellikle erkek çocuklar ailelerine saygı göstermek, 
ailelerini dinlemek, aile için çalışmak, güçsüz kaldıklarında anne ve babaya 
bakmak, anne baba öldüğünde cenaze törenlerini yapmak, ölünün arkasından 
sunularda bulunmak mecburiyetindedir (19). 
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Ailenin büyüklüğü Eski Mezopotamyalı anne babalar için önem taşır. Aile ne 
kadar büyük olursa, anne ve baba kendini o derecede emniyette hisseder. Bu 
nedenle aileler büyüme konusunda büyük çaba sarfeder,  bu amaçla üvey çocuk 
veya çocuklar edinilir. Üvey çocuklar da öz çocuklar gibi aile içinde aynı 
sorumlulukları taşır. Fakat üvey çocukların aileden kopmaları ve aileyi yalnız 
bırakmaları daha kolaydır. Çocuk bir yerde aile için ekonomik ve sosyal yatırım 
olduğundan, çocuğun aileyi terkmetmesinden endişe edilir. Bunu önleme amacıyla 
Hamurabi yasaları sorumluluklarını yerine getirmeyen ve aileden kopan çocuklar 
için çok katı cezai hükümler getirmiştir. Bu hükümler ailenin sosyal yapısına ve 
ekonomik düzeyine göre değişir. Örneğin çocuk bir saray memuruna veya belli bir 
düzeydeki rahibeye ait ise ve çocuk bir süre sonra aileyi tanımaz, sorumluluklarını 
yerine getirmez ise, o çocuğun dili kesilir. Eğer çocuk üvey ailesine tanımayıp 
kendi öz ailesine dönerse, o çocuğun gözü çıkarılır. Eğer çocuk babasına vurursa, o 
çocuğun eli bileğinden kesilir. Eğer bir çocuk üvey baba tarafından  büyütülüp 
evlendirilirse, ve günün birinde bu çocuk üvey babasına "sen artık benim babam 
değilsin" derse, yani babayı reddederse, o çocuğun saçları bir köle saçı gibi utanç 
verici bir şekilde traş edilir ve çocuk satılır. Eğer baba değil, anneyi tanımazsa o 
zaman çocuğun saçlarının yarısı traş edilir ve çocuk şehir içinde dolaştırıldıktan 
sonra evden atılır (20). 

Bunlar daha çok üst düzeydeki aileler için uygulanan cezalardır. Daha alt 
sınıflarda  durum farklıdır.  Eğer usta sınıfından  biri, bir çocuğu yetiştirmek için 
alırsa ve elinin hünerini, yani mesleğini ona öğretirse, o çocuk aileden kopamaz. 
Fakat eğer mesleğini ona öğretmezse, o zaman çocuk aileden isterse ayrılıp öz 
babasının evine dönebilir (21). 

Hamurabi yasaları aileye de bazı yükümlülükler getirmiştir. Eğer bu 
yükümlülükler yerine getirilmez ise üvey çocuk lehine de bazı hükümler uygulanır. 
Örneğin eğer bir aile, üvey çocuğu büyütüp kendi çocukları ile bir saymazsa, o 
çocuk aileyi terk ederek öz babasının evine dönebilir. Eğer bir aile büyüttükten 
sora bir üvey çocuğu ev sahibi yaparsa, evlat sahibi yaparsa ve üvey çocuğu 
evlatlıktan atmağa karar verirse, o çocuk eli boş gitmeyecektir. Bu durumda üvey 
çocuk taşınmazlar hariç mirasın üçte birini alır (22). Bunun dışında normal şartlar 
altında üvey çocuklar da öz çocuklar gibi aile mirasından yasalar doğrultusunda 
yararlanırlar. 

Hammurabi yasalarında öngörülen cezai hükümlerin uygulanma derecesi 
nedir? Bıı konu halen tartışma konusudur. Genel görüş daha çok göz dağı verme 
doğrultusundadır. Hammurabi döneminde ülke sınırları çok büyümüştür, merkezi 
otoriteyi tüm ülke genelinde etkili kılmak için bu tür ağır hükümler içeren yasalar 
ortaya çıkarılmış olabilir. Bu yasaların gerçek anlamda uygulandığını ortaya koyan 
belge sayısı çok kısıtlıdır. Fakat konuyu bu yasalar dışında genel anlamda ele 
alacak olursak, Eski Mezopotamya'da, dolayısıyla eski Önasya'da çocuk olmak 
veya çocukluk yaşamak ağır şartlarla bağlantılıdır. Bu ağır çocukluk şartları bir 
yerde köklü bir uygarlığın ortaya çıkışında önemli bir rol oynamıştır. 
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Çocukluklarını büyük sıkıntı içinde geçiren, küçük yaşta çalışarak, hem de 
ağır şartlar altında çalışarak uygarlığın gelişmesinde son derece etkili olan ve bize 
günümüz uygarlığını bağışlayan Eski Önasya çocuklarını saygı ve minnetle 
anmamız gerekir. 

Notlar 

1. Çocıık mezarlarının sayısı erginlere nazaran çok fazladır.  Sari hastalıklar çok kez 
toplu bebek ve küçük çocuk ölümlerine neden olmuştur. Batı Anadolu'da görülen 
toplu ölümler uzmanlar tarafından  Akdeniz anemisine bağlanmaktadır. 

2. Bakla Tepe izmir'e bağlı Menderes ilçesinin 10 km güneyinde bulunmaktadır. 
Tahtalı Barajı göl alanı içinde kalan bu merkezde İzmir Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü tarafından  1994 yılından beri kurtarma çalışmaları yapılmaktadır. 
Bakla Tepe kazıları için bkz. H. Erkanal & T. Özkan, Tahtalı Dam Aıea Salvage 
Project, İzmir, 1999, 108 vd. 

3. Her iki örnek çok tahrip olmuş bir vaziyette ele geçmiştir. 2001 yılında 
restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra ayrıntıları ortaya çıkarılabilecektir. 

4. Çeşitli biberon örnekleri için bkz. M. Fittâ, Spiele  und  Spielzeug  in der  Antike, 
Stuttgart, 1998,48 vd. 

5. N. Cholidis, "Tiere und tierförmige  Gefasse  auf  Râdern-Gedanken zum 
Spielzeug im Alten Orient", Mitteilungen  der  Deutschen Orient-GeselJschaft  zıt 
Berlin  121, 1989, 197 vd. 

6. Tüm bu tür oyuncaklar için bkz. M. Fittâ, a.g.e., 73-75. 

7. A.e. Res. 117-118. 

8. A. e. Res. 78-82. 

9. K. Bittel, Die Hethiter,  Münih, 1976, Res. 295. 

10. Klasik Çağ'da aşık oynayan çocukları gösteren heykel ve kabartmalar için bkz. 
M. Fittâ, a. g. e., 14-17, Res. 13-19. 

1 1. H. Schmökel, Kulturgeschichte  des  Alten Orient, Stuttgart, 1961, 31-32. 

12. H. Schmökel, a.g.e., 29-30. 

13. Karkamış'da ele geçen M.Ö. 8. asır kabartmasında aşık atan ve topaç çeviren 
küçük prensler görülmektedir. Ayrıca kucakta taşınan daha küçük bir prens bir 
buzağının ipini elinde tutmaktadır. Bkz. K.Bittel, a.g.e., Res. 295-296. Maıaş'da 
ele geçen başka bir kabartmada annesinin kucağında duran bir çocuk ayağından 
bağladığı bir kuşla oynamaktadır. Bkz. K. Bittel, a.g.e., Res. 316. 



14. H. Waetzoldt, "Der Schreiber als Lehrer in Mesopotamien", Schreiber, 
Magister,Lehrer,  yay. haz. J. G. P. von Hohenzollern ve M. Liedtke, Bad 
Heilbrunn, 1989, 38. 

15. Bu tür okullardan en iyi korunanı Suriye'nin güneyinde bulunan Mari kentinde 
ele geçmiştir. M.Ö. 2. bin başlarına tarihlenen bu okul bir saray okuludur. Bkz. A. 
Parrot, Missiorı  archeologique  de  Mari  II, Le palais I, Paris, 1958, 1 86 vd., Lev. 41 
vd. 

16. Eski Mezopotamya okul sistemi hakkında geniş bilgi için bkz. H. Erkanal. 
Çocuk Kültürü, 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, yay. haz. B.Onur. 
Ankara, 1997, 57 vd. 

17. Hamurabi kanunları için bkz. M. Tosun & K. Yalvaç, Sümer, Babil, Assur 
Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı, Ankara, 1975, 86-217. 

1 8. H. Klengel, König Hammurapi und der Alltag Babylons, Zürih, 1991, 238-239. 

19. Eski Önasya'da cenaze töreni büyük önem taşır. Eğer cenaze töreni yapılmazsa 
ölü yeryüzünde sonsuza dek azap içinde kıvranır, öteki dünyaya gidemez. İnsanlara 
verilebilecek en büyük ceza, cenaze töreninden mahrum etmektir. Çocuk bu 
nedenle en büyük teminattır. Ailesinin cenaze törenini yapmak zorundadır. 

20. H.Klengel, a.g.e., 234-235. 

21. M. Tosun & K. Yalvaç, a.g.e.,204. 

22. M. Tosun & K. Yalvaç, a.g.e., 205-205. 



ESKİ Ç A Ğ L A R D A VE G Ü N Ü M Ü Z D E A N A D O L U ' D A 
Ç O C U K SAĞLIĞI 

MURAT YURDAKÖK 

Bugüne kadar ülkemizde yapılan ve bütün ölümler arasında hem çocuk (0-5 
yaş), hem de bebek (0-1 yaş) ölümlerinin birlikte değerlendirdiği antropolojik 
çalışmaların bulgularıyla günümüz Türkiye'sinin bulguları karşılaştırıldığında; 
Neolitik Çağ'da (Çatalhöyük) bütün ölümler arasında %11'nin çocuklarda, 
%3'ünün bebeklerde; Tunç Çağı'nda (Karataş) %17'sinin çocuklarda, %6'sının 
bebeklerde, Orta Çağ'da (Karagündüz) %45'inin çocuklarda; %16'sının 
bebeklerde; 1985 yılında %50'sinin çocuklarda, %25'inin bebeklerde; 1996"da 
%11'inin çocuklarda, %9'uııun bebeklerde görüldüğü bulunmuştur. Neolitik 
Çağ'dan günümüze ulaşabilen çocuk iskeletlerinin sayısının nisbeten daha az 
olacağı kabul edilse bile, 15 yıl öncesine kadar çocuk ve bebek ölümlerinin 
oldukça sık olduğu görülmektedir. Bu arada doğumda beklenen ortalama yaşam 
süresinin eski Anadolu toplumlarında 17-33 yıl, 1995 yılı Türkiye'sinde 67 yıl 
olduğu unutulmamalıdır. Eski Anadolu'da çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinin 
enfeksiyon  hastalıkları olduğu söylenebilir. Örneğin Tunç Çağı (İkiztepe) 
kalıntılarında %9.4, Erken Tunç Çağı (Oylum Höyük) kalıntılarında %6.7, Bizans 
dönemi kalıntılarında %22.0 oranında menenjit bulguları saptanmıştır. 
Osteomiyelit bulguları da sırasıyla %5.1, %6.7 ve %2.9'dur. İskelet kalıntılarında 
rastlanan "porotic hyperosteosis" ve "cribra orbitalia" gibi bulgular anemi 
nedeniyle kemik iliğinin aşırı çoğalması, kemik iliği aralığının genişlemesi ve 
kemik yapının incelmesine bağlıdır. Eski Anadolu toplumlarında porotic 
hyperosteosis sıklığının %5.3 ile %11.9 arasında, cribra orbitalia sıklığının %4.3 ile 
%52.4 arasında değiştiği görülmüştür. Eski Anadolu'da sıtmanın çok yaygın 
olması ve lıeterozigot heınoglobinopatili kişilerin sıtmaya dirençli olmaları 
nedeniyle, talasemi gibi hemoglobinopatilerin nsibeten daha sık rastlandığını 
söyleyebiliriz. Günümüz Türkiye'sinde de beta-talasemi sıklığı %2 kadardır. Tunç 
Çağı (İkiztepe) kalıntılarında skorbüt bulgularına %13.8 sıklığında rastlanmıştır. 
Günümüzde beslenme durumunun düzelmesine bağlı olarak skorbüt çok seyrek 
rastlanan bir hastalık durumuna gelmiştir. Buna karşılık rikets sıklığında artış 



vardır. Tunç Çağı (İkiztepe) kalıntılarında likets sıklığı %3.9, Bizans dönemi 
kalıntılarında %1 iken, günümüzde rikest sıklığı %5-15 arasında değişmektedir. 
Milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanan tarihleri olan Hititler'den günümüze 
ulaşan kil tabletlerde hekimlik ve bazı çocuk hastalıkları konusundaki bilgileri 
öğrenilebilmiştir. Hastalıkların tanrılara karşı işlenmiş suçlara bağlı olduğunu 
inanan Hititler, tedavide ayinler ve büyünün yanı sıra, çeşitli bitkileri karıştırarak 
hazırladıkları ilaçları da kullanmışlardır. Çocuklardaki iştahsızlık, kansızlık ve iç 
orbanların yenmesi (çürümesi) durumunda kullandıkları bitkisel ilaçların formülleri 
bilinmektedir. Hitit Kanunları'nda gebe kadında düşüğe, ortak su yalaklarının 
kirletilmesine ve hayvanların bulaşıcı hastalıklara yakalanmasına neden olanlara 
verilecek para cezaları belirtilmiştir. Greko-Romen Dönemde yaşamış Anadolulu 
ünlü hekimlerinin de çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda önemli yorumları 
vardır. Bunlar arasında İstanköylü Hipokrat (M.Ö. c.460-c.377), Adanalı 
Dioskorides (M.S. 1. yüzyıl), Efesli  Soranus (980-138), Efesli  Rufus  (II. yüzyıl). 
Bergamalı Galen (130-200), Kapadokyalı Aretaeus (II. yüzyıl), Bergamalı 
Oribasius (325-403), Diyarbakırlı Aetius (502-575) sayılabilir. 



20. YÜZYILDA UÇ ÇOCUKLUK: BABAMIN Ç O C U K L U Ğ U , 
KENDİ Ç O C U K L U Ğ U M , O Ğ L U M U N Ç O C U K L U Ğ U 

NECDET SAKAOĞLU 

Biz, baba oğul ve torun 20. yüzyılda doğduk. 33-34 yıl arayla üç ayrı 
çocukluğu üç farklı  dönemde yaşadık. Bu üç çocukluktan babamınkini, anısal 
öyküler olarak kendisinden ve birkaç yakınından dinledim; kendi çocukluğumun, 
belleğime yerleşmiş anlamlı anlamsız, önemli önemsiz izleri var. Oğlumun 
çocukluğunu ise an be an gözlemledim. Demek oluyor ki üç çocukluğa üç ayrı 
pencereden bakabilirim. Üç bakışta da beni duygusallıktan bir ölçüde kurtaracak 
dayanakları, toplum tarihine sıradan insanların yaşantılarını göz ardı etmeden 
bakmayı ilke edinmiş bir tarih araştırmacısı ve kırk yıllık bir öğretmen olmamda 
buluyorum. Bu iki etmen sayesinde, babamın, kendimin ve oğlumun çocukluk 
evrelerimizi olabildiğince nesnel değerlendirebildiğime inanıyorum. Ne zaman, 
baba-oğul-torıın çocukluklarımızın birer kare olarak yan yana getirilmesinden 
yansımalara dalsam donakalırım. 20. yüzyılın bize eş kuşaklarının çocukluk 
kesitlerinin ya da tüm yaşantılarının çarpıcı serüvenler ve değişimler demek olduğu 
muhakkak. Kanımca bu süreçler, toplumbilimcilerin eğilmeleri gereken çalışma 
alanlarındaııdır. 

Söyleşi üslubunda kaleme aldığım bu bildiriyi, nihayet bir sözlü tarih 
denemesi sayabiliriz. Çünkü kıyısından köşesinden değinebileceğim çocukluk 
serüvenlerini, bir bildiri çerçevesine sığdırmak olanaksız. Yahut, babam çocukken 
fes  giyerdi, benim kepim vardı; o çocukluğunu saltanat döneminde yaşadı, eski 
harflerle  okuma yazma öğrendi; ben ve oğlum Cumhuriyet çocuklarıyız, Latin 
harfleriyle  okuduk, oğlum, beşinci sınıftan  sonra İngilizce öğrenim gördü; 
babamın zamanında cülus bayramları olurdu; biz ulusal bayramlara katıldık vs.vs. 
gibi, aşağı yukarı her aile tarihi için ortak değişim süreçlerini vurgulamayı da 
gereksiz görüyorum. Sadece eski çocukluk-dünkü çocukluk-bugünkü çocukluk 
değişim grafiğine,  ayrıntı sayılabilecek kesitlerle katkıda bulunabileceğim 
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Babamın Çocukluğundan Anılar 

Kuyumcu Arif  Sakaoğlu'nun, 1905-1958 yılları arasında Divriği'de geçen 
53 yıllık yaşamı, çevresinde olup bitenlerle uzun bir öykü konusu olabilir. Bu 
kısacık ömrün çocukluk evresinin de on yılla sınırlı kaldığı anlaşılıyor. Babam 
bize, evlerinin arkasında bağımsız bir bölüme yerleşen Ermeni kuyumcudan iki 
yıl boyunca zenaat öğrendiğini; okulu ve zenaat öğrenimini bitirip "On iki yaşında 
iken çarşıda dükkân açtığını" anlatırdı. I. Dünya Savaşı'nın sonuna rastlayan bu 
"çocuk esnaflık,  onun sonraki yaşantısının başlangıcı olmuş; ölümünden altı ay 
öncesine değin tezgâhını bırakmadığına göre, kuyumcu olarak ömrünce çalışıp 
durmuştur.fBu  41 yılın, 1929-1932 arasındaki üç yılının Artvin Hudut Taburu'nda 
askerlikle geçtiğini; çocukluk anılarından sonra sık sık yinelenen bir anılar 
yumağının da bu dönemle ilgili olduğunu da belirtelim. 

Babam, ilk çocukluk anısı olarak bize, II. Meşrutiyetin ilanında kasabada 
yapılan törenleri, meydanlardaki davullu zurnalı şenlikleri, fener  alaylarını, 
hükümet konağı önündeki resmi geçitleri anlatırdı . O günleri üç dört yaşındaki bir 
çocuğun algılamasıyla değil, sanki bir yetişkin belleğiyle tutabil m işti. Bunun, 
babama özgü Tanrı vergisi bir yeti olduğu sanılmamak Çünkü o, söz konusu 
coşkulu günleri anlatırken yaşıtı olan dükkân komşuları da kimi ayrıntıları hatırlatır 
veya eklerlerdi. Öyleyse bir saptamada veya yorumda bulunmamız gerekiyor: 20. 
yüzyılın başında, bir baştan bir başa Anadolu'yu örtmüş bulunan durağanlık, 
öylesine tekdüze ve ölgün idi ki her kıpırdanış, acı ya da tatlı her olay, büyükler 
kadar çocuklar için de gözlemleme ve unutulmazlık konusu olmaktaydı. 

20. yüzyıl başında Divriği, çocuklar açısından acaba nasıl bir ortamdı? O 
ortamı algılayabilmek, bir bakıma o dönem çocuklarının dünyasını da keşfetmek 
demektir: Sağlıklı genç bireylerin cephelerde olması, iş yaşamının durma kertesine 
dayanması, kıtlık, salgın, savaş sorunları yüzünden, zenginlerle yoksulların aynı 
yazgıda buluştuğu, umutsuz, acılı, yoksulluk, kimsesizlik ve hastalık demek olan 
seferberlik  ortamı. Bu ortamda ne babamı ne de akranlarını, temiz ve özenli 
giysiler içinde, anaları babaları üzerlerine titreyen, parayla alınmış oyuncakları 
olan çocuklar olarak düşünemeyiz. O dönem çocuklarının oyuncakları, çoğunca 
kendilerinin yaptıkları sopalar, çelik çomaklar, dilli düdükler, aşıklar, topaçlar, 
sapanlar, kaydırak taşları, toprak bilyeler... idi ve bunlarla müthiş heyecanlar 
yaşatan oyunlar kuruluyordu. Üçte ikisi harabeye dönmüş tarihi bir kent bir 
başından bir başına çocukların oyun alanıydı. Arkadaş gruplarıyla kentin her 
köşesine dalacak kadar özgürdüler. Yaz kış, bütün çocukluk günlerini sorumsuzca 
savuruyorlardı. Bu durum, günümüzdeki, bir odaya hapsedilip cicili bicili 
oyuncaklarla avutulma çaresizliğinden daha mı kötüdür, tartışılabilir. 

Kendi çocukluğuna dair babamın anlattıklarından, pedagojik, toplumsal ve 
tarihsel açılardan değer ifade  eden birkaçı şunlardır: 
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Çocuklara mahsus cami ve meddah hoca: Divriği çarşısındaki Hacı 
Recep, diğer adıyla Boyalı Camide, çarşı esnafının  çocuklarına ve çıraklarına, 
günün birkaç saatinde "Perişan Hafız"  denen bir hoca öykünmeler, efektler  yaparak 
sözde vaaz verir, gerçekteyse masal anlatırmış. Ben, babamın nice öyküler, kıssalar 
dinlediği, bugiin yerinde beton bir caminin bulunduğu bu Boyalı Camiyi son 
çökmüş haliyle biliyorum. Tavanı, duvarları, maksuresi, minberi, mihrabı 
rengârenk çiçekli, çocuklar için şipşirin, apaydınlık bir mekânmış. Mısır'da 
öğrenim gören Perişan Hafız,  ya da Hafız  Mustafa  Efendi,  olasılıkla cami 
vakfından  kendisine bağlanan aylık karşılığında çocukları ııhrevi dünyanın 
nimetleriyle burada tanıştırır, onlarda yumuşak, hoşgörülü bir iman uyandırılmış. 
Babam, Perişan Hafız'ın  anlattığı Kaf  Dağı, Musa ve Firavun, Nemrut, Hazreti 
Yakup ve Yusuf....  öykülerini bize aktarır; fakat  öykünmeleri onun kadar 
beceremediğini söylerdi. Bundan, Perişan Hafız'ın,  meddahlığı camiye sokan eşine 
az rastlanır bu eğitici din adamı olduğu anlaşılıyor. Kentteki neredeyse sönmüş 
birkaç medresenin, mahalle, iptidai ve rüştiye mekteplerinin amaçlarından, mekân 
ve eğitim düzenlerinden, eski cami derslerinden, günümüzdeki Kur'an kurslarından 
tamamen farklı  bu ilginç eğitim geleneğinin acaba başka yerlerde de örnekleri var 
mıydı? Çocuk eğitiminin vatanı olan Anadolu'nun dış etkilere kapalı kalmış başka 
köşelerinde de belki buna benzer uygulamalar vardı. Araştırmaya değer bir 
konudur. II. Mahmud'un, Kapalıçarşı yanında bir camide çıraklara ders verilmesini 
öngörmesiyle ilgisi var gibi. 

Korku: Babamın çocukluğunu olumsuz etkileyen kalıcı korkunun 
kahramanları cinler ve perilerdi. Bu, öylesine yoğun ve sürekli bir çocukluk telkini 
olmalı ki o ciddi adam, ölümüne değin bu korkudan tam da kurtulabilmiş değildi. 
Yedi sekiz yaşlarında iken yaşadığı halüsinasyonları, örneğin hamamda gördüğü 
peri kızını, bize anlatırken o anı yeniden yaşıyormuş gibi heyecanlanır; cine periye 
en az babam kadar inandığı halde bunların korkusunu taşımayan annem "-
Çocukları korkutma!. Herhalde ateşin varmış; yahut birisi seni korkutmak 
istemiş!" der, babam ısrar eder ve daha başka vak'alar anlatırdı. Padişah sarayında 
(Topkapı'da) geceleri cinlerin toplandığına inanılan, saraylıların geçmeye 
korktukları "Cinlerin Meşveret Yeri" denen bir revak altı olduğuna göre, taşralarda 
böyle korkuların daha baskın olması doğaldır. 

Tehcir: Babam, dünya gündeminden bir türlü silinmeyen ünlü "tehcir" 
olayının çocuk tanıklarındandı. Tehcirden önceki günlerde yaşanan gerginliği, Türk 
ve Ermeni mahalleleri arasındaki iletişimin kesilmesini; Türklerin Ermeni 
mahallelerinin yakınından geçemez olduklarını, atılan taşları, silah seslerini, sonra 
bir gün uyandıklarında Ermeni mahallelerinin tamamen boşalmış olduğunu 
duyduklarını, mağaralara saklanan Hınçak çetesi mensuplarından yakalananların 
çarşıda teşhir edilişlerini anlatırdı. 

Çok döven çok seven annenin ölümü: Babamın çocukluğunu karartan olay, 
okul ve çıraklık yaşamının bittiği zamana rastlayan annesinin ölümü olmuştur. 
Seferberlik  içinde Anadolu'yu kasıp kavuran ve yoklaıuadık kapı bırakmayan 
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kolera ve tifiis  salgınları, babamın 32 yaşındaki annesini de alınış. Dinlediğim 
öykülere göre babaannem, sevecen ama çok asabi bir kadınmış. Babamın 
yaramazlıklarını affetmez,  ağzına kırmızı biber sürmek, hapsetmek gibi cezalar 
uygular, sonra üzülüp sarılır, öper, okşar, katıla katıla ağlarmış. Ondaki bu 
tezahürler bana göre kumalı bir kadın olmanın bunalımlarıyla açıklanabilir. Onun 
bu halinin babama yansıması ise aşırı duygusallık olmuştur. Söz gelişi babam, 
annesini her anışta o daha yeni ölmüş gibi gözyaşı döker ağlardı. 

işsizlikten tuluat sahnesine dönmüş bir çarşı: Çocuk yaşta dükkân açan 
babamın, kendisini, arkadaşlarını aratmayacak eğlenceli bir ortamda bulduğu 
anlaşılıyor. O zamanlar Yukarı Çarşı, Orta Çarşı ve Aşağı Çarşı olmak üzere üç 
kademeli olan ve arastalara ayrılan çarşının esnaf  zümreleri işsizlik sıkıntısı atmak 
için birbirlerine takılarak, bir dükkânda ya da kahvehanede toplanıp sohbet ederek, 
meczupları, divane dilencileri kapıştırarak vakit öldürür; bazen bir köşe başında 
yahut arasta içinde toplaşır, bu zavallıların sövgüler, taşlamalar ve tekerlemelerle 
örülüp giden atışmalarını izlerlermiş. 

Kendi Çocukluğumdan 

Benim (Necdet Sakaoğlu) doğumum (29 Eylül 1939) II. Dünya Savaşı'nın 
başladığı günlere rastlar. Erkek çocuğu olmam, mübarek Şaban ayında, Berat 
gecesini Cuma sabahına bağlayan saatlerde doğmam kadar, beşinci çocuk olarak 
babamı yol vergisi yükümlülüğünden kurtarmam da aileye sevinç yaşatmış! 
Babamın seferberlik  yıllarında geçen çocukluğu gibi, benim çocukluğumun ilk 
yılları da halk deyimleriyle "Alaman Harbi" veya ekmek karneyle alındığı için 
L'karne zamanındadır. Savaşa fiilen  girmemiş bir ülkede olmamıza, hatta savaşa 
girilirse bile bulunduğumuz yerin ücralığı nedeniyle bundan etkilenmemiz gerek. 
Aynı kuşaktan Anadolu küçümenleri olarak dolaylı biçimde savaştan etkilendik. 

Bu savaş dönemini de kapsayan çocukluğumun belleğime arşivlediği, acı, 
gülünç, çocuksu izlerden birkaçını aktarayım: 

Oturan çocuklar: Gözümün önüne gelen bir manzara şudur: Yalın ayak, 
bacakları çarpık, karınları şiş, ağızlarının ve gözlerinin çevresine sinekler oturmuş 
iki üç yaşında çocuklar, bir tülbendin ucuna sarılıp ağızlarına verilen, dutu ya da 
ezilmiş yiyecekleri yalancı meme gibi emer, kıpırdamadan otururlardı. En hareketli 
olmaları gereken ilk çocukluk evresinde onları böyle yere çivileyen nedenler 
kuşkusuz, beslenme yetersizliği, vitaminsizlik, raşitizm, çocuk hastalıkları ve 
büyük küçük hepimizi silkeleyen sıtma belasıydı. Fakat bu sağlıksız oturmalar ve 
hareketsizlik, büyüklerce iyiye yorumlanır; usluluk akıllılık sayılırdı. Nasıl 
geçirdiğimi bilmeyecek kadar küçük yaşta atlattığım kızamığın belleğimdeki iki 
iziyse yüksek ateş sonucu ellerimin ölen derisini soymam ve geceleri gördüğüm 
kâbuslardır. 
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Bu manzaraların cumhuriyetin 20. yıllarına ait olması düşündürücüdür. Biz 
çocuklar, o zaman Divriği'de hastane, eczane, hatta sürekli görev yapan bir 
pratisyen hekim bile bulunmadığını, çarşı içindeki kerpiç dispanserde, iki sağlık 
memuru ile bir ebenin görev yaptığını elbette ki bilmiyorduk. Yine, kasaba halkını 
ark ve kuyu suyu içmekten milyarder hemşehrimiz Naci Demirağ'ın şebeke suyu 
getirerek kurtardığını, bu hayırsever zata, Divriği'ye yaptırtmak istediği modern 
hastaneyi Ankara'ya yaptırması için de zamanın başbakanının sağlık bakanı 
aracılığıyla baskı yaptığını ise yıllar sonra bir tarih araştırmacısı olarak 
saptadığımı belirteyim, j Ankara'da bu itiş kakışlar yaşanırken doktorsuz ve 

( hastanesiz kasabamızda biz çocukların sağlığı ile ilgili bir sorun olduğunda ilk tanı 
"nazar" olarak konulur, başımızda çevrilen tuz taneleri ateşe atılır, bunların 
çıtırtısından nazarın şiddeti saptanırdı. Veya nefesi  keskin yaşlı bir kadın dualar 
okuyup gözümüze, yüzümüze üfler;  dua uzayınca esnemesi tutar, bu da çok 
kuvvetli bir nazarın kanıtı sayılırdı. 

Hitler'i nasıl anlardım? Pilli radyonun parazitli yayınlarında sık sık bir 
"Hitler" sözcüğü geçer; büyükler de konuşmalarında "Hitler hücum etmiş, Hitler, 
Polonya'ya girmiş..." derler; henüz dört beş yaşında olduğumdan masumane bir 
çıkarsamayla sözcüğün ikinci hecesine çoğulluk anlamı verip "'Hitler'i, "kurtlar", 
"canavarlar" gibi, üşüşen, dalaşan, kapışan vahşi hayvanlar zannederdim. Daha 
sonraları Hitler'in hayvanlar değil "hit" adlı insanlar olduğuna hükmettiğimi 
hatırlıyorum! 

Savaş eğlencesi: Yaz günlerinde, bahçelerde oynarken birden gökyüzünü 
gürültüler doldurur, esmer, gri, kirli yeşil, sarı boyalı iki üç uçak. üstümüze 
düşecek gibi alçalır; bıraktıkları binlerce mavi, kırmızı, yeşil, sarı kağıt, kuyruklu 
yıldızlar gibi ortalığı kaplar; biz çocuklar da çılgınca kapışmacalarla kağıtları 
toplayıp desteler yapar evlerimize götürürdük. Bunların sivil savunmayla ilgili 
uyarılar olduğunu sanıyorum. 

Milli Şefi  selamlamak, Atatürk'e ağlamak: İlkokula 1946"da 
başladığımda gri bir önlüğüm, beyaz yakam, kısa pantolonum, siyah çorap ve 
ayakkabılarım, başımda da kep vardı. Bir patikası bile bulunmayan okulumuzun ise 
dört tarafı  toz toprak, yağmur yağınca da çamur deryası idi. Heyhat ki bu özenli 
formayı  kirletmeden okula ulaşmak olanaksızdı. Kepimizin ne işe yarayacağını ilk 
günlerde öğrettiler: Okulun cümle kapısından girilince tam karşıda büyük bir tablo 
vardı. Bu, Millî Şefimiz  ve Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün resmiydi. 
Sabahleyin okula girerken sağ elimizi kepimize götürüp saygıyla selam vermemiz 
öğütlendi. Bu bir bakıma babalarımızın iptidaide okurken sık sık yineledikleri "-
Padişahım çok yaşa!" alkışının Milli Şefe  uyarlanmış bir biçimiydi. Acaba her 
yerde bu kimse var mıydı; başöğretmenimiz mi koymuştu? Bilmiyorum. 
Dersliklerimizde de yazı tahtasının üstünde Atatürk'le İnönü'nün büyük boy 
fotoğrafları  yan yana asılıydı. O yıİki cumhuriyet bayramını hatırlamıyorum ama, 
soğuk On Kasım günü okulun dar, uzun ve karanlık koridorunda balık istifi 
toplandığımızı, çok uzun süren bir sessizlik boyunca - o zamanlar 5 dakika saygı 
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duruşu yapılıyordu- çocuksu gülüşmelerin giderek arttığını, gözlüklü 
başöğretmenimizin ağlamaklı bir sesle konuştuğunu, sık sık "'Atam" dediğini, sonra 
şiirler okunurken önden arkaya doğru yayılan hıçkırıkların, biz birinci sınıf 
çocuklarını korku ağlayışlarına boğuşunu, yanımdaki arkadaşımın kısa 
pantolonundan aşağıya inen sarı sıcak çişi unutmadım! 

Çocukluğumun üstünden yarım yüzyıl geçtikten sonra kendi kendime bir 
değerlendirme yapıyorum: O zamanlar ailenin yetişkin erkek bireyleri için sertlik, 
çocuklara karşı haşinlik, en azından gülücüksüzlük ortak ve değişmez bir kuraldı 
ve mesela benim dayı dediğim teyzelerimin eşleri, munis ve sevecen oldukları, biri 
çocuklara, öteki hayvanlara aşırı sevgi gösterdiği için yadırganırlardı. Çocukların, 
yetişkin erkeklerden korkmaları, erkeklerin de çocukları korkulu bir sıkıntı 
cenderesinde tutmaları evdeki eğitimin ve o günkü anlayışa göre olumlu aile 
yapısının ilk göstergesiydi. Annelerimizin, yetişkin ablalarımızınsa doğrusu bize 
ayıracakları zaman hemen hemen hiç yoktu. "Ev denilen evrendir." atasözüniin 
gerisindeki gerçek şu idi ki ev işleri bitirilmeyecek kadar çoktu, art arda ve 
yorucuydu. Örneğin buğuya, dumana boğulmuş ocaklıkta, büyük leğenlerin başına 
oturmuş, ellerinin derisini yonta yonta çamaşır çitileyen annem, ablalarım, o sırada 
onların ne denli gergin bitkin oldukları gözümün önüne geliyor... Yemek, bulaşık, 
ev ve bahçe işleri, hiç eksik olmayan dikiş, nakış, örgü, yama işleri, çeşmeden su 
taşıma, gaz lambalarını hazırlama, kışın soba yakma... çocuklara sıra mı gelir? 
Öyleyse çocuklar için âdeta bir bağımsızlık söz konusuydu ve bu yetişme tarzı bir 
döneme kadar kuşakların erken olgunlaşmasına hizmet etmiştir. On yaşında iken 
yaptığım ev ve çarşı işlerini hatırladıkça oğlumun bu zorunlu beceri eğitiminden 
geçmemesini bir eksiklik olarak görüyorum. 

Oğlumun Çocukluğundan 

Selçuk Sakaoğlu (Amasra, 16.12.1972) bizim sürüp gelen çok çocuklu aile 
tipi geleneğimizi tek çocuk oluşuyla değiştirdi, ilkin. Divriği'de de doğmadı. 
Babası esnaf,  annesi de ev kadını değil. Öğretmen ana babanın tek çocuğu olmak; 
babaanne, anneanne, dede, nine, hala, dayı, amca, kuzen, akraba ve dost, çok 
kalabalık bir aile yakınları ortamında büyümek, çocukluğunun ilk on yılını bir 
sayfiye  kasabasında geçirdikten sonra İstanbul'a göçmek. İlkokuldan üniversiteye 
kadar, başarılı bir eğitimden geçerek hayata atılmak... 

Bu aşamaları tamamlayan oğlum, çocukluğunun ne kadar güzel geçtiğini her 
zaman itiraf  ediyor; çevresindekileri, yaşadığı tatlı anıları, arkadaşlarını, ilkokul 
yaşamını özlemle anıyor. Onun, bizimkinden çok farklı  çok, mutlu bir çocukluk 
yaşadığını anmakta ne kadar haklı olduğunu, bütün çocukluğunu gözlemlediğim ve 
kendi çocukluğumun koşullarıyla kıyasladığım için onaylıyorum. Ona, bu mutlu 
mazisini anımsatan yüzlerce fotoğrafı  var. Oysa babamın çocukluğunda Divriği'ye 
bir kez, 1906'da bir Ermeni fotoğrafçı  gelmiş ve II. Abdülhamid'in saltanatının 30. 
yıldönümünü kutlamak için hükümet konağı önünde toplanan yöneticilerle halktan 
ileri gelenlerin toplu fotoğrafını  çekmiş. Bu karede doğal ki babam yok. Kendi 

132 



çocukluğumdan ancak birkaç fotoğraf  var. Oğlumuzun oyuncakları, kimi giysileri, 
ilkokul kitapları, yazı ve resim defterleri  de saklanıyor. Benimse saklanabilmiş tek 
çocukluk andacım yoktur. 

Sonuç olarak 

Şayet bir kıyaslama-karşılaştırma yolu açarsak baba-oğul-torun çocuklukları 
yarışında görece, sonuncumuz en başta, baştakimiz de en geride yer alır. Oysa. o 
evreden somut andaçlarım bulunmamasına, o yılların onca sıkıntılarına karşın ben 
de kendi çocukluğumu hayatımın en güzel evresi olarak en az oğlum kadar anıyor 
ve özlüyorum. Çocukluğunda öksüzlük acısıyla kavrulan babamsa bizden de 
ziyade çocukluğunu özlemle anar, anlatır ve arardı. 

Demek ki çocukluk, siyahtan uçuk pembeye değin bütün renkleriyle 
bambaşka bir dünyadır. Onu, değişkenliği baş döndürücü olan 20. yüzyılın başında, 
ortasında veya sonunda, çok farklı  koşullarda yaşamış olmak, bu dünyaya duyulan 
özlemi etkilemiyor. 

Son olarak benden, baba, oğul, torun üçlüsünün ortasında yer aldığım, ayııı 
zamanda bir öğretmen ve tarih yazarı olduğum için "Türkiye'de değişen çocukluk" 
üzerine yalın bir değerlendirme yapmam istenirse diyeceğim şudur: 

Dünden bugüne çocukluk yaşı ondan on ikiye, on dörde ve nihayet on sekize 
ulaşmış bulunuyor. Buna koşut olarak, ebeveynin güdümü de artıyor; çocuklar 
yalnızlaşıyor, beceriksizleşiyor; çocukluk mekânlarıysa bir odaya hapsedilecek 
kadar daralıyor, üstelik doğadan da soyutlanıyor. Doğruluğu tartışılabilir bu gidişin 
sorumluları ise yavrularına iyi bir gelecek hazırlama idealiyle çocuğu ve çocukluğu 
unutan ebeveynlerden başkası olabilir mi? 





TÜRKİYE'DE Ç O C U K GELİŞİMİ A R A Ş T I R M A L A R I N A 
TOPLU BAKIŞ 

GELENGÜL HAKTANIR, MÜGE ARTAR 

Gelişim psikolojisi bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin 
betimlenmesi ve açıklanmasıyla ve aynı zamanda bireyler arasındaki değişimin w 
benzerlik ve farklılıklarıyla  uğraşır. Çocuk gelişimi alanı görece yeni bir geçmişe 
sahiptir ve çok-disiplinlidir. Deneysel, psikanalitik, ve klinik olmak üzere 
psikolojinin üç büyük dalından türemiştir. Ayrıca sosyal çalışma, eğitim ve tıp gibi 
uygulamalı alanlarla her zaman yakın bağları olmuştur. 

Birçok ülkede bu alanlarda yapılan araştırmalar belirli dönemlerde 
toparlanmış ve özetleyici çalışmalar hazırlanmıştır. Özetleyici çalışmalar alana 
geniş bir bakış açısıyla bakarak yıllar içinde neler yapıldığını ve daha sonra neler 
yapılması gerektiğini bizlere göstermektedir. 

Birçok ülkede yapılan bu derleme çalışmaları alana yapılan katkıları 
geliştirmek için önemli görülmektedir. Türkiye'de bu alanlarda birçok araştırına 
olmasına rağmen özetleyici bir çalışmanın henüz yapılmadığı görülmektedir. 
Ülkemizde çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarındaki tüm araştırmaları incelemeye 
çalışmak başlangıçta yapılabilir gibi göründüyse de, incelenmesi gereken kaynağın 
sayısal çokluğu ve ulaşılabildiğinin zorluğu nedeniyle araştırma sınırlandırılmıştır. 

Bu çalışmada 37'si tez olmak üzere 211 kaynak incelenmiştir. Bu kaynaklar 
Psikoloji Dergisi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, Yaşadıkça Eğitim 
Dergisi,Eğitim ve Bilim dergisi, psikoloji kongre kitapları, çocuk ve gençlik 
psikiyatrik ve nörolojik bilimler kongre kitapları, eğitim bilimleri kongre kitapları, 
çocuk gelişimi ve eğitimi kongre kitapları, okulöncesi eğitim sempozyumu, çocuk 
kültürü kongre kitapları, YA-PA okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması seminer 
kitapları, Hacettepe Üniversitesi çocuk sağlığı ve eğitimi dergisi, fen  bilimleri 
kongre kitaplarıdır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler bize alanda yıllar 
boyunca nasıl bir değişim olduğunu göstermektedir. 



Çalışmada öncelikle incelenecek kaynaklar belirlenmiş ve bu kaynaklarda 
aranacak bilgi sınırlandırılmıştır. Çocuk gelişimi ve eğitimi araştırmaları temel 
alınarak inceleme şu temel ölçütlere dayandırılmıştır: İncelenen kaynağın 
doğrudan bir araştırmaya dayanması, normal gelişim gösteren çocuklar üzerinde 
yapılmış olması, örneklemi 0-14 yaş grubu çocukların oluşturması. 

İncelemeler sonucunda veriler şu yedi başlıkta değerlendirilmiştir: 

• Kullanılan araştırma modellerinin incelenmesi 

• Araştırmalarda ele alınan yaş gruplarının incelenmesi 

• İnceleme yıllarına göre araştırmaların sayısı 

• Araştırmalarda ele alman konuların incelenmesi 

• Araştırma yöntemlerinin yıllara göre incelenmesi 

• Araştırma konularının yıllara göre incelenmesi 

• Araştırma sonuçlarının genel olarak karşılaştırılması ve incelenmesi 

Bulguların araştırmada ulaşılan kaynakların yıllara göre dağılımı dikkate 

alınarak incelenmesi gerekmektedir. 

Tablo 1 

Araştırmaların İnceleme Yıllarına Göre Dağılımı 

Yıllar f % 
70-75 7 2 
76-80 30 13 
81-85 46 19 
86-90 35 15 
91-95 47 20 
96-00 73 31 

Toplam 238 100 

Yıllara göre dağılım incelendiğinde araştırmaların gittikçe artan oranlarda 
yapıldığı görülmektedir. Çocuk gelişimi, psikolojisi ve eğitimi konusunda 70"li 
yıllarda basılan kitapların azlığı da araştırmalar konusundaki bulgulara paralellik 
göstermektedir. Bu yıllarda üniversitelerin ilgili bölümlerinin ve akademik 
personelin azlığının yanı sıra, alana verilen önemin ya da ilginin azlığının da bu 
sonucu doğurduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 2 

Araştırmaların İnceleme Alanlarına Göre Dağılımı 

Alanlar F % 
Psikoımotor 12 5 
Bilişsel 43 19 
Toplumsal 54 23 
Duygusal 29 13 
Klinik Çalışmalar 50 22 
Ahlak 3 1 
Diğer 6 2 
Okulöncesi 13 7 
İlköğretim 20 8 
Toplam 230 100 

Araştırmalar inceleme alanlarına göre ele alındığında en çok çalışılan 
konunun toplumsal gelişim konuları (aile yapısı, ilişkileri, parçalanmış aileler, ana-
baba tutumları ve bunların çocuk gelişimine etkisi gibi) olduğu, bunu klinik 
çalışmaların izlediği (psikiyatri kliniklerine başvuran çocukların kişilik özellikleri 
gibi), daha sonra da çoğunlukla bilişsel gelişim ile ilgili (algı,dil, kavrama, 
yaratıcılık, zeka düzeyi gibi) çalışmaların yer aldığı gözlenmiştir. 

En az çalışılan konunun ahlak gelişimi ile ilgili olduğu belirlenmiştir. 
Çocukların alışkanlıklarına yönelik çalışmalar ise "diğer" kategorisinde 
toplanmıştır. 

Tablo 3 

Araştırmaların Kullanılan Araştırma Modellerine Göre Dağılımı 

Araştırma Yöntemleri F % 
Betimleme 101 45 
Sorun Belirleme 41 18 
Deneysel 34 15 
ilişkisel 48 22 
Toplam 224 100 

Araştırmalarda büyük bir çoğunlukla betimleme -durum saptama- modeli 
kullanılmıştır. En az deneysel modelin kullanıldığı görülmektedir. Araştırmacılar 
ülkenin farklı  yörelerindeki çocukların gelişim düzeylerini belirlemek, eğitim 
durumlarını saptamak ve aile içi ilişkileri incelemek üzere birçok araştırma 
yapmışlardır. Sorun belirlemeye yönelik çalışmalara genellikle klinik psikoloji ve 
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Betimleme modelinin 70-75, 86-90 ve 96-00 yılları arasında yüksek 
oranlarla kullanıldığı görülürken, en az 76-80 yıllarında kullanıldığı belirlenmiştir. 

Bir sorun belirlemeye yönelik çalışmalar 81-85 yıllarında daha çok 
yapılmıştır. En az son beş yılda ele alınmıştır. 

Deneysel araştırmaların dağılımı bütün yıllarda dengeli bir görünüm 
sergilemiş, en çok 91-95 yılları arasında, en az da 86-90 yıllarında yapıldığı 
görülmüştür. 

İlişkisel modeli kullanan araştırmalara daha çok 70-80 yılları arasında 
rastlanırken, diğer yıllarda bu model gittikçe daha az oranlarda kullanılmıştır. 

Son beş yılda en az kullanılan modelin sorun belirleme modeli olduğu 
görülürken, en çok kullanılan modelin betimleme olduğu saptanmıştır. 

Bütün yıllarda araştırmalara genel olarak bakıldığında betimleme 
araştırmaları diğer araştırma modellerine göre daha yüksek oranlarda; deneysel 
araştırmalar ise daha düşük oranlarda kullanılmıştır. Bunun nedeni deneysel 
araştırmalara oranla betimsel çalışmaların daha kolay yapılabilir olmasıdır. 

Araştırmaların belli başlı sonuçları gelişim alanlarına göre gruplandırılarak 
aşağıda verilmiştir. 

PSİKOMOTOR 

r Yetersiz ve dengesiz beslenme çocukların psikomotor gelişimlerinin 
gerilemesine yol açmaktadır. 

> Motor performansta  yaşla birlikte beklenen artış olmakta , cinsiyetler arasında 
önemli bir fark  gözlenmemektedir. 

> Ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin düşük olması durumunda çocukların 
antropometrik ölçüm değerleri standartların oldukça altına düşmektedir. 

AHLAK 

0 Okulöncesi dönem ve ilkokul dönemi boyunca yapılan ahlak gelişimi 
araştırmalarında yaşla birlikte çocukların olayların arkasındaki niyeti dikkate 
almaya başladıkları ve bunun çocukların bilişsel gelişim düzeyleri ile 
paralellik gösterdiği belirlenmektedir. 

Okulöncesi eğitim alma ve anne öğrenim düzeyinin yüksek olması halinde 
çocukların ahlaki gelişim düzeylerinin yükseldiği görülmektedir. 

DUYGUSAL 

0 Yapılan bütün araştırmaların sonucunda çocuklarda olumsuz duygusal gelişim 
özelliklerinin olumsuz ebeveyn kişiliği ile birlikte görüldüğü saptanmıştır. Bu 
nedenle evliliklerde bireylerin birer yetişkin olmadan evlenmemeleri ve çocuk 
sahibi olmamaları önerilmektedir. Aksi takdirde aile içi ilişkilerde sorunlar, 
geçimsizlik, şiddet, taciz ve yanlış tutumlar görülmektedir. 
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TOPLUMSAL 

O Sosyoekonomik seviye yükseldikçe aile içi ilişkiler daha olumlu olmakta okula 
uyum ve hazırlıkta daha az sorunla karşılaşılmaktadır. 

0 Yaşla birlikte cinsel kimliğin kazanılması artmaktadır. 

0 Kitle iletişim araçlarının yanlış yönlendirmesi sonucu çocuklar tüketime 
yönelmekte, saldırgan davranışlar artmakta ve duygusal sorunlar 
gözlenebilmektedir. 

0 Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların çoğunlukla alt SED'den ve çok çocuklu 
ailelerden geldiği ve bu kültürel dezavantajlı çocukların birçok sorunla 
yiizyüze olduğu (cinsel, duygusal istismar, açlık ve eğitimsizlik gibi) 
vurgulanmaktadır. 

0 Anne-baba tutumlarının çocuğun duygusal ve toplumsal gelişiminde önemli 
etkisi olmaktadır. Olumlu, demokratik ve dengeli tutumların sergilendiği 
ailelerde çocukların daha olumlu kişilik özelliklerine 

0 (yüksek öz saygı, içten denetimlilik, olumlu benlik imajı gibi) sahip olduğu 
görülürken olumsuz tutumların fiziksel  ihmal ve istismar ile ve olumsuz kişilik 
özellikleri ile beraber düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

BİLİŞSEL 

0 Piaget'in kavramlarından özellikle korunum ve nesne kavramının Türk 
kültürü aile ve okul yapısı ilişkisinde yaşa bağlı bir artış gözlenmekte ve bu 
kavramların kazanılma yaşının Türk kültürü için de geçerli olduğu 
saptanmaktadır. 

0 Oyunun özellikle okulöncesi dönemde serbest oyunun, yaratıcı düşünce, bakış 
açısı alma becerisi ve dil becerisi gibi alanlarda etkili olduğu görülmektedir. 
Bu araştırmaların sonuçlarında özellikle okulöncesi eğitim kurumlarında 
serbest oyun kavramının doğru olarak ele alınması gerektiği belirtilmektedir. 

0 Dil gelişimi araştırmaları kız çocuklarının diğer kültürlerde olduğu gibi 
Türkiyede'de daha erken yaşta dili kazandıklarını göstermektedir. 

0 Sosyoekonomik düzey ve ebeveynlerin öğrenim durumu yükseldikçe 
çocukların zeka puanlarında bir artış olduğu görülmektedir. 

0 Çizim becerileri ve bunun diğer bilişsel becerilerle ilişkisi yaşla birlikte olumlu 
yönde değişim göstermektedir. 

O Yaratıcı drama eğitimi almanın çocuğun dil ve yaratıcılık gibi birçok alandaki 
gelişiminde yararlı olduğu belirlenmektedir. 

141 



-Aksoy,S.,Gümüşçü,Ş. ve Özkan,S.(1995). Farklı işitsel uyanlara karşı otistik 
çocukların davranımları, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 3-9. 

-Aktaş, Y. (1997). Televizyonun çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri. Yaşadıkça 
Eğitim, 52, 18-21. 

-Aktaş, Y. ve Haktanır,G.(1997). 7-14 yaşlarındaki çocukların ev işlerine 
katılımları, l.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, 
472-481. 

-Aktaş,Y., Dikici,A. ve Deretarla,E.(1999). 5-6 yaş grubu çocuklarda sayı ve işlem 
kavramının kazanılması: Ön çalışma, 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 
Bildiri Özetleri Kitabı, 140. 

-Akyıldız, H. (1996). İletişim ve çocuk, Yaşadıkça Eğitim, 49, 2-3. 

-Alanyalı,Ö.M.(1990). Yetiştirme yurtlarında kalan 1-18 yaş kız ve erkek grubun 
beslenme ve büyüme -gelişme yönünden incelenmesi. Bilim Uzmanlığı. 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 

-Alisinanoğlu, F.81997). Tam ailelerden ve boşanmış ailelerden gelen 9 - 1 0 yaş 
grubu çocukların aile bireylerini ve aile ilişkilerini algılamalarının 
incelenmesi, Çağdaş Eğitim, 236,31-37. 

-Alp, E.(1994). Taklit ederek sınıflandırma  testinin Türk çocuklarına uygulanması. 
Türk Psikoloji Dergisi, 9(32), 1-5 

-Alparslan, S., Koçkan, İ., Şenol,S..Maral, 1.(1999). Marmara depremini yaşayan 
çocuk ve gençlerde ruhsal bozukluk ve kaygı düzeyleri , Çocuk ve Gençlik 
Ruh Sağlığı Dergisi; 6(3), 135-142 

-Altınrende,Ş.(1989). Sivas'taki korunmaya muhtaç çocukların sosyolojik 
incelenmesi, Bilim Uzmanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sivas. 

-Altıınbaş,F.(1985). İlkokul çocuklarının kullandıkları iletişim biçimleri, Eğitim ve 
Bilim 9(53), 26-32. 

-Aral,N.,Baran,G.,Alisinanoğlu,F.,Aktaş,Y.,Başar,F. ve Koksal,A. (1997). Beş -altı 
yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama eğitiminin alıcı dil gelişimine etkisi, 
Okulöncesi Eğitim Sempozyumu "Okulöncesi Eğitimde Yeni 
Yaklaşımlar" Bildiri Kitabı,140-152. 

-Argın,S.Ş.(1989). Çıraklık kurslarına katılma eğilimleri:Küçük sanayide çalışan 
çıraklara yönelik bir değerlendirme, Bilim Uzmanlığı, Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

-Arı,M.(1986). 8-11 yaş grubu ilkokul çocuklarında psiko-sosyal açıdan kaza 
sıklığının değerlendirilmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1,15-40. 

144 



-Arı. M., Bayhan, P.,Üstün, E., Akman, B. ve Şahin, S.(1995). 48-72 aylar 
arasındaki çocukların duygusal ifadeleri  tanımlama ve algılamalarının yaş ve 
cinsiyete göre incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2(3). 
119-124. 

-Ancak, T. (1997). Nasıl bir disiplin?, Yaşadıkça Eğitim. 52, 14-17. 

-Arseven, A.(1981). Çocuğun kendine güveni ve okuldaki başarısı. Eğitim ve 
Bilim, 6(31), 21-25 

-Arslan,L.(l989). Hyperactivity:Factor strusture of  conners teacher rating scale and 
predictors of  lıyperactivity among Turkish nursery sclıool chidren, Bilim 
Uzmanlığı, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Artar,M.(1996). Okulöncesi çocukta serbest oyunun ıraksak düşünce becerisine 
etkisi, 3. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 99-
100. 

-Asfuroğlu,Ş.B.(1990).  Anasınıfına  devam eden 5-6 yaş çocuklarına üçgen,daire ve 
kare kavramlarının kazandırılması, Bilim Uzmanlığı, Çukurova 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

-Atilla, F.(l989). Üç - altı yaş grubundaki çocukların baba yoksunluğunda ve 
yokluğunda gösterdikleri davranış bozukluklarının incelenmesi. Bilim 
Uzmanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Aydın,C.,Doğan,L.(1988). Normal prepubertal çocuklarda depresif  bulguların 
araştırılması, 24.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 
Ankara, 311-327. 

-Aydın,C.ve Tııncer,0.(1978). Annenin ev dışında çalışmasının çocuk gelişim ve 
davranışına etkisi, 13. Nöro- Psikiyatri Kongresi, Ankara,91. 

-Aydın,0.(1978). Çocuklarda sosyal algı ve kişilerarası ilişki kurmada etkinlik. 
Psikoloji Kongresi, 2, 23-28. 

-Aydınalp K. (1979). Çocuklarda beslenmenin psikolojik etkileri, Psikoloji 
Dergisi, 8,2-4. 

-Babaoğul, M. ve Güven,S.(1997). İlköğretim 6,7,8 sınıf  öğrencilerinin satın alma 
davranışları,l.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kongresi Bildiri 
Kitabı,406-419. 

-Bal,S., Artan,İ.,Şahin,S. ve Arı,M.(1999). 1-30 aylar arasındaki bebeklerin nesne 
devamlılığı ile ilgili gelişim düzeylerinin incelenmesi, Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Dergisi,1(1), 45-58. 

-Baltaş, Z.(1982). 10 yaş çocuklarında stres düzeyleri ve kişilik özellikleri 
açısından bir değerlendirme, 18. Nöro- Psikiyatri Kongresi, 179-182. 

145 



-Baltaş, Z.,Şenocak, M. ve Kalyoncu,C.(1982). 11 yaş çocuğunun tavırları 
açısından kapalı mekanda yer seçme olgusunun değerlendirilmesi. 18. Nöro-
Psikiyatri Kongresi. 

-Baran,G. ve Bulut, Ş. (1999). Okula uyum sağlamada ebeveyn öğretmen ve 
yöneticiye düşen sorumluluklar, Yaşadıkça Eğitim, 63, 4-7. 

-Baran, G. (1989). On yaş çocuklarında davranış bozuklukları ile benlik 
kavramının gelişimi arasındaki ilişki üzerinde bir araştırma, B i l im 
Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Barut,Y.(1989). Ortaokul öğrencilerinde stres faktörleri,  Bilim Uzmanlığı,Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Başar,F.( 1997). Orta birinci sınıfa  devam eden çocukların kitap okuma 
alışkanlıklarının incelenmesi,Çağdaş Eğitim,233,35-38. 

-Bayer,L.(1989). Sağlıklı ve kronik hastalığı olan çocukların ölüm kavramları, 
Bilim Uzmanlığı, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul. 

-Baykoç-Dönmez,N. ve Arı, M.(19879. 12-30 aylık Türk çocuklarında dilin 
kazanılması, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2, 36-58. 

-Bayraktar,R. ve Sayıl,M.B.(1984). Zihinsel gerçekçilik döneminde çocukların 
çizimlerinde görülen sistematik özellikler ve bağlamın etkisi, 3.Ulusal 
Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 49-60. 

-Bıyıklı,F.0.(1981). Sorunlu olarak gördüğümüz öğrenciler açısından okul-aile 
işbirliği, Eğitim ve Bilim, 6(31), 38-43. 

-Bıyıklı,L.(1983). S.O.S. Çocuk Köyleri, Eğitim ve Bilim, 8(43), 3-13. 

-Bıyıklı,L.( 1984). Okul korkusu, Eğitim ve Bilim, 8(47), 14-17. 

-Biçer,G.( 1999). Üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren on- oniki yaş 
grubundaki çocuklarda denetim odağının incelenmesi, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi,Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Bilgin,B.(1980). Çocuklarımıza insancıl davranışları nasıl kazandırabiliriz?, 
Eğitim ve Bilim, 5(26), 24-32. 

-Bilgin,M.(1996). Grup Rehberliğinin sosyal yetkinlik beklentisi üzerindeki 
etkisine yönelik deneysel bir çalışma, 3.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 
Bildiri Özetleri Kitabı, 120-121. 

-Bilir,Ş., Arı, M., Baykoç-Dönmez,N. ve Güneysu,S. (1986). 4-12 yaşları arasında 
16100 çocukta örselenme durumları ile ilgili bir inceleme, Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Dergisi, 1, 7-14. 

146 



Bilir,Ş., Arı, M.,Atik,B.,San,P.(1987). Konya,Kayseri, Denizli il merkezlerinde 4-
12 yaş grubu 4003 çocuk üzerinde dövülme sıklığı ve bununla ilgili bazı 
duygusal sorunların taranması,Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2, 3-5. 

Bilir,Ş., Arı, M. ve Baykoç-Dönmez,N.(1987). Giresun. Rize, Nevşehir, Malatya 
ve Ankara illerinde 4-12 yaş çocuklarında noktural enüresisin görülme 
sıklığının incelenmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2, 24-32. 

Bilir,Ş., Arı, M.,Baykoç-Dönmez,N.,Atik,B. ve San,P.(1988). Ankara il 
merkezinde 3 -12 yaşları arasındaki 9813 çocuğun dayak cezası alma sıklığı 
ve bununla ilişkili duygusal problemlerin saptanması, Hacettepe 
Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 3, 3-16. 

Bilir,Ş.,Baykoç-Dönmez, San,P.ve Artan, İ.(1988). Hastanede yatan çocukların 
hastalık ve hastaneyi algılamalarının incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi 
Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 3, 35-44. 

Bilir.Ş.,Güven,N. ve Ünal, H.(1988). 12-14 yaşlarındaki kız çocuklarında 
antropometrik ölçümlerin sosyo -ekonomik düzeye göre farklılığının 
incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 
3,45-49. 

Bilir,Ş.,Metin,N., Bal,S. ve Şahin,S.(1992). Anaokuluna devam eden 4-6 yaş 
grubundaki çocukların nicelik kavramları ile ilgili becerilerinin incelenmesi, 
8. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, 70-76. 

Bilir,Ş., Özer,D.ve Güven,N.(1987). Okulöncesi çağı çocuklarının incelenmesi. 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2, 65-69. 

Birsun,M.(1982). Almanya'daki Türk çocukları ve aileleri. Psikoloji Dergisi, 14, 
54-60. 

Bora,F.(l 192). Anaokuluna giden 4-6 yaş çocuklarının kitapla ilişkileri ve anne-
babalarının bu konudaki tutumu .Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi,Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Boran,G.(1997). Çocuk yuvalarında ve ailesiyle birlikte yaşayan 9-11 yaş grubu 
çocuklarda benlik kavramının incelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Boratav,C.,Şener,Ş.(1994). Çocukta afekt  ve afektif  gelişim .Çocuk ve Gençlik 
Ruh Sağlığı Dergisi,1(2), 111-118. 

Bozkuıt, N. (1998). Çocuk eğitiminde ödül ve cezanın yeri, Yaşadıkça Eğitim. 
57, 17-22. 

Bozoklu,F.(1998). Anaokuluna giden 4,5,6 Yaş çocuklarının nesneleri 
sınıflandırmaları  ile anımsamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

147 



-Bulduk,S. ve Küçükkömürler,S.(1992). Okulöncesi kurumlarına devam eden 6 yaş 
grubu çocuklarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi, 8. Ya-Pa 
Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, 105-120. 

-Bulduk,S. ve Küçükkömürler,S. ve Yaman,M.(1992). Okulöncesi kurumuna 
devam etmekte olan 6 yaş grubu çocuklarının antropometrik ölçümleri 
üzerine bir araştırma, 8. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması 
Semineri, 126-151. 

-Bulduk,S.(1997). 0-72 aylık çocuklarının beslenme durumlarının fiziksel  ve 
psikomotor gelişimleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi, Ulusal Ev 
Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, 58-67. 

-Büyükkılıç .M., Soyver,A. ve Ersoy, A.Ö. (1983). Kayseri'deki ilkokul 
çocuklarında epilepsi araştırması,18.Mİ11İ Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler 
Kongresi,İstanbul,61-65. 

-Cebiroğlu,R.(1971). Değişen Türk toplumunda aile koşullarının çocuk 
davranışlarına etkisi, 6.Milli Nöro-Psikyatri Kongresi, İstanbul,79-83. 

-Cebiroğlu,R.(1973). Çocuklarda psikonevroz ve obsessiv nevrozların etyolojisi 
üzerinde bir çalışma, 8. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 
Marmaris, 177-181. 

-Cılga,İ.(1988). Korunmaya muhtaç gençlerin yetiştirilme biçimleri ve kişilik 
eğilimleri konusunda karşılaştırmalı bir araştırına , 24. Ulusal Nöro-
Psikiyatri Kongresi, Ankara, 313-335. 

-Cihangir, S.( 1999). On yaşındaki çocukların denetim odakları ile özsaygı 
düzeylerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Civelek,E.N.(1990). Sosyo- ekonomik ve kültürel yaşantının ilkokul çağı(6-12 
yaş) çocuk resimleri üzerine etkisi, Bilim Uzmanlığı, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Coşkun,F.(1990). Anaokuluna giden 5 yaş çocuklarının 1- 5"e kadar sayı 
sembollerini öğrenmelerinde geleneksel eğitim ile bilgisayar eğitiminin 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Bilim Uzmanlığı, Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Çavuşoğlu,H.(1989). Kanserli çocukların hastalık ve tedaviye ilişkin psikolojik 
tepkilerinin belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Çelen,N.(1997). 12-15 yaş grubunun çocuk hakları konusundaki tutumları, 
l.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, ÇOKAUM Yayını,353-
376. 

148 



-Çeliksoy,M.A.(1996). Eğitim teknolojisi çağdaş öğretim yöntemlerinden olan 
mikro öğretim yönteminin spor dallarından hentbol teknik öğretim 
üzerindeki etkililiği, 3. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri 
Kitabı, 88-89. 

-Çilingir,N.(1982). Normal çocuklarda uyum zorlukları,Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 

-Çoban, A.(1989). Ankara Merkez ortaokullarındaki son sınıf  öğrencilerinin 
matematik dersine ilişkin tutumları, Bilim Uzmanlığı, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Çok, F. ve Öğiilmüş,S.(1997). İlkokul öğrencilerinin okulla ilgili algıları, l.Ulusal 
Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. ÇOKAUM Yayını, 377-399. 

-Çuhacı,M.N.(1985). Çocuk kitapları ve zararlı yayınlar, Eğitim ve Bilim, 10(56), 
42-44. 

Demirel.H. ve Arlı,M. (2000). İlköğretim (10 -12 yaş) çocuklarının para harcama 
davranışlarına ilişkin eğitim gereksinimi, 9. Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 182. 

Demirel, M.(1989). İlkokul beşinci sınıf  yabancı dil öğretiminde ev ödevi olarak 
verilen alıştırmaların öğrencilerin erişisine etkisi. Bilim Uzmanlığı. 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Dizmen.R. (1989). Okul çağındaki prematüre çocukların psikolojik 
performanslarının  normal çocuklarla karşılaştırılması, Bilim Uzmanlığı. 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Dilbaz,Y.(1989). İlkokul 5.sınıf  matematik programında yer alan "kesirler" 
ünitesine ait hedef  davranışların, ön koşul ilişkileri yönünden birbiriyle 
tutarlılıklarının değerlendirilmesi. Bilim Uzmanlığı. Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Dere, H. (2000). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarına 
bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel 
yöntemlerin karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara 

Dinçer,Ç.(1995). Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklarına kişileraıası 
problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin 
incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, 
Ankara. 

Dinçer,Ç. ve Ulutaş,İ.(2000). Teknoloji araçlarının okulöncesi dönem çocuklarını 
bilimsel düşünmeye yönlendirmek amacıyla kullanılması, 4.Fen Bilimleri 
Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 148. 

149 



-Doyran,T.,Aksoy,F.(1971). Çocuklarda Psiko-motor nöbetlerde organizite testleri, 
6.Milli Nöro-Psikiyatri Kongresi,355-358. 

-Dönmez, A., Başal, H. (1985). Çevre büyüklüğü ve 10-12 yaş ilkokul 
çocuklarında denetim ölçeği. Psikoloji Dergisi, 5(18), 7-14 

-Dönmez,A.(1981). Uyumsuz çocuk ya da genç mi? Uyumsuz toplum mu?, Eğitim 
ve Bilim, 5(30), 31-37. 

-Dönmez,B.N.K.(1986). 12-30 aylık Türk çocuklarında dilin kazanılması. 
Yayımlanmamış Doktora Tezi,Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

-Ekşi,A.(1988). Çocuk ve adolesan intiharları, 24. Ulusal Nöro-Psikiyatri 
Kongresi, Ankara 

-Ekşi,A.(1994). Terör Eylemi ve Savaşın Çocuk ve Gençlerde Etkisi, Çocuk ve 
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi ,1(1), 23-27. 

- Erdem, A. (1998). İlköğretimimizde yeniden yapılanma,Yaşadıkça Eğitim. 58. 

26-32. 

-Erden G. , Kılıç, E., Uslu, R. ve Kerimoğlu, E.(1999). Çocuklar için travma 
sonrası stres tepki ölçeği ;Türkçe geçerlik, güvenirlik ön çalışması. Çocuk 
ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 6(3) 143-148 

-Erden,G.(1999). Çocuklarda ölüm kavramının gelişimi ve intihar 
girişimleri,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6( 1), 41 -50. 

-Erdoğan, Ayla (1999). 3-6 yaş çocuklarının cinsel kimlik kazanmalarının 
incelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. 
Ankara 

-Eripek,S.(1983). Çocuklara uygun davranışlar kazandırmada "Davranış 
Değiştirme Yöntemi", Eğitim ve Bilim, 8(43), 32-41. 

-Erman,Ö. Turgay,A. Öncü,B.Undarivic,V.(1999). Dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu olan çocuk ve cinsiyet farklılıkları,  Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi, 6(1), 12-27. 

-Erol,N.Özcebe,H.(1988). Rutter anne-baba ve öğretmen ölçekleriyle gecekondu 
kesiminde oturan çocukların davranış sorunlarının değerlendirilmesi, 24. 
Ulusal Nöro-Psikiyatri Kongresi, Ankara,256-265. 

-Erongun,D.,Yerlisu,T. ve Müniroğlu,S.(1997). Çocukları sportif  ritmik jimnastik 
sporuna devam eden ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin spora 
yönlendirmedeki rolü üzerine bir inceleme, Çağdaş Eğitim,233,29-38. 

-Ersoy, F.( 1989). İki farklı  sosyo-ekonomik düzeydeki anababanın çocuklarına 
uyguladıkları disiplin yöntemlerinin karşılaştırılması: Çocukların algılayış 
şekliyle, Bilim Uzmanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir. 

150 



-Erkan,P.(1990). Sosyo- ekonomik ve eğitim düzeyleri farklı  olan ailelerin 48-6 
aylar arasındaki çocuklarının dil yapılarının incelenmesi. Bilim Uzmanlığı, 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Etaner,U.,Dirimlili,T.(1975). Nörotik çocuklarda bilinçaltı çatışma objeleri 
hakkında bir ön çalışma 12. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Kongresi, 
İstanbul,29-41. 

-Etaner,U.,Dirimlili,T.(1975). Çocukluk mastürbasyonu ve anne kişiliği arasındaki 
ilişkiler ve tedaviye etkisi. 12.Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Kongresi, 
İstanbul, 37-41. 

-Etaner,U.Yurtbay,T.(1975). Nörotik çocuğun kardeş sırasındaki yeri hakkında 600 
vakalık değerlendirme neticeleri. 12.Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji 
Kongresi, İstanbul,33-35. 

- Fındıkçı, İ. (1996). Kendimizi ve çocukları koruyalım. Yaşadıkça Eğitim. 49. 
24-25. 

-Fışıloğlu. A. ve Ungan,Ü. (1992). Kekemelik nedir? Ne değildir? 9-12 yaş normal 
konuşan çocukluk kekemeliği değerlendirmesi. Psikoloji Dergisi, 7(28), 2-
8. 

-Fişek,G.( 1999). Türkiye'de çocuk emeği çalışmalarına genel bakış,Cumhuriyet 
ve Çocuk, 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi,ÇOKAUM Yayını, 331-344. 

Gökler,B.(!988). Çocukluk psikozlarında tanı ve sınıflandırma,  24. Ulusal Nöro-
Psikiyatri Kongresi, Ankara,48-58. 

Gömleksiz,M.,Özyürek,D.(1994). Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde uygulanan 
kubaşık öğrenme yönteminin erişiye,demokratik tutumlara ve benlik 
saygısına etkisi, l.Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı,476-493. 

Gönen,M. ve Dalkılıç,N.U.(1997). Anaokuluna devam eden 60-72 aylık çocuklara 
destekleyici olarak uygulanan eğitimde drama programının çocukların dil 
gelişimine etkisinin incelenmesi, Okulöncesi Eğitim Sempozyumu " 
Okulöncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar" Bildiri Kitabı,125-135. 

Gözütok,D.(1994). Öğretmenlerin dayağa karşı tutumları ve okullarda dayak 
uygulamaları,l.Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı,564-57. 

Güçray,S.S.(1989). Çocuk yuvasında ve aile yanında kalan 9 1 11 yaş 
çocuklarının öz-saygı gelişimini etkileyen bazı faktörler,Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Güleryüz,H.(1996). İlk okuma yazma öğretiminde başarısızlık nedenleri 
araştırması,3. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 
216-217. 

151 



-Güleryüz,F.(1990). 48-60 aylar arasındaki Türk çocuklarının dil yapılarının 
incelenmesi, Bilim Uzmanlığı ,Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara. 

-Günce,G.(1978). Cinsel Eğitim, Eğitim ve Bilim, 3(15), 27-30. 

-Giinver,A.B.(1998). Ahlak ve karakter eğitiminde okulun rolü.Yaşadıkça Eğitim, 
56, 7-9. 

-Giiray,Ö.,Koray,S.(1978). Çalışan ve çalışmayan annelerin 4-6 yaşındaki 
çocuklarında ruh sağlığı , 13. Nöro- Psikiyatri Kongresi, Ankara,84-91. 

-Gürdal, A. (1998). İlköğretimde hareket konusu, Yaşadıkça Eğitim, 57, 23-28. 

-Gürkan,T.(1979). Okul öncesi eğitiminin etkileri, Eğitim ve Bilim, 4(22), 16-26. 

-Gürkan,T.(1985). Okulöncesi eğitim kurumlarında gözlenebilen uyum sorunları, 
Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri 2-3.Ya-Pa 
Yayınları, 47-56. 

-Gürkan, T. ve Hazır, F. (1997). İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rollerine ilişkin 
kalıpyargılar yönünden analizi, Yaşadıkça Eğitim, 52, 25-31. 

-Hablemitoğlu, Ş. & Özmete, E. (1997). Çocuk ve para yönetimi. Yaşadıkça 
Eğitim, 52, 5-7. 

-Hakan,S.(1985). İlkokula başlama yaşı konusunda karşılaştırılmalı bir araştırma 
(ilkokula 6 yaşında başlayan çocukların toplumsal gelişim ve okul öncesi 
eğitim yaşantısı açısından karşılaştırılması). Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 

-Haktanır, G. (1994). 7-10 yaşlarındaki çocuklarda sayı, madde, uzunluk, miktar, 
ağırlık,alan ve hacim korunumu ilkesinin incelenmesi, Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 

-Haktanır,G. ve Aktaş,Y.(1994). 3-4 yaş çocuklarının motor gelişim özelliklerinin 
incelenmesi,10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması 
Semineri,139-146. 

-Haktan ır,G., Aral,N.,Alisinanoğlu,F.,Baran,G.,Başar,F.,Koksal, A. ve Bulut.Ş. 
(1999). 

Türkiye'de ana-baba tutumu araştırmalarına genel bakış, Cumhuriyet ve Çocuk. 2. 
Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, ÇOKAUM Yayını, 331-344. 

-Haktanır, G. ve Çabuk,B.(2000). Okulöncesi dönemdeki çocukların çevre ile ilgili 
farkındahk  düzeyleri, 4. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri 
Kitabı, 21. 

152 



•Haktanır,G. ve Güler-Kan,T.(2000). Okulöncesi dönemdeki çocukların hayvanlara 
ilişkin düşünceleri, 4. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri 
Kitabı, 170. 

•İçmeli,C.(1984). 7-13 yaş çocuklarında "Diğeri"nin algılanmasına ilişkin deneysel 
bir araştırma, 3.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları,73-81. 

İmamoğlu, O. (1979). Çocuğun niyet kavramına ilişkin kavramsal değerlendirici 
ve yüklenici davranışları. Psikoloji Dergisi, 7, 2-8 

İnan.M.R.(1983). Çocuk yılı ve eğitimde çocuğa görelik,Eğitim ve Bilim.8(45), 

Kağıtcıbaşı, C.(1979). Çocuğun değeri. Psikoloji Dergisi, 1(1), 2-4 

Kağıtçıbaşı,Ç.(1980). Türkiye'de çocuğun değeri, gelişme ortamı ve alınması 
gereken önlemlerJPsikoloji Dergisi, 10, 26-31. 

Kale. N. (1997). Oyun Çocuğun Özgürlüğüdür, Yaşadıkça Eğitim, 51, 18-20. 

Kapçı,E.(1998). Okulöncesi Davranış Ölçeğinin Türk çocuklarına uyarlanması ve 
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi .Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı 
Dergisi, 5(1), 9-15. 

Kara, M.E. ve Tüzün, Ü.(1997). "Çocukluk çağından ergenliğe " bir sınırda 
kişilik bozukluğu olgusu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 4(3) , 
162-170. 

Kara.Z.(1994). İşbirliğine dayalı paylaşmalı dönütün başarı ve hatırda tutma 
üzerindeki etkileri, l.Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı,494-507. 

KarsIı,B.(1999). Ortaokul birinci sınıfa  devam eden iş eğitimi dersi alan ve 
almayan çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Kavsaoğlu, Z.S.(1990). 1.5-2 ve 4.5- 5 yaş çocuklarında oyun yöntemi ile büyük 
küçük ve uzun -kısa kavramlarının işlev ve dil düzeylerinde 
değerlendirilmesi, Bilim Uzmanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara. 

Kayaalp, I (1995). Çocukluk çağı cinsel kimlik bozukluğunda etiolojik etmenler . 
olgu sorunu,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2(3), 152-159 

Kayır.A.,Yetkin,N. ve Sabuncu,H.(1985). Enuretik çocukların aile özellikleri. 
21.Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Kongresi, İstanbul. 

Keı imoğlu,E.(1988). Çocukluk psikozları, 24. Ulusal Nöro-Psikiyatri Kongresi. 
Ankara,43-47. 

Kılıç,E.Uslu,R. ve Kerimoğlu,E.(1999). Çocuklar için travma sonrası stres 
bozukluğu belirtilerini sürdüren ailesel etmenler, Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi, 6(3), 150-157. 



-Koca, G. (1987). İlkokul birinci sınıfa  devam eden 7 yaşındaki çocukların ahlaki 
yargılarını etkileyen bazı faktörler.  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara Üniversitesi, Ankara. 

-Kocabaş,A.(1996). İşbirlikçi ve geleneksel öğrenme yöntemlerinin müziğe ilişkin 
tutumlar üzerindeki etkisi, 3. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri 
Özetleri Kitabı,244. 

-Kocabaş,A.(1996). İşbirlikçi ve geleneksel sınıflarda  müziği öğrenme stratejileri 
ve blok flüt  çalma becerilerinin karşılaştırılması, 3. Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 244. 

-Koç,M.,İskender,M. ve Şahin,M.(1999). Anaokulu eğitimi alan ve almayan 
ilköğretim birinci sınıf  öğrencilerinin başarı uyum ve psikomotor özellikleri 
açısından karşılaştırılması, ,8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri 
Özetleri Kitabı, 145. 

-Koçak,Ş.(1989). Mevsimlik tarım işçi çocuklarının eğitimi. Bilim Uzmanlığı. 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Kohen,E.(1989). Anaokulu çocuklarının mizaç özelliklerinin anne ve babaları 
tarafından  değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege 
Üniversitesi, İzmir. 

-Konrot,M.(1989). Okulöncesi dönemi çocuklarının oyun odası duvarları için 
seçtikleri renkler. Bilim Uzmanlığı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Eskişehir. 

-Korkmazlar,Ü.(1985). Çocuğun suistimali ve ihmali, Eğitim ve Bilim. 9(54), 20-
24. 

-Korkmazlar, Ü.,Tümerdem,Y. ve Ayhan,B.(1988). Sosyoekonomik- kültürel 
konuma göre 11-12 yaş ilkokul çocuklarında televizyon programlarının 
etkinliği ve nükleer savaş kavramı (Epidemiyolojik Bir Araştırma II ) 24. 
Ulusal Nöro-Psikiyatri Kongresi, Ankara,267-276. 

-Kozcu, Ş. (1987). Anadolu çocuklarında saldırgan davranışların ve anne 
tepkilerinin incelenmesi.4.Ulusal Psikoloji Kongresi Özel Sayısı, 6(21) 

-Kunduzcu,S.(1983). Anaokullarına devam eden 4-6 yaş çocuklarının beslenme 
sorunları ve nedenleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara 
Üniversitesi, Ankara. 

-KLiçükkömürcü,Ş.(1996). Çocuk ve ergenlerde disosiyatif  bozuklukların gelişimi 
ve tanısı,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(2), 155-160. 

-Küçiikkömürler,S.(2000). İlköğretim 5. sınıfa  devam etmekte olan öğrencilerin 
beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve beslenme saati uygulaması 
açısından önemi, 9.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri 
Kitabı, 85. 

154 



-Küntay, E.(1999). İstanbul'da sokak çocukları: 1963-98 arasında bir 
değerlendirme, Cumhuriyet ve Çocuk, 2.Ulusal Çocuk Kültürü 
Kongresi,ÇOKAUM Yayını, 570-578. 

-Kütük,T.(1994). Temel Eğitim 2. Eğitim kademede öğretmen öğrenci ilişkilerinde 
karşılaşılan sorunlar,1. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı,Cilt2. 
574-592. 

-Mağden,D.,Atay,M.,Şahin,S. ve Deniz,A.(1999). Mardin'de yaşayan ailelerin 0-6 
yaş grubu çocuklarının sağlık problemlerinde başvurdukları geleneksel 
yöntemler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 10-16. 

-Mangır,M. ve Başar,F.(1994). Fiziksel istismara uğramış çocukların özsaygı 
düzeylerinin belirlenmesi, l.Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri 
Kitabı,Cilt2, 742-748, 

-Miral,S.,Özcan,S.,Baykara,A.,Yemez,B. ve Tayyar,C.(1998). Dinar Depremi 
sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon ,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı 
Dergisi, 5(7), 16-22. 

-Oğuz,T.Kılıç,E.(1999). Çocuk ve ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu, 
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3), 172-181. 

-Oktay, A. (1982). Okul öncesi dönemde öğrenme ve okumaya hazırlıklı olmak. 
Eğitim ve Bilim, 7(39), 11-18 

-Oktay,A.(1978). Farklı sosyo-ekonoınik ve kültürel çevrelerde yetişen 5-6 yaş 
çocuklarda okul olgunluğunun incelenmesi,Yayımlanmamış Doçentlik 
Tezi,İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

-Oktay,A.(1983). Türkiye'de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü, Eğitim ve 
Bilim, 7(42),3-7. 

-Okutan, M. (1997). Çocuk kitap ve eğitim, Yaşadıkça Eğitim, 54, 22-25. 

-Onur.B.(l979). Disiplin Kavramı, Eğitim ve Bilim,3(17), 25-33. 

-Onur,E.(1980). Radyo-Televizyon ve çocuk suçluluğu, Eğitim ve Bilim,4(24), 16-
24. 

-Oy.B.(1994). Çocuk ve ergenlerde obsessif  kompulsif  bozukluk:Epidemioloji, 
klinik, aile özellikleri ve sonlanım. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı 
Dergisi, 1(2) 

-Oy,B., Rezaki,B.,Başoğlu,N., Bağacı,A.,İlgen,R.(1996). Bir pediatri polikliniğine 
başvuran ilkokul çocuklarında ruhsal uyum taraması,Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi, 3(7), 15-21. 

155 



-Öğülmiiş,S.(1986). Aile ve yetiştirme yurdu ortamında bakım gören 5-6 yaş 
çocuklarının doğal ortamlarında gözlenen günlük 
davranışları,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, 
Ankara. 

-Ömeroğlu,E. ve Arı, M.(1988). Anaokuluna giden 5-6 yaşındaki kız ve erkek 
çocuklarının zeka ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi,3,51-58. 

-Öncü, T.(1989). Torrance yaratıcı düşünme testleri ve Wartess- Biedms Kişilik 
Testi aracılığıyla 7- 11 yaş çocuklarının yaratıcılığı ve kişilik yapıları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Özçelik,A.D.(1982). 3. -11. sınıf  (9-17 yaş) öğrencilerinde görülen biçimiyle 
kavram gelişimi Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 
Ankara. 

-Özçelik,İ.(1983). Tırnak yeme alışkanlığı, Eğitim ve Bilim. 7(42), 14-15. 

-Özkan, A., Arık, A. C., Tezcan, E. (1988). Çocukluk ve adolesaıı döneminde 
konversiyon bozuklukları, 24.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler 
Kongresi, Ankara,307-309. 

-Özdemir, A. ,S.(1989). Çocuğun fiziksel  yönden istismarı ve ihmali: Ankara'daki 
alt ve üst toplumsal ekonomik düzeydeki ortaokul öğrencileri üzerinde 
anababanın fiziksel  istismar ve ihmal davranışlarının karşılaştırılması. Bilim 
Uzmanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Özmen,B.(1989). Annesiz veya babasız büyüyen beş- sekiz yaş çocuklarının 
kişilik özelliklerinin incelenmesi, Bilim Uzmanlığı, Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Özoğul,N.(1998). Annenin çalışmasının ve bazı bireysel niteliklerin çocuğun 
özsaygısına etkisi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara. 

-Öztiirk,C. ve Adıgiizel,Y.(1999). Sosyal Bilgiler dersinde öğretim materyalleri 
etkinliklerinin öğrenmede kalıcılığın arttırılmasında kullanılması, ,8. Ulusal 
Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 173. 

-Öztüık.C., Önder,A. ve Aylıkçı,E.(1999). Drama etkinliklerinin sosyal bilgiler 
öğretiminde kullanımın öğrencinin derse bakışına etkisi, ,8. Ulusal Eğitim 
Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 164. 

-Öztürk,F.(1969). Köy çocuklarında karşılaştırmalı zeka bölümü çalışmaları, 
5.Nöro-Psikiyatri Kongresi, İzmir, 315-320. 

156 



-Oztürk, L.(1989). Korunmaya Muhtaç 9-11-16 Yaş arası çocukların (davranış, 
duygusal, alışkanlık kusurları) somatik büyümeleri ve benlik kavramı 
düzeyleri, Bilim Uzmanlığı, İstanbul Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı 
Enstitüsü, İstanbul. 

-Özttirk.M.(1978). Okulun eğitim ve öğretim yöntemlerinin çocukta zihinsel 
gelişmeye etkisi, 13.Nöro-Psikiyatri Kongresi,37-40. 

-Öztıirk,M.,Sayıt,P.(1970). Aşırı saldırgan davranışları olan çocukta oyun tedavisi 
ve gerçeğe yönelik tedavinin birlikte uygulanması, S.Milli Nöro-Psikyatri 
Kongresi, İzmir,83-84. 

-Özuçucu ,A.(1995). Yuva çocuklarının gündelik yaşamdaki davranışları: 0-4 yaş 
çocuklarında paylaşma,Yayımlanmamış Doktora Tezi.Ankara 
Üniversitesi, Ankara. 

-Özusta, Ş. (1998). Çocuklarda problem çözme becerileri eğitimi. T. Psikoloji 
Yazıları, 1(1), 73-80 

-Pala, M. (1999). Çocuk yuvalarında ve aileleri ile birlikte yaşayan 7-11 yaş grubu 
çocuklarda yaratıcılığın incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi,Ankara Üniversitesi, Ankara 

-Pehlivan, İ. (1997). Okula aile katılımı, Yaşadıkça Eğitim, 53, 4-7. 

-Pekçağlayan,N.(1990). Anaokuluna giden altı yaş grubu çocuklarda klasik eğitim 
yöntemleri ile bilgisayar destekli eğitimin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 
Bilim Uzmanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Peker, R.(1999). Tek çocuk olanlar ile kardeşleri olan çocukların durumluluk-
sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygıları,8. Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,59. 

Peker.R.ve Başal,A.(1996). Farklı sosyo- ekonomik düzeylerde kendine 
saygı,sınav kaygısı ve kendine saygı ile sınav kaygısı arasındaki ilişki. 3. 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 243. 

Peker,M.R.(1999). Anaokulu çocuklarının belirsizlik içeren sözlü iletişim 
durumlarında anlam çıkarabilirle becerilerine yaş ve cinsiyetin etkileri. 8. 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 138. 

Piyade,G.Z.(1990). The Bilingual first  language acquisition of  a Turkish child : A 
coınparative case study, Bilim Uzmanlığı, ODTÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara. 

Polat,F. ve Darıca,N.(1999). 6- 11 yaş grubu çocuklarının hamile anne 
çizimlerinde cinsiyetle ilgili farklılıkların  incelenmesi, Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Dergisi,!(1), 34-44. 

157 



-Razon,N. (1978). Annesi çalışan 9 yaş çocuklarında okul başansı.aile 
ilişkileri,kişilik özellikleri ve psiko-sosyal gelişimin incelenmesi. 
Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi,İstanbul. 

-Sağır,S.(1999). Sokakta çalışan ve çalışmayan çocukların aile bireylerini ve aile 
ilişkilerini algılama biçimlerinin incelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Samurçay, N. (1982). Çocuklarda kardeş ilişkileri. Eğitim ve Bilim, 6(36), 6-14. 

-Samurçay,N.(1981). Anaokulunda dramatik anlatım ve uygulamaları, Eğitim ve 
Bilim, 6(33), 16-24. 

-San, P. ve Arı, M.(1988). Anaokuluna giden 5-6 yaş çocuklarında sayı ve miktar 
korunumunun kazandırılmasında bilgisayarla yapılan eğitimin etkisinin 
incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi. 3, 
27-34. 

-Samurçay,N.(1983). Televizyon reklamlarının çocuklar üzerine etkisi, Eğitim ve 
Bilim,8(43), 14-22. 

-Sarp,N.(1994). Yuvalarda yaşayan korunmaya muhtaç çocuklar ile aileleriyle 
birlikte yaşayan çocukların fizik  gelişimlerinin karşılaştırılması, l.Eğitim 
Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı,Cilt 2,760-766. 

-Sarp,N.( 1994). Evde ve kurumda yaşayan 6 yaş çocuklarında sınıflama  ve 
sıralama özelliklerinin karşılaştırılması,l.Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri 
Kitabı,Cilt 2,774-780. 

-Sayıl, M.(1991). Okul öncesindeki kısmi saklama çizimleri ile planlama ve 
kodlama süreçleri arasındaki ilişkiler. Psikoloji Dergisi, 7(26), 23-29 

-Sayıl, M.(1993). Planlama becerisi ve çocukların serbest çizimlerinde planlama. 
Psikoloji Dergisi, 8(29), 38-45 

-Sayıl,M.(1977). İlkokul çocuklarında duygusal yüz ifadesi  çizimlerinin 
gelişimi,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 4(3), 129-134. 

-SayıI,M.(1990). Okulöncesi dönemdeki çocukların kısmi saklama görevlerindeki 
başarılarıyla kodlama ve planlama süreçleri arasındaki 
ilişkiler,Yayımlanmamış Doktora Tezi,Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

-Seçkin, N. ve Koç, G. (1997). Okulöncesi eğitim kurumlarında sağlık ve 
beslenme, Yaşadıkça Eğitim, 54, 2-6. 

-Seçkin, N. ve Koç, G. (1998). Okulöncesi eğitim kurumlarında program. 
Yaşadıkça Eğitim, 57, 6-9. 

-Selvi,K. ve Öztürk, A.(1999). Yaratıcı drama yöntemi ile fen  öğretimi, ,8. Ulusal 
Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 166. 

158 



Sezer,N.(1989). Bilgisayarlı Öğretimin ilkokul 5.sınıf  öğrencilerinin matematik 
erişine etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Sindel,G.(1980). 4-6 Yaş çocuklarının üç zamana uygun fiil 
kullanımı.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, 
Ankara. 

Sileli,F.N.(l989). Ankara ilinin İlçelerindeki çocuk yuvalarında kalan 12 
yaşındaki korunmaya muhtaç kız ve erkek çocukların aile bireylerini ve aile 
ilişkilerini algılamaları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara. 

Sonuvar,B.(1988). Çocuklarda ve Gençlerde Psikolojik ve sosyal yönleriyle 
intihar ve intihar girişimleri, 24.Nöro-Psikiyatri Kongresi, Ankara. 

Sonuvaı\B.,Yörükoğlu,A.,Öktem,F. ve Akyıldız.S.,(1982). Hacettepe Üniversitesi 
Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğinde iki yıl içinde görülen çocukların demografik 
özellikleri,Psikoloji Dergisi, 13, 33-39. 

Söhmen,M.T.(1989). Çocuk suçluğunun önlenmesi, 25.Ulusal Psikiyatri ve 
Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin,21-23. 

Şahin,D.(1984). Çocukların bölüşüme ilişkin haklılık yargılarında görev ve pay 
dağılımlarının etkisi, 3.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel 
Çalışmaları,244-254. 

Şahin, F. ve Kermen, B. (1998). Erken çocukluk döneminde çocuklara çok yönlü 
düşünmeyi kazandırma ile ilgili etkinlik örnekleri. Yaşadıkça Eğitim, 57. 
12-16. 

Şahin,S.H.(1990). Samsun Çocuk Yuvası örneğinde korunmaya muhtaç 
çocukların davranış sorunları ve sosyal hizmetin müdahale yaklaşımları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Şanlıer.N. Ve Çevik,N.(1996). Yetiştirme yurdunda kalan ve anaokuluna devam 
eden 0-12 aylık çocukların evde büyüyenlere göre büyüme ve gelişme 
durumlarının saptanması, 3. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri 
Özetleri Kitabı, 142. 

Şener,Ş.,Özdemir,D. ve Şahin,M.(1995). Tepkisel bağlanma bozukluğu: Bir olgu 
sunumu,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 28-34. 

Şener,T.(1996). 4-5 yaş anaokulu çocuklarında dramatik oyunun ve inşa 
oyunun,bakış açısı alma becerisine etkisi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi,Ankara Üniversitesi, Ankara. 

159 



-Şirvanlı,D.(1999). Eşlerarası Çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri 
I: davranış ve uyum problemleri ,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 
6(1), 19-29. 

-Tarancı,G. ve Darıca,N.(1999). 10-11 yaş grubu özel ve resmi ilköğretim 
okullarına devam eden kız ve erkek çocukların aile çizimlerinin sosyo-
kültürel değişkenler yönünde karşılaştırılması,Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Dergisi, 1(1), 1-9. 

-Tokgöz,0.(1980). Televizyon reklamlarının çocuklarca anlaşma ve 
değerlendirilmesi, Psikoloji Dergisi,10, 31-37. 

-Toparlak,D.(1989). Jüvenil diyabetli çocuk ve adolesanlarda psikososyal 
değerlendirme, Bilim Uzmanlığı, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü, İstanbul. 

-Tuncer.O. ve Baykara,A.(1970). Konvulsif  bozukluk gösteren çocuklarda zeka 
düzeyi ve davranış paternleri, 5.Mİ11İ Nöro-Psikiyatri Kongresi, İzmir, 46-
61. 

-Tuncer,0.Deınirel,0.(1973). Bir toplum kesiminde oral doyum ve anal eğitim 
yöntemlerinin çocukta kişilik gelişim özelliklerine etkisi, 4.Mİ11İ Psikiyatri 
ve Nörolojik Bilimler Kongresi,183-193. 

-Turan,E.Ö., Parlakyıldız,B.,Çiftçibaşı,H.  ve Ünal ,F.(1999). Anaokuluna giden 5 
yaş grubundaki çocukların yaratıcılığına yaratıcı drama eğitiminin etkisi, ,8. 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 139. 

- Turgut, İ. (1997). Çocuğun düşünsel gelişimi, Yaşadıkça Eğitim, 55, 10-12. 

-Tıızcuoğlu,N.(1989). Korunmaya muhtaç çocukların öğrenim problemleri. Bilim 
Uzmanlığı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Tuzcuoğlu.N. ve Sohtorikoğlu, Ş.(2000). 5-7 yaş çocuklarında aile kavramının 
gelişimini etkileyen faktörler,  9. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri 
Özetleri Kitabı, 182. 

-Tür,G.(1979). İlkokul öğrencilerinin yaratıcılık, zeka ve akademik başarıları 
arasındaki ilişkiler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara. 

-Türkçapar,M.H.,Sungur,.M.Z.,Akdemir,A.( 1995). Çocuk ve ergenlerde bilişsel 
terapiler,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(2), 93-100. 

-Türker. V. (1979). Sosyo-ekonomik özellikleri farklı  ilkokul öğrencilerinin benlik 
kavramları arasında bir kıyaslama ve bazı öneriler,Yayımlanmamış 
Doçentlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

160 



-Uluğtekin, S.(1976). Çocuk yetiştirme açısından ana-baba çocuk ilişkileri: Ana-
baba davranışlarıyla çocuğun saldırganlık ve bağımlılık eğilimi arasındaki 
ilişkilerin araştırılması,Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara 

-Uslu, R. ve Demirengi, N.(1995). Çocuklarda başlangıçlı şizofreni;  1. 
Epidemioloji, klinik belirtiler ve tanı sorunu, Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi, 2(3), 164-174. 

-Uz,Çiğdeıu(1989). Aile içindeki şiddetin çocuk üzerindeki 
etkileri,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Ankara. 

-Uzer,F.(1998). Eğitebilir zihinsel engelli çocukların motor yeterliliklerinin normal 
gelişlim gösteren yaşıtları ile karşılaştırılarak incelenmesi, Yayımlanmamış 
Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Ülgür,Ü.(1989). Çocukta ve gençlerde suçluluk ve davranış bozuklukları , 
25.UlusaI Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin 

-Ülkü,S.(1978). Çocuklukta arkadaş ilişkileri, Eğitim ve Bilim, 2(12), 27-31. 

-Ünal,F.Sonuvar,B.(1994). Çocukluk mastürbasyon :Kontrollü bir ön 
çalışma,Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1(2), 87-95. 

-Üstün, E.(1989). Okulöncesi eğitim alan 5-6 yaş ve ilkokula devam eden 7-8, 9-
10,11 yaş grubu çocukların anne babalarının otoritesini algılama farklarının 
karşılaştırılması,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

-Washington,G.(1989). 1- 12 yaş grubu korunmaya muhtaç yuva çocuklarında 
denetim odağı algısı ve kendine saygı duygusu,Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

-Yalın,A.(1978). Baba-çocuk etkileşimi, Psikoloji Dergisi,5, 28-32. 

-Yalın,A., Kerimoğlu, E. ve Erman,H.(1995). Okul öncesi çocuklarda cinsel 
istismarı önleme programı : Ana-babaların tutum ve görüş ve davranışlarının 
taranması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 19-27. 

Yalın,A. ve Karakaş, S.(1994). Görsel işitsel sayı dizisi testi A formunun  bir Türk 
çocuk örnekleminde güvenirlik,geçerlik ve Standardizasyon çalışması, Türk 
Psikoloji Dergisi, 9(32), 6-14. 

Yavuzer,G.(1989). İlkokul Dördüncü sınıf  öğrencilerinde benlik kavramının 
akademik başarıya etkisinin incelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Yavuzer,H.(1979). 6-12 yaş çocuklarının psiko-sosyal gelişmesi, Psikoloji 
Dergisi, 20-24. 

161 



-Yeşilyapıak. B. (2000). Okulöncesi dönem çocuklarında görülen korkular. 
Yaşadıkça Eğitim, 65, 23-28. 

-Yıldız,M.,Yakıncı,C.,Boztepe,A.V. ve Ekmekçi,H.(1997). Malatya ilinde enüretik 
çocukların demografik  özellikleri ve ailesel geçiş. Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi, 4(2), 92-96. 

-Yı!dız,R.(1996). İlkokul 4.sınıf  fen  bilgisi öğretimine araç-gereç kullanımının 
öğrenci başarısı ve derse katılım oranı üzerindeki etkisi, 3. Ulusal Eğitim 
Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 199-201. 

-Yılmaz, S.(1990). Okul öncesi eğitim kurumlarında yaratıcı etkinliklerin 
değerlendirilmesi,Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara. 

-Yorbık,Ö.,Türkbay,T.,Ekmen,M.,Demirkan,S. ve Söhmen,T. (1999). Çocuk ve 
Ergenlerde Depremle İlişkili Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin 
Araştırılması, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3), 158-164. 

-Yozgat,F.(1990). İlköğretim okullarında (ilköğretim okulu ve yatılı ilköğretim 
bölge okullarında öğrencilerin psiko -sosyal problemlerinin araştırılması. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara. 

-Zeytinoğlu, S.( 1980). Korunum kavramında iki farklı  gelişim düzeyinde bulunan 
çocuklara bu kavramı sözlü kural anlatımı yöntemi ile öğretilmesi. 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 

-Zoıoğlu,S.,Tutkun,H.,Tüziin,Ü. ve Şar,V.(1996). Çocukluk çağı disosyatif  kimlik 
bozukluğu ve psikoterapisi:Bir vaka sunumu, Çocukluk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi, 3(2), 98-113. 

162 



T Ü R K İ Y E ' D E G E N Ç L İ K : 
G E N Ç L İ K A R A Ş T I R M A L A R I N A D A Y A L I BİR İ N C E L E M E 

FIGEN ÇOK, NERMIN ÇELEN 

Bu çalışmada Türkiye'de yürütülen gençlik araştırmalarına ve gençlikle 
ilgili yayınlanan çalışmalara dayanarak Türkiye'de gençliğin nasıl bir görüntü 
sergilediği belirlenmeye çalışılacaktır. Gençlik ve ergenlik kavramları birlikte ele 
alınacak, yaş sınırlamasına gidilmeyecek ve çocukluğun bitiminden yetişkinliğe 
kadar geçen dönemi kapsayan çalışmaların genel olarak nasıl bir genel gençlik ve 
ergenlik ortaya koyduğu üzerinde durulacaktır. 

Bu incelemede gençlikle ilgili, gençliği konu alan, onlar üzerinde yürütülen 
bütün yayınlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye'de yayınların genel olarak bir 
sistematik yapıda bulunmaması ve araştırmacı olarak bizlerden kaynaklanan 
kısıtlılık gibi nedenlerle ulaşamamış olduğumuz çalışmaları burada 
aktaramamaktan dolayı özür dileriz. Bu çalışma bir bibliyografya  çalışması 
değildir. Yapılan gençlik çalışmalarının tümünü bulgularıyla aktarmayı da 
hedeflememektedir.  Yalnızca konular ve tarihsel dönemler itibarıyla gençlikte 
hangi konu ve sorunların ele alındığı, dolayısıyla araştırmacılar olarak gençliğe 
nasıl yaklaşıldığını ortaya koymak hedeflenmektedir.  Ayrıca en çok ele alınmış 
görünen konularda nasıl bir gençliğin ortaya konduğu üzerinde durulacaktır. 

Türkiye'de gençlik konusu üç önemli kaynakta araştırılmıştır. Bunlardan 
ilki, Türkiye'de yayınlanan bütün kitapların kaydedildiği Türkiye  Bibliyografyası 
üzerinde gerçekleşmiştir. T.C Kültür Bakanlığı tarafından  hazırlanan ve yayınlanan 
bu bibliyografya  1928 yılından itibaren yayınlanmış tüm kitapları ve bunlara ait 
yayın bilgilerini derlemektedir. İlk yıllardan günümüze kadar kapsamı değişen ve 
aıtan bu bibliyografya  yayınlanan kitapları önceleri genel olarak, daha sonra bilim 

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Neşecan Uysal'a. Arzu Oral'a.Orçun Yorulmaz'a. 
Çağla Karademir'e, Neslihan Güney'e, Ömer Kutlu'ya, Özlem Erol'a ve Hülya Elmir'e çok teşekkür 
ederiz. 
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dallarına göre listelemektedir. Bu çalışmada bibliyografyanın  Psikoloji, Sosyoloji 
ve Eğitim alanları kapsamındaki yayınlar incelenmiş, gençliği ele alanlar 
kaydedilmiş ve onlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu belirlemeye dergiler ve yabancı 
dilden çeviri çalışmalar dahil edilmemiştir. Gençlikle ilgili ya da gençlere yönelik 
200'e yakın yayın belirlenmiş ve bunların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
öncelikle Milli Kütüphane ve Türk Tarih Kurumu kütüphanesine başvurulmuştur. 
Dikkate değer sayıda kitabın bibliyografyada  yer aldığı halde kütüphanelerde 
bulunmadığı anlaşılmıştır. Ulaşılabilen yayınlar yayın türü, konusu ve temel 
vurgusu bakımından tarihsel sıra gözetilerek incelenmiştir. 

Gençlik konusunun incelendiği ikinci kaynak, Türkiye'de lisans üstü 
programlarda yürütülen tez çalışmalarının incelenmesi olmuştur. Yüksek Öğrenim 
Kurumu 1990'ların başından itibaren Üniversitelere bağlı enstitülerde yürütülmüş 
olan lisans üstü tezleri toplamaya başlamış ve anahtar kelime verilerek konuya göre 
tarama yapılabilecek bir sistem geliştirmiştir. Burada kayıtlı olan tezler "gençlik" 
ve "ergenlik" anahtar kelimelerine göre taranmış ve gençliğin özelliklerini ya da 
durumunu belirlemeye yönelik çalışmalar ele alınmış ve onlara ulaşılmıştır. 
İncelemeye alınan tezler oluşturulan bir form  doğrultusunda içerik açısından ele 
alınmıştır. Böylece her bir çalışmanın genel olarak konusu ve niteliği ile temel 
bulguları değerlendirilmiştir. Sonuçta tezlerin bütününe ilişkin genel bir 
değerlendirme yapılmıştır. 

Çalışmada başvurulan üçüncü kaynak, Türkiye'de önemli bir yayın organı 
olan ve sosyal bilimlerde uluslararası atıf  listelerinde (Social Scinece Scientation 
Index) yer alan tek Türk süreli yayını olma özelliği de gösteren Türk Psikoloji 
Dergisrdir. Bu çalışma, derginin başlangıçtan günümüze bütün sayılarında 
yayınlanmış olan ergenler ya da gençlerle ilgili ve onlar üzerinde yürütülmüş 
makalelerin incelenmesine dayanmaktadır. Bunun için her bir çalışmanın konusu 
ve metodolojik özelliklerinin inceleneceği bir form  oluşturulmuştur. Bu yolla her 
bir gençlik çalışmasının özelliği çıkarılmış ve ardından genel bir değerlendirme 
yapılmıştır. 

Bibliyografya  taramasında gençlikle ilgili olan en eski çalışmanın 1937'de 
Erişçi tarafından  yayınlanan "Türkiye'de gençlik meselesi" adlı kitap olduğu ve 
bunu 1939 yılında Baltacıoğlu tarafından  yayınlanan "Gençler için en büyük 
tehlikeler" adlı çalışmanın izlediği görülmüştür. Bu çalışmalar gençlik kavramını 
kullanan ilk yayınlar olması bakımından önemlidir. Bu çalışmalarda gençlerin 
tehlikelerden korunması gerektiği yönündeki vurgu dikkat çekicidir. 

1940'lı yıllarda gençlerin tehlikelerden ve başıboşluktan korunması 
gerektiğini vurgulayan, gençlere ve gençlerle doğrudan uğraşanlara iyi bir gençlik 
için önerilerde bulunan, büyük adam olmanın yollarını gösteren bazı kitapların 
yayınlandığı görülmüştür (Barıman, 1941; Kansu, 1947; Kaya, 1945; Atay, 1948). 
Bu yayınlarda özellikle Kaya ve Atay tarafından  yayınlanan çalışmalarda gençliğe 
iyi yön verilmezse çok büyük tehlikelerin geleceği yolundaki beklenti özellikle 
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dikkat çekicidir. Atay'ın (1948) kitabında hırsızlık, yalancılık, tembellik, 
kıskançlık, yüzsüzlük, mahçupluk, aile sorunları gibi konular ayrı ayrı ele 
alınmıştır. 

Işıklar (1949) ise o yıllara özgü sözü edilen yaklaşımın dışında bir gençlik 
çalışması yayınlamıştır. Türkiye'nin farklı  coğrafi  bölgelerinde erinliğe (orjinal 
ifadesiyle  buluğa) giriş yaşları çeşitli ölçümlere göre belirlenmiştir. Günümüzde 
bile gerçekleşmesi güç görünen böyle bir çalışmanın o yıllarda yapılmış olması 
oldukça önemli görünmektedir. 

1950'ü yıllara gelindiğinde gençlere yönelik ya da onları konu alan 
yayınlarda hemen hemen benzer eğilimin devam ettiği görülmektedir. 1950'de 
yayınlanan bir çalışmada günümüzdeki anababa el kitaplarına benzer bir akış göze 
çarpmaktadır. Bu kitapta "gençlik" ya da "ergenlik" kavram olarak 
kullanılmamakla birlikte, çocukluk yılları içinde 11-16 yaş grubu çeşitli alt evrelere 
ayrılmış ve her alt evrenin özellikleri, bu yaşta nasıl yaklaşılması gerektiği 
konusundaki önerilerle ele alınmıştır (TTK Basımevi, 1950). 1950'lerde yayınlanan 
ve gençliğin ahlak eğitimini hedefleyen  iki çalışmaya rastlanmıştır. Bunlardan biri 
ahlak eğitimini din eğitimi çerçevesinde (Erzi, 1951), diğeri de vatandaşlık eğitimi 
çerçevesinde (Ersöz, 1958) ele almaktadır. Bu yıllarda ayrıca gençlere yönelik ve 
oldukça ayrıntılı cinsel bilgiler vermeyi amaçlayan bir çalışmaya da (Seksoloji 
Bahisleri, 1953) rastlanmaktadır. 

1960'larda gençliğe yönelik ve onlarla ilgili çalışmalarda bir aıtma ve 
çeşitlenme göze çarpmaktadır. Bunlar arasında daha önceki on yılda yayınlanan 
çalışmalara benzer biçimde ahlak eğitimini hedefleyen  çalışmalar vardır. Ancak 
gençliğin psikolojik özelliklerinin ele alındığı çalışmaların bu yıllardan itibaren 
ortaya çıktığı görülmektedir (Özgü, 1966; Baymur, 1961). Yine 1960'larda 
günümüzde oldukça sık rastlanan öğrenci grupları üzerinde yürütülen survey tipi 
araştırmaların başladığını görüyoruz. Bunlar arasında bugün hâlâ varlığını sürdüren 
"gençlik problemleri" odaklı çalışmaların ilk örneklerine rastlanmaktadır (Şemin, 
1964; Kızıltoprak, 1966). Gençler üzerinde bazı özel konularda giinümüzdekilere 
çok benzer çalışmaların da yine aynı yıllarda gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin 
gençliğin serbest zaman etkinlikleri Abadan (1961), siyasal yönelimleri Ozankaya 
(1966), öğrenmek istedikleri Topçuoğlu (1966) tarafından  araştırılmış ve araştırma 
raporları yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda gençlerin siyasi yönelimleri ve iilke 
sorunları konularındaki görüşleri belirlenmiştir. Partilerin gençliğe ilişkin görüşleri 
(Gençlik partilere soruyor, 1965), gençliği meslek yaşamına hazırlama 
(Öğrenimlerinin son yılında gençleri meslek hayatına hazırlama, 1966) ve 
gençlerin cinsel yaşama hazırlanması (Kadın ve erkekte cinsi hayat, 1961) 
kitaplarda ele alınmış konular arasındadır. Bu yıllarda "ergenlik" kavramının 
çalışmalarda kullanıldığının ilk izlerini de görüyoruz (Varış, 1968). 1968 gençlik 
kuşağı konusunda çalışmalara rastlanmaması ilginç görülmektedir. Bu yıllarda batı 
literatüründe bu konuda çeşitli çalışmalar yürütülürken, Türkiye'de 68 kuşağının 
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yalnızca öğrenci olayları boyutunun araştırmalara yansıması yönünde bir sınırlılık 
göze çarpmaktadır. 

1970'li yıllarda gençlerin ideolojik mücadelesi, gençlere yönelik siyasi 
politikalar, örgütlenme gibi konularda çeşitli çalışmaların yayınlandığını görüyoruz 
(Örneğin: Arırt, 1979; Safa,  1976; Kayhan, 1975). Bu çalışmalar kuşkusuz o 
dönemdeki siyasal ortam ve özellikle öğrenci olaylarından kaynaklanmaktadır. 
Aynı yıllarda daha önceki dönemde rastladığımız gençlere öğüt verme, doğru yolu 
izleme niteliğindeki kitaplar da yayınlanmaya devam etmiştir (Başgil, 1975; 
Gümüştekin, 1975; Kurnaz, 1977; Denktaş, 1979). O yılların gençliği Köknel 
(1981) tarafından  genel sorunlar, Berktin (1978) tarafından  davranış bozuklukları, 
Eren (1976) tarafından  siyasi hakları vurgulanarak ele alınmıştır. 

1970'lerdeki öğrenci olayları, ideolojik yönelimler, şiddet, rejime ve düzene 
karşı olmak konusundaki en kapsamlı ve veri toplamaya dayalı çalışma Kışlalı 
(1974) tarafından  yayınlanmıştır. Gençlik hareketleri konusundaki kuramsal 
bilginin yanı sıra Atatürk ve Hacettepe Üniversitesi gençleri üzerinde görgül bir 
araştırmanın da yürütüldüğü bu çalışmada diğer ülkelerde gözlenen durum da 
dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. 

Türkiye'de köyden kente göçün yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir grup 
haline gelen gecekondu gençliği üzerinde bir araştırma yürütülmüştür (Gökçe, 
1971). Ankara gecekondu halkı üzerinde yapılan bu çalışmada gençlerin özellikle 
ekonomik ve eğitsel nitelikte olan sorunları saptanmış, sorunlar, örgütlenme ve 
planlama eksikliğine bağlanmıştır. 1980 yılında yayınlanan ancak 1970 sonlarında 
verileri toplanan bir çalışına ihmal edilen köy gençleri üzerinde yürütülmüştür 
(Atalay, 1980). Bu çalışma köy gençlerinin kapalı köy toplumunun geleneksel 
kültürüne bağlı bireyler olma özelliğini yitirdiklerini göstermektedir. Gençler köy 
dışına açılmaya ve hızla değişmeye ve köydeki yetişkin kuşakla çatışma yaşamaya 
başlamaktadır. Gençler arasında çekirdek aile tipini benimseme, büyüklere 
bağımlılığın azalması, eş seçiminde gencin kişisel tercihine önem verilmesi gibi 
daha az geleneksel olma yönünde bir tutum değişimi olduğu kaydedilmektedir. 

İlki 1970'lerde başlayan, genellikle üniversite ve nadiren orta öğretim 
gençliği üzerinde yürütülen geniş gruplu survey çalışmaları da büyük ölçüde sorun 
alanlarını saptamaya yöneliktir. Bunlardan Şemiıı (1973) gençlerin bağımsız bir 
kişilik geliştirmesine engel olan ailesel, sosyal ve ekonomik etkenleri saptadığı 
araştırmada gençliğin bu sorunlarını ülkenin kalkınmasına engel olan etkenler 
olarak belirlemiştir. 1976-77 öğrenim yılında verilerinin toplandığı çalışma (Ekşi, 
Bilsel, Birsun, Boysan & Erer, 1977) bir üniversitedeki öğrenciler üzerinde 
yürütülmüştür. Çalışmanın bulguları öğrencilerin önemli bir bölümünün ilaç 
kullandığını ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimin zayıf  olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
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1980 ve 1990'lardaki gençlik araştırmalarının oldukça benzer bir eğilim 
taşıdığı gözlenmiştir. Bu nedenle 1980' 1 i ve 1990'li yıllar arasında zaman farkı 
gözetilmeksizin çalışmalar değerlendirilecektir. Türkiye'de büyük bir siyasal 
değişimin yaşandığı 1980'lerin hemen başında İstanbul Üniversitesi öğrencileri 
üzerinde yürütülen ve diğer araştırmalarca sıklıkla atıf  gösterilen bir araştırmada 
(Ekşi, 1982) gençlik sorunlarının bir bölümünün evrensel, bir bölümünün ise 
kültürel dayanakları olduğu ortaya konmuştur. Araştırmacılar en önemli sorun 
olarak gençlerin bağımsızlık sorununu dile getirmektedir. Yeteneklerin 
keşfedilememesi,  girişim yoksunluğu ve yetersizlik duygusu gibi sorunların 
kaynağı erken yıllardaki yetişmeye bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra araştırmacılar 
cinsiyete ve anababanın eğitim düzeyine göre gençlik sorunlarının bir ölçüde 
değiştiğine de işaret etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, eğitimli ailelerin 
gençlerin eğitim ve gelişimine daha duyarlı olduğu ve gençleri göreli olarak daha 
bağımsız kıldıkları söylenebilir. Araştırma sonucunda gençlerin verimli ders 
çalışmadıkları ve bu konuda bilinçsiz oldukları da ortaya konmuştur. 

Bu survey tipi çalışmaların genel olarak ortak özelliği çeşitli yönleriyle 
gençliği ele almalarına karşın bulguların çok kapsamlı olması, genel 
değerlendirmelerin neredeyse bulunmayışıdır. Gençlerin sorunları 1980'lerde pek 
çok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmaların ayrıca gençlikle ilgili genel 
değerlendirmelere gitmek yerine, değişkenlere göre incelenen konudaki farkı 
ortaya koymak amacında oldukları görülmektedir. Bunlardan orta öğretim yaş 
grubunu ele alan Gökçe (1984) okul, üniversiteye giriş, boş zaman uğraşlarının ve 
rehberlik hizmetlerinin yetersizliği, üniversiteye girememe korkusu gibi konulan 
önemli sorunlar olarak saptamaktadır. 12-24 yaş arası geniş bir grup üzerinde 
yürütülen bir diğer çalışmada cinsel, ekonomik, serbest zaman ve kişilik 
boyutlarında sorunlar saptanmış ve son derece geniş, farklı  değişkenlerle çeşitlenen 
sorunlar dile getirilmiştir (Ünver, Tolan, Bulut, Dağdaş ve Nirun, 1986). Bu 
çalışmalar büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığının yani devletin desteği ile de 
yürütülmüştür. Çeşitli özel gruplar üzerinde yürütülen gençlik sorunları 
araştırmalarından biri de Aksu ve Paykoç tarafından  (1986) ODTÜ öğrencileri 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada en önemli sorun olarak programların ve 
derslerin yoğunluğu, ulaşım, yemek sorunları ve yanlış meslek seçimleri 
belirlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin serbest zaman etkinlikleri de 1980'li yıllarda 
araştırılan önemli konular arasındadır. Türkiye'nin çeşitli coğrafi  bölgelerinden 
geniş bir öğrenci grubu üzerinde yürütülen bir araştırmada, (Gökmen, Açıkalın, 
Koyuncu, Saydar, 1984) üniversite gençlerinin serbest zaman etkinliği için haftada 
ortalama 12 saat ayırdıkları, bunlar arasında müzik dinlemek, sohbet etmek, TV 
izlemek, radyo dinlemek ve hayvanlarla ilgilenmek gibi etkinliklerin yer aldığı 
ortaya konmuştur. Gençlerin katılmak istedikleri serbest zaman etkinlikleri 
arasında ise ilk sırada yabancı dil öğrenmek, ardından araba kullanmak, halk 
oyunları, fotoğrafçılık  gibi etkinlikler gelmektedir. Aynı çalışma ayrıca üniversite 
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öğrencileri üzerinde gerçeği anlayabilme, kişisel olmayan sorunlara dönük 
olabilme, yetenekleri geliştirip kullanabilme, yaşantılara açık olma ve kendini 
tanıyabilme gibi özelliklere sahip olma olarak tanımladıkları kendini 
gerçekleştirme konusunu da incelemişlerdir. Öğrencilerin cinsiyet, kırsal-kentsel 
köken ve mezun oldukları lise türüne göre kendini gerçekleştirme düzeylerinin 
farklı  olduğunu ve bu konuda öğrencilerin geniş bir dağılım içinde olduklarını 
bulmuşlardır. Açık Öğretim Fakültesi Öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerinin 
incelendiği bir başka çalışmada Demiray (1988) okula devam etmeyen bu grubun 
serbest zamanlarını iyi ve etkili biçimde değerlendiremediğini ortaya koymuştur. 
Bu konuda kentsel ve kırsal kesim gençliği üzerinde yürütülen bir araştırmada (Kut 
ve Koşar, 1989) ailenin ve çevrenin niteliklerinin gencin kişilik özellikleri ile 
birlikte gençlerin sorunlarına katkısı ortaya konmuştur. Bu konuda kırsal ve kentsel 
farkların  belirlendiği araştırmada ailenin nitelikleri (yaşadığı bölge, yerleşim yeri, 
yapısı, aile reisinin öğrenim durumu, ailenin aylık harcama miktarı, sosyo-
ekonomik statüsü boyutlarında), aile sorunları (ekonomik, evlilik yaşamına, çocuk 
yetiştirme, aile bireylerinin işlev bozukluklarına ilişkin), gencin nitelikleri ve 
kişiliği (cinsiyet, yaş, okula devam, öğrenim, çalışma durumu, anababa 
yoksunluğu, üvey anababanın varlığı, anababadan ayrılına) ve gence ilişkin 
sorunlar (suç, okuldan/evden kaçma, intihar ve girişimi, gencin anababasını 
olumsuz değerlendirmesi, gencin yaşadığı aile ortamından memnun olmaması, ruh 
sağlığı bozuklukları, kan davası) ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. Gençlerin 
sorunlarını odağa alan başka çalışmalara da rastlanmaktadır. Bunlardan Şahin ve 
Şahin (1995) çeşitli kaygı kaynaklarına işaret ederek ergenlik sorunlarına, 
Çuhadaroğlu (1997) ergenlikte çeşitli yeme ve beslenme bozukluklarına, Karakaş 
(1996) genç işsizliğine değinen önemli çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gençlerin sigara ve alkol kullanım alışkanlıkları da 1980'li yıllarda önemli 
ölçüde araştırmalara konu olmuştur. Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde 
çeşitli genç grupları üzerinde yürütülen bu çalışmalar gençlerin dikkate değer bir 
bölümünün sigara ve alkol kullandıklarını ortaya koymuştur (Bilir ve Mağden, 
1984; Tümerdam ve ark. 1986; Bilgin, 1989 ve Çivi ve Şahin, 1991; Mangır, Aral 
ve Baran, 1992; Akşit ve Onaran, 1997, Sağlık Bakanlığı, 1995). Bir grup 
araştırma da alkol ve madde bağımlısı gençler üzerinde yürütülmüştür (Özer ve 
ark. 1989; Beyazyürek, 1989). Bu çalışmalarda tedavi süreci, bağımlılığın gelişimi 
gibi konular ele alınmıştır. Bu konuda yapılan bütün araştırmalar madde 
kullanımının gençlik için önemli bir tehdit olduğuna işaret etmektedir. 

Gençlerin eğitimi ve eğitim sorunları da 1980'lerde çeşitli yayınlara konu 
olmuştur (Ayral, 1981; Çağatay, Yörükoğlu ve Oğuzkan, 1987; 1982-83 öğrenci ve 
ailelerin sosyo-ekonomik nitelikleri anket sonuçları, 1985; 1983-84 öğrenci ve 
ailelerin sosyo-ekonomik nitelikleri, 1985). Cumhuriyet döneminde gençlere ait 
yasal düzenlemeler, hizmetler ve yapılmış çalışmalar çocuklara yönelik olanlarla 
birlikte bir yayma dönüşmüştür (Gökçe, 1983). 
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Akademik başarı ile depresyon ilişkisinin üniversite gençliği üzerinde 
incelendiği bir araştırmada depresyon belirtilerinin grubun % 69'unda görüldüğü 
ve depresyon ile akademik başarı arasında olumsuz bir ilişkinin olduğu 
görülmüştür (Güney, 1985). Bir dersin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen 
araştırmada üniversite öğrencisi bir grup gencin ergenlik dönemini kişisel 
deneyimlerine dayanarak olumsuz bir dönem olarak niteledikleri ortaya konmuştur 
(Onur, 1982 a). 

Okuyan ve çalışan gençlik üzerinde yürütülen bir araştırmada (Tezcan, 
1981) ise gençlerin anababalarıyla yaşadıkları kuşak çatışması incelenmiş ve bu 
olgunun çeşitli değişkenlerle ilişkisi ortaya konmuştur. 

Sorun ağırlıklı gençlik profilini  ortaya koyan bu araştırmalara karşılık, 
gençlerin olumlu gelişimine işaret eden araştırmalara da rastlanmaktadır. 
Bunlardan biri (Atkinson, 1988) Türkiye dışında Avusturalya, Bangladeş, 
Macaristan, İsrail, Japonya, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya olmak 
üzere toplam on ülkede, 6000 genç üzerinde gençlerin kendilerini nasıl 
gördüklerine ilişkin olarak yürütülen uluslararası bir araştırmadır. Benlik 
imgesinde beklenen ırk, yaş ve ulusal farklılık  bulgularından daha çarpıcı bulgu, 
benzer sosyo-ekonomik temellere sahip genç insanların tüm dünyada farklı  olmak 
yerine daha çok benzer olduklarıdır. Dünya gençlerinin tutumları dikkat çekecek 
derecede birbirine benzemektedir. Araştırma grubundaki gençlerin büyük bir 
çoğunluğu ailelerine karşı oldukça olumlu tutumlar beslemektedir. Anababasına 
yabancılaşmış genç imgesi verilerle destek bulmamıştır. Bunun yerine gençler 
anababalarına büyük saygı duymakta, onların sürekli desteğini ve anababalarının 
kendilerinden gurur duyduğunu hissetmektedir. Araştırma bulguları gençlere 
yönelik önemli bir kalıpyargı olan hedefsizlik  ve benmerkezcilik savını da 
desteklememiştir. Genç grubun arkadaşlarıyla da iyi ilişkiler içinde oldukları, 
onlara güvendikleri ve genel olarak toplumsal bağlan geliştirmek istedikleri ortaya 
konmuştur. Araştırma grubunun en azından 3/4'ü oldukça mutlu, denetimli, diğer 
insanlara önem veren, duyarlı, davranışlarının sonuçlan üzerinde düşünen, cinsellik 
konusunda rahat düşünüp, konuşabilen, sorun çözme yaklaşımlarında gerçekçi ve 
etkili olan kişilerdir. Bu genel profilin  yanı sıra araştırma sonuçları bazı cinsiyet ve 
ülke farklarına  da işaret etmektedir. 

Benzer bulgular ortaya koyan ve olumsuz gençlik imgesinin sorgulanması 
tartışmasını gündeme getiren bir diğer çalışma 1990 yılında Ankara 'da 1167 
çalışan ve 1055 öğrenci genç üzerinde yürütülmüştür (Özbay ve arkadaşları, 1991). 
Türkiye'de öğrenci gençlik üzerindeki genel odaklanmanın tersine bu çalışmanın 
çalışan gençler üzerinde de yürütülmüş olması önemlidir. Araştırma grubundaki 
çalışan gençlerin % 83'ünün ve okuyan gençlerin % 82'sinin kendilerinden 
memnun oldukları yani olumlu bir benlik imgesine sahip oldukları bulunmuştur. 
Kaygı ve depresyon düzeylerinin de incelendiği bu çalışmada gençlerin önemli 
düzeyde kaygı ve depresyon yaşamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu arada önemli bir 
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cinsiyet farkı  dikkati çekmektedir. Kızlar, özelikle de öğrenci kızlar en kaygılı 
grubu oluşturmaktadır. 

1980'li yıllar içinde gençliğin önemli değişimler gösterdiği yolundaki 
açıklamalara sık sık rastlanmaktadır. Bu değişim ülkede yaşanan siyasal, ekonomik 
gelişmelere bağlanmaktadır. Yine İstanbul'daki üniversite öğrencileri üzerinde 
1990 yılında yürütülen bir araştırmada gençlerin özellikle önceki kuşaklara göre 
daha az devletçi ve idealist olduğu, bireyselliğe daha fazla  önem verdikleri ortaya 
konmuştur (Ekonomik Panorama, 1990). Araştırına kamu sektöründe çalışmak 
istemeyen, özelikle büyük holdingler olmak üzere özel sektörde çalışmayı 
arzulayan bir gençlik kitlesinin varlığına ve ayrıca gençlerin enflasyon  sorununun 
çözümü konusunda ümitsiz olduklarına da işaret etmektedir. 

Türkiye'de değişik coğrafi  bölgelerden 2223 genç üzerinde yürütülen bir 
başka çalışma yine çok değişik alanlarda gençlerin özelliklerini, düşüncelerini 
saptamaya girişmektedir (Türk Gençliği 98, 1999). Dikkati çeken en önemli 
sonuçlar gençler arasında siyaset, kişisel değerler, kimlik ve ülke sorunları 
boyutlarında geleneksel, tutucu özellik gösteren bir gençlik kesiminin oluştuğu 
yönündedir. Önceki survey tipi araştırmalarda böyle bir "muhafazakar"  kesimin 
varlığı dikkati çekmemektedir. Bu, büyük olasılıkla 1980'lerden itibaren 
Türkiye'de ve dünyada yaşanan çeşitli toplumsal ve siyasal değişimlere bağlı olarak 
ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu belirlemeler Çelebi (1995), Seufert  (2000) ve Pusch 
(2000) tarafından  da dile getirilmiş ve İslam kimliği ile ilişkilendirilmiştir. 

1980'li ve 90'lı yıllarda gençlerin değerleri de araştırmalara konu olmuştur. 
"Özgürlük", "hayatta başarılı olmak", "mutluluk", "barış içinde bir dünya", 
"kendine saygı", "dürüstlük", "sağlık", "açık fikirlilik",  "mantıklılık" ve 
"sorumluluk" gençlerin en önemli değerleri olarak bulunmuştur (Karaduman, 1985; 
Başaran, 1992; Akyıldız ve Taşdelen, 1999). 1980'li ve 90'lı yıllar boyunca 
gençlerin önem verdiği değerlerin hemen hemen aynı kaldığı göze çarpmaktadır. 
1970'li ve 90'lı yıllarda üniversite gençliğinin değerlerinin incelendiği kesitsel bir 
araştırmada gençlerin bu süre içinde farklı  değil, benzer değerler taşıdıkları ortaya 
konmuştur (îmamoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün, 1999). Bu genel benzerlik 
eğiliminin yanı sıra bu dönem içinde bazı küçük ancak önemli farklar  da 
görülmüştür. 1970'lerde üçüncü sıralarda olan "kendine saygı" değeri 1990'larda 
"özgürlük" değeri ile birlikte ilk sırada yer almıştır. Ayrıca 1970'lerden 90'lara 
gidildikçe "eşitlik" ve "barış içinde bir dünya" değerleri de sıralamada gerilemiştir. 
Bu durum yazarlar tarafından  1970'lerdeki kitlesel özgürlüğe karşın, 1990'larda 
daha kişisel bir özgürlük anlayışının benimsendiği biçiminde yorumlanmıştır. Bir 
diğer önemli bulgu da cinsiyet açısından değerlerin değişimi konusundadır. 
1970'lerden 90'lara gelindikçe kızların bireyselleşme yönünde daha fazla 
değiştikleri, "yardımseverlik" değerine daha az, "kendine saygı" ve "bağımsızlık" 
değerlerine daha çok önem verdikleri görülmüştür. Genel olarak iki on yıl arasında 
benzerliğin yanı sıra 1990'larda bireyselleşme ve yetkinleşmenin ön plana geçmesi 
yönünde bazı değişimler olduğu saptanmıştır. 
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İlk örneğine 1975 yılında rastlanan ders kitabı niteliğinde ya da anababalar 
gibi belirli gruplara yönelik gençlik ve ergenlik psikolojisi türünde telif  ve çeviri 
kitaplar yayınlanmıştır (Barım, 1975; Özgür, 1976; Rocheblave-Spenle, 1980: 
Onur, 1985; Onur, 1989; Yavuzer, 1986; Ekşi, 1990; Yörükoğlu, 1996; Adams, 
1995; Kulaksızoğlu, 1996; Kulaksızoğlu, 1999). Bu gelişme gençliğin en azından 
psikolojisinin artık çeşitli yüksek öğretim programlarında bir ders halini aldığını 
göstermektedir. 1980'li yılarda 1970'li yıllardaki gibi gençlerin siyasal eğilimleri ve 
ideolojik yönelimleri konusundaki yayınlara az da olsa tekrar rastlanmaktadır 
(Tabakoğlu, 1987; Uçum, 1988; Erkan, 1986). 

İlk örneği 1973 yılında olmak üzere kültürlerarası psikoloji kapsamında 
gençliğin başka ülke gençleriyle karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmalara da 
rastlanmaktadır. İlk çalışmada Kağıtçıbaşı (1973) Türk gençlerinin tutumlarını 
Amerikalı gençlerle karşılaştırmalı biçimde incelemiştir. Türk gençlerinde 
vatanseverlik ve otoriteye saygının Amerikalılardan önemli ölçüde yüksek olduğu 
görülmüş, görgül ve kuramsal çalışmalarda kültürlerarası karşılaştırmaların 
önemine dikkat çekilmiştir. O zamandan beri Türkiye'deki gençler bazı gelişimsel 
konuların kültürlerarası düzeyde araştırılması amacıyla başka ülke gençleri ile 
karşılaştırılmıştır. Ancak bu çalışmaların çok sınırlı olduğunu söylemek olanaklıdır 
(Bekata, 1980; Pişkin, 1996; Çok, 1998, Sümer & Güngör 1999 b). Çalışmalarını 
bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşım çerçevesinde ele alan Kağıtçıbaşı aile 
değişimi olgusundan hareketle özerklik ve ilişkisellik kavramlarını ergenlik için de 
yorumlamış, kültüre ve yaşanan toplumsal değişimlere bağlı olarak "özerk-
ilişkiseF  benliğin gelişimine dikkat çekmiştir (Kağıtçıbaşı, 1998; Kağıtçıbaşı, 
2000). 

Gençlikte özerklik konusunda az çalışma yapılmakla birlikte, Türkiye'de 
gençlerin özerk olmadığı sıklıkla belirtilen bir konu olmuştur. Ancak gençlik yılları 
içinde özerkliği gelişimsel olarak inceleyen bir araştırma bu iddianın orta sosyo-
ekonomik düzey ergenleri için tümüyle doğru olmadığına ve ergenlerin bazı 
alanlarda oldukça özerk olabildiklerine işaret etmektedir (Çelen ve Çok, 2000). 

Türkiye'deki gençlik araştırmalarına bakıldığında 1980 ve 90'lardaki 
çeşitlenmeye karşın, bilişsel gelişim en az incelenen alan olarak göze çarpmaktadır. 
Sosyo ekonomik düzey (SED) ile Piaget'in gelişim evreleri arasındaki ilişkiyi 
inceleyen bir araştırmada SED bilişsel evrelerin çok önemli bir belirleyicisi olarak 
bulunmuştur (Öngen, 1995). Bilişsel gelişim temelinde ahlak gelişimi konusu da 
bazı gençlik araştırmalarında ele alınmıştır (Onur, 1976; Çileli, 1981; Çileli, 1986: 
Özsöz, 1990). 

Anababa tutumları Türkiye'deki çocuk gelişimi araştırmalarında en önemli 
konulardan biri görünümündedir. Gençlerin anababa tutumu algıları üzerinde de 
bazı çalışmalar göze çarpmaktadır. Haktanır ve arkadaşları (1999) Türkiye'de bu 
konudaki tüm araştırmaları derledikleri çalışmalarında gençlerin anababa 
tutumlarının önemli bir araştırma alanı olduğuna işaret etmektedir. 
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Türkiye Bibliyografyasının  incelenmesi sırasında 1980'li yıllarda dikkati 
çeken bir nokta üniversiteye giriş ve sınavlara hazırlık konusundaki yayınlarda 
gözlenen artıştır. Üniversiteye hazırlık test kitapları adı geçen bibliyografyanın  en 
çarpıcı ağırlığını oluşturmaktadır. 

Özellikle 1980'lerde benlik, ideal benlik ve benlik- ideal benlik ilişkileri pek 
çok araştırmaya konu olmuştur. Daha çok psikolojik danışma alanına yakın 
görünen bu çalışmalar (Kuzgun, 1972; Öner, 1982; Erkan, 1986) çeşitli 
değişkenlere göre söz konusu kavramların değişimini incelemeye yönelmiştir. 

1980'lerin sonlarından itibaren batı literatüründeki bazı önemli konuların 
Türkiye'de gençlik çalışmalarına yansıdığını görüyoruz. Bunlar arasında 
günümüzde gençliğin en önemli gelişimsel konuları arasında yer alan, uluslararası 
gençlik ve ergenlik literatüründe belki de en yaygınlıkla incelenen "kimlik" konusu 
önemli ölçüde araştırmalara konu olmuştur (Dereboy, 1993; Dereboy, Dereboy & 
Çoşkun, 1994; Dereboy, 1996; Çuhadaroğlu,1989; Güven, 1989; Köker, 1997). 
Güneri, Sümer ve Yıldırım (1999) Türkiye'de gençlerin kimlik oluşumunda 
toplumsal ve ailesel boyutların önemine dikkat çekmektedir. Kimliğin fiziksel  ve 
kişisel yönleri önemli olmakla birlikte toplumsal ve aile boyutları kadar ön planda 
bulunmamıştır. Bir başka araştırmada da toplumsal cinsiyet rollerinin kimlik 
üzerinde etkisi araştırılmış ve iki cinsiyette bazı farklar  bulunmuştur (Yıldırım, 
1997). 

1980 ve 90'larda genç grupları üzerinde benlik konusunda çeşitli 
çalışmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlardan bir bölümü benlik algısını ve 
benlik saygısını ölçmeye yönelik çalışmalardır ve pek çok başka araştırmaların 
gerçekleşmesine temel oluşturan ölçekleri Türk kültürüne kazandırmıştır (İnanç, 
1989; İnanç, 1990; Çuhadaroğlu, 1986). 1990'larda ayrıca gençlikte bağlanma 
(Sümer & Güngör, 1999 a; 1999 b); tahripçilik (Öğülmüş, 1994); şiddet ve 
saldırganlık (Öğülmüş, 1995) gibi önemli konuların Türkiye'deki gençlik 
araştırmalarında ele alındığı dikkati çekmektedir. 

1980'li ve 90'11 yıllarda özel genç grupları üzerinde yürütülen araştırmalara 
rastlanmaktadır. Bunlar arasında "korunmaya muhtaç gençler", "çalışan gençler", 
"engelli gençler", "suçlu gençler", "yurtdışındaki gençler" ve "yurtdışından dönen 
gençler" gibi gruplar yer almaktadır. 

Korunmaya muhtaç gençler üzerinde yürütülen araştırma sonuçları, genel 
olarak kurum bakımı gören gençlerin aileli gençlere göre daha olumsuz bir gelişini 
ortamı içinde bulunduklarını vurgulamakta ve yetiştirme yurtlarında ve yurt sonrası 
yaşamlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde çabaların gerektiğine 
işaret etmektedir (Cilga, 1994;Cılga, 1989). 

Çalışan gençler de üzerinde araştırmaların yürütüldüğü özel bir grup niteliği 
taşımaktadır. Yapılan çalışmalardan birinde çalışma yaşamına başlama yaşı 12.6 
olarak belirlenmiş, çalışma koşullarının olumsuzluğuna dikkat çekilmiş ve çalışan 
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gençlerin çalışma koşullarından memnun olmadıkları ortaya konmuştur (Saran ve 
Akkayan, 1987). Çalışan gençler üzerinde yapılan diğer araştırmalar da çalışına 
koşullarının olumsuzluğuna, yasallara aykırılığına ve gençlerin koşullardan 
memnun olmamalarına işaret etmektedir (Tekin, 1991; Şahinkesen, 1991; Kozcu, 
1991; Atauz,1991; Zeytinoğlu, 1991; Fişek, 1991). Sokakta yaşayan gençler de 
"sokak çocukları" kapsamı çerçevesinde göreli olarak daha yeni ve daha sınırlı 
çalışmaların yürütüldüğü bir grup olarak ele alınmaktadır (Uluğtekin. 1997). 

Türkiye'ye yurt dışından dönen ikinci kuşak gençler ve Avrupa'da yaşamakta 
olan Türk gençleri de ele alman özel bir gençlik grubu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmalarda bu grubun Türkiye'ye dönüş sürecinde yaşadığı uyum 
güçlükleri temel vurguyu oluşturmaktadır (Vassaf,  1983; Tufan,  1988; Yurt 
dışından kesin dönüş yapan işçi çocuklarının yeniden intibakı; 1985; Tezcaıı, 
1987). Demiröz (2000) tarafından  yapılan çalışma da genel olarak yurtdışına göç 
olgusunu aile boyutunda ele almakta ve gençleri de kapsamaktadır. 

Engelli gençler üzerinde yapılan çalışmalar da gençlerin benlik algısı ve 
kendini kabulüne yöneliktir (Bıyıklı, 1989; Akçamete 1990; 1993). Genel olarak, 
engelli gençlerin engelli olmayanlarla karşılaştırıldığı bu çalışmalarda beklenenin 
aksine engelli gençlerde engelli olmayan gençlerdekinden daha olumsuz bir benlik 
algısı ve daha özel sorunlar bulunmamaktadır. Sorunların ve olumsuzlukların 
engelli olmayan akranlar tarafından  da paylaşıldığı görülmektedir. 

1980'li ve 90'lı yıllarda gençliğin toplumsal konuları pek çok yayına 
dönüşmüştür. Bunlar arasında gençliğe daha çık sosyolojik açıdan yaklaşır 
görünmektedir (Tezcan 1981; 1997; Atabek 1990 a; 1990 b). Ayrıca gençlerin 
günlük yaşam etkinliklerinin belirlendiği araştırmada (Erol, 2000) Ankara'da az 
okuyan, arabesk kültüre ve müziğe yatkın bir öğrenci genç grubunun varlığına 
işaret edilmektedir. Ankara'da özel bir grup üzerinde yürütülen bir araştırma da alt 
kültür olgusu çerçevesinde gençliği ele almaktadır (Doğan, 1994). Gençlerin dine 
bakışı Koçtaş (1995) tarafından  incelenmiştir. Tezcan (1991) tarafından  yayınlanan 
bir başka çalışmada kuşaklar çatışması, yüksek öğrenim sorunları, gençlik ve milli 
kültür, gençlik ve yabancılaşma gibi çeşitli konular ele alınmıştır. 

1990'lı yıllarda önceki dönemlerde rastladığımız gençliğin sorunlarını dile 
getiren ve sorunlarla başetmeleri için öğüt verme niteliği taşıyan çalışmaların hâlâ 
yayınlanmakta olduğunu görüyoruz (İnan, 1995; Özgür, 1996; Aytaç, 1995; 
Bozgeyik, 1995; 21. yüzyıla girerken Türkiye'de gençliğin sorunları, 1996). Aynı 
yıllarda ayrıca gençliği gençlere tanıtmayı hedefleyen  yayınlara da rastlıyoruz 
(Altınköprü, 1999; Bulut, 1996; Kabakuş, 1996; Güneş, 1996; Yılmazer, 1996; 
Tokdemir, 1996). 

1990'larda yürütülen bir çalışmada (Tekeli, 1998) tarih bilinci ve gençlik 
konusu incelenmiştir. Değişik Avrupa ülkelerinde yürütülen bir araştırmanın 
Türkiye boyutunu oluşturan bu çalışmada gençlerin tarih bilinci ile tarih 
öğretiminin tutarlı olmadığı ortaya konmuştur. Gençlerin eğitim ve öğretimi 
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konusunda çok az çalışmanın yapıldığı düşünüldüğünde bu çalışına oldukça önemli 
görünmektedir. 

Gençlikte cinsellik de özellikle 1980'li yıllarda araştırmaya başlanmış ve 
90'larda daha çok önem kazanmış bir konu görünümündedir. Bu çalışmalar 
gençlerin cinsel yaşamını doğrudan araştırmaya girişmemekte, ancak cinsel bilgi 
düzeyini, cinsellikle ilgili yaklaşım ve tutumlarını ve cinsel bilgi gereksinimlerini 
saptamaya yönelmektedir (Onur, 1982 b; Araptarlı,1988; Koral, 1986; Yılmaz, 
1990; Ergin, 1993; Pehlivan, 1994, Tetik, 1991; Selçuk, 1994, Vicdan, 1993, 
Başgül, 1997). Bu çalışmalar gençlerin genel olarak cinsel bilgi ve bilinç 
düzeylerini düşük ve cinsel bilgi gereksinimlerinin yüksek olduğunu 
kaydetmektedir. Bu tür araştırmaların artmış olması AİDS hastalığının önemli bir 
risk haline gelmesinin de doğal sonucu olarak görülmektedir. Topçu da (1997) 
çocuk ve gençlerin cinsel istismarı olgusunu kapsamlı biçimde ele alan bir çalışma 
yayınlamıştır. 

Ergenliğe psikanalitik açıdan bakan bir çalışma Parman (2000) tarafından 
yayınlanmıştır. Türkçe yayınlar arasında kuramsal bakışaçısından ergenliği ele alan 
özgün tek kitap olması bakımından oldukça önemli görünmektedir. 

1980 ve 90'larda gençlere yönelik bazı uygulamalı çalışmaların da 
gerçekleştiği bilinmektedir. Bir grup gence çeşitli yaklaşımlara dayalı olarak 
uygulanan eğitim, grupla ve bireysel psikoterapi ya da psikolojik danışına 
kapsamında yürütülen bu çalışmalar öğrenci grupları üzerinde yürütüldüğü gibi, 
suçlu ve korunmaya muhtaç gençler gibi özel gruplar üzerinde de 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara burada değinilmeyecektir. Gençlerin sağlığı 
konusunda da çeşitli yayınların ortaya çıkması 1990'lara denk düşmektedir. Ekşi 
(1999) tarafından  hazırlanan kapsamlı derleme çalışmasında gençlerin bedensel ve 
ruhsal sağlığı konusunda çeşitli yazılara rastlanmaktadır. 

Gençlerin değiştiği ve özellikle geçmiş kuşaklardan farklı  özellikler 
gösterdiği konusu sıklıkla vurgulamaktadır. Bu vurgular arasında öğrenciliğin 
tanımı da ele alınmaktadır (Hergüner, 2000). Başarılı öğrencilik olgusunun da 
niteliksel olarak değişim gösterdiğini söylemek olanaklı görünmektedir. En 
başarılılar olarak ele alınan ÖSS şampiyonlarının neredeyse hiç okumadan, test 
çözerek başarıyı aradıkları ve yakaladıkları, üniversite sınavının yaşamın en önemli 
uğraşı olduğu ve bu uğraşın onları önemli gelişimsel konulardan uzak tuttuğu, 
ülkeden ümitsiz, kendilerinden ümitli oldukları, bu nedenle geleceğe ilişkin 
planlarının yurt dışında yaşamaya yönelik olduğu (Dündar, 2000) dikkate değer 
gerçeklerdir. Türk gençlerinin değişim olgusunu Cumhuriyet'ten günümüze 
değerlendiren Tezcan (2000) 1923-50'Ii yıllar arası Türk gençliğini çoğulcu ve 
demokrasiden yana, 1960'ların gençliğini devrimci, 1970'lerin gençliğini politize, 
1980'lerin gençliğini tüketici, 1990'ların gençliğini apolitik, şiddet eğilimli ve 
global yönelimli olarak nitelemiştir. Benzer değerlendirmeler kitle iletişim 
araçlarında da sıklıkla gündeme gelmektedir. 
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1980'li yıllarda Türkiye'de gençlikle ilgili bilimsel toplantıların yapıldığını 
görüyoruz. Bunlar gençlik çalışmalarına katkı getiren etkinlikler olmaları nedeniyle 
burada ele alınmaktadır. Bunlardan birkaçı Selçuk Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Gençlik Kongreleridir. Bunlardan biri Uluslararası düzeyde (I. 
Milletlerarası Gençlik Kongresi Tebliğleri, 1987), diğer ikisi ulusal düzeydedir (I. 
ve II. Milli Gençlik Kongresi Bildirileri, 1985; 1986). Bildiri kitaplarında bu 
kongrelerde ağırlıkla gençlik ve ulusal değerler konusunda bildiriler sunulduğu ve 
bürokratların önemli oranda katılım gösterdiği görülmektedir. Benzer özellik 
taşıyan bir diğer toplantı "Milli Kültür ve Gençlik Sempozyumu" başlığı ile 1985 
yılında Gazi Üniversitesi tarafından  düzenlenmiştir. Aynı yıl Cumhuriyet 
Üniversitesi de "Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu" düzenlemiştir. 
Önemli vurgunun gençlerin ulusal değerleri benimsemesi ve başıboş 
bırakılmaması gerektiği yolunda olduğu dikkati çekmektedir. Okul çocuğu ve 
adölesans döneminde sağlık (Günöz ve Bundak, 1986) başlığını taşıyan bir diğer 
toplantıda gençlik döneminin sorunları, ruhsal ve bedensel hastalıklar konuları ele 
alınmıştır. Gençlik Yılı'nı izleyen yıllarda gençlikle ilgili diğer toplantılara 
rastlıyoruz (Örneğin, Gençliğin Eğitimi ve Sorunları, 1987). Ayrıca bu yıllarda 
gençlerin kaleminden bir gençlik yazıları kitabı yayınlanmıştır (Söz Gençlerin, 
1986). 2000 yılında V.'si düzenlenen "Ergen Günleri" başlıklı bilimsel toplantılar 
da alana katkı getiren girişimlerdir. Ancak ergen günlerinde sunulan çalışmalar 
yayına dönüşmemektedir. 

Bilkent Üniversitesi tarafından  1989 yılında düzenlenen bir diğer gençlik 
toplantısı da "Üniversite gençliğinin uyum sorunları sempozyumu" başlığını 
taşımaktadır. Burada gençliğin çeşitli sorun alanları ele alınmış ve çözümler 
üzerinde durulmuştur (Gençliğin Uyum Sorunları Sempozyumu, 1989). 1985 
yılında ayrıca gençliğin farklı  toplumlardaki yeri ve sorunları konusunun ele 
alındığı bir başka toplantı daha düzenlenmiştir (Çeşitli ülkelerde gençliğin kendi 
toplumundaki yeri ve sorunları, 1985). 

Biri yalnızca ergenlik dönemiyle, diğeri genel olarak hazırlanan iki 
bibliyografya  çalışmasında gençlere yönelik araştırmaların desteklenmesi yönünde 
önemli bir gelişme karşımıza çıkmaktadır. Bilgin (1988) Türk Psikoloji 
Bibliyografyasını,  Şahin, Şahin, Oral, Ungan, Yasak, Durak ve Öztan (1995) iki 
ciltlik Ergenlik Dönemi Araştırmaları Bibliyografyasını  (1980-1994) 
hazırlamışlardır. Bunlar gençlikle ilgili bilgi birikiminin yayılması açısından çok 
önemli katkılar olarak görülmektedir. 

Görüldüğü gibi, farklı  zamanlarda farklı  konular ağırlık kazanmış, olmakla 
birlikte gençlerle ilgili yayınlar genel olarak gençliğe genel bir yaklaşım biçimi, 
konu öncelikleri özetle ortak bir gençlik anlayışı ortaya koymamıştır. 

Tez Taramalarının İncelenmesi 

1992-1999 yılları arasında YÖK Tez Tarama Merkezi'ne kayıtlı olan 
Türkiye'deki lisans üstü programlarda yürütülen tez çalışmalarında gençlik ve 
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ergenlik anahtar kelimeleri tarandığında ilgili 74 teze ulaşılmıştır. Bu tarama 
sırasında ergenlik ve gençlik anahtar kelimeleri taşıyan bütün tezlerin 
kaydedilmemiş olduğu da farkedilıniştir.  Yani bu çalışmaların tümüne ulaşılmadığı 
bilinmektedir. En çok tezin psikoloji alanında yapıldığı (29 çalışma), bunu sırasıyla 
eğitimin (16 çalışma) ve sosyolojinin (9 çalışma) izlediği görülmüştür. Ayrıca spor, 
işletme, çevre mühendisliği, hemşirelik gibi diğer alanlar (13 çalışma) ve din 
alanında (5 çalışına) gençlikle ilgili çalışmaların yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

Tezlerin konu alanlarına bakıldığında gençlerin psiko-sosyal özelliklerinin 
tezlerde daha fazla  irdelendiği (44 çalışma), bunu sırasıyla bilişsel (8 çalışına), 
bedensel/cinsel (6 çalışma), sağlık (3 çalışma) ve diğer (13 çalışma) konuların 
izlediği görülmüştür. Deneysel nitelikli çalışmalar 17 tanedir, diğerleri betimsel 
niteliktedir. Tezlerde ele alınan araştırma gruplarının büyük çoğunluğunu okula 
(oıta öğretim ve üniversite) devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Sayıları az da 
olsa yetiştirme yurtlarında yaşayan, çalışan ve kronik hastalığı olan gençler gibi 
özel gruplara rastlanmaktadır. Araştırına gruplarındaki gençlerin yaşları 12-22 
arasındadır. 

Psikoloji alanındaki çalışma konularına bakıldığında ikidillikten, duygusal 
istismara ve stresle baş etme tekniklerinin gençler üzerine uygulanmasına kadar 
uzanan bir yelpaze içinde çeşitli konular üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Kimlik 
sorunları, çalışan gençler ve Türkiye'de değişen aile içi etkileşim gibi konuların 
tezlerde pek ele alınmadığı görülmüştür. Köker (1997), Gavas (1998), Kartal 
(1998), Ünsal (1998) ve Eryüksel (1996) bireysel kimlik konularını irdeleyen 
araştırmacılardır. Bu araştırmalar Türkiye'de moratoryum ve ipotekli kimlik 
yapısının gençler arasında daha yaygın olduğuna ve farklı  alanlarda (aile, okul-boş 
zaman-iş, arkadaşlık vb) farklı  kimlik yapılanmaları olduğuna dikkati çekmişlerdir. 
Ancak sosyal kimlik çalışmalarına rastlanmamıştır. Batıda anne-baba-ergen 
arasındaki çatışma, özerklik gelişimi üzerine yapılan araştırmalar ya da 
Kağıtçıbaşı'nın değişen Türk toplumundaki yeni aile yapısını ve etkileşimini konu 
alan çalışma örnekleri tez konuları arasında sınırlı alanı kapsamaktadır. "Ana-baba-
ergen etkileşimi" (Baykal, 1996), "Benlik kavramı ve demokratik aile tutumu 
arasındaki ilişki" (Orbay, 1996), "Aile içi iletişim" (Eryüksel, 1999), "Kural 
yönelimli ergenler ve formel  düşünce arasındaki ilişki" (Özdemir, 1995) gibi 
çalışmalar bu sınırlı örneklerdendir. 

Gençlerin ahiret inancı (Seyfı,  1998), günah ve tövbe kavramları da (Şenel, 
1998) tezlerde ele alınmış konulardır. Koştaş da (1995) sosyolojik açıdan 
üniversite öğrencilerinde dine bakış konusunu ayrı bir araştırmada ele almıştır. 
Gençlerin 'tüketici davranışlarındaki kültürel farklılığın'  (Naghbub, 1997) İşletme 
Fakültesi'nde irdelenmesi, 'çevresel duyarlılıkta duygu etmeni; Tiirk gençleri 
üzerinde bir çalışma' başlıklı tezin çevre mühendisliği alanında (Güler, 1997) 
yapılmış olması oldukça ilginç bulunmuştur. Eğitim alanında yapılan tezlerin genel 
olarak ortak bir konu ya da tema etrafında  bulunmadığı, oldukça değişik, farklı 
eğitim konularının gençler üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Öte yandan, 
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sosyoloji alanında üniversite gençliğinin siyasi yapılanmasını ortaya çıkartan 
tezlere rastlanmaktadır. Bayhan (1995) tarafından  çalışılan anomi ve psikolojik 
yapılanmayı konu alan tez, üniversite gençlerinin ideolojik yapılanmaları ile anomi 
ve psikolojik yapılanma arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda 
kişisel ve ülke geleceği konusunda karamsar ve ümitsiz olan gençlerin sosyal 
anomi ve karamsarlıklarının yüksek olduğu ortaya konmuştur. Aynı çalışmanın 
daha sonra kitap olarak yayınlandığını görüyoruz (Bayhan, 1997). 

Özetle, gençler üzerinde yapılan tezlere bakıldığında psikoloji ve eğitim 
alanındaki tezlerde çağın ya da ülkenin gereksinimleri doğrultusunda genel bir 
eğilim görülememektedir. Öte yandan, az sayıda olmakla birlikte sosyoloji 
alanında yapılan tezler konu itibariyle birbirine daha yakındır ve gençlik ve ideoloji 
konusuna odaklanmıştır. Genel olarak tez çalışmalarından yola çıkarak bir gençlik 
profili  çıkarmak olanaklı görünmektedir. 

Psikoloji Dergisinde Yayınlanan Çalışmaların İncelenmesi 

Türk Psikologlar Derneği'nin yayın organı olan Türk Psikoloji Dergisi'nin 
başlangıçtan günümüze tüm sayılarında gençlere ve ergenlere yönelik ve onlar 
üzerinde yürütülen çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmalarda genel olarak nasıl bir 
gençlik anlayışının olduğu, çalışmaların temel bazı metodolojik özellikleri de 
gözetilerek incelenmiştir. İlk sayısı 1978 yılında yayınlanan Psikoloji Dergisi 
başlangıçta yılda dört kez yayınlanmayı hedeflemiş,  ancak bu yalnızca derginin ilk 
iki yayın yılında olanaklı olabilmiştir. Sonraki yıllarda dergi yılda 1, 2 ya da 3 kez 
yayınlanmış, bu arada hiç yayınlanmadığı bir yıl da olmuştur. Psikoloji Dergisi en 
sonuncusu 2000 yılında olmak üzere özel sayıları dahil toplam 45 sayı 
yayınlanmıştır. Bir süredir yılda iki kez yayınlanma özelliği taşımaktadır. Bu 45 
sayıda toplam 324 farklı  çalışmanın yayınlandığı görülmüştür. Bu çalışmalardan 85 
tanesi gençlik ve/ya da ergenlik gruplarına yönelik ya da onlar üzerinde 
yürütülmüştür. Bunlardan 28'i yalnızca psikolojik ölçme aracı geliştirmeyi 
hedefleyen  çalışmalardır. Gençler üzerinde yürütülmüş çalışmaların neredeyse 
1/3'ünün ölçme aracı geliştirme amacıyla yapılan çalışmalar olması ilginç ve 
önemli bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır; çünkü bu tür araştırmalarda ergen 
deneklerin kendileri değil geliştirilmek istenen araç daha önemlidir. Araştırma 
konularının önemli bir yayılım içinde olduğu da dikkati çekmektedir. Yani 
araştırmalar belli konularda toplanmamakta, tersine farklı  konularda değişiklik 
göstermektedir. 

Bu çalışmalar hangi gelişimsel alanda gençliği incelediği, sorun odaklı olup 
olmadığı (her tür problem odaklı çalışma dikkate alınmıştır), araştırma yöntemi 
(deneysel, betimsel, derleme), ele aldığı yaş grubu (10-14, 15-17, 18 ve üstii ve 
karışık yaş grubu olmak üzere), araştırma grubundaki kişi sayısı (100'e kadar, 100-
500, 500 ve üzeri ve araştırma grubu olmayan derleme) ve üzerinde çalışma 
yapılan grubun özelliği (okul gençliği, özel gruplar örneğin korunmaya muhtaç. 

177 



suçlu, tedavi gören, yurt dışından dönen, çalışan ya da karışık olmasına göre) gibi 
özellikler açısından değerlendirilmiştir. 

Ele alınan çalışmaların 51'i sorun odaklı, 34'ü sorun odaklı olmayan 
çalışmalardır. Depresyon, stres, kaygı, uyum sorunları, ensest, üniversiteye giriş 
sorunları, aile sorunları gibi sorun odaklı çalışmaların ağırlıkta yer alması önemli 
bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır (Özgüven, 1978; Özer, 1994; Tuğrul, 
1996; Tunca, 1988; Yeşilyaprak, 1986; Baltaş, 1982; Oskay, 1982) 

Bu çalışmaların 64'ünün betimsel, 9'unun deneysel, 13'ünün derleme olduğu 
görülmüştür. Deneysel çalışmaların daha çok bellek gibi bilişsel konular üzerinde 
olduğu, batıdaki gençlik literatüründe çok sık rastlanan sağlıklı gelişimi 
kolaylaştırıcı ya da müdahale niteliğinde deneysel çalışmaların yer almadığı göze 
çarpmaktadır. Betimsel çalışmaların en ağırlıkta araştırmalar olduğu görülmektedir. 
Ele alınan yaş grubuna bakıldığında 13 çalışmanın 10-14 yaş grubu; 5 çalışmanın 
15-17 yaş grubu, 27 çalışmanın 18 ve üstü yaş grubuna yönelik olduğu 
görülmüştür. 40 çalışmanın ise birkaç yaş grubu üzerinde yürütüldüğü, yani karışık 
bir yaş grubunu hedeflediği  ortaya çıkmıştır. Burada dikkati çeken bir nokta 
özellikle 1987 ve 1988 yıllarından itibaren üniversite gençliği üzerinde yürütülen 
çalışmaların artmış olmasıdır. Bu durum 1985 yılının Dünya Gençlik Yılı 
olmasından ve gençlik kavramının büyük yaştaki bireyleri kapsamasından 
kaynaklanmış olabilir. Nitekim Türkiye'de gençlik dönemi konusundaki ilk 
bilimsel toplantılar da yukarıda belirtildiği gibi aynı yıllarda gerçekleşmiştir. 
Araştırma grubundaki kişi sayısı açısından yapılan değerlendirmede 13 derleme 
çalışmasında araştırma grubu olmadığı, 18 çalışmanın 100'e kadar sayıda araştırma 
grubu üzerinde yürütüldüğü, 38 çalışmanın 100-500 kişi üzerinde, 16 çalışmanın 
ise 500'den fazla  kişi üzerinde yürütüldüğü görülmektedir. Bu durumda 
çalışmaların en geniş bölümü 100-500 kişilik gruplar üzerinde gerçekleşmiştir. 
Araştırmaların üzerinde yürütüldüğü grupların niteliğine bakıldığında 57 
çalışmanın okul gençliği, 15 çalışmanın özel gruplar (korunmaya muhtaç, tedavi 
gören, yurt dışından dönen), 13 çalışmanın karışık gruplar üzerinde yürütüldüğü 
görülmüştür. Kırsal kesim gençliğinin ele almamış olması önemli bir eksikliğin 
işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında adı geçen dergide yayınlanan ergenlik ve gençlik 
çalışmalarının büyük ölçüde sorun odaklı olduğu, okul gençliği üzerinde ve 
betimsel çalışmalar olarak yürütüldüğü, ağırlıkla 100-500 kişilik gruplarda, büyük 
yaş grubu diyebileceğimiz üniversite gençliği üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. 
Gençlik grubu üzerinde yürütülen çalışmaların çok önemli bir bölümünün 
psikometrik çalışmalar olduğu ve konu bakımından değişkenlik gösterdiği de 
gözden kaçmaması gereken bir durumdur. Psikoloji Dergisi'nde yayınlanmış olan 
gençlik araştırmaları genel olarak değerlendirildiğinde gençliğe yönelik genel bir 
eğilim görülmemektedir. Yani araştırmacılarca gençliğin ele alman öncelikli 
konuları, dolayısıyla araştırmacılar tarafından  benimsenen belirli bir yaklaşım 
yoktur. 



Bu bulguları genel olarak değerlendirmeden önce batı literatüründeki 
gençlik ve ergenlik çalışmalarının yeni ve değişen eğilimini gözden geçirmeyi 
yararlı görüyoruz. Batıda ergenlik ve gençlik çalışmalarının 1960 ve 1970"leıde 
ağırlık kazandığı ve çok çeşitli konulara odaklandığı görülmektedir. Kuramsal 
çalışmaların yanı sıra özellikle toplumsal gelişim alanında çeşitli araştırmalar 
gerçekleşmiştir. Anababa ilişkileri, üniversite eylemleri, arkadaşlık ilişkileri, ahlak 
konuları bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca 1970'lerde bilişsel gelişimin 
araştırmalara konu olduğunu, ancak sonra bu alanda pek fazla  araştırmanın 
gerçekleşmediğini görüyoruz. 1970Merde bir başka konu, cinsellik konusu çok 
önemle araştırmalarda ele alınmaya başlanmış ve bu eğilim 80 ve 90'larda yön 
değiştirerek devam etmiştir. Bu içeriğin yanı sıra, zaman içinde metodolojik olarak 
da gençlik çalışmalarının zenginleştiği ve çeşitlendiği görülmektedir. Bu yıllarda 
(60'lardan 2000'lere) giderek artan araştırma sonuçları gençlik profilleri  çıkarmayı 
-kuşkusuz bazı eksiklere karşın- olanaklı kılmaktadır (örneğin, Rice, 1990). 

Günümüzdeki çalışmaların eskiye oranla çok daha disiplinlerarası bir 
yönelim izlediği, değişim, bağlam ve toplum (Galambos, 2000) odaklı olduğu ve 
araştırmalarda ekolojik karmaşıklığın giderek daha fazla  dikkate alındığı (Baıber. 
2000) görülmektedir. Özellikle yetişkinliğe geçiş, toplumsal etkenler, risk 
davranışları konuları ağırlıkta olmakta ve müdahale niteliği taşıyan ve gelişimi 
kolaylaştırıcı (madde bağımlılığının, cinsel yolla bulaşan hastalıkların, ergen 
hamileliklerinin, istismar ve tacizin, ruh sağlığı hastalıklarının ve özellikle 
intiharların önlenmesi gibi) konular giderek daha fazla  önem kazanmaktadır 
Yetişkinliğin  ortaya çıkışı  (eınerging adulthood) (Arnett, 2000) ve yetişkinimsi 
(adulthoid) (Galambos, 2000) gibi yeni kavramlar, gençlik ve yetişkin geçişini 
tanımlayan yeni kavramlar olarak kuramsal bilgilere katkılarda bulunmaktadır. 
Ayrıca gençliğin genel olarak bir geçiş evresi olduğu anlayışı yerini, bağımsız bir 
yaşam evresi olma özelliğine bırakmaktadır. Son olarak, yeni çalışmalarda gençliğe 
genel olarak olumsuz özeliklerle ve yaşam olaylarıyla birlikte bakıldığı, gençliğin 
olumsuz etkilere açık bir dönem olduğu anlayışının korunduğu (Barber, 2000) ve 
araştırmalarda da bu genel eğilimin sürdüğü görülmektedir. Öte yandan, özellikle 
psikolojide hâlâ önemli bir kuramsal tartışma olan gençliğin bir "bunalım ve stres" 
dönemi olup olmadığı konusu çalışmalara da yansımaktadır. Bu dönemin ne 
tümüyle bunalımlarla, ne de bunalımlardan arınmış olarak karakterize edilebileceği 
anlayışı da ağırlık kazanmaktadır (Arnett, 1999). Bu genel eğilim gençlik 
döneminin olumsuzluklarla algılandığı yönündeki genel kanıyı doğrular 
niteliktedir. Dünyanın ve özellikle gençlerin giderek daha fazla  globalleştikleri 
iddiasına karşın, gençlik ve ergenlik literatüründe önemli bir Amerika ve Avrupa 
farkı  da göze çarpmaktadır. Avrupa'da kimlik, aile ilişkileri gibi konular daha 
ağırlıktayken, Amerika'da cinsellik, cinselliğe ilişkin sorunlar ve müdahale 
niteliğindeki çalışmalar belirgin biçimde daha yaygındır (Steinberg, 1996). 
Araştırmalardaki bu benzer eğilimler ve farklar  gençliğin hem evrensel hem de 
yerel özellikleri birlikte taşıdığını göstermektedir. 
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Sonuç 

Bütün bu çalışmalar (200'e yakın kitap, 74 tez, 85 makale) genel olarak 
değerlendirildiğinde araştırmalara dayanarak Türkiye'de gençlikle ilgili 
araştırmaların genel bir eğiliminin olmadığı, başka bir deyişle araştırmaların 
gençliğe yaklaşım biçiminin olmadığı görülmektedir. Türkiye'de gençliği 
tanımlayan bir profil  çıkarmak da olanaklı görünmemektedir. Araştırmaların 
ağırlıkla kentsel, öğrenci gençlik üzerinde yürütüldüğü görülmüştür. Araştırma ve 
yayınların büyük ölçüde hedeflemiş  olduğu "öğrenci gençliğin" bile durumunu 
araştırmalara dayanarak bütünüyle dile getirmek mümkün görünmemektedir. 
Ancak mevcut bilgiler ışığında gençlik çalışmalarının şöyle bir tarihsel gelişim 
ortaya koyduğu söylenebilir. İlk olarak 1930 ve 40'lı yıllarda çok az sayıda ve 
gençleri tehlikeden koruma temasıyla gençlere yönelik çalışmalar görüyoruz. 
1950'lerde sayısal olarak hâlâ çok az olmakla birlikte gençlik çalışmalarının 
gençleri ahlaken eğitmeyi hedeflediği  dikkati çekmektedir. 1960'lara kadar bulgu 
ortaya koyan çalışmaların neredeyse hiç olmadığını söyleyebiliriz. 1960'ların 
başlarından itibaren araştırmaların göreli olarak arttığı ve konu itibariyle 
çeşitlendiği görülmektedir. Bu arada survey tipi çalışmaların başladığı da dikkati 
çekmektedir. 1970'lerde gençlik ve ergenlik psikolojisi türünde ilk kitapların 
yayınlandığını görüyoruz. 1970'lerdeki bir diğer gelişme gençlerin ideolojik 
mücadelesi konulu çalışmaların ağırlık kazanmış olmasıdır. Bu arada gençlere öğüt 
verme, doğru yolu gösterme niteliği taşıyan yayınlar hâlâ karşımıza çıkmaktadır. 
1970'lerde gençliği tanımayı hedefleyen  (özellikle üniversite gençliğini), 
öğrencilerin kültürel yapısı türündeki çalışmalara da rastlanmaktadır. Burada 
gençliği tanımaya çalışmak gibi önemli bir eğilim farkı  belirmektedir. O zamana 
kadar çalışmalar gençlerin korunması (kötülükten, yanlış yoldan) odaklı iken, artık 
odağın değişmiş olması ilginç görünmektedir. 

1980 ve 90'lardaki gençlik çalışmaları benzer eğilimler göstermektedir. Bu 
yıllarda incelenen gençlik konularının ve üzerinde çalışılan gençlik gruplarının 
çeşitlendiği belirgin bir gerçektir. Ancak burada gençliğin nasıl görüldüğü, 
öncelikleri sorusu yanıtsız kalmaktadır. Özellikle 1980'lerde "gençlik sorunları" 
ağırlıklı bir araştırma alanı olma özelliği göstermektedir. Bu eğilim 1980'lerde 
yaşanan siyasi değişime ve YÖK'iin yapılanmasına bağlanabilir. Bu çalışmalar 
gençlik sorunları ve serbest zaman etkinlikleri ve bunların zayıflığı  bulgularını açık 
bir biçimde ortaya koymaktadır. Gençliğin sorunlu olmadığını ortaya koyan 
çalışmalar bile (sayısal sınırlılığına karşın) başlangıçta olumsuzluk ve sorun 
beklentisi taşıdıklarını kaydetmişlerdir. Yine 1980 ve 90'larda gençlerin 
bağımlılıkları (sigara, alkol gibi) araştırmalara konu olan önemli bir alan olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yıllarda ayrıca özel gruplar (korunmaya muhtaç, çalışan, 
istismara uğrayan) sınırlı da olsa ele alınan gençlik grupları olmuştur. Özetle 
söylemek gerekirse, araştırma sonuçlan Türkiye'de gençliğin sorunlu olduğu, 
bağımlılık yapan maddeleri yaygınlıkla kullandığı ve serbest zamanlarını etkili 
biçimde değerlendirmediği konularında fikirbirliği  içinde görünmektedir. Bu 
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çalışmaların okııldışı gençliği neredeyse tümüyle dışladığı ve gençlik gruplarındaki 
çeşitlenmenin araştırmalarda yeteri derecede dikkate alınmadığı gözden 
kaçmamalıdır. Bu arada sınırlı olmakla birlikte, araştırmalar tutucu bir gençlik 
kesiminin varlığını (özellikle 90'ların sonlarında) doğrular nitelikte bulgular ortaya 
koymaktadır. Ayrıca yeni çalışmalar gençliğin gelecek konusunda ümitli 
olmadığını, özellikle üniversiteye girişin korkulu bir rüya haline geldiğini 
göstermektedir. Öte yandan, Türkiye'de batı literatüründe çok sık rastlanan 
müdahale türündeki araştırmaların yer almadığını söylemek de yanlış olmayacaktır. 
Bu genel olarak olumsuz saptamalara karşın, 80'lerden sonra gençlik 
çalışmalarındaki sayısal artış, bibliyografya  türü çalışmaların yayınlanması, 
konularda geçmişe göre rastlanan çeşitlenme gençlik araştırmaları alanında olumlu 
ve ümit verici gelişmeler olarak ele alınmaktadır. Gençlikle ilgili genel kitapların 
yayınlanması, özel bilimsel toplantıların gerçekleşmiş olması da dikkatten 
kaçmaması gereken girişimlerdir. Bunlardan yola çıkarak Türkiye'de gençlikle 
ilgili bir yayın ve araştırma çabasının varlığı yadsınamaz. Ancak çalışmalarda 
genel bir işbirliği ve iletişim eksikliğinin olması araştırmacıların gençlere yönelik 
ortak olarak bir eğilim belirlemesini engeller görünmektedir. Gençlik 
araştırmalarını derleyen ve destekleyen ulusal düzeyde kurumsal bir yapının 
eksikliği dikkati çekmektedir. 

Sonuç olarak, araştırmalara dayanarak Türkiye'de gençliğin nasıl 
yansıtıldığını yani gençlik anlayışını ortaya koymak olanaklı görünmemektedir. 
Buna ulaşmak için niteliksel ve niceliksel açıdan çok gelişmiş araştırmalara, 
araştırmacılar arası işbirliğine ve güçlü bir iletişim ağına gereksinim 
duyulmaktadır. 
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TÜRKİYE'DE Y A Y I N L A N A N Ç O C U K YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN 
KİTAPLARIN İNCELENMESİ 

SİBEL GÜNEYSU 

Özet 

Bu çalışmada son yıllarda anababalara çocuk yetiştirme konusunda verilen 
mesajları araştırmak amacı ile Türkiye'de son on yıl içinde yayınlanan ve 
ulaşılabilen yerli ve yabancı (çeviri) kitaplar içeriklerine göre incelenilmeye 
çalışılmıştır. Bu incelemeye göre bu konudaki kitapların genel olarak bakım, özel 
durumlar, cinsel eğitim, gelişimsel özellikler ve iletişim başlıkları altında beş grupta 
toparlanabildiği görülmüştür. Her bir gruptaki eserler kitap adı, yazar adı, yayınevi, 
yayın yılı ve içerik bilgilerine göre tablolaştırılmıştır. 

Giriş 

Siimerler'den kalma bir tabletin üzerinde şu sözlerin yazılı olduğu 
belirtilmektedir "Artık büyü. Okuluna git, oku. Sokaklarda aşağı yukarı dolaşma. 
Sabah akşam bana eziyet ediyorsun. Sabah akşam eğlence uğruna zamanını boşa 
geçiriyorsun" (Norman ve Sprinthaal 1977). Ortalama dörtbin yıl önce söylenmiş 
ve büyük bir olasılıkla ilk insanlar zamanından beri söylenmekte olan bu sözlerin 
hala güncelliğini korumakta olduğu görülmektedir. 

Anababa çocuk ilişkilerindeki güçlükler ve kuşaklar arası farklılıklar  birçok 
kişiyi bu konuda yazmaya yönlendirmiştir. İlk yazılanlar, Siimerler'den kalma 
tablette de görüldüğü gibi direkt olarak çocuğa hitaben yazılmıştır. 19.yy.'dan önce 
çocukların yetiştirilmesine ilişkin çok fazla  yayın olmamakla birlikte Şair Nabi'nin 
(1642-1712) oğluna öğüt vermek amacı ile kaleme aldığı "Hayri'ye" (Kıbrıs 2000) 
ve Süımbülzade Vehbi'nin (1809- ?) yine oğluna ahlak ve görgü dersleri vermek 
için yazdığı " Lütfı'ye"  (Gökşen 1985) adlı kitaplar buna örnek olarak gösterilebilir. 
İkinci Meşrutiyetin ilanı ile birlikte başlayan uluslaşma süreci içerisinde yarının 
inşası gündeme gelmiş ve geleceğin ulusu yani yurttaşları olan çocukların 
yetiştirilmesi önem kazanmıştır. Zaman içerisinde anabaya bu güç meslekte 
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yardımcı olabilmek için onlara hitaben kitaplar yazılmış giderek bunların sayısı 
artmış ve zaman zaman değişik akımlardan etkilen i Im iştir. 

Bu araştırmada dünyadaki değişim parelelinde "Türkiye'de değişen çocuk ve 
çocukluk" teması içerisinde son yıllarda anababalara verilen mesajlarda bir 
değişiklik olup olmadığını ortaya çıkartmak üzere anababalara çocuklarını 
yetiştirirken yardımcı olacağı düşünülerek hazırlanan kitaplar incelenilmiştir. 

Yöntem 

Internet aracılığı ile yapılan inceleme sonucunda 42 yayınevinin 1990-2000 
yılları arasında yayınladığı çocuk yetiştirmeye ilişkin 119 kitaba ulaşılmıştır. Bu 
kitaplar arka kapaklarındaki bilgilere dayanılarak içeriklerine göre gruplandırılınış 
ve beş grup halinde tablolaştırılmıştır. Birinci grup. Gebelik ve Çocuk Bakımı ile 
İlgili Kitaplar; ikinci grup, Çocuk Eğitiminde Karşılaşılan Özel Durumlar ile İlgili 
Kitaplar; üçüncü grup, Cinsel Eğitim ve Cinsiyete Özgü Kitaplar; dördüncü grup. 
Çocuğun Gelişim Özelliklerine Yönelik Kitaplar ve beşinci grup ise Anne-Baba 
Çocuk İletişimine Yönelik Kitaplar olarak adlandırılmıştır. Gruplama sırasında 
oldukça detaylı inceleme yapılmış, bazı kitapların herhangi bir gruba sokulmasında 
güçlük yaşanmıştır. Örneğin; Haluk Yavuzer'in "Ana Baba ve Çocuk" kitabı büyük 
bir bölümü problem durumlarını ve özel durumlarda çocuk yetiştirmeye ilişkin 
önerileri içerdiği için ikinci gruba dahil edilmekle birlikte; gelişimsel dönemler, 
iletişim yöntemleri ve cinsel eğitim konularına ait bölümlere de sahiptir. Bu 
sorunla karşılaşılan durumlarda, gruplama, yoğunluğun hangi alanda olduğuna 
bakılarak yapılmıştır. Kitaplar çeviri olup olmama durumuna göre de 
incelenilmiştir. Çeviri kitapların hangi orijinal baskının çevirisi olduğu da kitabın 
güncelliği açısından ele alınmak istenmiş fakat  bizdeki çevirinin hangi yıla ait 
basımın çevirisi olduğu hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Örneğin Spock'ın "Baby 
and Child Care" adlı kitabının ilk baskısının 1946'da, 2. baskısının revizyondan 
geçmiş olarak 1968'de ve 24. baskısının 1974'de yapıldığı bilinmekle birlikte 
araştırma kapsamında incelediğimiz 1992 yılında basılan çevirinin hangi orijinal 
basımın çevirisi olduğuna dair bilgiye rastlanılamamıştır. Ayrıca kitapların çoğunda 
kaçıncı baskı olduğu yazılı olmakla birlikte, ilk baskının hangi yıl yapıldığı çok 
azında belirtilmiştir. Bu yüzden bu konuda bir inceleme yapılamamıştır. 
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Bulgular 
Gebelik ve Çocuk Bakımı İle İlgili Kitaplar 

KİTABIN ADI KİTABIN YAYINEVİ 
YAZARI 

*Annenin Kitabı İhsan Meteksan 
Doğramacı A.Ş 

*Çocuğumu Laurance E Yayınları 
Büyütüyorum Pernoud * 

(Çev.Koray 
Den izy aran) 

*Çocuk Bakımı ve Benjamin Bilgi 
Eğitimi Spock (Çev. Yayınevi 

Zühal Avcı) 

*Bebek ve Çocuk Naciye Seha 
Bakımı Akyıldız Neşriyat 

*Bir Bebeğin David Brawn Oğlak 
Küçük Elkitabı (Çev. Fatma Yayıncılık 

Yaşar) 

YILI KİTABIN İÇERİĞİ 

1990 Annelerin bebek bakımı ile ilgili 
karşılaştıkları sorunlar ve çözüm 
önerileri 

1990 Çocuk büyütmede annelere 
öneriler 

1992 Bir aile içinde çocuk olasılığının 
belirdiği andan çocuğun 
bebeklikten çıktığı ana kadar, 
çocukla ilgili bütün sorunlar ve 
çözüm önerileri 

1995 Bebeklik ve çocukluk 
dönemindeki bakıma yönelik 
genel bilgiler 

1996 Bebeklik döneminde temel 
ihtiyaçlara yönelik öneriler 

*Bir Çocuk Laurence E Yayınları 
Bekliyorum Pernoud 

(Çev.Tuvana 
Gülcan) 

*Çocuk Bakımı ve Jean Illsey Papirüs 
Eğitimi 1 Clarke (Çev. Yayınevi 
Doğumdan 5 Yaşa Emel 
Kadar Sağlamtunç ve 

Sema Yakar) 

*Anne ve Çocuk Puyn Remzi 
DoğumÖncesi/Do Weschselberg Kitabevi 
ğum/ Doğum (Çev. Erdoğan 
Sonrası Kınalıbay) 
^Bebeğimi Ali Çankırılı Timaş 
Büyütüyorum Yayınları 
Anneliğe İlk Adım 

*İmdatBaba Jack Beyaz 
Oldum Heinowitz Yayınları 

(Çev.Esin 
Sungur) 

1996 Hamilelik ve doğum hakkında 
kapsamlı bilgiler 

1996 Çocuğun büyümesindeki her 
aşamada Anne babanın yapması 
gerekenler hakkında öneriler 

1996 Doğum öncesi, doğum ve 
doğum sonrası annenin bilmesi 
gerekenler, çocuğun gelişim ve 
eğitimi ile ilgili genel bilgiler 

1997 Gebelik ve gebelik sonrası 
dönemde annelerin 
karşılaşabilecekleri sorunlar ve 
merak ettikleri konular hakkında 
bilgiler 

1998 Gebelikten başlayarak doğumu 
takip eden günler içinde 
karşılaşılan güçlüklerle baş 
edebilme 
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Gebelik ve Çocuk Bakımı İle İlgili Kitaplar 

KİTABIN ADI 

*Anne Babalık 
Rehberi 0-6 Yaş 

*Hamile Babalar İlk 
Kez Baba Olacaklar 
İçin Hamilelik 
Döneminde "Ayakta 
Kalabilme" Rehberi 
*Yaşam Boyu 
Çocuk Bakımı 

*Anne Baba 
Adayları lik Defa 
Anne Baba Olan 
Tüm Adaylar İçin 
Gerekli Rehber 
*Anne Babalar İçin 
Tamamlayıcı Çocuk 
Bakımı ve Sağlık 
Rehberi 

* Doğum Mucizesi 
Bebeğin Sihirli 
Gelişim 
Aşamalarının 
Eksiksiz Görüntüleri 

KİTABIN 
YAZARI 

Vicki Lansky 
(Çev.Selim 
Yeniçeri) 
Peter Mayle 
(Çev.Emel 
Aksay) 

Kollektif 

YAYINEVİ YILI KİTABIN İÇERİĞİ 

Miriam 
Stoppard 

Pippa Duncan 
(Çev. Derya 
Kömürcü) 

Jenny Bryan 
(Çev. Elkin 
Besin) 

Beyaz 1998 Bebek bakımında en önemli 
Yayınları temel noktalar 

Sistem 1998 Gebelik döneminde 
Yayıncılık karşılaşılabilecek sorunlara çözüm 

önerileri 

Boyut 1998 Çocukların sağlık, beslenme ve 
Kitapları eğitim sorunları ile ilgili bilgiler ve 

çözüm önerileri 
Dünya 1999 Anne babalara gebelik dönemi ve 
Yayıncılık bebek bakımı ile ilgili pratik bilgi 

ve öneriler 

Alfa  2000 Çocuğun sağlığı ile ilgili 
Yayıncılık başvurulabilecek alternatiflere 

dikkat çekmek ve yaygın çocuk 
hastalıklarının iyileştirilmesine 
yönelik bilgiler 

YAPA - Bebeğin gebelik döneminde nasıl 
Yayınları büyüyüp geliştiği ile ilgili bilgiler 

198 



Çocuk Eğitiminde Karşdaşılan Özel Durumlar İle İlgili Kitaplar 

KİTABIN ADI YAZARIN YAYINEVİ 

*Gııç Çocuğun 
Eğitimi 

*Çocuk Eğitim 
Rehberi Ana-
Babanın El Kitabı 

*Çocuk 
Eğitiminde 
Özgürlük ve 
Saldırganlık 

^Bebeklikten 
yetişkinliğe 
çocuğun duygusal 
sorunları 
*Kendi Yatağında 
Uyumak 
İstemeyen 
Çocuklar 
*Çocuk ve Gençte 
Duygusal Sorunlar 

*Çocuklar 
Büyükler ve 
Tavşanlar 

ADI 
Alfred  Adler 
(Çev. Nihal 
Önol) 
Nuran Şener 

Hüsen 
Portakal 

Lee Saik 
(Çev. Erzem 
Onur) 

Ü. Gülsüm 
Bülbül 

Varlık 
Yayınları 

Toker 
Yayınları 

Altın 
Kitaplar 

Remzi 
Kitabevi 

Kök 
Yayınevi 

O.Spurgeon Esin 
English & Yayınevi 
Stuart M.Finch 
(Çev. Zeynep 
Tanaydı) 
Erdal Atabek Altın 

Kitaplar 

*Bir Anneye Wilhelm 
Mektuplar Çocuk Stekel 
Eğitiminde (Çev. Ali 
Güçlükler ve Çankırılı) 
Çözümleri 

Timaş 
Yayınları 

YILI KİTABIN İÇERİĞİ 

1984 Çocuklarda görülen problemlere 
çözüm yolları 

1988 Çocuğun doğumundan 
başlayarak,büyümesi ve 
gelişmesi döneminde, her anne 
babanın karşılaşacağı olayları ve 
nasıl davranmaları gerektiğine 
dair öneriler 

1994 Çocuk eğitiminde otorite ve 
bağımsızlığın dengeli bir şekilde 
uygulanması ve çocuğun 
yetişkinden ayrı, kendine özgü 
bir varlık gibi kabul edilmesini 
vurgulayan bilgiler 

1995 Bebeklikten yetişkinliğe 
çocuğun duygusal sorunları ile 
ilgili açıklayıcı bilgiler 

1995 Kendi yatağında uyumak 
istemeyen çocukların anne 
babalarına öneriler 

1995 Çocukların duygu ve 
heyecanlarını yapıcı bir şekilde 
kullanmalarını öğretmende anne 
babalara öneriler 

1995 Değişen yüzyılda ve değişen 
dünyada çocuklara karşı 
davranışlarımızın da değişmesi 
gerektiğini vurguluyor. 

1996 Çocukların bebeklikten gençlik 
çağına kadar karşılaşılabilecek 
problemler ve çözüm önerileri 



Çocuk Eğit iminde Karşılaşılan Özel Durumlar i le ilgili Kitaplar 

KİTABİN ADI 

*SOS!Ana 
Babalara Yardım 
Çocukların 
Gündelik Davranış 
Sorunları İçin 
Pratik Öneriler 
Kılavuzu 
*Çocuklarda ve 
Gençlerde Psiko-
Sosyal Sağlık 

*Ana-Baba ve 
Çocuk 

* Yaratıcı Bir Çocuk Cynthia Mac 

YAZARIN YAYINEVİ YILI 
ADI 

Lynn Clark Evrim 
(Çev.Gültekin Yayınevi 
Yazgan) 

KİTABIN İÇERİĞİ 

1996 Çocukların davranışlarının nasıl 
düzenlenebileceği hakkında 
uygulanabilir öneriler 

Yetiştirme Genç 
Beyinler İçin Cazip 
Etkinlikler ve 
Oyunlar 
•Gençlik Çağı Ruh 
Sağlığı ve Ruhsal 
Sorunları 

•Baba Çık Dışarı 
Oynayalım! 

•Çocuk Ruh Sağlığı 
Çocuğun Kişilik 
Gelişimi, 
Yetiştirilmesi ve 
Ruhsal Sorunları 
*Annemi İstiyorum 
Çalışan Anneler ve 
Problemli Çocuklar 

•Çocukta Uyum ve 
Davranış 
Bozuklukları 
•Saldırgan Çocuk 

Kemal Seha 1996 Çocukların ve gençlerin psiko-
Çakmaklı Neşriyat sosyal gelişimleri ve uyumları 

hakkında ailelere öneriler. 
Haluk Remzi 1996 Anne ve babaların çocuk 
Yavuzer Kitabevi eğitiminde daha dikkatli 

davranmaları ve bilimsel 
yaklaşım içinde olmaları için 
açıklayıcı bilgiler 

Papirüs 1996 Anne baba ve çocukların yaratıcılığı 
Gregor (Çev. Yayınevi geliştirmek amacı ile birlikte 
Ersin Soylu) yapabileceği etkinlikler. 

Atalay Özgür Yayın 1997 Ergenlik çağında çocuğu olan anne 
Yörükoğlu Dağıtım babalara ruh sağlığı ve ruhsal 

sorunlara ilişkin öneriler. 

Günümüzde baba olmanın 
gerektirdiği mücadeleler ve 
kazandırdığı fırsatlar  ile ilgili 
babalara öneriler 

Michael 
D.Stevvart 
(Çev. Utku Umut 
Bulsun, 
Alpay Öztürk) 
Atalay 
Yörükoğlu 

Gendaş Kültür 1997 

Özgür 
Yayınevi 

Sefa  Saygılı, Türdav 
Ali Çankırılı Yayınları 

ilkim Oz 

Arnd Stein 
(Çev.Nükhet 
Polat) 

Kök Yayınevi 1997 

Papirüs 
Yayınevi 

1997 Anne.baba ve öğretmenlerin 
çocukları daha iyi tanımalarına 
yardımcı olmak için genel bilgiler 

1997 Yaşanmış olaylardan yola çıkarak 
çalışan anne ve çocuğu arasındaki 
problemler ve çözüm yolları 

Çocuk eğitiminde anne-babaların 
bildiği ama uygulamaya geçirmekte 
zorlandığı konularda tavsiyeler 

1997 Saldırganlığın öğrenilmesi ve 
öğretilmesi süreçleri hakkında 
yardımcı bilgiler 
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Çocuk Eğitiminde Karşdaşan Özel Durumlar le lgili Kitaplar 

KITABıN ADı 

*Baba Gibi Yar 
Olmaz 

Tek Başına 
Çocuk 
Yetiştirmenin 
Altın Kuralları 
*Çocuk ve 
Boşanma 
Sorunlar, Öneriler, 
Çözüm Yolları 
*Çocuklar Neden 
Başarısız Olur? 
"Eğer Çocuklara 
Konuşmayı Biz 
Öğretmeye 
Kalksaydık, Asla 
Öğrenemezlerdi" 
*Çocuk Eğitimi 

*Çocuğunuz 
Ergenlik Çağında 
Anne ve Babalan 
En Çok Zorlayan 
10 sorun ve 
Çözüm Yollan 
*Psikanaliz 
Açısından Çocuk 
Eğitimi 

YAZARıN 
ADı 

Fitzhugh 
Dodson 
(Çev.Seçkin 
Selvi) 
Kolektif 
(Çev. Ayça 
Çavaş) 

Françoise 
Dolto 
(Çev.Nuriye 
Yiğitler) 
John Holt 
(Çev.Gürol 
Koca) 

YAYıNEVI YıLı 

Özgür Yayın 
Dağıtım 

Oğlak 
Yayıncılık 

Kontiki 
Eğitim 
Hizmetleri 

Beyaz 
Yayınları 

Alfred  Adler Cem 
(Çev.Kamuran Yayınevi 
Şipal) 

Lawrence 
Bauman (Banu 
Mahir) 

Louis Corman 
(Çev.Hüsen 
Portakal) 

Boyner 
Holding 
Yayınları 

Cem 
Yayınevi 

* Doğumdan Yirmi Fitzhugh 
Yaşa Kadar Dodson 

Kuraldışı 
yayınevi 

Sevgiyle Disiplin (Çev.Ipek Van 
Der Born) 

1997 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

KITABıN ıÇERıGı 

Babaların psikolojik yapısını 
işleyerek,çocuk yetiştirmesinde 
karşılaşacağı tüm sorunlara 
çözüm ve öneriler 
Çocuk yetiştirirken dikkat 
edilmesi gereken hususlar 
hakkında bilgiler 

Çocuklu ailelerin boşanması 
üzerine psikanalist yorum ve 
yaklaşımlarla çözüm ve öneriler 

Mevcut eğitim sistemindeki 
hatalar (zekayı geliştirmeye 
yönelik) ve ideal eğitim 
sisteminde olması gerekenlere 
ilişkin örnekler ve öneriler 

Anne babalara, öğretmenlere 
gerek çocuk gerekse toplum 
açısından uygun bir eğitimin 
nasıl verileceğine ilişkin öneriler 
Ergenlik çağındaki çocuğun 
nasıl yetiştirileceği konusunda 
yardımcı bilgiler 

Psikanaliz açısından çocuk 
eğitimi, çocuğun bedensel ve 
ruhsal gelişiminde bilinçdtşımn 
önemi ile ilgili açıklamalar 
Doğumdan 21 yaşına kadar her 
dönemde anne baba çocuk 
arasında yaşanılan temel 
sorunların nasıl 
çözümleneceğine odaklanan bu 
kitapta anne babalara pratik ve 
esnek stratejiler öneriliyor. 
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Çocuk Eğitiminde Karşılaşan Özel Durumlar le lgili Kitaplar 

YıLı KITABıN IÇERIĞI 

2000 Bağımlı sevgi modelinin 
çocuğun geleceği açısından 
olumsuz etkileri hakkında genel 
bilgiler 

2000 Çocuğun okul başarısı ile 
yaşadığı aile çevresinin etkisini 
vurgulayarak gençlerin her 
alanda başarılarını 
yükseltebilmeleri için ailelere 
öneriler. 

2000 Anne ve babalara çocuklarının 
ilk yedi yılını en iyi şekilde 
değerlendirebilmeleri ve 
çocuğun hayata iyi bir başlangıç 
yapabilmesini sağlayacak ev 
ortamında uygulayabilecekleri 
öneriler 

2000 Yetişkinlerin çocuklara iyi 
model olmaları olmaları 
gerektiğini anlatan bir öykü 
İkinci çocukları dünyaya gelen 
ebeveynlerin kaygılarına 
gerçekçi ve pratik öneriler 
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KITABıN ADı YAZARıN 
ADı 

*Çocuk Seven Anne 
Anneler F.GrizzIe 
DikkatlÇocuğunuz (Çev.Burcu 
a Zarar 
Veriyorsunuz 
^Başarıda Aile 
Faktörü 

Çırpanlı) 

Tuncer 
Elmacıoğlu 

YAYıNEVI 

Kuraldışı 
Yayınevi 

Hayat 
Yayınları 

*Çocuğunuza İyi 
Bir Başlangıç 
Kazandırın 

Michael Howe Timaş 
& Harriet Yayınları 
Griffey  (Çev. 
Ali Çimen) 

*Çocuğunuzu 
Kötü Eğitmenin 
Yolları 
*İkinci Çocuk 

C.G.Salzman( Timaş 
Çev.Ali Yayınları 
Çankırılı) 
Judy Dunn Papirüs 
(Çev.Hüseyin Yayınevi 
Aşuroğlu) 



Cinsel Eğitim ve Cinsiyete Özgü Kitaplar 

KITABıN ADı YAZARıN YAYıNEVI YıLı 
ADı 

^Çocuklara Cinsel Françoise Esin 1993 
Konuda Ne Cholette - Yayınevi 
Söylemeli Nasıl Perusse 
Söylemeli (Çev. Aygören 

Dirim) 

*Çok Sevgili Pam Brovvn ABC 1996 
Oğluma (Çev. Ela Kitabevi 

Uluhan) Yayım ve 
Dağıtım A.Ş. 

*Çok Sevgili Pam Brown ABC 1996 
Kızıma (Çev. Ela Kitabevi 

Uluhan) Yayım ve 
Dağıtım A.Ş. 

*Oğlunuz Varsa! Sheila Moore Kuraldışı 1999 
& Roon Frost Yayınevi 
(Çev. İpek 
Van Den 
Born) 

*Çocuğuma Linda Eyre & Beyaz 1999 
Cinselliği Nasıl Richard Eyre Yayınları 
Anlatırım? (Çev. Asude 

Kayaş) 
* Anneler ve Evelyn Timaş 1999 
Kızları Bassoff Yayınları 

(Çev. Seher 
Yılmaz) 

* Anneler ve Evelyn Timaş 1999 
Oğulları Bassoff Yayınları 

(Çev. Seher 
Yılmaz) 

k i t a b i n i ç e r i ğ i 

Çocukların sağlıklı bir cinsel 
hayat yaşamaları, sağlam 
kişilikli ve sosyal hayatta 
başarılı olmalarını isteyen 
anababalara cinsel eğitim 
konusunda öneriler. 
Anne ve babaların çocuklarına 
mutluluk, iyi bir yaşam, başarı 
ve şans dileklerini en etkili 
şekilde aktarma yöntemleri. 
Anne ve babaların çocuklarına 
mutluluk, iyi bir yaşam, başarı 
ve şans dileklerini en etkili 
şekilde aktarma yöntemleri. 
Ailelere yalnızca erkek 
çocukları için doğumdan 8 yaşa 
kadar kullanabilecekleri 
yöntemler konusunda öneriler. 

Anababalara çocuklarına cinsel 
eğitim konularında nasıl bilgi 
verecekleri hakkında öneriler. 

Annelerin ergenlik dönemindeki 
kızları ile olan ilişkilerini 
düzenlemelerine ilişkin öneriler. 

Annelerin ergenlik dönemindeki 
oğulları ile olan ilişkilerini 
düzenlemelerine ilişkin öneriler, 
kız ve erkek çocuk 
yetiştirmedeki farklılık  ve 
sorunlar, babanın rolü. 
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Çocuğun Gelişim Özelliklerine Yönelik Kitaplar 

KITABıN ADı 
ADı 

*Başarı Ailede Çiğdem Yapa 
Başlar Kağıtçıbaşı, Yayınları 

Sevda Bekman 
& Diane Sunar 

*Ana-Baba Okulu Haluk Remzi 
Yavuzer Kitabeyi 

*Bebeğin Aylık Carol Pope 
Gelişimi (Çev.Bülent 
Doğumdan Bir Pancarcı) 
Yaşına Kadar 
"Çocuklarda John Pearce 
Büyüme ve (Çev.Ayşegül 
Gelişme Yeşildağlar) 

"Çocuk Bakımı ve Jean Illsey Papürüs 
Eğitimi II Okul ve Clarke (Çev. Yayınevi 
Ergenlik Dönemi Emel 

Sağlamtunç, 
Sema Yakar 

•24-72 Aylıkken Ayşin Bumin Kök 
Neler Yayınevi 
Yapabilirim? 
Gelişim 
Basamaklarını 
Değerlendirme El 
Kitabı 
* Meraklı Çocuk Jean Grasso Papürüs 

Fitzpatıick Yayınevi 
(Çev. Ümit 
Arar 
Guimbretiere) 

*Çocuk ve Kişilik İlkim Öz Kök 
Yayınevi 

*Çocuk ve Eğitim İlkim Öz Kök 
Yayınevi 

"Çocuğunuzu Lisa Miller Altın 
Tanıyın (Çev.Füsun Kitaplar 
"Bebeğiniz" Doruker) 

YıLı KITABıN IÇERIĞI 

1993 Çocuğun çok yönlü gelişimine 
katkıda bulunacak ve bu 
alandaki sorunlara yanıt verecek 
çok yönlü bir eğitim modeli 

1995 Anababalara bebeklik dönemi 
ve ilk çocukluk dönemine ilişkin 
gelişimsel özelliklere dayalı 
öneriler 

1996 Bebeğin ilk yılında gelişen 
zekası ve davranışlarının aylık 
değerlendirilmesi 

1996 Anne babalara doğumdan yeni 
yetmeliğe kadar olan çocuğun 
gelişim süreci hakkında bilgi 
vermek 

1996 Okul çağı ve ergenlik 
döneminde çocuğu olan ailelere 
yüzlerce anababanın 
deneyiminden yararlanılarak 
hazırlanmış gelişimsel öneriler 

1996 Çocukların içinde bulundukları 
gelişim aşamaları ve bu gelişim 
aşamalarının nasıl 
değerlendirileceği 

1997 Anne babalara çocukları ile ilgili 
her türlü konuda gelişimsel 
öneriler 

1997 Anne babalara çocuklarının 
kişilikleri hakkında bilgi vermek 

1997 Anne babalar çocuklarının 
eğitimine nasıl katkıda 
bulunabilirler 

1997 Yaşamının en önemli olduğu ilk 
yılında bebeklerin gelişimi 

YAZARıN YAYıNEVI 

Doruk 
Yayımcılık 

Doruk 
Yayımcılık 
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Çocuğun Gelişim Özelliklerine Yönelik Kitaplar 

KITABıN ADı YAZARıN 
ADı 

•Çocuğun Gelişim İlkim Öz 
Dönemleri 

•Çocuğumu Nasıl Lynn Weiss 
Anlarım 0-6 Yaş (Çev.Sinan 
Çocuğunuzu Kitap Köseoğlu) 
Gibi Okuyun 

YAYıNEVI YıLı 

•Bedensel 
Zihinsel ve Sosyal 
Gelişimiyle 
Çocuğunuzun tik 
6 Yılı 
•Çocuğunuzu 
Tanıyın 
7 Yaşında 

•Çocuğunuzun 
Gelişen Aklı 
Doğumdan 
Ergenliğe 
Öğrenme ve Beyin 
Gelişimi 

•Yaşamın Sihirli 
Yılları: 
Okulöncesi 
Dönem 

Haluk 
Yavuzer 

Elsie Osborne 
(Çev. Füsun 
Doruker) 

Kök 
Yayınevi 

Beyaz 
Yayınları 

Remzi 
Kitabevi 

Altın 
Kitaplar 

Jane M. Healy Boyner 
(Çev. Ayşe Holding 
Bilge Dicleli) Yayınları 

Ayla Oktay 

ibrahim •Çocukta 
Davranış Gelişimi Alaettin Gövsa Yayınları 

Epsilon 
Yayıncılık 

Hayat 

1997 

1998 

1998 

1999 

1999 

•İlköğretimde 
Sosyal Becerilerin 
Geliştirilmesi 
Ana-Baba El 
Kitabı 
•Eğitim ve 
Gelişim 
Özellikleri ile 
Okul Çağı Çocuğu 

Füsun Akkök 

Haluk 
Yavuzer 

Özgür Yayın 
Dağıtım 

Remzi 
Kitabevi 

1999 

1999 

1999 

2000 

KİTABIN İÇERİĞİ 

Anne babalara çeşitli 
dönemlerde karşılaştıkları 
sorunlar ile ilgili öneriler 
Bebeklerin,yürümeye yeni 
başlayan çocukların ve anaokulu 
çağındaki çocukların 
davranışlarının nasıl 
yorumlanması gerektiği 
İlk altı yıldaki bebeğin bedensel, 
zihinsel ve sosyal gelişimi 

Anababalara ve aile büyüklerine 
yalnızca yedi yaşa ait gelişimsel 
özelliklere ilişkin, o yaşın 
zorluklarını yenmede 
yararlanılabilecek öneriler 
Anne babalar ve öğretmenler 
için beynin ve sinir sisteminin 
işleyişi ne dayalı olarak 
çocuklara öğrenme becerileri 
kazandırmada dil ve bellek 
geliştirmede yardımcı olacak 
öneriler. 
0-6 yaş çocuğunun özellikleri ve 
ihtiyaçları konusunda 
yetişkinleri duyarlı kılmak 

Anne baba ve 
eğitimcilere;çocukta davranış 
gelişiminin anlaşılması ve 
geliştirilmesine yönelik öneriler 
Okul ve ev ortamlarında, 
çocukların akademik 
becerilerinin yanı sıra kişisel ve 
sosyal becerilerinin nasıl 
geliştirilebileceği 
Ailelere ve öğretmenlere okul 
çağındaki çocuğun özellikleri ile 
ilgili gelişimsel ve eğimsel 
öneriler 
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Çocuğun Gelişim Özelliklerine Yönelik Kitaplar 

KİTABIN ADİ 

*Çocuğunuzu 
Tanıyın 
8 Yaşında 

* Çocuğunuzu 
Tanıyın 
9 Yaşında 

YAZARıN 
ADı 

Lisa Miller 
(Çev Füsun 
Doruker) 

Dora Lush 
(Çev. Füsun 
Doruker) 

YAYıNEVI YıLı 

Altın 
Kitaplar 

Altın 
Kitaplar 

2000 

2000 

KİTABIN İÇERİĞİ 

Anababalara ve aile büyüklerine 
sekiz yaş çocuğunun gelişim 
özelliklerine ve sorunlarına ait 
bilgi ve öneriler 
Anababalara ve aile 
büyüklerinedokuz yaş 
çocuğunun gelişim özelliklerine 
ve sorunlarına ait bilgi ve 
öneriler 

Anne-Baba Çocuk İletişimine Yönelik Kitaplar 

KITABıN ADı 

*Çocuk, Genç, 
Ana Babalar 

*Babalık Sanatı 

*Ye Yemeğini.... 
Kes Sesini! 
Ebeveyn-Çocuk 
Anlaşmazlıklarına 
Değişik Bir 
Yaklaşım 
*Hiç Uğraşmadan 
Çocuklarınızı 
Nasıl 
Utandırabilirsiniz 

*Çocuk 
Psikolojisi 

*Bir Dakikalık 
Baba 

YAZARıN 
ADı 

Aysel EKŞİ 

Bili Cosby 
(Çev.Nejat 
Ebcioğlu) 
Michel Ghazal 

YAYıNEVI YıLı KITABıN IÇERIĞI 

Joan 
Holleman, 
Audrey 
Sherins 
(Çev.Nesrin 
Akbay) 
Haluk 
YAVUZER 

Spencer 
Johnson 
(Çev. Meltem 
Erkmen) 

Bilgi 1990 Çocuğun ve gencin yetişmesi 
Yayınevi sırasında anne ve babası ile olan 

ilişkileri 
İnkılap 1992 Baba ve çocuk ilişkisinin mizahi 
Kitabevi yanları 

Varlık 1993 Yaşanmış olaylardan örnek 
Yayınları alarak başka alanlarda denenmiş 

yöntemlerin ebeveyn 
sorunlarına uygulanması 

Uğraş 1995 Anne babaların çocuklarına 
Yayıncılık karşı yaptıkları hataların mizahi 

bir dille anlatılması 

Remzi 1996 Çocuğun okul aile ve oyun 
Kitabevi çevresinde duygusal ve sosyal 

iletişimi 
Epsilon 1996 Başarılı bir baba olmak için 
Yayınları iletişim kurma yöntemi 
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Anne-Baba Çocuk İletişimine Yönelik Kitaplar 

KITABıN ADı YAZARıN 
ADı 

•Bir Dakikalık Spencer 
Anne Johnson 

(Çev. Özgül 
Yavuz) 

•Lütfen  Beni Anla İpek ONGUN 
Anne Babama 
Sevgilerimle 
•Çocuk Eğitimi El Haluk 

YAYıNEVI YıLı KİTABIN İÇERİĞİ 

Kitabı 

•Sağlıklı, Mutlu 
ve Başarılı 
Çocuklar 
Yetiştirmek İçin 
Ana Baba El 
Kitabı 
•Çocuğunuza 
Seni Seviyorum 
Demenin 
Alternatif  101 
Yolu 
•Çocuğunuzla 
İlişki Kurmanın 
Alternatif  101 
Yolu 
•Farklı Bir Anne 
Olmanın 
Alternatif  101 
Yolu 
•Farklı Bir Baba 
Olmanın 
Alternatif  101 
Yolu 
•Biz Bir Aileyiz 

•Etkili Anababa 
Eğitimi 

YAVUZER 

Acar 
BALTAŞ 

Vicki Lansky 
(Çev.Hakan 
Yıldız) 

Epsilon 
Yayınları 

Altın 
Kitaplar 

Remzi 
Kitabevi 

Remzi 
Kitabevi 

Papirüs 
Yayınevi 

Vicki Lansky Papirüs 
(Çev. Serdar Yayınevi 
Sağlamtunç) 

Vicki Lansky Papirüs 
(Çev. Emel Yayınevi 
Sağlamtunç) 

Vicki Lansky Papirüs 
(Çev.Emel Yayınevi 
Sağlamtunç) 

Gary D. 
Mckay, 
Don 
Dinkmeyer 
(Çev.Gül 
Önet) 
Thomas 
Gordon 
(Çev.Emel 
Aksay) 

Yapı Kredi 
Yayınları 

Sistem 
Yayıncılık 

1996 Başarılı bir anne olmak için 
iletişim kurma yöntemi 

1997 Gençlerin anne-babalarından 
beklentileri 

1997 Anne ve babaların günlük 
hayatta karşılaştıkları sorunlar 
ve öneriler 

1997 Çocuk yetiştirilmesi konusunda 
anne babalara öneriler 

1997 Çocukla sevgiyi paylaşmanın 
yollan 

1997 Çocukla iletişim kurma 
becerileri 

1997 Çocukla iletişim kurmada 
annelere yönelik öneriler 

1997 Çocukla iletişim kurmada 
babalara yönelik öneriler 

1997 Etkili anne-baba olmanın yolları 

1997 Anababaların çocukları ile 
iletişim kurma becerileri 
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Anne-Baba Çocuk İletişimine Yönelik Kitaplar 

KITABIN ADI 

* Etkili Anababa 
Eğitiminde 
Uygulamalar 

*Çocuk ve 
İletişim 

YAZARıN YAYıNEVI YıLı KITABıN IÇERIĞI 
ADı 

Thomas 
Gordon 
(Çev.Emel 
Aksay) 
İlkim Öz 

*Çocuk ve Aile İlkim Öz 

*Her Anababanın 
Bilmesi Gereken 
On Şey Yeni 
Anababalar ve 
Çocuğa Değer 
Veren Herkes İçin 
Bir Kılavuz 
* Ergen 
Çocuğunuzla 
Konuşma Sanatı 
*Anne Babadan 
Boşanmanın 
Özgürlüğü 

*Çocuk 
Eğitiminin 
Anahtarı: 
Özgüven 

Kim Paleg 
(Çev. Hande 
Gürel) 

Paul W. Swets 
(Çev. Rallime 
Demir) 
Harold 
Bloofield 
(Çev. Ayfer 
Akay Çelebi) 
Tony 
Humphreys 
(Çev.Tanju 
Anapa) 

*Çocuğa Hayır 
Demek Çözüm 
Değil 
* EtkiIi Ailelerin 
7 Alışkanlığı 

*Yüksek EQ'lu 
Bir Çocuk 
Yetiştirmek Anne-
Babalar İçin 
Duygusal Zeka 
Rehberi 

Mark L. 
Brenner 

Stephen R. 
Coveyb (Çev. 
Selim 
Yeniçeri) 
Lawrence 
E.Shapiro 
(Çev.Ümran 
Kartal) 

SiStem 1997 Etkili iletişim becerileri için 
Yayıncılık örnekler 

Kök 1997 Çocuğu anlamak ve onunla 
Yayıncılık iletişim köprülerini yeniden 

kurmak için öneriler 
Kök 1997 Olumlu yada olumsuz yönleriyle 
Yayıncılık aile içi etkileşim 
Hyb 1998 Anne babaların bilmesi gereken 
Yayıncılık kavramlar ve çocukla iletişim 

kurma yolları 

Varlık 1998 Ergenlik dönemindeki gençlerle 
Yayınları iletişim kurmada anne babalara 

öneriler 
Kuraldışı 1998 Anne-baba-çocuk ilişkisini 
Yayınevi yetişkin-yetişkin ilişkisine 

dönüştürerek olgunlaşma 

Epsilon 1998 Anne babalara hem kendi 
Yayınları özgüvenlerini hem de 

çocuklarının özgüvenini 
arttırmalarını sağlayacak bir aile 
ortamı yaratmaya yardımcı 
olmak 

Hayat 1999 Küçük çocuğu olan anababalara 
Yayınları eğitim yöntemleri 

Beyaz 1999 Etkili aile olmada vizyon, plan 
Yayınları ve yeteneğin önemi ve etkisi 

Varlık 1999 Çocukların modern çağın 
Yayınları duygusal sorunlarıyla ve 

büyümenin getirdiği doğal 
sorunlarla baş edip üstesinden 
gelmesine yardımcı olmak için 
çeşitli teknikler 

210 



Anne-Baba Çocuk İletişimine Yönelik Kitaplar 

KITABıN ADı YAZARıN YAYıNEVI 
ADı 

•Çocuğunuzun David Carroll Ege Meta 
Ruhsal Eğitimi (Çev.Semra Yayınları 
Kendine Güvenen, Tuna) 
Uyumlu ve Mutlu 
Çocuklar 
Yetiştirmek İçin 
Bir Sevgi Rehberi 

YıLı KITABıN IÇERIĞI 

2000 Maddi değerlerin daha baskın 
olduğu çağımızda çocuklarını 
insancıl ve yüksek değerlerle 
büyütmek isteyen anne babalara 
öneriler 

Sonuç ve Yorum 

İlk grupta bulunan gebelik ve bakımla ilgili kitaplar doğum öncesi, yeni 
doğan ve bebeklik döneminde anababaların yapması ve yapmaması gereken şeyler 
hakkında bilgi vermektedir. Bu kitaplar çoğunlukla annelere hitap etmekle birlikte, 
son yıllarda babalara hatta yalnızca babalara hitap eden kitapların sayısında artış 
vardır. "İmdat Baba Oldum" gibi. Bu grupta incelenen 16 kitabın 13'ü çeviri olup 
3"ü yerli yazarlar tarafından  kaleme alınmıştır. Kitapların % 81'inin çeviri olduğu 
görülmektedir. 

İkinci grupta özel durumlara değinilen kitaplar incelenmektedir. Saldırganlık, 
çekingenlik, yalnız yatamama, gündüz yada gece işemeleri gibi çocuklara ait 
problem durumlarla, boşanmış olma, tek başına çocuk büyütme gibi sorunlarla karşı 
karşıya olan anababalar için yazılmış kitaplar bu grupta yer almaktadır. Bu kitaplar 
problem durumlarla ilgili açıklamalar yapmakla birlikte, bu durumlarla başa 
çıkabilmek için öneriler de sunmaktadır. Bir anlamda reçete niteliği taşımaktadır. 
Bu grupta incelenen 47 kitabın 14'ü yerli yazarlar tarafından  yazılmıştır. % 70.1 1 
çeviridir. 

Üçüncü grupta cinsel eğitim ve cinsiyete özgü kitaplar yer almaktadır. Bunlar 
anababaların çocuklarına cinsel eğitim konusunda hangi bilgileri nasıl 
aktaracaklarını veya yalnızca kız yada yalnızca erkek çocukları için 
kullanabilecekleri yöntemleri anlatan kitaplardır. Bu alanda yalnızca 7 kitaba 
ulaşılabilmiştir, hepsi de çeviridir. 

Dördüncü grupta çocukların gelişimsel dönemlerine ait bilgilerin ve bu 
dönemlerde yaşanan sorunlara ait çözümlerin sunulduğu kitaplar yer almaktadır. Bu 
kitaplarda, hepsinde açıkça olmasa da ima edilen; çocukların bazı evrensel 
aşamalardan geçtikleri dolayısıyla ailelere problem gibi gözükebilecek birçok şeyin 
aslında o döneme ait özellikler olduğu yani çocuğun gelişiminin bir parçası olduğu 
ve bu dönemlerde çocuğa nasıl davranmaları gerektiği anlatılmaktadır. Örneğin 
ailelerin çok yaramaz, lıerşeyi karıştırıyor, her yere girip çıkıyor, beni delirtmeye 
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çalışıyor diye tanımladığı iki yaş çocuğunun aslında gelişimsel olarak daha 
araştırıcı bir döneme girdiği ve böyle herşeyi karıştırarak, annesini çıldırtmaya değil 
de öğrenmeye çalıştığı ve dolayısıyla bağımsızlık tohumlarının atıldığı bu dönemde 
bağımsızlık girişimlerinin desteklenmesi gerektiği gibi. Bu grupta ulaşılabilen 22 
kitabın 10'u yerli yazarlara ait olup % 54.5'i çeviridir. 

Beşinci ve son grup ise iletişime dayalı kitaplardır. Aslında bunlar da iki 
grupta incelenebilir. Anababa çocuk arasındaki ilişkileri kimi mizahi yolla, kimi 
örneklerle anlattıkları, kimi de sevgiyi paylaşmanın yollarını anlattığı için yada 
çocuğun okul, aile ve oyun çevresinde duygusal ve sosyal iletişimini konu edindiği 
için iletişim sözcüğünün, klasik anlamından ötürü bu gruba dahil edilenler ile direkt 
olarak etkili iletişim becerileri geliştirme konusunda odaklandıkları için bu grupta 
bulunanlar gibi. Bu grupta incelenen 27 kitabın 7'si Türk yazarlara ait olup 20'si 
yani % 74.07'si çeviridir. 

Türkiye'de değişen çocukluk kapsamında, çocuk yetiştirmeye ilişkin 
kitaplaıdaki değişiklik nedir diye bakıldığında en büyük değişikliği bu son grubun 
yani iletişime odaklanan kitapların yarattığı düşünülmektedir. Çünki artık çocuğun 
da çözümün bir parçası olduğu anlaşılmıştır. Şu yaşın yada bu yaşın sorunlarının bir 
kitlenin sorunları olarak ele alınması yada sorunların çözümünün yalnızca anne 
veya babanın şu yada bu şekilde davranmış olmasına dayandırılması yerine çözüme 
herkesin katılması beklenmektedir. Nesil farklılıklarını  yaratan kaynağın aslında 
iletişimdeki hatalar, eksiklikler olduğu görülmüştür. Bu kitaplar aile içinde etkili 
iletişim kurmanın yani etkin dinlemeyi öğrenmenin ve uygulamanın, sen dili yerine 
ben dili kullanmanın birçok sorunu daha başlangıçta sorun olmaktan çıkardığını 
göstermiştir. 

Bu anlayış çocuğu birey olarak görmekte ve sorunları aile içindeki bireylere 
etkili iletişim becerileri kazandırarak çözdürtmektedir, bir başka deyişle herkes 
kendi sorununa sahip çıkmakta ve kaybeden taraf  olmamakta, herkes 
kazanmaktadır. Çağdaş bir çocukluk (childhood) felsefesi,  kültürü oluşturmak 
anlamında bakıldığında; sözü edilen yaklaşım içerisinde çocuğun yalnızca 
kültürden etkilenen taraf  olmayıp, onu etkileyen yada şekillendiren, bu konuda aktif 
rol oynayan taraflardan  biri olduğu hissedilmektedir. Bu akım bilindiği kadarı ile 
Thomas Gordon'un birinci baskısı 1970'de yayınlanan ve Türkçe'yfe  çevirisinin 
Emel Aksay ve Birsen Özkan tarafından  yapılıp ilk baskısı "Etkili Anababa 
Eğitimi" adı ile 1996'da yapılan "Parent Effectiveness  Training" kitabı ile 
başlamıştır. Daha önce Ya-Pa Yayınları tarafından  basılan Leyla Navaro'nun "Beni 
Duyuyor musun" adlı kitabı da bu akımdan esinlenilerek ve Thomas Gordon 
kaynak gösterilerek yazılmıştır. Fakat araştırmanın kapsadığı yıllar açısından 
yayınevlerinde rastlanamadığı için birçok kitap gibi bu araştırmaya dahil 
edilmemiştir. Bu anlayışın ve bu bağlamdaki kitapların 90'lı yıllarda harekete 
geçmesi (70'lerde yazılıp ülkemizde 90 larda popüler olması) demokrasi 
anlayışımızla bağdaştırılabilir. Çünki herhangi bir konuya bakış açımız da kendi 
bireysel gelişimimiz oranında değişmektedir.Yazarlarımızınki de. 



çevirmenlerimizinki de.Dolayısı ile bu kitaplardan dalıa çok kendileri de birey 
olduklarının farkında  olan anne yada babaların yararlanabileceği düşünülebilir. 
Araştırmanın belki de en çarpıcı diğer bir bulgusu ise incelenen 119 kitabın 95'inin 
yani % 80'inin çeviri olmasıdır. Bu sonuç, çağdaş bir çocukluk felsefesi  ve 
kültürünün oluşturulmaya çalışıldığı günümüzde çok anlamlıdır. 

Kaynaklar 

Richard, C., Spıinthall, N.A. Educational Psyhology. Addison Wesley Publishing 
Comp. Philippines, 1977. 

Kıbrıs, İbrahim.Uygulamalı Çocuk Edebiyatı. Basımevi, Ankara,2000. 

Gökşen, E. Naci. Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız. Remzi Yayınevi. İstanbul, 
1985. 

Not: Araştırma kapsamında incelenen 119 kitabın adı. yazarı, basım tarihi, 
basımevi tablolar halinde verildiği için kaynaklarda yinelemeye gerek 
duyulmamıştır. 
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T E L E V İ Z Y O N K A R Ş I S I N D A Ç O C U K : T Ü R K İ Y E Ö R N E Ğ İ 

BÜLENT ÇAPLı 

Günümüz post-modern dünyasında çocukların birçok elektronik iletişim 
teknolojileri tarafından  kuşatıldığını görmek mümkün. 

Çocukların farklı  teknolojiler karşısında geçirdikleri zamanı belirlemeye 
çalışan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında bu araçların başında televizyon 
geldiği görülmektedir. 

RTÜK tarafından  gerçekleştirilen (1999) "Türkiye Televizyon Yayınları 
Kamuoyu Araştırması" sonuçlarına göre çocuklar günde ortalama 3.42 saat 
televizyon izlemektedirler. AGB verilerine göre (Ocak-Temmuz 2000) çocuk ve 
genç izler kitle aylık ortalama olarak televizyon karşısında 442 dakika (7.5 saat) 
geçirdiği saptanmıştır. 

1999 yılında ABD'de yapılan araştırmaya göre farklı  yaş gruplarının bir gün 
içerisinde televizyon karşısında geçirdikleri süreler şöyle: 2-7 yaş grubu 1:59 saat. 
8-13 yaş grubu 3:37 saat, 14-18 yaş grubu 2:43 saat. Bu verilere göre, Amerika'da 
bir çocuk liseyi bitirdiğinde 20.000 saatten fazla  bir zamanı televizyon karşısında 
geçirmiş olmaktadır, bu süre sınıfta  geçirdiği 11.000 saatin neredeyse iki mislidir. 
Günlük ortalama video oyunları ile bilgisayara ayrılan süreler ise 2-7 yaş grubu 
için 7-8 dakika, diğer iki grup için ise ortalama 30 dakikadır. Ancak, çocuklar 
giderek televizyon dışındaki diğer ekranlara, video oyunlarına ve İnternetle daha 
fazla  zaman ayırmaktalar. 

Toplumsallaşma 

Bu sayılara bakarak çocukların gelişmesinde ve sosyalleşmesinde 
televizyonun birincil rol oynadığını söylemek yanıltıcı olacaktır. Televizyon 
dışındaki bir çok faktör  bu sürece katkıda bulunmaktadır. Aslında geleneksel 
olarak okul ve aile çocuğun sosyalleşme sürecinin iki temel unsuru olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun etkilendiği odaklar arasında, aile, okul, arkadaş 
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konusunda ya da çocuklara yönelik yayınlar konusunda birşeyler araştırmışlar ya 
da yapılan araştırmaları incelemişlerdir? 

Erkek çocuklara yönelik bu tür programların ortak özelliği giiçlü-kuvvetli 
kahramanlar ve onların etrafındaki  fantastik  karakterlerin öykülerinden oluşmakta. 
Aynı zamanda bu tür kahramanların kullandığı araç-gereçlerin metallerle 
donatılmış zırhlı silahlar olduğu da dikkati çekmekte. Bu tür oyuncakların 
televizyon reklamlarında da öne çıkarılan tema ise "GÜÇ" tür (1). 

Kız çocuklarına gelince, onlarda ise moda, pop müzik ve gösteriş ön plana 
çıkartılmaktadır. 

Çocuklara Yönelik Yayınlar 

Çocuk izler kitlenin reklam potansiyeli açısından bakılarak önemsenmesi, bu 
kitlenin hedeflendiği  çocuk kanallarının ortaya çıkışını da beraberinde getirmiştir. 
Bu tür bir kanal ilk kez 1979 yılında ABD'de kurulmuştur. Nickelodeon  isimli bu 
kanalı, Disney Channel  ve Cartoon  Network  takip etmiştir. Bu üç kanal 1990'h 
yılların ortalarından itibaren önce Güney Amerika ve Avrupa'ya, daha sonra Asya. 
Avusturalya ve Afrika'ya  uzanarak buralarda yeni kanallar kurmuşlardır. 

Çocuk ve gençlerin oluşturduğu izler kitlenin oldukça büyük bir pazar 
oluşturması nedeniyle, hemen hemen her gelişmiş ülkede hergün yeni bir çocuk 
televizyon kanalının kurulduğu gözlenmektedir. 

Çocuk televizyon yayınları sektöründeki bu büyümenin sonucunda, 
çocuklara yönelik yayınlar da süre olarak artmıştır. Buna karşılık program 
türlerinde ise azalma yaşandığı izlenmektedir. Yayın içeriklerinde gözlenen bu 
değişimin en somut göstergesi çocuk izleyici denilince akla ilk gelenin çizgi film 
olmasıdır. Buradaki asıl ikilem, yayın kuruluşlarının çocuk ve genç izleyiciye 
yönelik olarak uygulayacakları yayın politikaları konusunda ortaya çıkmaktadır: 
Çocuk ve gençlerin izlemek istedikleri programlar mı, yoksa onlara yönelik eğitici, 
bilgilendirici ve eğlendirici yayınlar mı? Özellikle genel izleyici kitlesini 
hedefleyen  televizyon kanalları için, eğitici yayınlara ağırlık vermek ticari açıdan 
bir risk olarak değerlendirilmektedir. Bunun nedeni ise, eğitsel amaçlı yayınların 
ratinglerinin eğlence programlarına oranla daha düşük olmasıdır. 

Bu konuda özel televizyonların kamu televizyonlarını da olumsuz etkilediği 
görülmektedir. Örneğin; acımasız rekabet nedeniyle Avrupa'da kamu televizyon 
kuruluşları, özel girişimcilerin bu konudaki yayın politikalarını olduğu gibi kopya 
etmektedir. Bu ise kamu yayın kurumlarının kendi öz güvenlerini yitirerek 
özellikle çocuklara yönelik yayınlar alanında kendilerine özgü yayın politikaları 
oluşturmalarını engellemekte ve sonuç olarak yayınlardaki kaliteyi olumsuz 
etkilemektedir. 1998 verilerine göre, Avrupa'daki kamu hizmeti yayın 
kurumlarının toplam yayınlarında çocuk programlarının oranı % 9.5 dur. Ancak bu 
programların içeriğine bakıldığında % 40'nın çizgi film  olduğu görülmektedir. Bu 
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programların içinde Avrupa'da üretilenlerin oranı % 37 iken geri kalan ithal 
edilmektedir. İthal programların yarısı ise ABD kaynaklıdır. 

Türkiye'de televizyon kanallarında çocuk yayınlarına ayrılan ortalama 
süreler şöyledir: 

Televizyon Kanallarının Çocuklara Yönelik Yayınlara Ayırdığı Süreler 

Süre (clk.)/Yüzde Çizgi Filmler Çocuk Programları 
ATV 1993 dk/%5 2297 dk/%5 
Show TV 3079 d k/% 7 216 dk/%1 
STAR 1762 dk/%4 289 dk/%1 
KANAL D 5390 dk/%13 881 dk/%2 
TGRT 212 dk/%0 360 dk/%1 
TRT 1971 dk/%5 880 dk/%2 

Kaynak: Eylül 2000 /AGB 

Çizgi filmlerin  dışında "Çocuk Programları" başlığı altında toplanan 
programların içeriklerine ve türlerine bakıldığında, aslında bunların büyük 
çoğunluğunun program başlığı altında toplanmış çizgi filmler  olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle bu başlık altında toplanmış program yüzdelerinin bir 
kısmının da çizgi filmlere  eklenmesi gerekmektedir. 

Yayınların içeriği incelendiğinde bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

1. Prime Time kuşağına (18.30-19.00) taşınan tek çocuk yayını ATV'deki 
Pokeırıon çizgi film  dizisidir. 

2. TGRT hafta  içi hergün yayınladığı "Cosby Ailesi" isimli yabancı diziyi 
"Çocuk Eğitim Filmi" olarak tanımlamaktadır. 

3. Kanal D, "Çılgın Bediş" isimli yerli komedi dizisini sabah kuşağında 
tekrar yayınlayarak bu programı çocuk programları kategorisine 
almaktadır. 

4. ATV'de benzer bir şekilde, Cumartesi günleri akşam üstü yayınladığı 
"Sabrina" isimli yabancı diziyi çocuk programları kategorisinde 
tanımlamaktadır. 

5. Bütün kanallarda çizgi filmlerden  sonra ikinci sırayı sponsor edilmiş 
yarışma programları almaktadır. 

6. Eğitici ve bilgilendirici programlara yayınlarında ağırlıklı ve düzenli 
olarak yer veren tek yayın kuruluşu TRT dir. Sayıca ve süre olarak çok 
kısıtlı olsa da TRT'de çocuk ve genç hedef  kitle ayrımının yapılarak 
bunlara göre programların üretildiği görülmektedir. 
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7. Bu saptama ile ilintili olarak diğer yayın kuruluşları arasında çocuk ve 
gençlik programları müdürlüğüne sahip tek yayın kurumu TRT dir. 

8. Haber programlar içinde öncelikli olarak genç kitleyi hedefleyen 
program NTV'deki "Genç Türkiye" dir. 

9. Çocuk kanalı olan "Fox Kids" kanalının yayınlarında komedi, eğitim, 
drama, gerilim ve aksiyon içerikli çizgi filmlerin  yer aldığı görülmüştür. 
Söz konusu kanal, her gün 12-14 saat arasında değişen sürelerde yayın 
yapmaktadır. 

10. Nickelodeon kanalında komedi, macera, haber ve yarışma programları 
yer almaktadır. Dünyada 149 ülkede yaklaşık 300 milyon hanede izlenen 
kanal 30 ayrı dilde yayın yapmaktadır 

Türkiye'deki yayın içerikleri ve oranlarından da görüldüğü gibi çizgi filmler 
çocuk programları ile özdeş hale gelmiştir. Çizgi filmlerin  uluslararası program 
pazarında çok ucuz olması ve bu filmlerin  bir başka dilde seslendirmesinin çok 
kolaylıkla yapılabilmesi nedeniyle yayıncılar bu tür programlara yönelmektedirler. 
Yoğun rekabet ve parasal baskılar, yayıncıların çizgi filmler  dışında çocuk 
izleyicilere yönelik programlara bütçe ayıramamalarına neden olmaktadır. Bu 
nedenle de, hedef  kitleyi daha da genişleterek ailelere yönelik programlar yapmayı 
daha uygun bulmaktadırlar. 

Yukarıdaki verilere göre 4-15 yaş arası çocukların televizyon kuruluşları 
tarafından  daha öncelikli olarak tanımlandıkları, buna karşılık genç izler kitlenin 
ise çoğu kez yetişkinler grubuna dahil edildiği görülmektedir. Çocuk izler kitlenin 
değişen izleme alışkanlıkları nedeniyle, geleneksel zaman diliminin dışına çıkarak 
yetişkin izleyici kuşağına doğru kayması, televizyon ile çocuklar arasındaki ilişkiyi 
daha da problematik hale getirmektedir. 

AGB verilerine göre 2000 yılının Eylül ayında en çok izlenen 10 programa 
bakıldığında bu durum oldukça net bir biçimde görülmektedir. 

220 



5-11 Yaş Grubu / En Çok İzlenen 10 Program 

Programın Adı Rating 

Beşiktaş - Barcelona 13.60 
Galatasaray - Monaco 13.30 
Şabaniye 13.30 
Şaşkın Damat 12.20 
Gurbetçi Şaban 11.50 
Strum Graz - Galatasaray 11.00 
Galatasaray — Glasgow Rangers 10.90 
Leeds United - Beşiktaş 10.80 
Hanzo 10.75 
Türkiye - Moldova 10.40 

Kaynak: AGB, Eylül 2000 

5-11 Yaş Grubu / En Çok İzlenen 10 Program 

Program Adı 
Rating 

Yılan Hikayesi 24,9 
Fenerbahce-Galatasaray 20,3 
Galatasaray-Deportivo 19,0 
Deli Yürek 17,6 
Çarli Iş Başında 16,2 
Evdeki Yabancı 15,6 
Karınca Z (y.s) 14,9 
Dadı 14,8 
Ruh sar 14,7 
Yılan Hikayesi (tkr) 14,5 

Kaynak: AGB, Şubat 2001 



2-19 Yaş Grubu / En Çok İzlenen 10 Program 

Programın Adı Rating 

Beşiktaş - Barcelona 19.50 
Galatasaray - Monaco 18.70 
Strurn Graz - Galatasaray 17.80 
Galatasaray — Glasgow Rangers 16.90 
Milan - Beşiktaş 16.50 
Leeds United - Beşiktaş 14.10 
Deli Yürek 12.70 
Türkiye - Moldova 11.70 
Gurbetçi Şaban 11.40 
Hababam Sınıf  Sınıfta  Kaldı 11.30 

Kaynak: AGB, Eylül 2000 

12-19 Yaş Grubu / En Çok İzlenen 10 Program 

Program Adı Rating 

Galatasaray-Deportivo 24,6 
Yılan Hikayesi 23,0 
Fenerbahçe-Galatasaray 22,6 
Deli Yürek 18,4 
Dadı 16,3 
Evdeki Yabancı 15,2 
Özgürlük Savaşçıları (y.s) 13,3 
Dadı (tkr) 13,1 
Rosalinda 12,6 
Kurtarıcı (y.s) 11,3 

Kaynak: AGB, Şubat 2001 

Yine AGB verilerine göre 2000 yılının Eylül ve 2001 yılının Şubat 
aylarında, 5-11 yaş ve 12-19 yaş grubunda en çok izlenen çocuk programlarına 
bakıldığında, bu programların adları ve ratingleri şöyledir: 
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5-11 Yaş Grubu / En Çok izlenen 5 Çocuk Programı 

Programın Adı Rating 
Süper Disney'le Hafta  sonu 6.06 
Kurabiye (Kanal D) 3.80 
Çocuk Kulübü (Kanal D) 3.78 
Barney 2.80 
Telutubbies 2.13 

Kaynak: AGB, Eylül 2000 

5-11 Yaş Grubu / En Çok İzlenen 5 Çocuk Programı 

Program Adı Rating 
Tatil TV 10,0 
Digimon 9,9 
Alice Harikalar Diyarında 7,2 
Sevimli Kahramanlar (öğle) 6,8 
Maske 6,6 

Kaynak: AGB, Şubat 2001 

12-19 Yaş Grubu / En Çok İzlenen 5 Çocuk Programı 

Programın Adı Rating 
Süper Disney'le Hafta  sonu 1.99 
Çocuk Kulübü (Kanal D) 1.30 
Kurabiye (Kanal D) 1.22 
Teletubbies 0.95 
Barney 0.75 

Kaynak: AGB, Eylül 2000 

12-19 Yaş Grubu / En Çok İzlenen 5 Çocuk Programı 

Program Adı Rating 
Maske (öğle) 4,6 
Digimon 4,5 
Sevimli Kahramanlar (öğle) 4,2 
Alice Harikalar Diyarında 3,6 
Tatil TV 3,4 

Kaynak: AGB, Şubat 2001 



AGB verilerinde dikkati çeken en önemli nokta çocuk ve genç izleyicilerin 
kendilerini özel olarak hedeflemeyen  programlara daha fazla  yöneldikleridir. Bu 
durum, yayıncıların çocuk programlara daha fazla  yer vermemesinin gerekçesini 
oluşturmaktadır. 

Etki ve Davranışlar 

Televizyonun çocuk üzerindeki etkisi iki unsura bağlıdır: içerik ve izleme 
süresi. İzleme süresi arttıkça genel olrak etkilenmenin de oranı artmaktadır. 

Leeds'deki İletişim Araştırmaları Enstitüsü tarafından  yapılan bir araştırma 
"Televizyonun insan davranışları üzerinde doğrudan etki yaptığını gösterme 
çabalarının sonuç vermediğini" ortay koymaktadır. Araştırma, televizyonun bir 
etkisi olduğunu kabul ediyor; tıpkı gazeteler, sinema, kitaplar, ana babalar, 
arkadaşlar, ve başka şeylerin etkisi gibi (2). Buna karşılık Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yoğun olarak televizyon izleyen çocukların üzerinde dolaylı etkiler 
görülmektedir. Bunlar, çocuğun daha az okuması, daha az oynaması ve 
şişmanlaması olarak sıralanabilir. 

Yapılan deneysel araştırmalar, televizyondaki şiddet ile agresif  davranış 
arasında bir ilinti olduğunu ortaya koymaktadır. Şiddete maruz kalan izleyicilerin 
kısa ve uzun vadede agresif  davranışlar göstermek yönünde güçlü bir eğilim 
içerisinde oldukları görülmüştür. Televziyondaki şiddetin bu etkisini taklit etmek 
ile açıklamak mümkün. Taklit etmek dışında televziyondaki şiddetin korku yaratma 
ve dııygusuzlaştırma gibi etkileri de bulunmaktadır. Özellikle, yayınlanan 
programlarda şiddetin meşrulaştırılabilieceği mesajı verildiği taktirde 
izleyicilerdeki duyarsızlaşma etkisi daha da artmaktadır. 

Kurmaca şiddet ile gerçek şiddet arasında etkileri ve inandırıcılığı açısından 
farklılık  bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda çocuk ve gençler gerçek şiddeti 
daha etkileyici bulmaktadırlar. 

Şiddet dışında, cinsellik de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kimi iletişimciler televizyonu bir "zaman hırsızı" olarak tanımlamaktadırlar. 
Onlar, çocukların kendi gelişimleri için daha gerekli olacak başka aktivitelere 
zaman ayırmak yerine televizyon seyretmeleri nedeniyle bu tanımı yapmaktadırlar. 
Kimileri ise daha ileri giderek televizyonun sadece zaman hırsızı olmadığını, aynı 
zamanda yayınlanan programlar ve reklamlar yoluyla çocukların davranışlarını, 
inançlarını ve tutumlarını etkilediğine inanmaktadır. 

Önlemler 

Televizyonda şiddet öğesi ve etkileri konusunda birçok çözüm öneri 
getirilmiş ve hatta bunlardan bazıları uygulamaya konulmuştur. 

Bu örneklerden özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılanları 
incelemek daha doğru olacaktır. Bunun nedeni ise, ultıslararsı televizyon 

224 



endüstrisinde en önemli ülkenin ABD olmasıdır. Bu ülke televziyon sektöriinmde 
alınan kararlar ve uygulamaların diğer ülkeleri de doğrudan etkilediğini söylemek 
gerekir. 

ABD'de şimdiye kadar getirilen çözüm önerilierini üç temel grupta toplamak 
mümkündür: a) şiddet içerikli programları çocuk izleyicilerin yoğun olduğu 
saatlerin dışında yayınlamak; b) televizyon programlarını içerdikleri şiddet 
oranlarına göre sınıflandırmak  ve bu sınıfları  ilan etmek; c) televizyon alıcılarına 
elektronik bir donanım yerleştirerek şiddetin izlenmesini engellemek (V-chip). 

Bu önlemlerden, ilki Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesi 
televizyon sistemlerindeki düzenleyici yasalarda hüküm olarak yer almaktadır. 
Buna göre, yayıncılar çocuk izleyicilerin yoğun olarak televizyon karşısında 
olduğu saatlerde şiddet içeren programları yayınlamamaktadırlar. "Güvenli Liman" 
diye adlandırılan bu önleme yönelik olarak ilk tepki ise, yine yayıncılardan 
gelmiştir. Tepkinin temelinde, bu tür uygulamanın iletişim özgürlüğünü kısıtladığı 
iddası yatmaktadır. 

İkinci önlem grubunda ise, televizyon programlarını içerdikleri şiddete göre 
sınıflandırmak  ve bunu izleyicilere duyurmak bulunmaktadır. 1990'ların başından 
itibaren ABD'de uygulanmaya başlanan bu yöntem, yayıncılara, şiddet içerikli 
programların yayınlanmasından hemen önce izleyicileri uyarma yükümlülüğü 
getirmektedir. Kimileri ise, bu tür bir uygulamanın bir yükümlülük olarak değil de. 
gönüllü bir uygulama olmasının dahayerinde olacağını ileri sürmektedirler. 

Üçüncü grup önlemde, çok farklı  bir yöntem tercih edilmektedir. Bu 
yöntemin temelinde elektronik bir donanım yardımı ile izleyicilerin televizyondaki 
şiddet öğesinden uzak tutulması amaçlanmaktadır. Özellikle 1990'ların başında 
ABD'de gündeme gelen ve uzun tartışmalardan sonra 1996'da yürürlüğe giren bir 
yasa ile uygulamaya sokulan bu yöntem, televizyon alıcılarına zorunlu olarak bir 
elektronik devre takılmasını öngörmektedir. Bu devre, şiddet içerikli programların 
yayınını engellemektedir. 

Bu yönteme ilişkin uygulamada bazı sorunların çıkacağı ileri sürülmektedir. 
Buna göre, ilk ve en önemli sorun, televizyon programlarının içerdikleri şiddet ve 
seks öğelerine göre kimler tarafından  ve nasıl sınıflandırılacağıdır.  Aslında aynı 
sorun bir önceki yöntem için de gündeme getirilmektedir. İkinci sorun odağı ise, bu 
tür bir uygulama ile sınıflandırılan  programlara reklam verenlerin nasıl 
yaklaşacağının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Televziyon yayıncıları, 
reklam verenlerin, içerdiği şiddet nedeniyle sınıflandırılmış  programlara sponsor 
olmayacaklarını ileri sürmektedirler. Üçüncü nokta ise, bu programlara ilişkin 
sınıflandırma  bilgilerinin yetişkin izleyiciler -özellikle de ana-babalar- tarafından 
nasıl dikkate alınacağıdır. Acaba ana-babalar bu tür programların duyurularını 
dikkate alarak, 



V-chiplerini çalıştıracaklar mıdır? 

Programlar konusunda bu açmazı kırabilmek için çeşitli ülkelerde bazı 
düzenlemeler yapılmaktadır. Kanada'da devlet çocuklara yönelik programlarda 
kaynak sıkıntısı çeken televizyon istasyonları için bir ortak fon  oluşturarak parasal 
unsurun olumsuz belirleyiciliğini engelllemeye çalışmaktadır. 

Bir başka gelişme ise ABD'de yaşanmaktadır. 1990 yılında "Çocuk 
Televizyonu Yasası" yürürlüğe girmiştir. Aradan geçen zaman içerisinde 
yayıncıların bu yasada belirtilen konulara gereken duyarlılığı göstermemesi 
sonucunda Federal İletişim Komisyonu (FCC) yayıncılara ağır bir eleştiri 
yönelterek, ülke çocuklarının eğitimi konusunun, reklam gelirlerinin arttırılması 
hedeflerine  oranla daha az cazip olduğunu açıklamıştır. Bunun ardından FCC, 1996 
yılının Ağustos ayında genç beyinlerin körelmesini önlemek ve onların gelişmesini 
sağlamak amacıyla gençlere yönelik yayınlarda bazı önlemler aldığını açıklamıştır. 
Bunların başında eğitsel televizyonun yeniden tanımlanması gelmekteydi. FCC. 
öncelikle küçük seyircilere yönelik eğitsel amaçlı yayınlar konusunda kota 
uygulaması getirmiştir. Buna göre, televizyon kanalları hergün 7.00-22.00 saatleri 
arasında ve toplam haftada  üç saat olmak üzere eğitmek ve bilgilendirmek 
amacıyla özel olarak üretilmiş programlar yayınlamak zorunda bırakılmışlardır. 
Kimileri bu gelişmeyi bir zorlama olarak nitelendirirlerken, kimileri ise bu 
zorunluluğun program içeriklerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtmektedirler. 
Dünya program pazarını birincil düzeyde belirleyen bir ülke olması nedeniyle. 
ABD'de yaşanacak bu tür bir olumlu gelişmenin diğer ülkelerin televizyonlarını da 
etkileyeceği vurgulanmaktadır. 

Çocuk ve televizyon konusunda birşeyler yapılması gerektiğini hisseden 
farklı  ülkelerin duyarlı yayıncıları ve televizyon programcıları 1995 yılının Mart 
ayında Avusturalya'da biraraya gelerek bu konuyu ilk kez bir Dünya Çocuk Zivesi 
kapsamında enine boyuna tartışmışlardır. 36 ülkeden 65 kurumu temsilen 400'e 
yakın televizyoncu dünyada ilk kez özel olarak bu konuyu görüşmek üzere 
toplanmışlardır. Toplantı sonunda yayıncıların gönüllü olarak uygulamalarının 
beklendiği ortak bir bildiri yayınlanmıştır. Burada gönüllü tailmı önem 
kazanmaktadır. Bundan önce yasal düzenlemeler halinde bazı kuralların 
uygulanması zorunlu kıınmaktaydı. Böylesi bir durumda ise yayıncıların genellikle 
kurallara uymak yerine kendilerini güç durumda bırakmayacak ara yolları seçtikleri 
gözlenmekteydi. Avusturalya'da kaleme alınan bildiride ise vurgulanan nokta 
yayıncıların yaptırırımlar ile zorlanması yerine yayın ilkelerine uymayan 
yayıncıların toplum önünde mahçup duruma düşmelerinin daha etkili olacağıdır. 
Özellikle Avrupa'daki yayıncılık alanındaki düzenleyici kurulların herzaman için 
"polislik" yapamayacaklarının anlaşılması ve asıl konunun toplumsal 
sorumlulukları olduğunun vurgulanmasıdır. 
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Bu bildiride, bazı ülkelerde özgün çocuk programlarının neredeyse tamamen 
ortadan kalkmakta olduğu belirtilmiştir. Toplantının karar metni, çocukları 
eğlendirirken bilgilendirmeyi amaçlayan düzeyli programlar için rehber 
oluşturmaktadır. Metinde, çocuk programlarında kalitenin devamı için yeterli 
parasal kaynakların ayrılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bildiride yer alan 
kararların uygulanabilmesi ise tamamen yayıncıların isteğine kalmaktadır. Bu 
girişimin gerek hükümetler gerekse yayıncılar tarafından  ciddiye alınması konusu 
üzerinde soru işaretleri vardır. Buna karşılık, örneğin Filipinlerde, Çocuk 
Televizyon Yasası tamamen Zirve'de kabul edilen metne dayandırılmıştır. Buna 
benzer gelişmeler, ABD, Hindistan, Japonya, Finlandiya, İsveç ve Avustralya'da da 
gözlenmiştir. 

1998 yılının Mart ayında ikincisi toplanan Zirve'ye bu kez çeşitli ülkelerden 
çocuk izleyicileri temsilen 30 delege katılmıştır. Yaşları 10-14 arasında değişen 
çocuk delegeler, profesyonel  yayıncı, programcı ve yöneticilerle yüz yüze gelmek 
ve onları doğrudan ilgilendiren bir konuda kendi düşüncelerini iletmek fırsatını 
bulmuşlardır. Profesyonellerle  çocukların biraraya geldiği toplantıların başlıkları da 
sorunun boyutları konusunda ipucu vermekteydi: " Beni dikkatle dinle", "Benimle 
böyle konuşamazsın", "çocuklar da insandır" ve "Ben büyüyünce". 

Yasal düzenlemeler ile kurallara uyulmasının zorunlu olduğu durumlarda 
yayıncıların genellikle kurallara uymak yerine kendilerini güç durumda 
bırakmayacak ara yolları seçtikleri gözlenmekteydi. Avusturalya'da kaleme alınan 
metin de altı çizilen nokta yayıncıların yaptırımlar ile zorlanması yerine yayın 
ilkelerine uymayan yayıncıların toplum önünde mahçup duruma düşmelerinin daha 
etkili olacağıdır. Özellikle Avrupa'daki yayıncılık alanındaki düzenleyici kurulların 
herzaman için "polislik" yapamayacaklarının anlaşılması ve asıl konunun 
toplumsal sorumlulukları olduğunun vurgulanmasıdır. 

Ana Babaların Sorumluluğu 

Peki ana babalar bu konuda ne yapmalılar? Kimi anne babalar çocuklarının 
televizyon izleme sürelerini kısıtlamak gibi bir yöntem uygulamaktadırlar. Kimileri 
ise çocukları ile birlikte televizyon izleyerek onlara izledikleri hakkında yorumlar 
yapmaktadırlar. Anne ve babalarından bu yönde yardım alan çocukların televizyon 
izlerken daha eleştirel oldukları saptanmıştır. 

Aynı görev okullara ve öğretmenlere de düşmektedir. Televizyonun nasıl 
kullanacakları konusunda çocuklara yardımcı olmak zorundayız. Televizyonu 
kötülemek ya da onu görmemezlikten gelmek yerine okullarda çocukların 
televizyonlarda izledikleri konusunda tartışma ortamları yaratmaları desteklenmeli 
ve bu konuda cesaretlendirilmelidirler.Özellikle çocukların daha eleştirel ve 
gerçekçi televizyon izleyicileri olmaları sağlanmalıdır. Bu ne kadar erken yaşta 
yapılırsa o kadar yararlı olacaktır. Çocukları bu kadar televizyon izledikleri için 
onları suçlamak yanlıştır. Televizyon içeriği açısından sorumlu olmasına karşın, 
izleyicilerin onu kullanma yöntemleri için ise suçlanamaz. Televizyon ortadan 
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kalkmayacağına göre bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Burada yayıncılara da 
biiyıik sorumluluk düşmektedir. 

Televizyon ve çocuk konusu gündeme geldiğinde farklı  kesimlerin farklı 
kaygılarla hareket ettiklerini görebilmek mümkündür. Örneğin araştırmacılar 
istatistiki veriler üzerinden tartışırlarken, yayıncılar ise çocuk programlarının 
parasal boyutlarını ön plana çıkarırlarken, aile ve öğretmenler ise yayınların içeriği 
konusunu gündeme getirmektedirler. 
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CHILDREARING A N D EDUCATION IN A C H A N G I N G W O R L D 

DAVıD ELK1ND 

The child is a gift  of  nature, but childhood is a social invention. How 
children are perceived, as opposed to how they are conceived, always reflects  a 
unique social historical perspective. The novel idea tlıat childhood is and should be 
fundamentally  different  from  adulthood-and not just a limited version of  grown up 
life-was  first  introduced into the Western world in the seventeenth century. it was 
only at that time that children were, for  the fırst  time, portrayed as something other 
tlıan miniature adults. 

The modern invention of  childhood necessarily mirrored the basic 
assumptions and beliefs  of  the three centuries that followed  the renaissance and 
enlightenment. Now that we lıave moved-roughly since the mid-nineteenth 
century-into the postmodern era, we are reinventing childhood to reflect  our 
contemporary perspective and circumstances. To briefly  summarize and contrast 
these inventions, modernity believed in a universal child nature shared by ali 
children regardless, of  race, ethnicity of  culture. Now that we lıave moved into the 
postmodern era we have given up the notion of  a universal child nature and 
appreciate that ali children like one another in soıııe respects but quite different 
from  them in others. 

Changes in our conceptions of  children are alvvays aided and abetted by 
changes in the family.  So in the fırst  section of  this paper 1 want to talk aboııt the 
shift  from  the modern to the postmodern family  and how this has affected  both 
child-reariııg and education. I also want to suggest, in the second section of  the 
paper, that soıııe of  the postmodern parenting and teaching strategies, however well 
intended, have to be rethought. We are moving into unexplored territory and a 
certain amount of  trial and error is to be expected. But we now have had a 
coıısiderable trial period and it is time to begin refıning  our teaching and parenting 
strategies. 



From Modern to Postmodern Families 

The Modern Nuclear Family 

The modern nuclear family,  two parents, two and a lıalf  children and one 
parent. usually the father  working, was the accepted norm in modern America. Just 
as there was a belief  in a universal child nature, there was also the belief  in a 
universal family  form,  namely, the nuclear family.  Two parent working families. 
single parent families,  adopted families  and other family  variations were looked 
upon with pity at best and with anger and moral indignation at the vvorst. 

Parent in the modern, nuclear family  were looked upon as intuitively 
knowledgeable about child rearing. This perception was grounded in the fact  that 
most parents had themselves grown up in large and extended families  and thus had 
a lot of  experience with children at different  age levels while they were growing 
up. Pediatricians and child psychologists who wrote for  parents emphasized the 
characteristics of  children that could be expected at successive age levels and 
assumed that given this information,  parents would have a better understanding of 
the children's behavior and be able to respond in a more sympathetic and 
appropriate manner. 

Famed American pediatrician, Dr. Spock, for  example, urged parents to use 
their common sense and good judgment with tlıeir children. British pediatrician and 
analyst, Donald Winnicot reassured fathers  and mothers that were "good enough" 
parents and did not have to go to college or to take courses in order to do a good 
job. Arnold Gesell who photographed, interviewed and observed children at 
different  age levels, gave parents age profiles  of  children. He described the six-
year-old as active, self  centered, talkative and always eating. During the next 
several years, some of  these traits were smoothed a bit. By ten, children had it ali 
together. They were a pleasure to be with. They like the family,  liked school, liked 
their friends  and even had a little liking for  a brother or sister. Gesell caııtioned 
parents, however, not to get complacent. The wonderful  ten year turned eleven and 
then twelve. Where for  the ten year old the parent could do not harm, for  the twelve 
year old, the parent could do no right. These writers tried to answer the question: 
"How do children grow and develop." 

The child in the modern nuclear family  was perceived as innocent and in 
need of  adult protection as well as limit setting and support. This perception was 
mirrored and reinforced  by the government, the media and the schools. The United 
States government passed, early in the tvventieth century, child labor laws, 
compulsory education laws and child protection laws-against cruelty by parents. As 
for  the media, the Hayes office  was set up to censor botlı the movies and the radio 
to ensure that no salacious or obscene language or behavior would be heard or seen 
by children. The schools also reflected  the idea of  child innocence. Many did not 
have lunch rooms because it was thought children needed the comfort  and security 
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of  meals in their homes. The curricula were age inappropriate, in the belief  that too 
much academics too early coııld do harın. 

İn a similar way, the modern adolescent was regarded as immature and in 
ııeed of  adult guidance and direction. Young people, it was believed, needed to 
experiment and might get into trouble as a result. Adult society was accepting of 
tlıis experimentation. Challenging authority was to be expected, and most young 
people learned from  the experience and did not repeat the mistake. In part this was 
because tlıey looked to adults for  guidance and direction and in part because adults 
were willing and able to give it to them. In our secondary schools, to illustrate. 
ırıany faculty  also ran after  school clubs for  debatiııg, gardening, chess, stamp 
collecting and much more. It was just understood that young people needed some 
adult assistance in their transition to adulthood. 

The Postmodern Cosmopolitan Family 

Many events occurring around mid-century helped propel us into the 
postmodern era, these events included; World War II war, the Women's 
Movement, the Civil Rights Movement and the Vietnam War. Ali these events 
challenged traditional values, roles and perceptions. They also changed the family. 
As American society became more liberal so did the family.  There was a majör 
value slıift.  Different  cultural, ethnic, and racial groups came to be recognized and 
their achievements in the sciences, in the arts, in business, not to mention their 
fıghting  and dying in our wars, was fınally  recognized if  not rewarded. There was 
also a role shift.  The hard and fast  gender roles of  the modern era gave rise to the 
blended gender roles of  the postmodern. Women work, and men can participate in 
child care and household clıores. The perceptions of  parents and children changed 
as well. For ali of  these reasons, the postmodern family  is much more cosmopolitan 
than was the modern nuclear family. 

The modern nuclear family  was, in fact,  dethroned. It was 110 longer 
regarded as the universal and best family  form.  Cosmopolitan families  included 
two parent working families,  single pareııt families,  divorced and remarried 
families.  Likewise, religious and racial intermarriage, once a powerful  taboo, is 
incıeasingly commonplace in postmodern American society. Parental roles lıave 
changed as well. As educational and job opportunities have opened up for  women. 
ırıany more and mothers of  young children now work full  or part time. Fathers, in 
turn, now participate more than was tıue in the past, in cariııg for  children and 
performing  household clıores. 

The perception of  parents in the cosmopolitan family  is that they are in ııeed 
of  techniques for  raising their children. Many parents today have grown up in 
small nuclear families  and have attended age graded schools. So they have had 
little or 110 experieııce with children of  different  age levels while they were 
grovving up. They often  lack the intuitive kııowledge of  their parents who grew up 
in larger, and more extended families.  So parents feel  the ııeed for  informatioıı 



aboııt effective  parenting. This has given rise to a vvhole parenting industry 
including magazines, books, Internet Chat rooms, as well as lectures and 
workshops. 

Writers like Hiam Ginott told parents how important it is to ııse the right 
words with children and that if  you used the wrong words you might injure their 
self  esteem. He distinguished between " I " messages and "yoıı" messages. It is 
impoıtant when talking with children to use I messages rather than You massages. 
Ginott believed that "You" messages were evaluative and harmful  whereas 1 
messages were positive and supportive. When you teli a child "It makes me fell 
good when you clean your room" you give him or her a better massage than if  you 
say, "You did a good job cleaning up your room." In Ginott's view, praising a child 
is less effective  than telling him or her about your response to their action. 

Yet the focus  on technique has sometimes been at the expense of  providing 
parents information  about normal growth and development. For example, I 
messages are not very effective  with a two year old who is throwing a tantrum. 
Saying "It makes me feel  bad when you behave this way" has little effect  upon the 
child. Yoııng children are very sensory-motor and respond to physical signs of  our 
unhappiness. If  we stand up straight and raise our voices we will more likely to get 
the toddler to stop than if  we use an "I message". Likewise young children of  four 
and fıve  have magical thinking. If  we teli tlıem that what we do makes them happy, 
they can also believe that what they do can make us sad. and that can be 
distressing. In contrast to the vvriters of  the modern era, therefore,  vvriters of  the 
postmodern era focus  upon the question "How To Rear Children" rather than upon 
"How Do" they grow and develop. How do's hovvever, are most effective  if  they 
are coupled with How do's, if  they are developmentally appropriate. 

Unfortunately,  the emphasis upon parenting as a technique has been 
extended to teaching. Much of  teacher training in the United States is now much 
more focused  upon techniques of  instruction, assessment and classroom 
management than it is upon child growth and development. As in parenting. 
hovvever, techniques that are not wedded to child development are likely to fail. 
Teachers who have ali the techniques for  teaching reading but who attempt to use 
them vvith children who do not yet have the mental ability necessary to, say, leaı n 
phonics are bound to fail.  Only an understaııding of  child development will allow 
teachers to use teaching, assessment and management techniques effectively. 

The perception of  the child in the postmodern permeable family  has been 
reiııvented as well. The postmodern child is regarded as competent, ready and able 
to deal vvith ali of  life's  opportunities and challenges. The new perception of  child 
competence did not grow out of  any new theories or research findings,  rather it was 
invented because postmodern parents need competent children. We need children 
who can deal with out of  horne care from  an early age, who can cope vvith divorce 
and single parenting, who will not be thrown by the graphic violence and lurid 
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sexuality so prominent on our television screens. We need children who will shun 
strangers and know the difference  between good and bad touching. The idea of 
childhood competence was invented to deal with adult anxieties and concerns. 

İn a similar fashion  the perception of  adolescents has been reinvented as 
well. Adolescents are no longer seen as immature, but rather as sophisticated in 
matters of  technology, sex, and drugs. This new perception of  adolescents 
sophistication accounts for  much of  the contemporary abrogation of  adult 
responsibility for  young. For example, Junior High, Middle and High schools 
provide many fewer  administrative or faculty  organized activities for  young people 
than was true in the past. Young people also have their own youth cultuıe vvhich is 
fostered  by the media and merchandisers who see this age group as a lucrative 
market. Economic considerations have taken precedeııce över what is in the 
interests of  the young. 

Critique of  Postmodern Parenting and Teaching Strategies 

Postmodern changes in the family  and society have created new challenges 
for  teachers and parents. The new technique orientation, however, uncoupled from 
knovvledge of  child development has led to techniques that misfire.  The new, 
cosmopolitan focus  upon the individual has led to an uncritical emphasis upon 
children's sense of  self  esteem. The need to deal with children's emotional 
problems when there are many other demands upon our time has led to the often. 
counterproductive, practice of  time outs. Limited time has also made us, as parents 
and teachers, nıore willing to share responsibility but less willing to share 
ourselves.. Finally,, the large number of  two parent working families  and single 
parent families  has led to the mis-perception that quality time is the essential 
ingredient of  these strategies have merit they teııd to emphasize the individual, 
rather than the social, nature of  childhood. I will suggest vvays to balance the 
individual emphasis with social considerations. 

Self  Esteem 

It is not clear where the postmodern invention of  children as in need of  self 
esteem caıne from,  but certainly oııe of  the contributors was child psychologist 
Hiam Ginott (1969) whose work I discussed early. Certainly we should not go out 
of  our way to make children feel  badly about themselves, and did us a service in 
pointing out that we sometimes do this inadvertently without thinking about the 
language we use with children. As adults, we know that words can hurt and 
children are not immune from  such distress. In actuality, if  anything, children are 
more sensitive than we are to the pain of  harsh or cruel words. We do need to be 
thoughtful  about the words we use with children. 

One of  the consequences of  this language approaclı to non-stressful  child 
rearing, is that it has placed a great deal of  self  esteem. Perhaps it is not an 
exaggeration to say that, in the postmodern world, a child's meııtal health is 
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measured by his or her level of  self  esteem. Psychologists are ııow beginning to 
reassess this relationship. Upon reflection,  it is not eveıı clear what self  esteem 
means. Is it one thing or many? Does the child get it from  himself  or fıom  others? 
Does it vary with the child's ınood, his or her temperament, sex, birth order, family 
size and so on? While we should be careful  not to use hurtful  words, it is not clear 
just how much, or what kind of,  hurt words inflict. 

In addition to questioning the notion of  a general self  esteem. psychologists 
also question the related assumption, namely, that children should never be made to 
feel  badly aboııt themselves. If  a child does, as we ali do, make a mistake and 
happens to say or do hurtful  things, the child should be made to understand that his 
or her words and deeds can hurt too. For little children it is too abstract to say, 
"how vvould you feel"  if  they do something hurtful.  A more direct approach works 
better. "It really hıırts Tom when you cali him stupid." Feeling badly aboııt 
something we have said or done helps us to be more thoughtful  in the future. 

In this regard the theorists of  modern childhood have something to teach us. 
In talking aboııt the psychosexual stages of  development Erikson (1950) suggests 
that self  esteem incorporates the feeling  of  trust, autonomy, initiative. industry. 
identity, intimacy, generativity and integrity. He also argııes that at every stage of 
development a balance betvveen positive and negative senses of  self  is the most 
healthy outcome. For example, at the preschool level, children ııeed to develop 
some sense of  guilt to balance an overweening sense of  initiative. 

Put differently,  at each stage of  development children need to learn both 
the good and the bad things about themselves. For most children, the good far 
outweighs the bad and development can proceed in a healthy manner. 

Sharing 

At a time when both parents and teachers are overburdened with 
responsibilities, it is natııral to share them with our children and our students. Too 
often,  lıovvever, we do this vvithout sharing oıırselves. A couple of  examples ıııay 
lıelp make clear what I mean. When a young adolescent coırıes home late from 
school, a parent asks, "Where did you go", To which the young person replies 
"Out". "Aııd what did you do?" "Nothing". In this case we are asking the young 
persoıı to take the respoıısibility of  sharing his or her actioııs with us vvithout our 
willingness to take the respoıısibility for  sharing witlı hini or her. Under these one 
sided circumstances the young adolescent's response is pıedictable. An alternative, 
more balanced approach, is to begin our sharing something of  our own experience. 
"You know what happened to me today And how was your day". 
When we are able to take responsibility for  sharing, we make it easier for  the 
young person to do likewise. 

Another example. Many parents get upset because their children leave their 
rooms ıııessy. Admonitioııs to "clean up your room," seldonı have much of  an 
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effect.  In paıt tlıis is becaııse young people have a differeııt  ıınderstanding of  what 
"clean" means than we do. I have seen young people return to their rooms after 
being told to clean them up, pick up a sock or two put it in the dirty clothes hamper 
and sincerely believe that tlıey have "cleaned up their room." A differeııt  sharing 
approaclı sometimes works better. Suppose you say to the young person, "I will 
lıelp you clean up your room, if  you will help ıııe clean up mine." My sharing we 
get out of  the autlıoritarian nıode and are ınore likely to have success. It has the 
added benefit  of  allowing time for  communication while the vvork is being done. 

Classrooın teachers can also involve children in the decisioıı making and get 
more cooperation as a result. We have to finislı  tlıis project but we can do it now or 
after  lunch. "How nıany in favor  of  now, how many in favor  of  later?" If  we are 
willing to share ourselves and our authority, young people are more willing to 
share themselves and their cooperation. 

Time Outs 

One of  the techniques that is suggested to parents and teachers who a child 
who has lost control is the "time out". Here is an example of  such a time out 
suggested to the parents of  an eiglıt-year-old who had lost control: 

"The specific  intervention I recommended was the non-punitive time out: 
moviııg an excited youngster to more quiet surrouııdings. Unlike an ordiııary time 
out, used as an after  the fact  punishment, tlıis helps a child calm down. The adult is 
sympatlıetic; the child does not have to be isolated or deprived of  his privileges, lıe 
can read, watclı TV or socialize quietly. 1 suggested that Kevin's parents have a 
planned discussion with lıim to explain what they would be doing. It is important to 
let him know that the time out is not a punishment but a way of  lıelping lıim. Part 
of  a collaborative approach is teaclıing Kevin about himself  and pointing out signs 
of  över exciteıııent that he can watch for.  Ideally, Kevin will learn to give himself  a 
time out when he senses his control is slipping." (Turecki, 1994. pp. 84-84) 

Time outs can be effective  for  some children, and may teaclı tlıeııı self 
control, but tlıis is not always the case. Soıııe children who are acting up and out of 
control, need adult support and reassurance ratlıer than isolatioıı. We always ııeed 
to assess the child before  using any particular disciplinary technique. In a recent 
book entitled "Time Ins" (1997) Dr. Otto Weininger argues that at least some 
children, wlıo are acting up need a "time in" ratlıer than a time out. Some young 
children wlıo "misbehave" are most helped when we sit with them and assist them 
in gainiııg mastery över their feelings. 

What Dr. Weininger suggests to parents is that they help children who are 
angry, unhappy, wilful  or upset, by sharing their own emotional control with the 
child. If  the parent doesn't get upset at the child's behavior, if  the parent sits in 
witlı the child and verbalizes the child's feelings,  the child is both comforted  and 
giveıı a sense of  control. Wlıat children learn in such "time ins." is that parents are 
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not afraid  of  their emotions and are able to handle them. This gives the child the 
wonderful  reassurance that he or she caıı master these emotions as well. 

In short, the use of  any particular parenting techniques has to be 
individııalized. "Time outs" may work for  those children, say, who lose control 
becaııse of  over-stimıılation, but who are usually well behaved. In contrast. 
children with emotional problems may benefıt  more from  time ins supportive 
adults. Iıı may ways "time outs" are a postmodern invention tıed to the sense of 
childhood competence and self  reflective  capacities, whereas "time ins" are 
modern in the sense that they mirror the modern idea that children are innocent and 
need adults as models of  emotional control. 

In practice, both "time outs" and "time ins" can be useful  strategies so 
long as they are appropriate to the child in question. 

The Mystique of  Quality Time 

The time pressures on postmodern parents are extraordinary, Jeremy Rifkin 
has called it a "Time Famine" and Arlie Hochschild talks about the "Time Bind". İt 
ali reduces to the fact  that today's parents, thanks to two parent working families, 
single parents and the demands of  an ever changing techııological workplace and 
global economy, have less time for  their children than was true in the modern era 
and the reign of  the nuclear family.  Not surprisingly, the conception of  parenting 
has been redefined  in keeping with these new time constraints. 

This postmodern redefınition  of  parenting is to the effect  that is not the 
amount of  time vvith children that counts, but rather the quality time. It is never 
clear, however, just exactly what quality time really means. Is doiııg chores with 
your child quality time, or is it only going to the bali game or on an oııting 
together? Nor is it clear how much quality time is needed to make up for  quantity 
time. Does an hour of  quality make up for  one, two, three or more of  non-quality? 
Does quality time mean that it is always a good time and that no disciplining can 
take place during that time? The idea of  quality time sounds wonderful,  but it really 
doesn't stand up under examination. 

In part at least, the idea of  quality time was invented to compensate for  what 
modern children supposedly got, ııamely an extended quantity of  real time with 
their parents. But this reflects  a nostalgic idealization of  the modern nuclear family. 
For example, in the early decades of  this century families  were larger and the 
vvorking day for  fathers  was longer. There were also many fewer  labor saving 
devices. Household chores, from  cooking to cleaning to vvashiııg, took more time, 
so there was less for  children. In addition, many mothers took in piece work to do 
on their sewing machines at home. They were home but they were vvorking. 

The idea that modern parents spent a lot of  "quality" time vvith their children 
is simply not supported by the facts  of  nuclear family  life. 
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What children did get in the modern family  and what they do get less of 
today has nothing to do with either quantity or qııality time. What modern children 
did receive were many direct evidences that their parents were willing to make 
sacrifices  on their behalf. 

Let me give a personal example. My father  was a machinist who often 
worked ten lıour shifts  and Satıırdays when I was growing up. By the time he got 
home he was exhausted. We never played ball, never went fishing,  never engaged 
in any of  the "quality" time activities that are most promoted. I did occasionally 
help him when he did repairs around the lıouse and that is when he taught me how 
to use tools. Nonetheless, my brothers and sisters and I deeply loved and ıespected 
my father.  He spent nothing on himself  and worked very hard to give us everything 
we needed to achieve a better life.  His example of  honesty, decency, caring and 
selflessness  was far  more meaningful  than any variety of  qııality time. 

It is this evidence -that our parents are willing to make sacrifices  on our 
behalf-  that is the true basis of  an unshakable sense of  self  worth and self  esteem. 
What children ıeally need -more than quantity or quality time- is the knovvledge 
that we care enough about them to make sacrifices  on their behalf.  To be sure we 
sometimes make sacrifices  to have time for  our children. We may, for  example. 
sacrifice  a meeting to go to a ball game or to a recital. But it is not just our physical 
presence at the eveııt that is reassuring to the child, but rather the fact  that we gave 
up sonıe valued adult activity to be there for  them. 

As parents, we can show our children that we are williııg to sacrifice  for 
them in other ways. If  we have travel, one of  the most rewarding things we can do 
for  our children is to write them a letter. Phone calls are great, but a letter is 
something the child can keep and read över again. Moreover, letter writing takes 
time and thought and that conveys sacrifice  to the child. We show this kind of 
caring when we buy our gifts  children that show that we took the time to observer 
and listen to our child and discover what he or she really wanted, or would really 
enjoy. Little things, but they mean a lot. 

İt must be admitted that it is more diffıcult  to show caring in our postmodern 
world than in the modern one. For example, a parent who turns the television off  to 
protect the child from  frightening  material might not be seen as engaged in a caring 
act. Although parents who take their children to lessons may believe that this a 
caring activity, their children may not see it as such. In the same way, parents who 
to give their children a certain quality of  life  may not convey that this is a sacrifice 
if  they happen to enjoy what they do. In today's wor!d, parents have to work harder 
to communicate how much they care and how much they are willing to sacrifice  for 
their children. 

Although the classroom is very different  than the home, and teachers are not 
parents, our students stili benefit  from  knowing that we are caring and sacrificing 
on their behalf.  When we lay down rules and frames  and follow  through on the 
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penalties we set for  their transgression, we are making a sacrifice.  It is much easier 
not to formulate  rules and to mate out penalties. But children know that when we 
do frame  classroom activities, that we care enough to make these efforts  on their 
behalf.  As one child said of  one teacher, who made no effort  to control a few 
children who were acting up, "I guess she really doesn't care aboııt us or she 
wouldn't let them get away with that stuff,  woııld she?" 

The idea of  sacrificing  for  children was implicit in the practices suggested by 
the theorists of  modern childhood. When Montessori created child sized chairs and 
tables, child sized implements and the like, she was sacrificing  adult convenience. 
İn a child sized wor!d teachers have to sit on child sized chairs and bend down to 
put things on child sized tables. Living in a dovvn-sized world for  young children is 
a kind of  sacrifice  and children appreciate it. In the same way, giving up the ease 
and simplicity of  direct instruction for  the more diffıcıılt  teaching practice of 
listening to and following  children's leads is another kind of  sacrifice.  In short, 
whenever we adopt developınentally appropriate practices, we sacrifice  adult 
comfort  so as to adapt to the ııeeds and interests of  children. The value of 
developınentally appropriate practice comes as much from  children's appreciation 
of  the sacrifice  we make in employing such teaching as from  the teaching practices 
themselves. 

Conclusion 

We have now briefly  reviewed some of  the changes that have coıne aboııt in 
the family  as the United States moved from  a the modern to postmodern society. 
There have beeıı many positive effects  of  this movement in that there has been a 
liberalization of  values, a break down of  rigid gender roles, and a reinvention of 
childhood and adolescence. In our attempts to adapt to these new changes we have 
created ııevv parenting and teaching strategies that. lıovvever well intentioned. have 
nonetheless misfıred.  İn this paper I have described several of  these and suggested 
alternatives more in keeping with the developmental needs, interests and abilities 
of  children. Child need, not parent or teacher need, should alvvays be the starting 
point for  devising new teaching and parenting strategies. 
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PROBLEMS, PERSPECTIVES AND PRACTICES IN T H E 'NEW' 
SOCIOLOGY OF C H İ L D H O O D 

ALLISON JAMES 

Introduction 

It is just över twenty years ago since I first  began doing research vvitiı 
children. At that time in Britain the stııdy of  children was not a very popular 
subject for  a social anthropologist -indeed, there was a mere handful  of  researchers 
with such an interest ! The study of  children and childhood was just not something 
that anthropologists or, for  that matter, sociologists did. Not oııly that- I was 
carryiııg out research in Britain (my own culture) rather than travelling to distant 
lands! This was a double marginality if  ever there was oneü As a raw 
postgraduate I would sneak into seminars about kinship systeırıs in İndia or the 
disappearance of  the peasantry in Latin America and feel  a little apologetic for  my 
ovvn paper on English childreıı's games and toys or their use of  jokes and nurseıy 
rhymes in social interactions. Twenty plus years on, a lot has changed. The 
sociological and anthıopological study of  childhood is now flourishing,  vvith 
Centres for  the study of  children mushrooming world-wide. In Britain, 
Scandinavia, Australia, Europe and USA, the study of  children's culture -their 
games, language use and play- is no longer regarded as a marginal. esoteric. 
folklaric  kind of  activity. Neither is the exploration of  children's daily lives just the 
domain of  concemed social workers or policy makers for  ordinary children, as well 
as those living in exceptional or disadvantaged situations, are also now the focus  of 
our interest. It would seem, therefore,  that childhood studies is rapidly coming of 
age - indeed this Congress itself  bears witness to. Held here in Turkey at a ııevv 
centre for  child research, the Congress in visible proof  of  this burgeoning interest 
and I thank you for  giving me the opportunity to address you today. 

But what accounts for  this rapid growth of  interest in researchiııg children's 
lives and childhood? Why study children? and why study children now? What 
kiııds of  studies slıould we be doing? What are best ways in which research should 
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be carried out? Are there child-specific  research methods and how far  can children 
participate in the research process? With vvhich age groups can research be carried 
out? Where is research best done? And what theoretical frame  works are most 
usefully  employed in studying childhood? So many questions... and so few  clear 
answers, but a sign, surely, that childhood is, as they say, a growth area! Today my 
aim is modest: to shed light on current initiatives in childhood study and, as it 
were, set out the state of  play and then to address some of  the current and future 
challenges which, in my opinion, childhood research faces  and which 1 am 
beginnirig to explore in my own research. 

What are "childhood studies"? 

There basic premises lie at the heart of  what is rapidly becoming known as 
"childhood studies". Derived originally from  theoretical research in the social 
sciences (see Prout and James 1990) they constitute the basic building blocks of 
contemporary "childhood studies". The first  premise is that childhood is socially 
constructed; the second that children are worthy as study in their own right; and the 
tlıird, that children are competent social actors vvho may have a particular 
perspective on the social world that we, as adults, might find  worth listening to. 
But the different  ways in which these ideas have been takeıı up have helped shaped 
an increasingly varied interdisciplinary arena vvhich now encompasses the 
disciplines of  psychology, geography, history, philosophy, theology, education, 
socio-legal studies and literatüre. In this respect childhood studies mirrors the 
pattern of  growth of  cultural studies or women's studies in the academy. 
Nonetheless, it is I think fair  to day that childhood studies stili draws heavily on 
initial work carried out within the sociology and anthropology of  childhood and it 
is from  this perspective that I speak today in identifying  one of  the key issues 
which childhood studies has to address contemporarily. I is an issue which, in some 
ways, has been bequeathed by the history of  childhood studies itself  and is a 
dilemma which can be stated quite simply: problem of  how to reconcile, at one and 
the same time, the commonalities and the diversities of  childhood. This is a 
problem not only of  theory but also very much of  practice as tlıose vvorking in 
developing contexts in the South in the Convention on the Rights of  the Child 
knovv ali too well (Boyden 1990). However, though that question can be quite 
simply stated, providing an answer to it - that is practical and vvorkable - is a little 
more problematic. 

But why do I see this is a problem? To answer this we need, briefly,  to take a 
step back into the sociology of  childhood and examine the foundational  work 
vvhich produced the "nevv childhood studies". Traditionally this is located in the 
vvork of  Phillipe Aries (1962) vvhose historical research first  underlined the socially 
constructed character of  childhood through his assertion that 'in mediaeval society 
childhood did not exist' (1962:125). He argued that vvhile younger members of  the 
species clearly existed, in mediaeval society they vvere not granted a special or 
distinctive social status. Once vveaned, they participated in society according to 
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their abilities jııst as adults did. Aries argued that what was lacking at this time was 
an avvareness that children might require a different  and specifıc  kind of  social 
experience and that this awareness only gradually emerged from  the fıfteenth 
century onwards. And in his view the davvning consciousness of  children being 
"different"  and "paıticular" can be seen ırıarked out in the gradual social, political 
and economic institutionalisation of  the idea of  children's needs - for  example, in 
the rise of  schools, age-based clubs for  children, children's clinics, children's 
leisure facilities  and so on. 

Though the precise details of  Aries claim have been, and stili are, subject to 
critique the broad framevvork  of  his argument remains as foundational  First, 
"childhood" cannot be regarded as an unproblematic descriptor of  a natural 
biological phase. Rather the idea of  childhood has instead to be seen as a particular 
cultural phrasing of  the early part of  the life  course, historically contingent and 
subject to clıange. Second, Aries's thesis underlined the point that how we see 
children and the ways in which we behave towards them, necessarily shapes 
children's experiences of  being a child and also their responses to and engagement 
with that adult world. 

In sum, therefore,  what has been central to the development of  childhood 
studies is the twin recognition that "childhood" is, at one and the same time, 
common to ali children but also fragmented  by the diversity of  children's everyday 
lives and by adults' engagement with children and childhood. That is to say, 
childhood is a developmental stage of  the life  course, characterised by basic 
physical and developmental patterns. Hovvever, the ways in which this is 
interpreted, understood and socially institutionalised in terms of  child specific 
"needs" and "competencies" -through law, social policy and through everyday 
social interactions- varies considerably across and betvveen cultures. Childhood is 
both a common and a diverse experience. 

What follows  on from  this process of  double think is, 1 think, highly 
signifıcant  and, I suggest, is (or at least should be!) central to current and futuıe 
agendas in the sociology of  childhood and in childhood studies more generally. 
One consequence is that, given the variation betvveen childhoods, and therefore  the 
variation in children's social experiences, it might be argued that childhood is 
alvvays, therefore,  best understood in terms of  its local, diverse context; that it is no 
longer practical or even possible to speak, as has ofteıı  been the case in the past, of 
"the child" as a universalised and apolitical subject of  the modern vvoıid; and that 
instead we are best to concentration the local diversities and cultural variables 
vvhich fracture  the colıerent sensibilities of  the notion of  "the child" as a common 
and shared category status. 

Hovvever, a second and rather different  conseqııence also follovvs  on: there is 
an involved in overemphasising cultural differences  and local diversity. we risk 
losing sight of  the commonalities vvhich do ünite children. and to lose sight of  these 
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woııld mean dispensing with the political and political and policy agendas which 
might be brought into play to serve ali children's interests, both globally and 
within the context of  a siııgle society. There is, then, a tensioıı - and a very strong 
one both in the academy and in the "real" world of  policy and practitioners - with 
regard to how we might ınanage and perhaps eveıı begin to work tovvards some 
resolution of  these twin aspects. In this sense childhood studies may be at its fiıst 
cross-roads in terms of  the direction in which it is heading 

In what follows  therefore,  what I want to do, is fırst  to set out the kinds of 
vvays in vvhich the study of  children and childhood is contemporarily being 
approached by researchers and then, to demonstrate the value and import of  these 
perspectives and vvays in vvhich they might be most effectively  developed through 
drawing on some current work of  my own. 

Key Themes and Debates in Childhood Studies 

Two key approaches can be detected in the contemporary study of  children. 
approaches which a engage in rather different  ways with the conundrum of  how to 
manage the apparent gulf  between the commonality and diversity of  childhood to 
vvhich I have ıeferred  above. The first  approach is to assert strongly children's 
competeııce and the importance of  seeing children as social actors; the secoııd is to 
address, equally strongly, a rather broader set of  questions about how childhood is 
structured for  children. It could be said, therefore,  that the fırst  pays more attention 
to diversity in childhood research through its emphasis on social action, vvhile the 
second, by emphasising structure, works towaıds explorations of  commonality. 
However, despite their apparent diametric opposition to one another, each approach 
does ıecogııise, implicitly, the necessity of  acknowledging the commonalities and 
diversities of  childhood. And that this is recognised is I think not only signifıcant 
but also potentially fruitful.  It means that the "problem" is not being hidden avvay 
end ignoıed. In this one aspect, at least, childhood researchers are not akin to 
ostriches and are not hiding their lıeads in the theoretical sand. And that these 
concerns are not just the stuffs  of  academic debate means they are also not easily 
pushed aside. Increasingly policy makers and practitioners are having to confront 
what is common and universal in childhood and what is particular and different  for 
different  groııps of  children in particular local contexts. Thus the "global" UN 
Convention and Declaration of  Children's Rights has been followed  in Britain, for 
example, by more "local" children's charters such as Children Act 1989 and 
Family Lavv Act 1996, both of  which, in their actual operation, reveal the inherent 
social and political complexities involved in endeavouring to attend to the notion of 
common and shared childhood across a set of  diverse local contexts (James and 
James 1999; James and James 2000 forthcoming).  This, then, is the challenge - and 
whether we can do research vvhich attends to both is a question to vvhich I shall turn 
later. For now I consider the current state of  play. 
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As ııoted, a fırst  set of  approaches to childhood research take for  granted that 
children are competent social actors, They see children as people with an informed 
and informing  view of  the social vvorld. These researchers ask how that 
competence is acknowledged and expressed, or how is it disgııised and controlled 
in and through children's everyday relationships -with each other, with their faıııily 
and with adıılts. Focused on children's social action there are however two variants 
within this research perspective, variations which depend, in fact,  on the extent to 
which the comınon and structural aspects of  childhood are also addressed. Detailed 
elsewhere, these ratlıer differeııt  models of  the child in research have become kııow 
as the 'tribaP and the 'minority group' child approach (James, jenks and Prout 
1998). 

Some researchers argue that it is only by looking inside the social worlds of 
children that their competence can be discovered and explicated. In this view. the 
institution of  childhood separates children off  from  adıılts and disguises children's 
own competeııcies through emphasising their inherent vulnerability and need for 
protection. Thus, be able to see children as competent means exploring the ways in 
vvhich children, in and through their owıı social relationships, construct a child's 
vvorld, distinctive and unique in this form  and content. Bili Corsaro's (1979; 1997) 
woık is exemplary within the 'tribal child' tradition. Althoung Corsaro is keen to 
explore children's social development and the ways in vvhich socialisation takes 
place he does not regard this as simply a process of  passive adoption or 
psychological internalisatioıı. Ratlıer, Corsaro argues, through close documentation 
and micro aııalysis of  the ways in which children form  and progress their social 
relationships - by processes of  appropriation, reinvention and so on - it is possible 
to see child development taking place. This he terms interpretive reproduction. 

This concentrated focus  on as active learners and socialisers also marks the 
second clıild-focused  approach- the 'minority groııp' approach. However, this 
approach incorporates a more structural perspective and permits some 
consideration of  what is common to children. Children's conıpetences, for 
example, are seeıı as shared human competences, ratlıer than as a child-specifıc  set 
of  abilities vvhich are simply of  and about the concerns of  children. It is in this 
sense that children are visualised as taking on the characteristics of  a minority 
group viz a viz the adult population. Berry Mayall's (1996) work, for  example, -
looks at how children understand "childhood" and vvhat it means to be a child. 
How do children come to understand their social position as children, vvhat do they 
comprehend about the status of  being a child and how are such understandings 
mediated through child-adult relations? In her work on children's decision-making 
in relation to surgery, Priscilla Alderson (1993) similarly explores how particıılar 
ideas of  "the child" impact and slıape children's participation by facilitating  them 
as decision nıakers -or not- as the case may be. In such approaches, then. children 
and childhood are researched through an engagement vvith a more universal idea of 
children's riglıts and responsibilities and how that how that is played out by vvitlıin 
particıılar localities. 
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Tuning to the second set of  approaches which examine how childhood is 
structured for  and by children we fınd  a comparable variation. This time the 
differences  in approach centre, however, on the extent to which the "particularity" 
or diversity of  children's childhoods, as revealed in children's everyday actions, is 
acknowledged within an overarching strııctural paradigm which stıesses the 
commonality of  childhood as a phase in the life  course. A first  approach, for 
example, explores the ways in which the social space for  childhood is marked out 
in society, seeing this as a constant and recognisable component of  ali social 
structures. Beginning from  the assumption that "children" are common to every 
social system, such research has as its central focus,  therefore,  the shared 
commonality of  "childhood". The status identity of  "the child" is examined in its 
interrelationship with other status categories -adolescence, adulthood for  example-
as a structural feature  of  the life  course and, there fore,  as a more general featuıe  of 
the social system. Such a social structural perspective on childhood (James, Jenks 
and Prout 1998) permits work to be carried out at a national and a global level 
through adopting a comparative frame  work vvithin which the status of  "the child" 
is taken as read and is not, in itself,  made a matter of  dispute. Jens Qvortrup's 
(1990; 1994) work is a paramount example here. In a pioneering five  year 
intemational research programme, the "childhoods" of  different  societies are 
explored in a comparative perspective in order to delineate the contextual effect 
that this will have for  children's everyday lives. 

This work is complemented by other structurally focused  studies vvhich 
however, wish to explore the divers ways in vvhich "childhood" comes to be 
constituted as a category for  children in the life  course. Rather than 'the child' for 
granted, this radically relativistic body of  vvork examines the discourses through 
vvhich the idea of  both "the child" and "childhood" is produced. It asks what is "the 
child" in the local context? How is the status of  "the child" ıınderstood locally; 
what features  of  "the child" are highlighted as important and attributed vvith 
significance?  Such vvork does not assume, therefore,  that there is a set of 
naturalised competencies vvhich allovv us to define  "the child" from  the outset and. 
in this sense, it is diametrically opposed to the model of  grovvth and maturation 
offered  from  vvithin developmental psychology vvhile nonetheless being focused  on 
the structures through vvhich ideas of  childhood are articulated. Chris Jenks (1994), 
for  example, seeks to understand the phenomenon of  child abtıse as it relates to the 
status of  "the child" and concepts of  childhood. Arguing that there has alvvays been 
child abuse, the question he poses is vvhy it becaıne such an important social issue 
tovvards the end of  20th century. For jenks, the explanation lies in vvhat "the child" 
has come to ıepresent vvithin vvestern industrial societies. As both symbols of 
futurity  and nostalgia children are seen as the repositories of  the trust, caıe and 
dependency in social relations vvhich is increasingly being lost in the modern 
industrial vvorld, through an emphasis on indepeııdence and autonomy. But under 
other local conditions -be they temporal or spatial- a different  kind of'child'  miglıt 
indeed be discovered. 
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The Future of  Childhood Studies 

These four  approaches, as will hopefully  have become clear, are but 
variations on a theme. The differences  betvveen them constitute differences  of 
emphasis, rather than of  kind, vvith the majör difference  being the extent to vvhich 
the commonality or diversity of  childhood is acknovvledged and lıovv that is 
articulated within the maiıı framevvork  of  ether a structure or agency perspective. 
But foundational  to ali of  these approaches, and that vvhich unites them, vvhether 
explicitly acknovvledged or nor, is one rather more basic axiom: that children are 
not oııly shaped by culture but also help shape it. Or to put it another vvay, 
childhood not only shapes children's experiences but children also help shape the 
nature of  the childhood vvhich they experience. Thus, the key challenge for 
childhood research now, as I see it, is to forge  explicit links betvveen the four 
perspectives: to shovv hovv commonality and diversity are simultaneously at vvork 
in children's everyday experiences of  childhood. 

On the face  of  it such a standpoint is hardly nevv for  vvlıat I am arguing is 
that the different  approaches in contemporary childhood research are, in essence, 
engaging vvith the structure and agency debate vvhich has long bedevilled social 
science; that neither structure or agency perspectives are suffıcient;  and that vvhat 
in fact  vve need is to do both, simultaneously! We need, in effect,  to find  soıne 
eıııpirical evidence in children's everyday lives to support Gidden's structuration 
theory or Bourdieu's theorising about the 'habitus ! There is hovvever a tvvist here: 
it may be that childhood does indeed represent a unique context for  doiııg this -and 
here itself  is, I think, the key. 

To put it briefly:  the very materiality of  the biological base of  childhood - its 
universality and commonality as a temporal phase in the life  course of  ali children 
and a phase marked by rapid physical change- might be said to vvork as a kind of 
"structural" constraint on action-centred theory. Hovvever, much vve might vvish to 
see children as not constrained by time and as making their ovvn histories, vve do 
have to acknovvledge tvvo things about children and about childhood. First, ali 
children do eventually grovv up and change and become adults. That is to say, ali 
children leave childhood. And yet "childhood", as a social space, remains but. as it 
is itself  temporal ly located, the nature of  "childhood" also changes and it is through 
the actions of  children, as vvell as adults, that "childhood" changes. 

In brief,  vvhat I am suggesting therefore  is that a nevv direction for  childhood 
studies is to engage vvith dynamic interplay betvveen structure and agency 
perspectives through making the temporality of  childhood a central and uniting 
theoretical strand. And in my ovvn vvork I am beginning to explore this potential 
through advocating vvhat can be called a cultural politics of  childhood identities. 
This involves, fırst,  seeking out hovv it is that discourses of  "childhood" and "the 
child" -for  example those evident in the lavv, in social policies about family  and 
parenting, in educational policy or political rhetoric -are given practical form  in 
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children's day-to-day experiences through the shaping and reshaping of  the 
category of  "child" and the generational space of  "childhood" for  children (James 
and James 2000 forthcoming).  Second, it involves asking how children encounter 
and respond to these versions of  the self  as "child", and of  "childhood", that the) 
meet on an everyday basis in their social relationships with adults and, indeed, with 
their peeıs. Framed in this way what a cultural politics of  childhood identities 
allows us to do is to tack between structure and agency perspectives, and to engage 
with the commonalities as well as the diversities of  childhood through giving 
seıısible documentation of  the process by which children grow into and out of 
childhood. 

At a theoretical level, therefore,  what I aın suggesting is that there is a highly 
dynamic and symbiotic relationship between the conceptualisation of  childhood as 
a particular generational and cultural space and children's actions as the occııpants 
of  that space; that children are social members of  the category "child" who, 
through their interactions and engagement with the adult world, help form  both the 
categorical identity of  "child" with which they are ascribed and the generational 
space of  "childhood" to which they belong; that this relationship delineates the 
"how" of  the socialisation process. In this sense, discourses of  childhood are never 
simply discourses; they are and indeed have to be enacted, given practical 
realisation and material form  through the minutiae of  the everyday social practices 
vvhich take place between adults and children in the home, at school or in the 
doctor's surgery. Moreover, such discourses do not stand alone or emerge from 
nowhere; they represent the culminated history of  social policy making vvith 
regard, for  example, to the protection and welfare  of  children, policies both 
predicated upon and helping to pıomote particular ideas of  children's needs, ideas 
of  what children are or normally should be (see Hendrick 1990; Stainton-Rogers 
and Stainton-Rogers 1992). 

Discoursing on British Childhood 

By way of  illustration I shall end with some examples from  the UK. The 
discursive properties of  western conceptions of  the child and childhood have been 
well remarked (Jeııks 1996; Gittens 1998). Childhood is seeıı as a period of 
innocent dependency, with children denied responsibility for  themselves and seen 
to have only paıtial competence. children's main value lies in their future  potential 
but childhood's appeal in its present portrayal of  innocence (James, Jenks and 
Prout 1998). And such discursive representations take on material form,  vvith 
practical outcomes for  children. Within the English legal system, for  example, the 
status of  child is largely demarcated by age and although the Children Act 1989 
makes clear that incompetence should not be automatically assumed for  children, 
and that adults must take account of  children's vvishes and feelings  in any decisions 
they might take on their behalf,  ultimate responsibility and judgment about any 
particular  child's competence to decide, in the end, rests vvith the adult (see also 
Alderson 1993). indeed, as my recent vvork shovvs, the definition  of  themselves 
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whiclı British children ırıost often  encounter in their mundane and everyday 
interactions with adults at school, continues to be one vvhich stresses their 
povverlessııess, their dependency and their incompetence. 

Such g commonly shared conceptions of  childhood and children's needs are. 
hovvever, refracted  and enacted in and through differeııt  localities. A child is 
always a clıild of  and within a particular setting- and even within one localily, 
children will have differeııt  kinds of  social e\periences as they move across and 
betvveen its differeııt  spheres. Each institutional context (Giddens) or social field 
(Bourdieu) wi11 be slıaped by slightly differeııt,  though often  overlapping, concerııs 
about what children should be. Differing  sets of  rules and resources (Giddens) will 
enable the lıabitus (Bourdieu) so that the child can be: son or dauglıter; futuıe 
citizeıı; school child; play ıııate; patient; consumer. A key questioıı for  the cultural 
politics of  childhood is, then, what do children understand by and how do they 
respoııd to such localised  and clıanging identity ascriptions, and vvhat 
conseqııences does this have for  a child's sense of  self,  as child? 

İn my own recent work, for  example, research was carried out in three 
sclıools in the Yorkshire region, two rural and one urban. The urban school draws 
its pupils from  a relatively poor catchment area, a fact  reflected  in the high number 
of  free  school meals provided for  the children. The school also has high nıımbers of 
children living in lone-parent or reconstituted families.  Tlıus, the disputes about 
family  life  which the children endlessly related to us during fieldwork  reflected.  in 
paıt, the often  crovvded nature of  the lıousehold environments in whiclı maııy of 
theııı were living. They shared their homes with step sibs, half  sibs and real sibs; 
sometimes witlı grandparents, aunts and married elder brothers; some children did 
not live in the family  home but stayed nıost nights at their grandparents' hoııse or 
lived vvith an aunt. Bedrooms were often  shared, leading, to sibling arguıııeııts 
about the use of  that the TV, placed in the living room, was the focııs  for  maııy 
familial  disputes. Most of  these children spent at least an hour every evening after 
school, outside the family  home playing out vvith their neighbourhood fiends.  This 
is, then, a particular form  of  child street-and-family  life  in Britain vvhich contı asts 
strongly vvith the lives led by other children in the study who lived in the rural 
areas. Maııy of  these children belonged to smaller, more middle class, intact 
families  and had larger houses and gardens. For them. living where they did and 
coming froııı  the families  vvhich they did, playing out after  school in the street vvith 
friends,  was not possible because of  the distances involved. Sometimes it was not 
even permitted, for  parents vvere aııxious about the risks children miglıt face  vvlıen 
out aloııe. Thus, the home experiences the inner city children had vvere ratlıer 
differeııt  from  those of  other children involved in the study vvlıo lived just some 
tvventy ııı i les distant. 

On the other lıand there vvere also maııy potential continuities of  experieııce 
across the group of  children. Ali the children had to learn under the broad frame 
vvork an rubric of  the National Curriculum vvhich, increasingly, squeezed but 
children and teachers time during the day (Christensen and James forthcoming).  In 
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ali the schools both staff  and children complained of  the relentless pressııre caused 
by the SATs testing system, whose outcome woııld yield a ranked standardisation 
of  individual pupils and through the publication of  national league tables, of  the 
attainments and quality of  the school itself.  Similarly ali the children, precisely 
through their designation as children, were subject to the broad sweep of  the Bıitish 
legal and welfare  system whose practices vvork to homogenise childhood's very 
heterogeneity and are designed to help eradicate the stigmatising differences 
betvveen children brought about by, for  example, family  structure, poverty or ili 
health. 

Threaded through the children's narratives, therefore,  are glimpses of  these 
many different,  sometimes conflicting,  ideas of  what childhood is or vvhat children 
should be and the vvays in vvhich children encounter them in the course of  their 
everyday socialising relationships vvith adults at home, at school and in the street. 

Conclusion 

For any individual child, therefore,  the categorical identity and experience of 
being a child, and belonging to the universal category of  "children" is tempeıed in 
and through the negotiations they manage to personally achieve vvith particular 
adults in particular locales. These negotiations take place around the vvays in vvhich 
contemporary child-centred policies are being implemented by adults on children's 
behalf,  such as those vvhich shape classroom encounters betvveen teachers and their 
pupils. less specific,  though no less critical, are the negotiations vvhich take place, 
often  at home, över broader cultural attitudes to and ideas about vvhat children are, 
vvhich can be said to be the sedimented and accumulated cultural history of  past 
policy-ınaking on the behalf  of  children. 

And it is by negotiating their vvay trough these versions of  the self  they 
encounter at home and at school that children gain a sense of  self-identity  and have 
some control över their personal biographical life-project.  The variations vvhich 
they encounter permit children different  opportunities for  and degrees of 
participation in decision-making, vvith different  competences being ascribed to 
them and different  responsibilities allocated. 

On the one lıand, then, childhood, is a shared experience, a separate and 
separating generational space vvhich unites children into as 'vve' vvhich is daily 
enacted and set against the 'they' vvhich adults comprise. On the other hand, this 
cultural space can be experienced differently  betvveen and across different  local 
sites by sites by a child as she or he moves betvveen home and school; or, indeed. 
individual children may have rather different  experiences of  vvhat is ostensibly a 
shared cultural and generational locale. Thus the cultural politics of  childhood 
identity are revealed as central to the vvays in vvhich socialisation is experienced by 
children and hovv, for  children, the categorical identity of  child acqtıires some less 
than categorical meanings. And it is in continuing to unpick and unpack this 
relationship that childhood studies has at least one fruitful  avenue of  research in the 
future. 
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C H A N G I N G TOYS AND PLAY IN A C H A N G I N G AFRICAN 
C H İ L D H O O D 

JEAN-PIERRE ROSSIE 

Ahstract 
In the preliminary notes a brief  overview of  my research on Saharan and 

North African  play, games and toys, and of  the used methods and sources is given. 
Then follows  an attempt to discuss the topic of  changing childhood in an African 
context, illustrated with a microscopic analysis of  the changes occurring in seveıal 
aspects of  children's lives betvveen the childhood of  a grandmother, her daughters 
and her grandchildren in a Central Moroccan area betvveen 1940 and 2000. 

Examples of  toys and play activities, I have fouııd  during my fieldvvork 
among children from  Morocco and the Tunisiaıı Sahara, will illustrate seveıal 
factors  influencing  their toys and play activities. These factors  of  change are 
schooling, gender differentiation,  adult interference,  television, emigration, 
toııı ism, industrialization and consumptive society. 

After  this analytical approach some general remarks from  a socio-cultural, 
historical and socio-semiotic perspective are proposed. These remarks canıe to the 
foreground  in account of  my own research and the research of  other scholars 
studying childhood and play in a broader African  context. 

Finally, some problems and limitations of  the research will be mentioned 
and attention is to be dravvn to possibilities for  using such research in the field  of 
intercultural and peace education, and informal  and formal  education. 

1. lnı oduction 

Alıeady during my studies to become an africanist  my majör topic of  interest 
has been childhood and socialization resulting in a doctoral thesis "Child and 
Society. A Study of  the Process of  Socialization in Patrilineal Central Afıica'" 
written in Dutch in 1973. Betvveen 1975 and 1977 I did fieldwork  among the 
seminomadic Ghrib from  the Tunisian Sahara for  three periods of  three months 
vvith the purpose of  studying children's upbringing and socialization. İt is during 
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my first  field  trip that I experienced the advantage and the ıısefulness  of 
partieipating in children's playgroups. So I decided to concentrate on children's 
play activities and toys in the first  place, thinking to use the collected data and the 
established relationships as an adequate entry into the bıoader topic of  childhood 
(1). However, due to changes in my professional  life  1 have not beeıı able to 
continue this research among the Ghrib. 

Having elaborated a quite complete analysis of  the Ghrib children's play 
activities and toys, I started to look in my spare time for  information  on Saharan 
and North African  play, games and toys in the related literatüre (2) and in the 
Mıısee de l'Homme in Paris where I found  in the reserves an important colleetion 
of  toys from  these regions. Following another change in my professional  life,  1 
could start in 1992 to conduct yearly research periods of  several months in 
Morocco, especially in rural areas and popular quarters of  towııs, a research that is 
stili going on. 

The results of  these 25 years of  play and toy research are published on the 
Internet (http://www.hli.se/dep/ncflweb/Publications.html)  in the more general 
book Toys,  Culture  and  Society.  An Anthropological  Approach with Reference  to 
North  Africa  and  the Sahara  (1999, 107 ili.) and in the descriptive series Saharan 
and  North  African  Lııdic  Heritages  with one published volume Children's  Dolls 
and  Doll  Play (1999, 116 ili.) and four  planned volumes The  Animal in Play. 
Games and  Toys  (2001, 103 ili.), and The  Domestic Life  in Play, Games and  Toys 
(2002), The  Ski/Is  and  Techniques  in Play, Games and  Toys  (2003) and Moroccan 
Children  's  Play, Games and  Toys  (2005). 

The used research methods belong first  of  ali to the ethnographic research 
tradition based on a participant approach with participation in children's 
playgroups, observation, informal  talks, open interviews, use of  informants  and 
interpıetors, making slides and doiııg some ethnographic fılming.  Additionally a 
few  human ethological methods were used in the Tunisian Sahara, especially the 
minute to miııute recording of  longer observation periods and indirect fılming  (3). 

It will be clear, I think, that I am using a detailed descriptive approach vvith a 
qualitative perspective when analyzing specific  children's play activities and toys, 
and the socio-cultural context in which these take place. Afterwards,  the data of  my 
own research and the information  gathered from  the relevant bibliography and 
from  the study of  the toy collection in the Mıısee de l'Homme are used for  a 
comparative analysis. Finally, I try to build a comprehensive description of  the play 
activities and the toys of  the Saharan and North African  children. Yet, this 
description should by no means be seeıı as a fınished  study. On the coııtrary, it is 
only when other scholars will verify  and supplement my data and the 
interpretations I have elaborated, that a more objective and representative view of 
the play, games and toys of  Saharan and North African  children can be worked out. 
1 only lıope to have offered  a fırst  and valuable contribution to make this happen. 
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Since I have been introduced to social semiotics by Theo van Leeuwen in 1997, 1 
have tried to apply this approach in looking for  "how meaning is prodııced and 
communicated in specific  social settings" (Kress and van Leeuwen, 1996, Reading 
Images.  The  Grammar of  Visııal  Design, Routledge, London, New York, p. 264) 
vvlıen analyzing my data on Saharan and North African  children's play, games and 
toy s (4). 

Calling myself  a sociocultural anthropologist means that I predominantly 
look for  the cultural aspects and the social environments of  children's play 
activities. This sociocultural vievvpoint is also related to a historical perspective 
whereby the topics of  continuity and change and the study of  links and ruptures 
betvveen past, preseııt and future  become important. This historical perspective 
came especially to the foreground  vvheıı analyzing the distribution in time and 
space of  a typical type of  toy-animal, modeled in clay and having its tvvo front  legs 
assembled into one trunk (fig.l),  as I was able to shovv that this toy tradition 
extends from  the Niger bending in Mali to the Mauritanian Sahara and spaııs a 
period of  more than tvvo thousand years (5). 

As research in non-Western societies mostly stresses the collective, that vvhat 
is common to the members of  a social entity, so did my ovvn research until the 
moment I needed to reflect  on individuality vvhen invited to give a lecture at the ' l a 

Biennale del Gioco e del Giocattolo. La Creativita' in Torino, Italy, in November 
1988. Since then, I am paying more attention to individual differences  and 
differences  betvveen playgroups instead of  focussing  alınost exclıısively on 
conformity  and reproduction (6). 

Although I do not vvant to oppose a local African  perspective to an approach 
directly linked to Western cultural, psychological and sociological theories on play. 
toys, childhood and socialization, I have tried during my fieldvvork  and in the 
analysis and interpretation of  the collected data not to rely on presuppositions and 
to avoid a Western biased approach. But even if  I hope to have succeeded to do so 
for  the greater part, only other researchers and especially researchers from  the 
concemed region can verify  this. 

I vvant to stress another point of  vievv one should alvvays keep in mind vvhen 
studying toys and play, namely that 'there is play vvithout toys but no toy vvithout 
play'. Unfortunately,  there exists much more information  on toys than on play 
activities, and I must admit that in my research in Morocco I have not alvvays been 
putting the play activity in the fırst  place as it certainly is easier to get information 
on a toy than on the play activity for  vvhich it is used. 

2. Changing African  Childhoods 
Although it is neither easy nor simple to evoke the evolııtion of  African 

childhood from  a traditional vvay of  life  to the actual vvay of  life,  I shall try to point 
out some majör factors  that influenced  and stili influence  African  childhood and at 
the same time the play activities and toys of  African  children. There are at least tvvo 
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reasoııs why this is a diffıcult  task. The fırst  reason is that one speaks about an 
ongoing pıoeess, whereby it probably is iınpossible to say hovv tıadition should be 
defined  and vvhere and vvhen it comes to an end. For example is it the iııtroduction 
of  the money-economy, European domination, modern transport, sehooling, radio. 
television, electricity, nevv religious or politieal systems that alone or in 
combination have changed childhood decisively? The second reason is to be fouııd 
in the fact  that the African  populations shovv such a diversity, as vvell vvithin as 
betvveen countries, that speaking of  Africa  and of  African  childhood in general 
quickly leads to vague and biased assertions. Moreover, one should not forget  that 
'childhood7 is just a hollovv vvord if  not specified  according to children's real 
situations. 

Nevertheless, I vvant to put forvvard  soırıe statements conceming childhood 
that as far  as I kııovv are valid for  most African  populations: 

- a traditional childhood undisturbed by local and foreign  influences  must be 
as good as non-existent in Africa,  influenced  as it is by Islamization, 
Christianization, Westernization, sedentarization, urbanization, modern education, 
ıııass media, disasters of  natural and human origiıı, ete.; 

- the importaııce of  customary socializers and socializing institutions vvho 
support the children's development, such as the extended family,  is fading  avvay 
more or less quickly because of  changes leading to disruption and to greater 
individualization, but also to greater vulnerability; 

- the above mentioned influences  on African  childhood interfeıe  vvith or 
hinder the traıısmission of  the vvay of  life,  ineluding the ludic heritage, betvveen 
adults and children but also betvveen older children and younger ones; 

- as the beliefs,  norms, values, attitudes and practices of  the adults constantly 
adapt to nevv challenges but also can be seriously disrupted by them, the "cultural 
routines for  children's development" become destabilized (7); 

- the quite autonomous extended family  systeın in vvhich African  children 
traditionally did grovv up has often  been broken open as nevv agents of  socialization 
came to the foreground,  the state controlled youth centers and the European 
schoolsysteın in particular (for  a discussion of  the influence  of  the European 
schoolsystem see Lancy; David F., 1996, Playing  on the Mother-Groıınd.  Cultural 
Routines for  Children's  Development,  The Guilferd  Press, Nevv York-London, p. 
185-196); 

- hovvever, changing childhood seems only slightly to have affected  the 
difference  in attitude tovvards girls and boys, giving less libeıty and more hardship 
to girls than to boys; 
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- notvvithstanding the factors  of  change it can be said that the values, norms 
and attitudes tovvards children among rural and popular class families  do more 
adequately resist change and so up to now have been less fundamentally  affected  as 
is the case in other spheres of  life  like technology, economy or law (8); 

- the authority of  the parents and of  the family  elders, although sometimes 
criticized in pıivate, is seldomly openly questioned; 

- the role of  the peers and the peergroups remains very important even if  the 
influence  they excert has been subjected to change; 

- Although the form  and content of  children's play activities have changed, 
several basic characteristics stili hold, characteristics such as being mostly outdoor 
activities, collective activities, autonomous activities without adult interference, 
activities only slightly dependent on external resources such as the toy industry, 
and realistic play activities that are linked to real life  not to worlds of  phantasy; 

- vvith enlarging exceptions, the toys and the other play material remain of 
local origin and are made or fouııd  by the children themselves; 

- the toy industry vvith its sophisticated female  and male dolls, Tamagoclıis 
and electronic toys, has not yet been able to really infiltrate  the play vvorld of  most 
African  children, except those of  the upper class (9). 

A Moroccan author vvrote in the 1980s that the family,  this central, dynaınic, 
omnipotent and omnipresent institution before  colonization, ossifıed  and on the 
defeıısive  under the protectorate, is overflovved,  snovved under and fınally  on the 
poiııt of  being overtaken on the morrovv of  independence vvhen this last stronghold 
is giviııg in to the different  pressures, especially the ones exercised from  the 
iııterior by the ııevv generations seeing no longer any justifıcation  for  the reserves 
and resistances of  their elders tovvards the ongoing transformations  (10). 

I could offer  some generalizing examples of  changes in children's lives based 
on my ovvn experience of  changing childhood in the Tunisian Sahara in the 1970s 
and in Central Morocco in the 1990s (11). Hovvever, I anı convinced that a 
microscopic analysis of  the changes occurring in several aspects of  children's lives 
betvveen the childhood of  a grandmother, her daugthers and her grandchildren 
although very limited in scope offers  a better insight. This evolution in childhood 
bı idges a period of  sixty years and it took place in an around the small tovvıı of 
Midelt in Central Morocco betvveen 1940 and 2000. 
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K) Uı oo 

CHANGES IN CHİLDHOOD ÖVER THREE GENERATIONS WH HİN A CENTRAL MOROCCAN RURAL FAMILY, 
MIDELT REGION, 1940-2000 

Changes in 
Childhood 

Grandmother Motlıer 
(A) 

Mother 
(B) 

Mother (C) Son (A) Daughter 
(A) 

Daughte 
r(A) 

Son (B) Son (B) Daughter (C) 

Born In 1940 
At home 

İn 1962 
At home 

In 1968 
At home 

In 1973 
At home 

In 1981 
At hospital 

In 1985 
At 

hospital 

In 1988 
At 

hospital 

In 1987 
At hostpital 

In 1989 
At hospital 

In 1997 
At hospital 

Magical 
practices (1) 

Fully applied 
during 

childhood 

Fully applied during childhood Applied during fırst  40 days Applied during fırst  40 days Applied during 
fırst  40 days 

Medical 
care(2) 

No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Children 
actual 
planned 

9 
0 

3 
0 

2 
0 

1 
0 -

- -

-

- -

Children 
death 
before  age 

2 0 0 0 - - - - - -

Age or 
wishcd age 
at marriage 

14 year 18 year 15 year 17 year -(3) 20 years at 
earliest 

20 years 
at 

earliest 

-(3) -(3) -



Ethnic 
tattoo (4) 

Ali No No No No No No No No No 

llsed 
language 

Local Tamazight Berber (5) Local Moroccan Arabic (5) 

Living place House with garden in small village House without garden in small 
tovvn 

House without garden in small 
tovvn till divorce (1990), house 

with garden in small village 
till 9 and 7 years, 

then house without garden in 
tovvn 

House in tovvn 
(18 m), house 
in village (6 
m), to other 

tovvn, back to 
same village 

Mobility No change in 
living place till 

marriage 

Moving from  French 
lead mining center to 
small tovvn and then 

to small village 

Moving from 
small town to 
small village 

No change in living place Small tovvn-
viilage-other 
small village-

same town 

Village-
other small 

village-small 
tovvn 

Big tovvn-small 
village-small 
tovvıı-same 

village 

House 
members 

Parents, 
children, 

paterııal and 
maternal aunt 

Parents, children, 
maternal grandmother vvhen widow 

Grandparents, parents, children, 
till few  years ago also tvvo unmarried 

sisters of  the father 

Parents, children until divorce 
(1990), then grandmother, 

mother, boys, two unmarried 
maternal aunts, and tvvo 

unmarried maternal uncles till 
1998 

Grandparents, 
parents, child, 
novv no grand-
parents (2000) 

Water 
supply 

Well outside or 
in irrigation 

canal 

Well in house Well in house Public fountain  in street of 
small tovvn, vvell in village 

house, 
runııing vvater in small tovvn 

house 

Runııing vvater 
in tovvn 

houses, vvell 
inside village 

house 



Eleetricity No No No No Yes Yes Yes Yes in tovvn, no in village Yes 

Televisioıı 
(6) 

No From 14 
years 

From 7 
years 

From 3 years From birtlı From birtlı From birtlı From 5 years From 3 years From birtlı 

Toys Only 
traditioııal 

mostly 
selfmade  toys 

Traditional mostly selfmade  toys vvith 
very fevv  exceptions (7) 

Almost no traditional and no 
selfmade  toys but market or shop 

bought plastic toys, mostly imported 
toys (8) 

Mostly traditional and 
selfmade  toys until moving to 

town (9) 

Rare 
traditional. no 
self-ıııade  and 
fevv  imported 
plastic toys 

(10) 

Schooling No Till 5th 
year of 
primary 
school 

Till 5th 
year of 
primary 
school 

Till 5th year 
of  primary 

school 

Till 4tlı 
year of 

secondary 
school 

Starting 4 th 
year of 

secondary 
school 

Starting 
5th year 

of 
primary 
school 

Starting lth 
year of 

secondary 
school 

Starting 4th 
year of 
primary 
school 

Distance 
from  home 
to school 

Primary 
school 

Year 1-2: 
10' 

Year 3-5: 
İh 

Primary 
school 

Year 1-2: 
•Ah 

Year 3-5: 
1 h 

Primary 
school Year 

1-3: 10' 
Year4-5: İh 

Primary: 
10' 

Secondary 
: İh 

Primary: 10" 
Secondary: 

İh 

Primary: 
10' 

Primary school 
Year 1-2: '/2h 
Year 3-6: 10' 

Primary 
school 

Year 1-3: 
10' 



(1) Magical practices related to pregnancy, birth and childhood; during the first  forty  days of  its life  the 
child is seen as particularly vulnerable to negative iııfluences  and is covered when leaving home 
During the ceremony of  the 40th day the baby is introcuced to the outside vvorld, e.g. by bringing ıt 
outside uııcovered, opening its eyes to the sun and naming everything to it. the good deeds and tlıings 
as well as the bad ones. 

(2) Medical care: medical help at giving birth. postııatal medical care, vaccination. nıedical control during 
fırst  years of  life. 

(3) Boys ıııarry late and seldomly before  their 25 years due to lack of  (suffıciant)  income and diffıculty  in 
fınancing  the bridewealth. the marriage ceremony and the possible housing. 

(4) According to the grandmother the girls of  her generation asked themselves for  the ethnıc tattoos vvlıen 
they vvere about 13 years. She also said that she and her sisters did not vvant to continue this tradition 
for  their daughters because the vvay of  life  had changed. 

(5) The mothers did speak local Moroccan Arabic, Derija, to their children since their birth but vvith 
people of  their own and older generations they continue to speak the local Tamazight language. The 
grandparents also speak Moroccan Arabic vvith their grandchildren. Although the younsters of  the 
third generation understand Tamazight quite well, they do not speak it and they often  shovv a negative 
attitude tovvards it. 

(6) In the snıall village vvatching television vvas restricted as it vvorked on batteries untill the providiııg of 
electricity in 1997. 

(7) At the French mining center some imported toys vvere available. One of  the exceptions vvas a plastic 
cat vvith vvlıeels and a turnable lıead. The traditional toys made by adults are next to the spinning top. 
some drums given to girls and boys for  the ten days long Aslıura festivities. 

(8) The children of  this family  living since birth in an outside quarter of  Midelt declare that they do not 
make toys themselves. There are a fevv  plastic toys, especially dolls for  the girls. 

(9) Since they have moved to Midelt, both boys have dropped almost completely the making of  traditional 
toys, especially ditîerent kinds of  vehicles and some toy-vveapons. In this smail tovvn the oldest boy 
bouglıt himself  a cheaper Asian electronic game in 1999. 

(10) This little girl has two plastic dolls and a plastic vvatergun. Being back in their village of  origin. the 
father  made for  the Ashura festivities  of  2000 a little bendir-drum for  his daughter and the motlıer a 
reed-flute. 

Trends of  change in children's lives in Central Moroccan rural families 

1. Since one or tvvo decades giving birth at hospital has become the rııle, as 
is medical care for  infants  and vaccination, ali things that really vvere 
exceptional in the generations before  1980. 

2. Although the belief  in magical forces  and evil influences  stili exists, the 
use of  magic in childhood has been largely limited to babies' early life 
and to periods of  illness. 

3. The number of  children in a nuclear family  has clearly dropped betvveen 
the generation of  the grandmother and the actual generation of  vvomen of 
reproductive age. 

4. The marriage of  the girls of  the second generation has somevvhat been 
delayed but the planned age for  the marriage of  the girls of  the third 
generation shovvs the actual mothers' wish for  postponing the marriage 
age of  their daughters. 
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5. The girls of  the grandmother's generation have been the last to bear the 
ethnic tattoos but they have dropped this custom in relation to their own 
daughters. 

6. Since one or tvvo decades mothers, especially those moving to tovvn, have 
often  interrupted the use of  the Tamazigh Berber language as they did 
choose to speak Moroccan Arabic to their children. This change in 
language is accompanied by the loss of  an important part of  the original 
cultural heritage, especially the oral litterature, songs, music and dances, 
vvhich are only replaced by a limited Moroccan Arabic heritage 
transmitted by the Berber speaking parents, the television, the school. 

7. I have noticed in the last decade an important rural desertion coupled vvith 
a grovving urbanization of  villages situated near a tovvn, bringing vvith it 
the availability of  electricity and plastic toys, and a tendency of  the 
children to use Moroccan Arabic among them and vvith their parents. As 
an example, the household of  the grandmother, the mother (B) and her 
tvvo sons have lefit  their village in 1996, shortly preceded or follovved  by 
the households of  some directly related maternal and paternal relatives. 

8. Only the childhood of  the grandmother and of  her brother and sisters has 
taken place in one and the same village.The childhood of  her daughters, 
sons and grandchildren shovvs a move betvveen rural and urban areas or a 
straightforvvard  urbanization. In any case mobility did become part of 
these children's life. 

9. Limitation of  the household ınembers to the nuclear family,  although 
sought afiter  especially by the daughters in lavv, remains often  a vvish due 
to economic reasons (unemployment or lovv income of  the married son, 
expensive rent for  housing facilities  in tovvns), and/or due to the absence 
of  the married son (being soldier or vvorking far  avvay). Brides and young 
mothers often  live vvith their parents in lavv and this regularly causes 
tensions leading to the breaking up of  the young couple vvhereby the 
bride (sometimes already afiter  a fevv  months) or the young mother returns 
to her parents. She is then asked by her husband and/or parents in lavv to 
come back or a divorce procedure is started. Afiter  divorcing the divorced 
vvoman normally returns to her ovvn parental home. According to the 
Moroccan lavv the children belong to the father  and his family  but one 
merely notices that the divorced mother often  takes her children vvith her, 
on a voluntarily basis or being obliged to do so. 

10. The availability of  running vvater, of  electricity and of  vvhole day 
television is linked to urbanization but because of  the campaign for  the 
electrification  of  villages these last fıve  years the urban vvorld has come 
closer to the villages. Before  electricity came to the villages the television 
vvas vvorking on regularly charged car batteries. 



11. In the small towns but also in the rural areas the grovving role of  external 
influences,  such as medical care, schooling, television, Moroccan Arabic, 
internal and external tourism, marriage with emigrants living in Europe or 
vvith Europeans, comes to the foreground  during these last fıfteen  years. 

12. The last twenty-fıve  years, litteracy and basic schooling has become the 
rule in this erea with a clear tendency to extend schooling into the 
secondary level and sometimes even beyond. 

13. The last fifiteen  years, A clear shift  from  traditional selfmade  or adult 
rnade toys to bought industrial toys is linked to urbanization but since a 
few  years it also appears in villages near small towns like Midelt. This 
evolution promotes the dependency of  the children on their adult relatives 
and stimulates an attitude of  seeing toys as gifts.  Moreover, the small 
range of  available cheap industrial toys, regularly of  bad quality, 
contrasts vvith the very wide range of  toys made by the children 
themselves. Yet, the fascination  for  and the status of  these fevv  plastic 
toys seem to destroy the children's will to create toys with local material. 

This half  a century of  change in children's life  within a rural Moroccan 
family  reveals that several factors  show a growing individualization of  the children, 
factors  such as a smaller number of  children in nuclear families,  individualized 
health care, greater importance of  schooling, loosening of  collective practices, later 
age of  a girl's marriage, urbanization, ete. 

Some factors  point to the grovving influence  of  the mass media, especially 
television and video, of  publicity campaigns (12) and schooling, but also of 
tourism, ali promoting Westernized ideas and attitudes by underlining the 
importance of  individual achievement and consumption. 

Other factors  put a vvished or unwished restriction on this individualization, 
factors  such as the living together with grandparents and sometimes other relatives, 
the lack of  individual private space in housing facilities,  the stili important role of 
strict paternal authority, the authoritarian schoolsystem. Yet, ali adults mentioned 
in the microscopic analysis state that the authority of  the adults över the children 
surely has diminished and that the children have acquired a greater ability to 
challenge this authority and to resist formerly  automatic corporal punishment in 
case of  disobedience. 

3. Changing Toys and Play in Morocco and The Tunisian Sahara 

Children's play activities and toys are an important part of  childhood, so the 
changes affeeting  the growing up of  African  children also influence  their ludic 
heritage. In this section I shall mention some toys and play activities that exemplify 
their evolution, especially dolls and doll play, and toys and play related to means of 
transport and technology. Toys and play activities that I found  during my fieldvvork 
among children from  Morocco and the Tunisian Sahara. The factors  of  change are 
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schooling, gender differentiation,  adult interference,  television, emigration. 
tourism, industı ialization and consumptive society (13). 

My fırst  example of  the evolution of  female  dol İs, largely the most common 
dolls in North Africa  and the Sahara, comes from  the Ghrib, a population of  some 
5,000 people in 1975 and living in the Tunisian Sahara. This Ghrib community, 
vvhich changed from  a nomadic vvay of  life  before  1960 to a semi-noınadic lifestyle 
in the seventies, has novvadays completely settled dovvn. 

The evolution of  the girls' female  dolls took place in a period of  fifteen 
years, betvveen 1975 and 1990. The traditional dolls represent a bride and have a 
stereotype frame  of  tvvo crossed sticks, but their clothes made of  ali kinds of  rags 
individualize them. The jevvels they vvear are a replication of  those a girl receives 
from  her future  husband but they are made out of  iroıı vvire, pieces of  tin cans and 
aluminum fragments.  Finally, the dolls vvear tvvo plaits of  goat-hair vvhich hang 
before  the ears, just as married vvomen do, and one or more pieces of  clothes serve 
as kerchief. 

In the oasis of  El Faouar vvhere most of  the Ghrib have settled, some 
brothers going to the primary school designed in 1975 facial  features  on the dolls 
their illiterate sisters had made. Traditioııally, these dolls do not have such features 
and the Ghrib girls respected this norm. Nevertheless, the girls did not oppose their 
brothers' spontaneous action and some girls even tried clumsily to do the same (fig. 
2). Some fifteen  years later, in 1991, the facial  features  novv designed by the school 
going girls themselves are vvell elaborated (fig.  3). At that moment, another 
innovation in the making of  female  dolls did also come up. Therefore  the Ghrib 
girls have made use of  one of  the vvaste products of  the consumptive society, a 
consumptive society that has succeeded in integrating the Ghrib community to an 
iııcreasing extent. This vvaste product is an empty plastic flask  that serves as the 
doll's head by putting it över a vertical stick. The girl vvlıo made this doll has 
designed an elaborated face  on the flask  (14). 

The second example of  the slovv but inevitable evolution of  female  dolls is 
located in the city of  Marrakech in Southern Morocco. In Marrakech girls of  ali 
social milieus commonly made until the second vvorld vvar the traditional female 
doll vvith a frame  of  reed. A doll that, as everyvvhere in North Africa  and the 
Sahara, almost alvvays represents a bride. In the more or less better off  milieus of 
Marrakech, the traditional doll became rare afiter  1950. In the beginning of  the 
1970s, the daughters of  a primary schoolmistress played vvith imported dolls they 
dressed vvith the clothes of  a small child or those their mother or they themselves 
made. According to the necessities of  their fantasy  play, the doll vvas dressed as a 
baby, a young girl or a young vvoman and she listened to the name Sofia  or 
Yasmina. The evolution of  the traditional doll, vvith an armatüre of  reed and made 
by the girls themselves, tovvards the plastic doll, novvadays purchased in local 
markets or little shops for  about 6 MAD (0.6 EUR or 0.7 $), seems to have started 
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several decades ago, probably afiter  the second world war at least in the more 
important tovvns. 

In the popular quarters of  Marrakech, the doll with a frame  of  reed and 
vvithout facial  features  survived much longer. In a really poor quarter of  the city 
(Douar Akioııd) most of  the girls stili played vvith this traditional doll around 1980. 
But a young vvomeıı of  21 years in 1992 and living in the same quarter already 
played at the end of  the 1970s vvith an imported plastic doll. This vvomaıı, novv 
skilled in the embellishment of  hands and feet  vvith traditional henna-designs, vvas 
so kind to shovv me hovv she transformed,  as a girl of  about nine years old, the 
plastic doll from  Hong Kong, China or elsevvhere, into a real bride of  Marrakech. 

Not only in Marrakech, but also in other Moroccan tovvns such as Kenitra. 
Khemisset, Midelt and Sidi Ifni,  the locally made doll has been replaced by 
imported plastic dolls. In Sidi Ifni,  a small tovvn at the South Moroccan Atlantic 
coast, girls stili played about 1985 vvith self-made  dolls having a frame  of  reed. 
Novvadays, the little girls play vvith an imported plastic doll. In November 1998. 1 
could observe in this tovvn a six-year-old girl playing vvith her cheap plastic doll 
before  her house's entrance. But even if  the self-made  doll has been replaced by a 
plastic doll, the other items used in the doll play seem to have remained unchanged. 
So, this girl placed her plastic doll in a doll's house, the little square of  paving 
stones on top of  the stairs leading to the door, and as utensils she used a miniature 
vvooden table vvith on top a few  oil can stoppers filled  vvith vvater and figuring  cups 
of  tea. 

A real novelty for  rural Morocco are, as far  as I knovv, the doll's house and 
the bride doll vvith vvhich tvvo eight-year-old girls from  the village Zaı'da, on the 
road from  Meknes to Midelt and at 40 km from  this last tovvn, vvere playing in 
September 1999. The mother of  one of  the girls, vvhose husband is a primary 
school teacher, clearly stated that she does not vvant her daughter to play outside in 
the dirt. Probably because of  this interdiction, the girl invented a doll's house that 
overcomes her mother's objections (fig.  4). The doll's house is a cardboard box 
vvith four  little vvindovvs and a door, cut out in the four  sides, decorated vvith 
curtains at the inside. It also contains a fevv  self-made  cushions and some rags 
serving as carpets or blankets. This girl, together vvith a girl living next door and 
having the same kind of  doll's house, ofiten  plays at marriage vvith such a doll's 
house and a bride doll. The bride doll is as peculiar as the doll's house. It is an 
imported plastic doll of  the Barbie type sold in local shops but normally serving as 
a decorative object for  vvhich a vvoman or an older girl crochets an Andalusian 
dress. With some rags both girls created a dress for  their doll. Hovvever, vvhen 
playing vvith such foreign  plastic dolls local doll making ski 1 Is can stili be usefııl. 
Looking closely at the doll one vvill remark the original vvay in vvich one of  the 
girls has replaced the missing arms of  her doll vvith a piece of  reed in the vvay arıns 
are given to traditional dolls. 
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In Moroccan rural villages one fınds  today as well the self-made  doll as the 
imported plastic doll, a plastic doll sometimes adapted to local ways by giving it a 
self-made  dress (fig.  5). But in some other, even really small, Moroccan villages 
the self-made  doll has disappeared, as this is the case in the beginning of  the 1990s 
in the village Ergoub situated at the end of  a 9 km long tarred road leading to the 
tovvn of  Sidi Ifni  in southern Morocco. Hovvever, in other adjacent villages the self-
made doll in reed and rags continues to be used by the girls. 

Another evolution is directly related to the development of  tourism. Today in 
the east of  Morocco, where tourists come to admire the sand dunes of  Merzouga, 
some young girls make their traditional dolls vvith a frame  of  reed not so much any 
longer to play with them, although they stili use them for  their doll play, but for 
selliııg them to tourists. This way these dolls change from  children's toys to 
touristic objects. The same evolution, but more likely referring  to the toy-animals 
and toy-cars made by the boys, can be observed in other Moroccan and African 
touristic places, possibly changing a child's play into child labor. 

Another example of  the influence  of  tourism on children's toys is already a 
lot older and related to the beautiful  dolls' houses of  the girls of  the small tovvn of 
Oualata in the Mauritanian Sahara. Jean Gabus vvrites in 1967, that the disı uption 
of  the Mauritanian society, although mitigated (but for  hovv long?) at Oualata, has 
an impact on the objects inteııded for  children's play. In a future,  less distant than 
one ınight think, the dolls' houses of  Oualata vvill become souvenirs inteııded for 
tourists... They are ugly, the children do not play vvith them and their function  has 
completely changed (175 ans d'ethnographie  a Neuchâtel,  Musee  d'Ethnographie 
de  Neuchâtel  18 juin - 31 decembre  1967,  p. 118). So, the evolution of  the toy 
design has been in this case certainly not for  the better. Moreover. the influence  of 
modernity on the ludic is not from  today in North Africa  and the Sahara as Herber 
mentions in 1918 the selliııg of  European dolls in Moroccan tovvns (Poupees 
marocaines, Tire â part des Archives Berberes vol. 3, fasc.  1, p. 65-82, Publication 
du Comite d'Etudes Berberes de Rabat, Paris, Editions Ernest Leroux , p. 80) aııd 
Dupuy vvrites in 1933 that Germaıı toys are sold in Tıınisia during the aslıûra 
festivities  ("Les jeux des enfants  tıınisiens", in Outremer,  Paris, V, p. 308-319). 

The evolution of  North African  aııd Saharan dolls refers  to the ludic 
activities of  girls as boys oııly rarely make dolls (15). But the evolution of  toys 
representing means of  transport and technology on the contrary refers  to the sphere 
of  ludic activities of  the boys (16). 

In the 1970s vvhen the Glırib lived a more or less seminomadic life,  their 
boys liked to play vvith and to make a sometimes mounted toy-dromedary. But for 
a toddler just a piece of  vvood vvould do to represent the symbiosis that existed över 
centuries betvveen the Glırib and their dromedaries of  vvhich they vvere renovvned 
breeders. In the second half  of  the 1970s it vvas obvious that differeııt  toys and 
gaıııes of  the Glırib boys vvere influenced  by the evolution of  their community from 
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nomadism to sedentariness, such as playing at being a village merchant or at 
irrigating a miniature oasis garden. This evolution however was very clear in the 
case of  toys representing means of  transport, for  example in the making of 
miniature carts vvith a toy-mule as draught-animal typical for  a sedentarized way of 
life.  There vvere also some self-made  toys, called bicycles, vvith vvhich their ovvners 
ran över the sand dunes. But more popular vvere the toy-cars as in the case of  the 
Peugeot collective taxi ınade vvith vvet sand (fıg.  6). And young boys identified  so 
much vvith this prestigious item of  modernity that they became a living car (fig.  7). 
Novv that the oasis of  El Faouar, vvere most of  the Ghrib have settled dovvn. has 
grovvıı out to be an important administrative and urbanized center, it becomes 
possible to buy a number of  small plastic toys in its slıops, especially during 
festivities.  When this toy selling vvill expand, it certainly vvill cause a regression of 
toy making by the Ghrib children themselves. 

A truly important consequence of  the impact of  sedentarization and 
modernization on Ghrib families  is the development of  a new gender 
differentiation  in children's play activities. It is not because of  a personal choice or 
by sheer chance that the toys representing modern means of  transport vvere only 
made by Ghrib boys but it reflects  the reality of  children's games and toys among 
the Ghrib in the second half  of  the 1970s vvhen only boys seemed to be affected  by 
the recent introduction in their society of  modern technology and ııevv vvays of  life. 
In contrast vvith the boys, Ghrib giriş stuck to traditional games and toys, tluıs 
remaining much more than their brothers under the impact of  the traditional vvay of 
life.  Moreover, this gender-based distinction vvas not restricted to the sphere of 
ludic activities. In the primary school of  El Faouar, established in 1960, there vvere 
no Ghrib girls attending the lessons. Gilbert Claus vvrote in 1983: "Actually, the 
Ghrib parents do not care much about a school education for  their children, and 
giving a school education to girls is in their vievvpoint stili an incomprehensible 
act." ("The Pastoral Ghrib of  the North-Western Tunisian Sahara. Causes and 
Effects  of  the Transition from  Nomadism to Sedentariness", in Liber Memorialis 
Prof.  Dr. P.J.  Vandenhoute  1913-1978,. Seminarie voor Etnische Kunst, H.I.K.O., 
Rijksuniversiteit te Gent, Gent, p. 137-138). 

This distinction betvveen the ludic activities of  boys and girls among the 
Ghrib reflected  a grovving disparity betvveen the childhood of  boys and girls and 
coıısequently betvveen the male and female  living conditions. İndeed, Ghrib boys 
could find  the opportunity to prepare themselves for  their insertion into the modern 
educational, economic, social and other structures of  the Tunisian State. Hovvever, 
Ghrib girls remained in their play activities and in their grovving up vvithin the 
traditional vvay of  life.  Nevertheless, since the second half  of  the 1980s, there has 
been a majör change in the attitude tovvards the schooling of  girls among Ghrib 
families.  As a result, novvadays, many Ghrib girls are attending the primary school 
of  El Faouar. In this vvay, the Western type of  school system vvill surely affect  the 
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upbringing of  girls. A school system that, among other factors,  will inflıtence  the 
play activities, games and toys of  these girls. 

In the Moroccan countryside and small towns one can see boys making toy-
animals with local material such as palm-leaves, reed, wood, courgettes or clay. 
Two little boys of  five  and seven years living in Goulmima, a small town in central 
Morocco, made in September 1994 some toys in clay among vvhich a mule, a 
snake, a bird, a cat, a scorpion and a lizard. Hovvever, these traditional toy-animals 
should not be compared to teddies. They defınitely  are not the type of  toys suitable 
for  an affective  support for  babies and small children in the saırıe way the teddy 
and other sofit  toy-animals do for  the European and North American children. With 
respect to the teddies, I have seen one in a Moroccan house in Midelt in November 
1994. This teddy was bought on the Souk Melilla of  Nador, a market with 
smuggled goods in the northeast of  Morocco. It certaiııly vvas not intended for  a 
baby or toddler but exposed on the television set as a decorative object. 
Nevertheless, a girl of  about three-years-old, standing in front  of  her house in the 
saırıe tovvn of  Midelt in November 1998, did hold a teddy in her arms. 

Although Iocally made or imported plastic toy-utensils, toy-vveapons, balls, 
dolls and toy-animals, often  of  bad quality, have invaded North Africa  decades 
ago, children stili make the traditional ones here and there. In the more important 
city shops a lot of  plastic toys, e.g. animals for  children to ride on can be bought, 
but migrants visiting their family  in Morocco also import them from  Europe as a 
present. In this context I vvould like to stress the importance of  the influence  of 
North African  emigrants, an influence  that also can be observed in the case of 
children's toys (fig.  8). When these emigrants return to visit their family  they do 
not briııg vvith them useful  presents only but also prestige presents, among vvhich 
European dolls, toy-animals, toy-vveapons, bicycles, ete. 

Nevertheless, vvhen playing vvith plastic toys, such as a miniature truck, 
becomes predominant, the skills learned by making toys oneself  can stili be 
important as in the case of  a toy-truck vvith a broken axle that a six-year-old 
Moroccan boy of  the village of  Tabenattoute near Midelt replaced by a vvoodeıı 
stick in November 1997. 

As in the vvhole region, motos (fig.  9), cars and trucks fascinate  Moroccan 
boys, as vvell city boys as those of  remote areas. A young shepherd raıı in June 
1994 vvith his elaborated toy-car över the road from  Tiznit to Tafraoute  in South 
Morocco. This car uses as vvheels tvvo floaters  of  a fishing-net.  Another boy from 
the village Douar Fzara near Kenitra made in 1993 an elaborated truck using 
throvvn avvay oil filters  as vvheels. 

In Ksar Assaka, a small village near Midelt in Central Morocco, I vvitnessed 
in 1995 hovv toys can change in response to nevv experiences. Up to then, the boys 
made a truck vvith an oil can, four  vvheels cut out of  a tire, a steering vvheel of  wire 
and so on. Hovvever, as they observed dııring the reconstruction of  the irrigation 
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system how a concrete mixer was filled  with a Iiftîng  tray attaehed to the mixer. 
they invented a way to attach a lifting  tray to their toy-truck using a small tin can as 
tray and a loııg wire attaehed to the steering wheel. When pulling the wire. the sand 
or stones accumulated in the tray are throvvn into the truck (fıg.  10). 

A final  example of  the influence  of  the modernization of  North African  and 
Saharan societies on toys and games refers  to the use of  telephones. In 1977, vvhen 
no Ghrib family  living in El Faouar in the north-western Tunisian Sahara had a 
telephone. boys created their own telephone by covering a trench with sticks and 
sand, this vvay anticipating the role telephone communications vvoııld play in their 
ovvn adult life.  The same situation occurred at the end of  the 1970s in Ksar Assaka 
in Central Morocco vvhere boys and girls had their ovvn telephone lines using a 
long vvire to vvhich at both ends a little plastic pot vvas fixed.  But even novvadays 
vvhen the use of  telephones has becorne much more frequent,  Moroccan children do 
not only play vvith plastic telephones. Sometimes they stili make their telephone 
themselves as in the case of  the five-year-old  boy from  Goulmima playing vvith 
elay. 

As vve could see, changes in the toys and games of  Northern African 
children do not mainly come from  foreign  imports, as in the case of  Asian or 
European toys. On the contrary, it is interesting to notice that changes occur most 
of  the time by tvvo vvays: by using local materials and techniques to create toys 
referring  to nevv iteıns, for  example the just mentioned toy-telephone in elay or a 
tractor of  cactus pieces (fig.  11), and by using nevv materials and techniques to 
produce toys referring  to local themes, for  example plastifıed  electric vvire to make 
a dromedary and its rider (fıg.  12). 

As the evolution tovvards a consumptive society is slovvly but surely moving 
on in North Africa  and the Sahara, many children vvhose parents cannot afford  to 
buy good quality toys and therefore  often  buy uncomplete, damaged or poor 
quality second hand toys, not only vvill feel  frustrated  but at the same time they 
becoıne less ınotivated to make themselves the 'devaluated' toys they usually play 
vvith. These cheap toys can be dangerous for  children as safety  control for  toys is 
lacking in the region (fig.  13). This commercialization of  toys also stimulates the 
attitude of  looking at toys as gifts  from  adults to children, an attitude that until 
recently vvas as good as non-existent. 

Toys made by the children themselves are often  very short living play 
objeets. Hovvever, at the same time they are remade again and again, this vvay 
offering  possibilities for  change through intemal and external influences: 

- change, or maybe more correct progress, due to ameliorated skills because 
of  exercise and the child's ovvn development, vvhereby the toy becomes better 
adapted to the ludic funetions  it should have according to the child; 
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- change because of  environmental influences,  such as other available 
materials, learııing from  others how to do, shifts  in interest promoted by sociai and 
economic change, influence  from  Western visual communication systems and 
global toy marketing... 

"Global marketing of  children's goods threatens not only in the economic 
realm, to displace indigenous cultural industries (television production, toy making, 
children's books, food,  clothes and accessories), but foreshadovvs  a subtle 
'transformation'  of  children's cultural expression - sentiments, social attitudes, 
valııes and play forms."  (Kline Stephen and Smith Peter K„ 1993, "A global play? 
Comparing US, Canadian, British and Japanese toy commercials", in Gougoulis 
Cleo, ed„ Special  Issue  on Children's  Play, Ethnographica IX, Peloponnesian 
Folklore Foundation, Athens, p. 183-191. 

Gunther Kress and Theo van Leeuvven stress the influence  of  Western visual 
communication, such as television and advertising, on traditional visual forms 
(1996, Reading  Images.  The  Grammar of  Visual  Design, Routledge, London, New 
York, p. 4). This influence  is clearly found  in the play activities of  Moroccan 
children, especially when boys are enacting aggressive play sequences copied from 
Kung Fu and other action films.  When Moroccan television will start to show 
commercials for  toys, e.g. to promote Barbie dolls, Ninja Turtles or similar world-
wide marketed toys, Western visual forms  surely vvill have a greater impact on self-
made or locally produced toys. 

According to Juliette Grange, children's toys and games have inertia for 
changes and conserve old customs (1979, "Histoire du jouet et d'une industrie. Une 
tâche impossible...", in Jaulin Robert, Jeux  et jouets. Essai d'ethnotechnologie, 
Aubier, Paris, p. 234). Although this seems to be true for  North African  and 
Saharan toys and games, one should never forget  that the technological, economic 
and sociocultural evolution of  the societies in this region has influenced  this ludic 
heritage. When observing children's interest for  ali that is new and foreign,  the 
following  statement, although made in another context, also seems to apply to 
children's games and toys: "the power of  modernity... is such that the argument 
that its ways are 'best' can, and has, led some in the Majority World (or Third 
Woıid) to accept the argument and the 'new ways'." (Dahlberg G., Moss P. and 
Pençe A., 1999, Beyond  quality in early childhood  education  and  care: postmodern 
perspectives, Palmer Press, London, p. 180-181, as quoted in Evans Judith L., 
2000, "Parent participation: what's it about?", in Early  Childhood  Matters,  The 
Bulletin of  the Bernard van Leer Foundation, June 2000, n° 95, p. 7-17, p. 8). 

Hovvever, it is clear that the ludic activities of  the girls remaiıı longer vvithin 
the sphere of  tradition than those of  the boys who willingly fınd  inspiration in 
technological innovations and sociocultural changes. But how to foresee  the short-
term and long-term influence  on the girls of  schooling and television that nowadays 
have found  their way into isolated areas. 
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Through their imitative or fantasy  games, children not oniy react to changing 
situations in their natural, material and sociocultural environment but they can also 
foresee  them. A phenomenon Alain Polcz called "anticipating play" (Summery  of 
his lecture  The  Anticipating  Play, 16 ICCP-Congress 1987, International Council 
for  Children's Play, Suhl, 12-16.10.1987, p. 1). The playing of  the Ghrib and 
Moroccan boys vvith imitation cars, motors or telephones, in a period vvhen these 
technological items are stili seldom, certaiııly make these boys better acquainted to 
them. 

I feel  inclined to say that in the sphere of  ludic activities, vvhere ancient and 
nevv types of  toys and games mix daily, one should speak of  subtle changes that 
reflect  and sometimes foreshadovv  technological, economic, social and cultural 
evolution. So, together vvith Marie E. Bathiche and Jeffrey  L. Derevensky, I feel 
"that children's game/toy preferences  might serve as convenient markers of 
societal changes." (1995, "Children's game and toys preferences:  a cross-cultural 
comparison", in International  Play Journal,  3, p. 59). 

But hovv to foresee  the influence  of  simple and relatively cheap electronic 
toys that nevertheless alvvays need nevv batteries to function?  Such an electronic 
toy vvas sold in the small Moroccan tovvn Midelt for  50 MAD (5 EUR or 6 $) in 
September 1999. In a popular quarter of  that tovvn, I vvitnessed the craze of  three 
tvvelve-year-old boys for  a simple electronic toy vvith tvvelve game possibilities 
(fıg.  14). Although no origin is mentioned on this toy called Apollo, it probably 
vvas made in an Asian country and smuggled into Morocco from  Spain. This 
electronic toy had already been handed över betvveen two or three friends  before  it 
came into the hands of  the actual ovvner and it vvas certainly to be given to other 
boys of  the peer group vvhen the boy using it has tried it out. 

In general, one can claim that the self-made  toys are quite quickly declining 
in the cities, a fevv  exceptions lefit  aside, such as toy-cars or toy-vveapons made by 
boys. Moreover, the traditional self-made  doll seems as good as forgotten  in these 
cities, at least I have not found  one made recently by a city girl in Morocco. 
Nevertheless, a lot of  children, largely but not exclusively in rural areas, stili have 
much fun  in creating their ovvn toys. The recent examples I have found  ali över 
Morocco are sufficient  proof  for  this. Yet, the availability of  nevv material, for 
example plasticine that novv can be bought in the little grocery shops of  Moroccan 
tovvns, combined vvith the influence  of  schooling and television programs might 
stimulate a child to create something completely nevv such as the toy-dinosaur 
made by an eight-year-old boy (fıg.  15). In June 2000, I found  another exaınple of 
the children's creativity in using nevv material, in this case the packaging of  a 
liquid that after  freezing  becomes a lolly. The plastic packaging of  this in Morocco 
made Yamuzar lolly is about 19 cm long and 3.5 cm vvide. Once the lolly has been 
eaten, the packaging is used for  a little game. The child blovvs up the packaging, 
rolls it up starting vvith the open end, keeps it rolled up in his hand vvith the rolled 
part betvveen thumb and index, and then suddenly releases the rolled part near the 
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cheek of  another child. If  done by surprise and in the correct way, the viewed child 
jumps up and everybody starts to laugh. The fun  of  the game is to be able to do it 
by surprise to someone as the children ali keep this packaging vvith them. In his 
book on Kpelle childhood David F. Lancy notes that the children could be quite 
innovative (p. 178). The same creativity is also shovved by other African  children 
such as those from  the Waso Boraana of  Kenya (Aguilar, 1994, p. 34). 

4. Conclusion 

During the whole tvventieth century but more clearly during the second half 
of  that century, the changing coııditions of  Saharan and North African  families 
regularly provoked a loss of  interest in the transmission of  the adults' and the older 
children's knowledge and experience onto the young children, especially when 
there is a migration from  village to town and/or a devalorization of  the mother 
toııgue. So, non-industrial communities and families  should not be seen as static 
groups but as dynamic entities. Surely, the last word has not been said about the 
opposing trends of  conservatism and innovation in children's culture, play 
activities and toys as arguments for  the prevalence of  the one or the other can be 
equally supported. 

The historical perspective in my fıeldwork  is limited to three geııerations. 
Nevertheless, I suggest that it offers,  by studying children's play, games and toys. a 
useful  approach to recent evolution and change, looking backvvard through the 
memories of  adults and looking forvvard  through the children's elaboration of  their 
future.  Information  from  the bibliography and the museum collections enlarges this 
period and in this case of  the Saharan and North African  play activities and toys the 
covered period spans the whole tvventieth century. The available data show that the 
children from  these areas concentrate their play on the present and on their 
personal immediate future  in relation to, probably idealized, real life  situations. 
Together vvith some other scholars, I see play, games and toys as a majör 
characteristic of  childhood and therefore  I think that a changing African  childhood 
can be adequately illuminated by studying the evolution of  these children's ludic 
activities (17). 

Before  rounding off  this article, it is necessary to draw the reader's attention 
to some limits and problems that hinder the analysis of  the data on North African 
and Saharan play activities, games and toys. The first  problem is related to the 
bibliographic and museographic sources as the authors and collectors did not 
always proceed vvith the same scientifıc  attitude. Precision at the etlmic and 
geographic level is sometimes lacking when an author or collector attributes his 
information  to a certain population or region. Another unfortunate  restriction lies in 
the fact  that the toys are too frequently  described as objects and not as instruments 
of  play. So, the ludic activity is not analyzed vvith the same care as the toy itself. 
Finally, one ııotices here and there terminological inaccuracies regarding the terms 
and expressions describing the toys and the games in vvhich they are used. Another 
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limitation is directly linked to my fieldvvork  as the information  gathered here only 
speaks of  children betvveen three and thirteen years, for  boys possibly a somevvhat 
older age. So one vvill look in vain for  information  on infants.  The reasons for  this 
are multiple: it is difficult  for  a male researcher to enter the indoor female  domestic 
vvorld in vvhich the very young child grovvs up, outdoor play is an activity of  the 
already somevvhat older child, little children in need of  a toy often  transform  an 
object into a representative toy vvhereas making oneself  a toy comes later. Stili 
another problem is related to the almost complete lack of  research on play, games 
and toys done by researchers that have lived their childhood in the concerned 
regions. So much more remains to be done in the fıeld  of  the Saharan and North 
African  children's ludic heritage and its evolution than is achieved here. 

Taking into account these limits, my purpose in collecting ali the data at my 
disposal in a systematic and critical vvay, has been to elaborate a basic analysis that 
slıould stimulate fıeldvvork  to detect the specifıcity  of  local games or toys, on the 
one hand, and research to integrate the Saharan and North African  ludic heritage in 
the play activities, games and toys in other socio-cultural areas and in a vvorld-vvide 
perspective, 011 the other hand. For if  some aspects of  the play activities and the 
toys seem to be specific  to a given socio-cultural area, indeed even to a given 
community, family  or child, other play activities and toys seem to be universal. 

Although the theme of  games and toys, as vvell on a scientifıc  as 011 a 
practical level, receives very little attention in North Africa,  it is sure that the 
development of  preschool education and pedagogical innovation vvill necessitate 
the taking into account of  the play activities of  children, and it is here that a study 
of  local play activities and self-made  toys can fınd  its majör utility (18). But I think 
that my research can also be useful  for  cross-cultural analysis, for  intercultural and 
peace education and for  making this Saharan and North African  ludic heritage to 
become part of  the children's global cultural heritage. 

The usefulness  of  the Saharan and North African  ludic heritage is not limited 
to North Africa  and the Sahara or to the Third World as it is quite possible to 
integrate it in vvhat is called intercultural pedagogy, peace education or mundial 
education, for  example in Western Europe vvhere many immigrants from  these 
regions settled dovvn decades ago (19). 

As a volunteer of  the Ghent Committee for  UNICEF in Belgium, I vvorked 
out a small project I like to entitle "the vvorld at play: intercultural education 
through play". Within this project I started in 1989 to vvork vvith a preschool groııp 
of  children of  about five  years. I shovved them a short series of  slides referring  to 
the games of  imitation of  the Ghrib girls and boys of  the Tunisian Sahara. In this 
series of  slides are shovvn and the reality and the imitation of  this reality in the 
ludic activities. The themes evoked are the life  in the desert, the oasis, the animals, 
the household, the spinning, the vveaving and the modernization of  nomadic life. 
After  the children have seen and commented the slides, I asked them to look for 
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some advantages of  living in the desert and some disadvantages of  life  where they 
grow up as well as for  some ineonveniences of  life  in the desert and some pleasant 
aspeets of  life  in their homes. The children spoke, for  example, of  the sunny 
weather, the free  space, the availability of  play-mates in the desert in contrast to the 
rainy weather, the danger of  playing outside, the loneliness of  a lot of  children in 
Belgiunı or the scarcity of  vvater, food,  toys and luxury goods in the desert versus 
the abundance of  ali this in Belgiunı. After  playtime, the girls and boys were 
divided in several little groups. Each group made something to create an oasis 
village. 

Some children made a copy of  the houses they did see on the slides, others 
made a palm tree, a well, a dromedary and so on. The materials at their disposal 
were waste materials, plasticine, building blocs, green pipe cleaners and cardboard 
tubes of  kitchen rolls. As I mentioned at the beginning of  the sessioıı the 
relationship betvveen the transhumance of  Saharan nomads and that of  the modern 
nomads of  circuses and fairs,  some children created vvith Lego blocks a caravan 
pulled by a horse vvith its rider. 

Another task vvas to find  among plastic animals those vvho can live in the 
desert and the oasis. At the end, the children learned a little song vvith a more or 
less knovvn repetitive simple melody but vvith adapted vvords. Then they vvalked 
around their oasis village vvhile singing and imitating the vvalking of  a dromedary. 

Since this experience, I used the same approach to the intercultural from  the 
fırst  to the sixth year of  the primary school, each time during one hoıır. In the class 
1 used a video of  tvventy minutes on the vvay children from  Kenya in East Africa 
live and play, a video realized for  the Dutch Committee for  UNICEF. This vvay 
some Ghent children vvere confronted  vvith a quite different  material situation and 
family  life  but they also savv that the Kenyan children are creative in the making of 
their toys. This brought more than one primary school child to expıess 
spontaneously its admiration for  this creativity and knovv-hovv. After  the video, the 
same vvay of  opposing vvhat the pupils like or dislike in their ovvn life  and that of 
the African  children is vvorked through. As I give this intercultural program in the 
lessons of  religion or lay ethics, the teacher often  continues this approach in a 
subsequent lesson and/or gives the children the possibility to make toys vvith vvaste 
material they bring from  their homes. So doing a small pedagogical project is 
elaborated possibly giving rise to an exposition of  the toys, designs and stoı ies 
realized during this intercultural education program. 

Another experience, I have lived through in April 1992, brought ıııe into 
contact vvith tvvo groups of  completely or partially deaf  children. The program 
lasted for  half  a day. As the possibilities of  verbal expression are limited, I stressed 
the visual aspect by shovving fırst  the already mentioned video follovved  by a series 
of  50 slides on the life  and the games of  the Ghrib children. Aftervvards  the pupils 
of  the specialized primary school made toys, musical instruments and so on, just as 
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they had seen on the video and the slides. This fırst  attempt clearly shovvs the 
usefulness  of  such an approach, although it would be necessary in order to be more 
efficient  to insert in the pedagogical process an introduction of  at least one hour to 
transmit to such deaf  children the verbal information  that makes the visual 
information  more easily understood. 

In the context of  a UNICEF-day, organized by the Ghent Committee for 
UNICEF on May lOth, 1998, it became once more clear that children are easily 
stimulated by examples of  toys made by Moroccan children to create themselves 
toys with waste material. 

What I found  very stimulating and useful  in these ludic approaches to 
intercultuıal education is, next to the stimulation of  the creativity and personal 
effort  of  these Ghent children, the promotion of  a more positive image of  Third 
World children, an image that until then was unilaterally negative and based on 
images of  sick, miserable or from  hunger dying children, images one did see again 
in the news on Black Africa  in 1998, as if  this is the only reality of  Third World 
children. 

The results of  these pedagogical actions have convinced me of  the certainly 
limited but creative possibility to use ludic activities and toys for  an intercultural 
purpose. By doing this it may be feasible  to prepare young children to become 
adolescents and adults less prejudiced towards the social, cultural or ethııic 
minorities or majorities living vvith them, on the one hand, and towards peoples and 
societies of  foreign  countries on the other hand. But already in 1989, the 
Workgroııp for  the Encounter of  Cultures of  the Division of  Education of  the 
Council for  Cultural Cooperation of  the European Council included in its 
recommendations for  intercultural pedagogical activities the theme of  play and toys 
(GROUPE DE TRAVAIL POUR LA" RENCONTRE DES CULTURES, 1989, 
Experiences d'education  interculturelle.  Pistes pour activites pedagogic/ues 
interculturelles,  Conseil de la Cooperation Culturelle, Division de l'Enseignement 
Scolaire, Conseil de l'Europe, Strasbourg, p. 9-10). 

Therefore  it is necessary to link an 'intercultural approach of  the ludic'. into 
vvhich fits  my research, to a 'ludic approach of  the intercultural'. This is essential 
as the individual of  today, and surely the one of  tomorrow, vvill fınd  it diffıcult  to 
survive in a local and world-wide environment, more and more multicııltural and 
interdependent, if  he has not learnt to develop a personality able to understand ând 
the universality ând the specificity  of  the living conditions of  his own groııp and of 
the other societies ali över the vvorld. I hope that this way the youngsteıs and the 
adults can function  in a more appropriate manner in the multicultural societies that 
have developed recently in today's larger cities. 

Fiııally, I would like to direct the attention of  researchers and research 
institutes, especially those linked to non-western societies, to the evolution of 
childhood, play and toys in rural areas and in popular quarters of  tovvns. I have the 
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impression that there not enough efforts  and means are invested into research on 
children's cııltures. Yet, if  the situation of  children and parents should improve in 
these areas and if  the desertion of  rural areas has to be diminished, a better 
understanding of  childhood and its evolution will be indispensable. 

Notes 

(1) This fıeldwork  and my research up to 1992 has been fınanced  by the 
Belgian National Foundation for  Scientifıc  Research, Brussels. 

(2) The analyzed ethnographic, linguistic and other literatüre can be found  in 
my book Saharan  and  North  African  Ludic  Heritages.  Commented 
Bibliography  on Play, Games and  Toys,  NCFL website: 
http://www.hh.se/ide/ncfl/Publications.html 

(3) In 1975 I had the opportunity to go to the Arbeitsstelle fur 
Humanethologie of  the Max Planck Institut fur  Verhaltensvvissenschaft  in 
Percha bei Starnberg (Germany), where Irenâus Eibl-Eibesfeldt 
introduced me to human ethological research and lended me the 
ııecessary film  equipment. The filming  among the Ghrib resulted in a 
16mm black and white film  of  about one hour on relations between 
children and between adults and children filmed  according to the human 
ethological and ethnographical method (1975) and an ethnographic 
16mm color film  on the making of  a doll by a girl (1975). I have given 
these unpublished films  to the archives of  the Nordic Center for  Research 
on Toys and Educational Media. There exist also a published video on the 
making of  Moroccan dolls: Rossie Jean-Pierre, Rossie Souad, Bjöm 
Sterner, 1998, Homemade  Dolls  from  Morocco,  Nordic Center for 
Research on Toys and Educational Media, 18 minutes. 

(4) See the chapters "Girls' Dolls: a Social Semiotic Approach" in my book 
Toys,  Culture  and  Society.  An Anthropological  Approach with Reference 
to North  Africa  and  the Sahara  (1999) and "Socio-Semiotic Analysis" in 
my book Saharan  and  North  African  Ludic  Heritages.  The  Animal in 
Play, Games and  Toys  (2001). 

(5) See the chapter "Toys, Sociocultural Reproduction and Continuity" in my 
book Toys,  Culture  and  Society.  An Anthropological  Approach with 
Reference  to North  Africa  and  the Sahara  (1999). 

(6) See the chapter "Toys and Creativity" in my book Toys,  Culture  and 
Society.  An Anthropological  Approach with Reference  to North  Africa 
and  the Sahara  (1999). 
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(7) I here refer  to the very important book of  Lancy David F., 1996, Playing 
on the Mother-Ground.  Cultural  Routines for  Children's  Development, 
The Guilferd  Press, New York-London, XII + 240 p., ili., in which he 
analyzes the growing up of  children, especially betvveen six and thirteen 
years, among the Kpelle of  Liberia. 

(8) An interesting example of  as vvell the continuing influence  of  traditional 
childcare among the Samburu and Turkana of  Kenya as of  its adaptation 
to changing childhood situations, is found  in the 'Lmvvate' system in 
vvhich grandmothers and also traditional play activities, songs, poems and 
stories play a crucial role (see Bouma Joanna, note 17). 

(9) A special number of  the Moroccan revievv 'Enjeux' on the toy trade, 
published in 1993, shovvs that this upper class, stimulated by the audio-
visual media, undoubtedly is started of  on vvhatever is the fashion  in 
Europe. One reads in this revievv that a contagion similar to a cultural 
transfer  exists of  vvhich the best example is that of  the famous  Barbie 
doll. Novvadays, a little Moroccan girl of  good family  needs to have the 
vvhole outfıt,  the Barbie house vvith its furniture,  the complete set of 
Barbie dresses, Barbie's Ferrari and her fiance.  Something vvith vvhat to 
create a vvorld conform  to the Occidental cultural stereotypes. The same 
phenomenon exists among the boys but the fashions  are different.  At this 
moment robots of  the Terminator kind are the best sold ("Le marche du 
jouet", 1993, in Enjeux, le Magazine de l'Entreprise et de l'Economie, n° 
58, novembre, Maroc, p. 32-38, p. 35-36). 

(10) Translation of  the French statement by A. Radi in his article 
"L'adaptation de la famille  au changement social dans le Maroc urbain", 
as quoted in A. Dernouny et A. Chaouite, 1987, Enfances  Maghrebines, 
Afrique  Orient, Casablanca, 164 p., p. 62. 

(11) Some references  to changes in Ghrib childhood are given in Rossie, 
1993, "Children's Play, Generations and Gender vvith Special Reference 
to the Ghrib (Tunisian Sahara)", in Gougoulis Cleo, ed., Special  Issue  on 
Children's  Play, Ethnographica IX, Peloponnesian Folklore Foundation, 
Athens, 256 p , p.193-201, ili., Greek text vvith the illustrations p. 57-69, 
p. 194-195. My examples of  changes in Moroccan childhood have been 
up to novv limited to changes in play and toys (see Rossie, 1999, Toys, 
Culture  and  Society,  chapter 9; Rossie, 1999, Saharan  and  North  African 
Ludic  Heritages.  Children's  Dolls  and  Doll  Play, 3. Socio-Cultural 
Aspects; Rossie, 2001, Saharan  and  North  African  Ludic  Heritages.  The 
Animal in Play, Games and  Toys,  3. Socio-Cultural Aspects. 
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(12) The industry and services closely or distantly related to the child make a 
real effort  to change the values and attitudes of  the Moroccan middle 
class stimulating directly the individuality of  their children and 
youngsters (see underlined text), their insertion in the Western way of  life 
and their participation in the post-industrial culture and the consumer 
society, as clearly signifıed  in the photomontage serving as flashy  eye-
catcher of  the publicity material for  a children's fair  as described below, 
but also by trying to convince the parents of  the necessity of  their 
products and services for  the optimal physical and psychological 
development of  their children. 

It is from  this point of  view that, according to the French advertisement, 
the fırst  edition of  the "Salon de l'Enfant"  is organized in Agadir from 
July 12 tili September 30, 2000. Co-organized by Eve Communication 
and Grama Pub, vvith the collaboration of  the Proviııce of  Agadir, the 
City Council and the Chamber of  Commerce and industry, this fair  will 
take place at the Espace Atlantic, an ideal spot nevvly created to organize 
specific  manifestations.  Facing the Agadir Corniche at a strategic spot, 
this exhibition Iıall is well situated for  expositions during the sumıner 
holidays, a.o. a children's fair  for  children betvveen tvvo and eighteen 
years. A fırst  part consists of  an exposition of  products and services. The 
second part consists of  a 7,000 m2 amusement park of  vvhich 1,500 nı2 
serves as another exposition hail. In this hail several firms  from  the food. 
toy, clothing, electronic equipmeııt and educational play sectors vvill 
present their nevv products. A children's fashion  shovv is to be organized 
vvith the participation of  several children. Activities and games vvill also 
be available. Other child related activities are programed such as 
meetings betvveen professionals  of  the concerned sectors, professional 
bııyers, parents and children as to create the opportunity for  giving 
suggestions and to participate in the success of  the happening. The 
principal goal of  this fair  is to offer  children a space for  free 
expression, for  letting of  steam and for  learning in an adapted 
environment. The project also inscribes itself  in the promotion of 
tourism in Agadir. The children vvill be the first  beneficiaries  as an area 
of  encounter for  the children of  the Kingdom's differeııt  regions is 
created. At the same time the regional associations promoting children's 
rights vvill have the opportunity to make themselves knovvn. Several 
journalists have been invited to closely monitor this event (announced on 
the vvebsite Nevvs.Central - http:/news.central.co.ma - toute l'actualite 
marocaine 24h sur 24lı en langue française,  9 July and 9 August 2000 -
http://news.central.co.ma/promo/planete/default.asp. 

The lıeading for  this advertisement of  a Salon de l'Enfant,  for  the first 
time in Agadir but not the fırst  one in Morocco as there already vvas a 
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•'Premier Salon de l'Enfant"  in Casablanca between December 16 and 26. 
1993, shows diagonally and from  top to bottom a boy of  about twelve 
years, a girl of  about ten years dressed and moving her arms like a cheer-
leader of  an American football  team and another boy of  aboııt five  years, 
both boys having an electronic toy in their hand. 

What also seems signifıcant  to me is that the promotors of  this children's 
fair  put forward  as the principal utility of  their project for  the children 
themselves the availability of  an area of  encounter for  the children of  the 
different  Moroccan regions, as if  the natural environment of  the sunny 
beach and the sea have become unadapted for  this purpose. 

(13) For my talk at the congress a series of  59 slides has been used. 
However, most of  these photographs can be found  in the fıgures 
illııstrating my books. 

(14) Gilbert J.M. Claus told me that the Ghrib girls actually also make doll 
heads cut out in a piece of  cardboard or vvhole dolls with textile fabrics. 
Ali the information  on the Ghrib from  1978 onvvards has been told to me 
by dr. Gilbert J.M. Claus, Department of  African  Languages and 
Cultures, University of  Ghent, Ghent, Belgium. 

(15) Dolls made by Saharan and North African  boys are exceptions and if  so 
they represent vvarriors, notable men, dromedary or horse riders. 
herdsmen or mule-drivers. See Rossie Jean-Pierre, 1999, Saharan  and 
North  African  Ludic  Heritages.  Children  's  Dolls  and  Doll  Play. 

(16) Yet, Tuareg girls do make toy dromedaries mounted by a male doll or 
sometimes a female  doll, just as the girls of  the Moors do. See Rossie 
Jean-Pierre, 1999, Saharan  and  North  African  Ludic  Heritages. 
Children  's  Dolls  and  Doll  Play. 

(17) Interested readers can also fınd  information  on African  childhood. play 
and toys, and its evolution in the following  recent docııments: 

Aguilar Mario L., 1994, "Portraying Society through Children. Play 
among the Waso Boorana of  Kenya", in Anlhropos,  International Review 
of  Anthropology and Linguistics, n° 89, Anthropos Institut, Berlin, p. 29-
38. 

Bernard van Leer Foundation, 1994, Building  on people 's  strengths: 
early childhood  in Africa,  The Hague, 64 p., ili. 

Booker Salih, 1995, W  e are your children.  The  Kus  handa  early 
childhood  education  and  care dissemination  programme.  Zimbabwe 
1985-1993, in Early Childhood Development: Practice and Reflections, 
Nıımber 7, Bernard van Leer Foundation, The Hague, 88 p., ili. 
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Bouma Joanna, 2000, "Kenya: In the enclosure", in Early  Childhood 
Matters,  the Bulletin of  the Bernard van Leer Foundation, Berııard van 
Leer Foundation, The Hague, p. 30-36, ili. 

Claus Gilbert J.M., 1997, Grossesse, ııaissance et enfance.  Us et 
coutumes chez les Bedouins Ghrib du Sahara tunisien, in Conception, 
naissance et petite enfance  au Maghreb,  Les Cahiers de l'IREMAM, 
9/10, Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et 
Musulman, Aix-en-Provence, p. 181-208, 5 ili. 

Delaroziere Marie-Françoise et Massal Michel, 1999, Jouets  des  enfants 
d'Afrique.  Regards  sur des  merveilles  d'ingeniosite,  Edisud, Editions 
UNESCO, Paris, 159 p. ili. 

Dembele Nagognime Urbain, 1999, "Enfants  Saheliens, ces ancetres 
descendus du ciel" (Mali), in Brougere Gilles et Rayna Sylvie, 1999, 
Culture,  Enfance  et Education  Prescolaire  - Culture,  Childhood  and 
Preschool  Education,  Unesco, Üniversite Paris-Nord et INRP, Paris, 264 
p„ p.171-189. 

Early  Childhood  Matters,  the Bulletin of  the Bernard van Leer 
Foundation, The Hague, the Bernard van Leer Foundation can be 
contacted at http://ww.bernardvanleer.org - email: registry@bvleerf.nl 
(the bulletin Early  Childhood  Matters  can be obtained free  of  charge). 

El Andaloussi Khalid, 1999, "Petite enfance  et education prescolaire au 
Maroc", in Brougere Gilles et Rayna Sylvie, 1999, Culture,  Enfance  el 
Education  Prescolaire  - Culture,  Childhood  and  Preschool  Education, 
Unesco, Üniversite Paris-Nord et INRP, Paris, 264 p., p. 101-115. 

Lancy David F., 1996, Playing  on the Mother-Ground.  Cultural  Routines 
for  Children's  Development,  The Guilferd  Press, New York-London, XII 
+ 240 p., ili. 

Salamone Frank A. and Salamone Virginia A., 1991, "Children's Games 
in Nigeria Redux: A Consideration of  the 'Uses' of  Play", in Play and 
Culture,  Human Kinetics Publishers Inc., Champaign (IL), volume 4, p. 
129-138. 

(18) For a discussion of  preschool education in Morocco see El Andaloussi, 
1999 (see note 17). 

(19) David F. Lancy discusses the problem of  using local culture and 
playforms  in education in his book on Kpelle childhood in Liberia, p. 
197-198. 
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RITUEL SOCİAL ET PROJET ED U C A TIF D A N S LA 
CONSTITUTION DU PARC A JOUETS DU JEUNE E N F A N T 

(Etudes sur la representation ct la valeur du jouet pour les ıııeres françaises 
d'enfants  de moins de 7 ans) 

GILLES BROUGERE 

Pourquoi achete-t-on des jouets aux enfaııts?  Qui les achete, â qııelles 
occasioııs et en fonction  de quelles valeurs et representations attribuees a ces 
objets? C'est â ces questions que nous aimerions repondre â travers ce texte. II 
s'agit d'aboıd de rompre avec l'evidence, pas si ancienne qııe cela, qııe l'enfant  a 
besoin de jouets et qu'il faudrait  done lui en fournir.  II nous faut  remonter en deçâ 
d'une telle affırmation  et comprendre pourqııoi l'on estiıne que l'enfant  a besoin de 
jouets. qu'i! faut,  dans son environnement quotidien disposer un certain nombre, et 
bieıı souvent un nombre certain, de ces objets. Pour cela nous avons etudie les 
representations que produisent les meres d'enfants  de moins de 7 ans. II s'agit des 
enfants  qui dependent done le plus des clıoix des parents, mais c'est durant cette 
periode qu'emerge egalement une autonomie enfantine  dans l'accumulation de 
jouets. 

Aujourd'hui nombre d'acteurs justifıent  le jouet â partir d'un souci de 
developpement oıı d'education de l'enfant.  S'agit-il d'une rationalisation d'un 
processus qui a son sens ailleurs ou de la raison meme de l'achat de jouets? On ne 
peut, en effet,  se contenter d'analyser les discours des parents pour mesıırer les 
references  â l'education au sens large (c'est-â-dire ineluant le discours plus 
psychologique et moderniste relatif  au developpement). Sans recuser l'interet des 
discours (nötre propre enquete les prenant largement en coınpte) il impoıte de leıır 
associer deux aııtres dimensions: d'une part celle des faits  sociaux relatifs  â la mise 
â disposition de nouveaux jouets pour l'enfant,  d'autre part la produetion sociale du 
discours educatif  lui-meme â travers la vulgarisation par les magazines specialises 
et les fabricants  de jouets d'un ensemble de conceptions doııt on eherehera en vaiıı 
la justification  scientifıque  (Martin & Caro, 1985, Brougere, 1995, Smith, 1995, 
Sutton-Smith, 1997). 
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Nötre approclıe part du principe que l'idee d'une valeur educative du jouet 
ırest en aueun eas une verite dont les differents  aeteurs sociaux seraient plus ou 
moins proehes, mais une des modalites parmi d'autres qui permettent de donner du 
sens au jouet, â ses modes de consommation et â la relation entre adultes et enfants 
qu'il exprime. 

Ce texte a done pour but de proposer des hypotheses et des pistes d'analyse 
pour eomprendre ce qui fonde  la constitution du pare â jouets pour des enfants 
français  de la naissance â 7 ans. La notion de pare â jouets, empruntee â George 
Redde (1984, 1992), designe l'ensemble de l'environnement en matiere d'objets 
ludiques dont dispose chaque enfant.  II s'agit de mettre Paccent non pas comme 
c'est le plus souvent le cas, sur ce qui motive l'achat de chaque jouet pris 
individuellement, mais, achats apres achats, dons apres dons, sur la constitution 
d'un pare dont on verra qu'il ne provient que partiellement des parents. 

Acheter des jouets c'est construire un dialogue avec l'enfant,  lui donner une 
place, l'inserer dans un systeme de consommation et de don, lui conferer  un espace 
social et produire des signifıcations  quant au röle qui est le sien. A travers les 
systemes de dons et les valeurs attribuees au jouet, c'est de place de l'enfant  dans la 
societe qu'il est question. En mettant â sa disposition un ensemble d'objets on 
produit par la meme occasion l'enfance  comme objet social. L'enfant  comme etıe 
non pas biologique mais social est construit â travers les aetes et les representations 
qui le visent (James & Prout, 1990; James, Jenks & Prout, 1998). La relation au 
jouet est un des supports importants aujourd'hui de cette construction sociale. 

Pour analyser la constitution du pare â jouets des enfants  de moins de 7 ans 
nous avons, depııis 1998 menes une serie d'enquetes aııpres de meres de jeunes 
enfants.  La premiere s'appuie sur 40 entretiens approfondis  avec des meres 
d'enfants  de 0 â 6 ans (realises en 1998) qui avaient pour objeetif  de eomprendre 
comment les jouets arrivaient dans la famille.  Dans un deuxieme temps, nous avons 
realise une enquete par teleplıone aupres de 300 meres (en 1999) sur le meme sujet 
mais â partir d'un questionnaire ferme  pour l'essentiel des questions. Enfın  en 2000 
nous avons realise une enquete par questionnaires auto-administres (300 nous ont 
ete retournes et ont ete traites) sur la place du jouet dans les differents  rites et 
occasions de cadeaux pour l'enfant  de moins de 7 ans. A ces donnees, nous 
ajouterons celles qui soııt issues des enquetes SOFRES/NPD sur la consommation 
des menages en matiere de jouets, realises sur de tres larges echantillons (de l'ordre 
de 2000 families)  en 1998. 

1 - Quantite et diversite des jouets 

Une des caracteristiques du jouet contemporain est sans doute son 
abondance dans un grand nombre de families.  Nous ne possedons pas d'etudes qııi 
permettraient de connaître le nombre de jouets possedes par les enfants  selon l'âge. 
Nous connaissons par contre la variation selon l'âge des sommes consacres en 
moyenne â chaque enfant.  L'evolution est interessante, dans la mesure oıı la 
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deuxieme annee marque un faiblissement.  Passes les cadeaux de naissaııce et le 
plaisir de la nouveaute, et avant que l'enfant  ne se manifeste  par ses demandes, les 
parents et autres donateurs marquent le pas. De 3 â 5 ans nous sommes dans les 
annees oîı l'enfant  reçoit le plus de jouets. A six ans les doııs decroissent et la chute 
va s'accelerer dans les annees suivantes. Cela justifıe  parfaitement  de se concentrer 
sur la tranche des 0 - 7 ans. 

Repartition des depenses par enfant  (en francs)  par I'âge de Putilisateur -
France NPD - 1998 

•1998 1 458 1 433 1 196 1 820 1 771 1 834 1 652 1 345 1 250 
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Nous avons, dans nötre questionnaire, demande aux meres d'evaluer, â partir 
d'une serie de fourchettes,  le nombre de jouets possedes. Cette evaluation doit etre 
consideree comme un indicateur subjectif  sous-estimant sans doute le nombre de 
jouets. La majorite des meres situe ce nombre de jouets entre 20 et 50 (56%). Bien 
entendu ce nombre augmente avec l'âge des enfants. 

En revanche le nombre de jouets avec lesquels l'enfant  joue regulierement 
est plus ı estreint, de 3 â 5 jouets pour 32%, 10 jouets pour 31%. Seules 19% des 
meres donnent un chiffre  egal ou superieur â 20. II n'y a que trois personnes pour 
declarer que leur enfant  ne joue avec aucun jouet (1%) et la moyenne se situe â 16 
jouets. 

Dans ce contexte d'une abondance de jouets et d'un decalage importaııt entre 
jouets possedes et jouets regulierement utilises, le sentiment du trop de jouets est 
tres present. 
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L'avis sur la possesskıı de jouete 

• Beaucauptropde jurts 

I Ihpeutropdejcuîts 

• .kuteceefrtlfaidp 
jouets 

• Rısas«zdr jouefe 

54% des meres ont le sentiment que l'enfant  a plutöt trop de joııets, alors que 
l'idee d'un manque de jouet est quasiment absente (avec trois personnes evoqııant 
comme raison le fait  que l'on ne fait  pas assez de cadeaux â leur enfant).  Si l'enfant 
a trop de jouets c'est parce qu'on lııi fait  trop de cadeaııx (39%), et la preuve en est 
qu'il nejoue pas avec (40%) oıı qu'il joue toujours avec les memes (31%) 

L'âge a ııne incideııce sur cette vision: les meres sont plus nombreuses â dire 
que l'enfant  a beaucoup trop de jouets quand il est plus âge (26% quand il a plus de 
3 ans contre 13% quand il a moins de 3 ans). Reciproquemeııt les meres sont plus 
nombreuses â dire que l'enfant  ajuste ce qu'il faut  de jouets quand il a moins de 3 
ans (52%) que quand il a plus de 3 ans (38%). 

Le jouet ne fonctionne  pas dans l'esprit des meres comme le livre dont 
l"accumulation est sans doute plus legitime. Son encombrement, le fait  que certains 
jouets ne soient pas oıı plus utilises, conduit â l'impression d'une abondance 
excessive qui impose l'idee, sans doute plus theorique que vraiment mise en ceuvre 
dans la pratique, que l'enfant  ne doit pas avoir trop de jouets. 

80% des meres pensent qu'un enfant  ne doit pas avoir trop de jouets. Les 
entretiens permettent de preciser la vision des meres par rapport â l'abondance. Elle 
est en effet  nuancee par l'idee que c'est un trait general, et qu'en allant â l'exterieur 
de la famille,  on trouve des chambres avec plus de jouets (doııc cette fois  vraiment 
trop mais ehez les autres). Ce qui fait  que l'abondance est conforme  â la moyenne: 
"il reçoit comme les autres "; "Elle en a un peu beaucoup. Pas forcement  plus qııe 
les autres enfants".  Ce trop ne remet pas en cause l'interet du jouet, mais la 
difficulte  â construire un pare â jouets sans dechets: "II y a beaucoup trop de jouets 
qui ne lui servent â rien. II y en a tres peu, et c'est toujours les memes, qu'il 



utilise". L'ideal c'est un juste milieu entre trop et trop peu: "trop de jouets, l'enfant 
est perdu, ne se fixe  pas; pas assez il risquerait de s'ennuyer". Pour arriver â 
repondre aux besoins incertains il en faut  beaucoııp "parce qu'on ne peut pas faire 
autrement". L'ideal est utopique, ırıais justifıe  l'accuınulation de jouets. 

Un enfant  ne (k)it pas avoir 
tirede jouets 

mmaST  I 

• Tout â liut cfacoord 

• Rutdt (facco-d 

0 Pas tout â feit 
tTaccord 

• Pas dutout cfaccord 
J 

Cette abondanee est fınalement  acceptee comme garantie de la diversite, la 
variete justifıant  l'abondance: "je pense qu'on en a jamais trop dans la mesııre oıı 
iis sont tous differents".  Pour avoir une variete de jouets, il en faut  beaucoup. La 
variete est un critere essentiel pour nombre de meres qui considerent que le pare â 
jouets doit proposer des aetivites diverses: "Ils sont varies; ça touche tous les 
domaines"; "II en a beaucoup, il a de quoi faire,  il a de tout, enfın  ce qu'il a. pas ce 
avec quoi il joue, c'est assez diversifie.  Ça va du truc qu'il tıipote au mini-
ordinateur que des copains lui avaient offert,  je pense qu'il a de tout, jusqu'au 
velo." 

On decouvre ainsi un hymne â la diversite, mais celle-ci peut etre limitee par 
les goûts de l'enfant:  "C'est peut-etre pas trop diversifie,  mais en tout cas c'est ce 
qu'il aime. On essaie de lui prendre ce qu'il aime...". Avoir de tout c'est ne pas se 
limiter â l'educatif,  c'est permettre le defoulement,  l'imagination. Mais toutes les 
categories ne plaisent pas necessairement â l'enfant.  Les parents sont souvent â la 
reeherehe des manques, d'idees nouvelles pour enrichir le pare â jouets et 
contribııer â la diversite. 

Le principe de diversite est peut-etre Pelement le plus visible de la 
conception du pare â jouets, celui qui garantit justement que ce pare ne soit pas 
oriente dans une seule direetion: "Je suis pour la variete et je suis contente quand 
on lui offre  un jouet qu'il n'a pas, au contraire, il ne faut  pas qu'il se cantonne dans 
le meme type de jouet car il se lasse". 
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2 - La variete des donateurs 

Derriere la presence des parents, il y a, le plus souvent une mere et un pere 
qui peuvent differer  dans leur role. Le pere peut avoir en effet  un statut specifique, 
meme s'il est moins implique dans le choix des jouets, en particulier â travers les 
jouets achetes sans occasion. 11 va favoriser  volontiers une dimension plus ludique, 
plus liee au defoulement,  ou se faire  plaisir, offrir  â l'enfant  les jouets qu'il aiıne, 
ceux avec lesquels il a envi de jouer, se situant parfois  en partenaire de jeu. Quand 
la mere se reserve l'educatif,  le pere choisit le "clıahut". Dans bien des situations, 
les deux parents constituent un tout ne serait-ce que parce que la mere reçoit 
"delegation". 

Mais les parents ne sont pas seuls â constituer le pare â jouets. On peut voir 
parfois  combien leurs dons ne constituent qu'une partie, voir une petite partie des 
jouets de l'enfant.  Cela vaıie selon les families,  leur taille, leurs moyens, leur 
proximite. 

Repartition des depenses jouets par lien de parente 
- NPD - France 1998 

0-6 0-11 
Ans Mois 

En ce qui concerne les achats en valeur, les parents y contribuent pour 46% 
sur l'ensemble de la tranehe d'âge. Les personnes ayant un lien de parente autre que 
pere ou mere ont un poids plus important. L'apport des grands-parents est de 
l'ordre du quart des jouets. Ceux qui n'ont pas de lien de parente ont un röle moins 
important (de l'ordre de 10%) qui est plus fort  pour l'annee de naissance voiıe la 
deuxieme annee. II est â noter que le röle des parents est au plus bas cette meme 



premiere annee. II resulte des donnees quantitatives qııe le pare â jouets n'est qııe 
partiellement l'affaire  des parents. Les donateurs sont nombreux et les grands-
parents tres presents. La famille  voit son role croître quand l'enfant  grandit, alors 
que la premiere annee (voire la seconde) impliqııe une presence de donateurs 
exterieurs â la famille  ou aux ascendants de l'enfant. 

Les entretiens sont en coherence avec le sehema esquisse ci-dessus. En effet 
parmi les divers donateurs, les grands-parents sont tres presents. Ce sont apres les 
parents, parfois  meme avant, les principaux donateurs, d'autant plus presents que 
leurs petits-enfants  sont peu nombreux. Ils peuvent defendre  une autre conception 
du jeu, ou se laisser conduire par la mere. Tantes et oneles, marraines et parrains, 
mais aussi aırıis interviennent egalement et conduisent â la pluralite des jouets, voir 
leur abondance entre la naissance, les premiers Noels et les anniversaires. Cette 
pluralite de donateurs amene une diversite du pare â jouets par leurs appoıts qui 
peuvent parfois  etre originaux, tout au moins apporter des jouets auxquels les 
parents n'auraient pas pense: "Ça eqııilibre bien les jeux". Des ententes permettent 
dans certains cas d'acheter des cadeaux dont la valeur est plus elevee que ce que 
chacun pourrait faire. 

Ces donateurs exterieurs sont souvent attaches â faire  plaisir aux enfants  et 
tâchent soit direetement, soit par l'intermediaire de la mere, de trouver un jouet qui 
corresponde aux goûts, interets ou desirs de l'enfant.  "C'est certainement plus pour 
faire  plaisir â l'enfant  ou pour se faire  plaisir â eux aussi. Ils ne choisissent pas un 
jouet dans un but precis, educatif...  Ils aehetent un jouet parce qu'ils sont fiers  de 
lui payer un beau jouet ou parce que le gamin en a eııvie... ". Faire plaisir â 
l'enfant  c'est aussi se faire  plaisir, viser avant tout le jeu. I'affectif  et eviter les 
cadeaux trop serieux, sauf  â defendre  une conception du jouet et de Peducation, ce 
que font  certains grands-parents. 

C'est cependant au niveau de ces memes donateurs exterieurs que l'on va 
trouver les jouets les moins adaptes, et toute une iitanie apparaît: on offre  ce qu'on 
aiıııe de façon  egocentrique, on ne pense pas â l'enfant  ou aux aspects materiels 
(place dispoııible, bruit, solidite...). II faut  parfois  que le jouet offert  soit gros, ou 
bien le donateur se fixe  sur le cöte esthetique sans regarder l'âge, ou c'est trop 
souvent une peluehe (facile,  inutile, pas eher). II peut etre laid, bizarre, inutile et 
fragile.  une petite chose sans valeur et... sans interet. Certains aehetent en fonetion 
d'une conception qui ne rencontre pas forcement  l'adhesion de l'enfant  (jouets en 
bois, jouets educatifs,  jeux electroniques) d'autres connaissent mal les enfants  ou 
cet enfant,  le prennent pour un bebe alors que c'est un petit garçon (nous n'avons 
que le regard de la mere sur cette question qui n'est peut-etre pas traitee 
objeetivement!). 

Mais plus souvent ces donateurs apportent quelque chose auquel les parents 
n'auraient pas pense et qui fonetionne  bien. II sont alors les garants d'une variete, 
d'une ouverture du pare â jouets de l'enfant. 
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3 - Goûts et demande de l'enfant 

Les donnees du panel (remplis par les acheteurs de jouets) presentees dans le 
tableaıı ci-dessoııs montrent la place de la demande de l'enfant  telle qu'exprimee 
par l'acheteur. 

Depenses jouets (en milliers de francs)  pour les produits demandes par 
le destinataire- NPD - 1998 

% CA 

0-11 
Mois 

• Garçons • Filles 

Pour la periode de 0 â 6 ans revolus elle s'eleve â 31% et 32% des achats 
selon le sexe, mais avec une forte  difference  selon l'âge. Cette demande apparaît â 
2 ans (18,5% et 24,3%) et croît tres vite pour se stabiliser autour de 50%. A partir 
de 5 ans la moitie des jouets achetes sont demandes par l'enfant,  et cette 
implication de l'enfant  devient significative  (entre le cinquieme et le quart des 
jouets) des 2 ans. Les donnees qualitatives vont nous permettre de comprendıe 
I'attitude des parents et la logique de cette demande. 

Si le but de I'achat de jouets est de constituer un monde pour l'enfant,  pour 
qu'il s'amuse, il est important de prendre en compte ses goûts, ses interets, sa 
demande. Donner un jouet c'est faire  plaisir, meme si on peut le faire  en integrant 
un souci educatif.  Selon son âge on va done ehereher â connaître ses interets, en 
l'observant, en regardant ce qui l'interesse, â quoi il joue, en lui demandant ce qu'il 
souhaite. 11 importe de proposer des jouets qui seront utilises. 

C'est dans ce cadre que la demande de l'enfant  est consideree comme 
importante. Elle ne sürgit pas du neant. Elle est largement sollicitee, prodııite par 
les parents tres töt (autour de 2 ans, ce qui est conforıue  aux donnees quantitatives 
que nous avoııs analysees). L'enfant  va etre sollicite pour traduire ses desirs en 

12-23 2 Ans 3 Ans 4 Ans 5 Ans 6 Ans 
Mois 



matiere de jouets. On peut l'ecouter, le regarder reagir au\ publicites, lui proposer 
de faire  une liste (en cochant les jouets dans les catalogues). On attend de l'enfant 
qu"il participe au choix. 

La majorite (67%) des meres d'enfants  de moins de 6 ans pense qu'il est 
important de suivre les goûts de l'enfant. 

Suivreles goûts del'uıliınt 
pour adıeter un jouet 

Meme chez les moins de 6 ans on trouve une majorite (59%) de meres pour 
dire que l'enfant  sait ce qu'il veut en matiere de jouets. 

Son cııfant  sait tıvs bien les jouets 
qu'ilveut 

On trouve des scores plus eleves chez les 3 ans et plus (Tout â fait  d'accoıd: 
26% chez les moins de trois ans, 55% chez les trois ans et plus). Les meres 
d'enfant  unique sont plus nombreuses (21%) â ne pas etre du tout d'accord que les 
meres de families  de deux enfants  ou plus (9%). L'experience semble jouer un röle 
dans la capacite â decoder la demande de l'enfant.  Les families  plus favorisees  sont 
plus souvent tout â fait  d'accord (30%) que les families  moins favorisees  (20%). 
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Mais ce choix est complexe. L'enfant  peııt avoir un desir vagııe surtout s'il 
est jeune, il peut evoquer un type de jouets ou. et c'est tres frequent,  proposer une 
liste tıes large, pratique qui semble arranger les parents. Cela permet de concilier le 
choix de l'enfant  et la decision adulte. 

L'intervention de l'enfant  prend des formes  diverses, variables selon son 
âge, liees â l'attente meme des parents. II n'y a pas opposition entre prescription 
enfantine  et adulte â cet âge mais composition des deııx. II faut  en effet  eviter la 
deception puisqu"il s'agit avant tout de faire  plâisir â l'enfant,  mais parfois 
maintenir un certain niveau de surprise, surprise â laquelle ceıtains enfants  sont tıes 
attaches; mais il s'agit de ne faire  que de bonnes sıırprises! 

Les adultes developpent ainsi un processus pour faire  emerger une demande 
de l'enfant  meme si certains sont arnenes â la discııter. A cet âge les parents disent 
dans la plııpart des cas disposer du choix final,  tentent de raisoııner l'enfant,  de le 
"demotiver", parfois  adaptent, amenagent la demande en quelque clıose de plus 
conforme  â leur vision. 

La seııle demande conflictuelle  â cet âge est celle qui est faite  en magasin 
pour un achat immediat. Certains l'acceptent, d'autres la refusent,  d'autres encoıe 
la different.  Le refus  du "caprice" est souvent evoque. mais les pratiqııes sont 
diverses. Tous les enfants  ne vont pas dans des magasins avec leurs parents. 
Certains parents y amenent leurs jeunes enfants  pour les faire  clıoisir, meme si c'est 
diffıcile  pour les plus jeunes. Les resultats de l'enquete par telephone apportent des 
precisions â ce sujet. 

•1 J'accepte que mon en rant me rfeclame  unjouet dans un magasin 
• Je n'aime pas mais il m'arrive d'acheter 
• Je n'achete jamais quand l'enfant  reclame dans un magasin 
• Ne se prononcent pas 

40% 

30% 

20% 

10% 

0 % 

L'enfant  dans le magasin 
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II resıılte de ces differentes  strategies qııe l'enfant  contribue beaucoup, de 
façon  directe ou indirecte, â la constitution du pare â jouets. et d'autant plus que la 
valeur de plaisir est affırmee.  Dans ce cas la demande l'enfant  peut etre l'absolu. 
On trouve tous les degres, mais janıais l'idee que la demande de l'enfant  şerait 
illegitime en tant qııe telle. On craint simplement qu'elle soit sous influence 
(publicite â la T.V.) et done sans enracinement dans l'interet de l'enfant.  A partir 
du moment oü l'enfant  peut montrer (par son jeu) que son interet est reel bien des 
parents acceptent des jouets que par ailleurs ils n'apprecient pas. quitte â ne pas les 
aeheter eux-memes. 

Cette prise en coınpte de l'enfant  suit la progression suivante: 

- On le regarde vivre et jouer 

- On lui montre un jouet pour avoir sa reaction 

- On va avec lui dans un magasin pour determiner ce qu'il veut 

- On ecoute des demandes plus ou moins verbales 

- On choisit dans une liste qu'il a elaboree 

- On repond â sa demande explicite et precise 

Les donnees quantitatives ponderent les diverses strategies. 

Le choix du joue t 

0% 20% 40% «0% 80% 100% 

D Je regarde c om m en t et avec quoi m on enfant  joue 
• Je regarde ce qul plait â m on enfant 
Q J'econte mon enfant 
• Je demande a mon enfant  ce qu'il vent 
S Je 1'emmĞne avec m ol dans les magaslns 
• Pas besoin de l'avis del'enfant 
• II est trop jenne pour ten ir compte de son avis 
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Si l'on regarde les premieres positions, 1/3 des sııjets ne considere pas l'avis 
des enfants  quelle qu'en soit la raison. L'âge est un facteur  essentiel. Les 2/3 
integrent l'interet ou la demande, direete ou indireete de l'enfant. 

Regarder son enfant  jouer est le premier critere pour cette tranche d'âge. 
L'interet de l'enfant  est mediatise par l'interpretation des parents. Si l'on ajoute le 
deuxieme item (en deuxieme position: je regarde ce qııi plaît â mon enfant).  on 
s'aperçoit qııe la demande de l'enfant  est tres presente de façon  indireete. La parole 
de l'enfant  est moins presente (ecoute et demande), mais nettement plus presente 
pour les plus de 3 ans avec plus du tiers en premiere position. 

Nous pouvons terminer en soulignant que l'avis de l'enfant  est considere 
comme essentiel. Cette importance de l'avis croît avec le prix du jouet (ce qui est 
une façon  tres rationnelle de voir l'achat). II est considere comme plus important 
dans les families  plutot favorisees  (57% contre 44%). 

L ' a v i s d e l ' e n f a n t  e s t e s s e n t i e l » 

J ı ı s t d» n o l n ı J on e t e n t r e 5 0 F U n j o u e t de p l u s 
d e 5 0 F et 1 0 0 F d e d l O O F 

I l y a une veritable gradation et construction de la preseription enfantine, 
appelee par les parents qui eherehent d'une paıt â lui offrir  des jouets avec lesqııels 
il jouera, d'aııtre part â lui faire  plaisir, particulierement pour Noel. II est 
interessant de voir surgir et pris en compte une demande non veıbale de l'enfant. 
Mais les enfants  sont capables aussi d'emettre de façon  intense (repetition 
frequente)  une demande verbale que les parents ne peuvent ignorer. 

4 - Rituels et cadeaux 

Le jouet est fortement  marque par son statut de cadeau ("Un jouet c'est un 
cadeau, done on ne va pas l'acheter tous les jours"). Cela apparaît d'abord par sa 
relation aux donations rituelles que sont Noel et l'anniversaire. 

2 



Repartition des depenses jouets par type d'occasion 
NPD - 1998 

0-6 0-11 12-23 2 Ans 3 Ans 4 Ans S Ans 6 Ans 
Ans Mois Mois 

• Noel • Anniversaire • Autre occasion 

Noel avec pres de 60% des achats en valeur domine largement, suivi de 
I'anniversaire aııtour de 20%. II ne reste qııe 20% pour le reste (autres occasions ou 
absence d'occasion). Seule la premiere annee obeit â une autre logique qui est celle 
de Pannee de ııaissance. 

Noel et l'anniversaire sont d'autant plus importants dans le discours des 
meres que certaines considerent que les jouets achetes sans occasions ne sont pas 
vraiment des cadeaux. Dans les rituels, les jouets sont nombreux. 11 s s'inscrivent 
dans le don qui est en relation avec le plaisir fait  â l'enfant.  Un cadeau, c'est defini 
par le plaisir procure, la dimension affective,  la dimension relationnelle tres forte: 
"Cela prouve que l'oıı s'occupe de lui, qu'on s'interesse â lui ". Quelle que soit 
l'importance accordee au jouet, il s'inscrit dans ces rites institutionnalises du 
cadeau, avec un grand röle donne â Noel qui implique le jouet, cadeau par 
excellence. Et plus le jouet est ludique, conforme  au soulıait de l'enfant  plus il 
correspond â la logique du cadeau: "Trop de jouets â encastrer c'est froid  "; " Les 
vetements ne sont pas consideres par les enfants  comme des cadeaux". 
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Les differents  types de cadeaux offerts  pour Noel 

Argent 

Besoin 

Accessoires ehambre 

Livres 

Jouets 

Friandises 

Vetements 

NR 

mmwmwmmm 40% 
MHBBSBMI!MtllUILlltJ)!U<IJ 155% 

„ . . . / j m s m •  . 85% 

r^vssmms^aamm 97% 

M — I 59% 

178% 

13% 

L'anniversaire peut faire  plus facilement  l'objet de dons de vetement, meme 
si â cet âge un jouet est egalement important. L'investissement sur l'anniversaire 
depend de sa situation dans l'annee. Situe en ete, eloigne de Noel, il peut s'orienter 
vers les jouets d'ete, renouveler le rite du don de jouet. Plus pres de Noel la 
concurrence est importante, il peut s'en distingııer en accordant moins 
d'importance au jouet. Mais les pratiques varieııt selon les families. 

Les differents  types de cadeaux offerts  pour 
l'anniversaire 

Argent 

Besoin 

Accessoires ehambre 

Livres 

Jouets 

Friandises 

Vetements 

NR 

r 42% 

r 57% 

54% 

• 186% 

—— bzc 
:  : r 5 • 47% 

ff^ma-1^-^-—-n  83% 

14% 
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Ce cadeau suppose le plaisir, doit eviter toute deception meme si la surprise 
est un element important. II s'agit bien de repondre aux goûts, voire â la demande 
de l'enfant:  " Le cadeau c'est la demande de l'enfant;  en lui offrant  le jouet. je lui 
offre  un plaisir." La pratique des listes, des que l'enfant  en est capable, est 
freqııente.  A ecouter certaines meres on decouvre des pratiques qui sont tres 
proches des listes de mariage: l'enfant  dresse une liste etendue, clıacun pouvant â la 
fois  offrir  un objet qui pourra faire  plaisir â l'enfant  et qu'il a envie d'acheter. 

Le moment rituel de mise en scene du jouet est Noel, moment le plus 
universellement fete,  largement exploite par la distribution. moment oiı le jouet 
apparaît coıııme le cadeau premier. On comprend l'association entre Noel et jouet 
qui repose antant sur l'organisation de l'offre  que sur l'importance de l'eveneıııent 
au sein des families.  Occasion de regroupements familiaux  et de repas, il peut 
difficilement  se concevoir sans un cadeau â l'enfant.  Et, pour les moins de 7 ans, ce 
cadeau ne peut pas ne pas etre un jouet, meme si livres, vetements et friandises 
viennent completer la hotte de l'incontournable Pere Noel. 

Les autres rites obeissent â des logiques differentes.  Anniversaire et 
naissance releve d'un calendrier personnel et ne peuvent etre mis en scene dans 
l'espace public. Les magasins poıırroııt tout au plus offrir  des rayons specialises. 
L'anniversaire des moins de 7 ans reste lie au jouet, mais legerement en deçâ de 
Noel, le vetement pouvant plus volontiers etre offert.  On peut noter l'importance de 
l'anniversaire fete  avec des pairs. 35% des enfant  reçoivent des cadeaux â cette 
occasion (mais ils sont 58% â trois ans et plus). Iİs reçoivent un peu moins de 7 
cadeaux en moyenne, dont 5 jouets. 

Le vetement domine la naissance (92%), mais le jouet a su y gagner une 
deuxieme place (60%) qui traduit sans doute, au-delâ du ı ite social concernant les 
parents, une prise en compte du bebe coıııme une persoııııe qui merite un cadeau 
pour lui-meme. 

Pâqııes apparaît coıııme un eveneıııent important, meme s'il ne peut 
concurrencer Noel; mais le jouet y laisse la premiere place aux friandises  (74%). 
C'est plus la fete  du chocolat que du jouet. Cependant, sans doute du fait  d'efforts 
des distıibuteurs, le jouet n'y est pas absent (21%), meme s'il seıııble souvent 
limite â une tlıematique de saison qui lui offre  un maigre espace d'expansioıı. La 
perte d'une dent ou les etreıınes sont plutöt orientees vers l'argent. A l'enfant  de le 
transformer  en jouet et de se faire  son propre cadeau. 

Si la periode des vacances et la rentree des classes peuvent avoir une 
visibilite sociale, d'autres logiques concurrencent celle du cadeau. II s'agit de se 
doter du materiel (de loisir ou de travail scolaire). Mais les objets et les mises en 
sceııes des magasins contribuent sans doute â l'afficlıage  du temps coıııme retour 
regulier d'evenements similaires et done ritualisables. 
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Eııfın  noııs pouvons noter le succes d'Hallovveen, ou lâ encore il s'agit moins 
de cadeau que de ce doter des objets qui permettent de participer â ce rituel qui doit 
sans doute beaucoup â la mise en scene commerciale, mais qui a su trouver une 
place de façon  assez rapide. 

Les occasions non ritualisees et en consequences plus faibles  telles que 
voyage, separation, maladie, recompenses, apparaissent comme centrees sur le 
plaisir de l'enfant  (faire-plaisir)  â travers un trio de cadeau toujours present dans le 
meme ordre (jouets, livres et friandises)  que l'on peut considerer comme le "trio-
plaisir", c'est-â-dire de petits cadeaux destines â faire  un geste â l'egard de l'enfant, 
â lui montrer que l'on pense â lui. II est interessant de noter que le jouet domine ce 
trio. L'occasion declenchant un achat de jouet est plus sociale ou subjective que 
liee â la dimension rationnelle (apprentissage, developpement). Le jouet s'inscrit 
dans un rituel, associe les rituels sociaux aux rituels familiaux  ou plus personnels. 

Le jouet pourrait de lui-meme creer ses propres rites: apparition de 
nouveautes, sortie d'un film,  phenomene de mode. La distribution met largement 
en scene ces evenements qui permettent d'inciter au cadeau, â l'achat d'objets pour 
l'enfance  et de jouets, en dehors d'occasions ritualisee ou "legitimes". II est 
cependant difficile  de parler de rite pour de tels phenomenes et ils viennent sans 
doute largement nourrir les occasions ou rites qui s'etalent tout au long de l'annee. 
Les parents vivent la specificite  du cadeau ritualise, emballe, mis en scene, 
accompagne d'un repas. La ritualite traditionnelle offre  sans doute un fort  espace 
de resistance â une logique de consommation qui n'obeirait qu'au pur desir 
enfantin  (ou parental) alimente par les offres  successives mises en scene au sein de 
la distribution. Mais la realite est celle d'un conıpromis dans la mesure oü les 
objets achetes â l'occasion des rites traditionnels sont marques par la nouveaute, la 
mode et la succession de phenomenes d'autant plus forts  qu'ils sont ephemeres. 
Ainsi va le jouet inscrivant dans des structures sociales qui peuvent paraître 
traditionnelles, les formes  les plus contemporaines de la consommation. 

Cette pregnance de l'occasion rituelle (Seııles 24% des meres diseııt acheter 
un jouet sans occasion) conduit done nombre de meres â limiter les achats hors 
occasion pour les reporter sur ces occasions: "on a attendu une occasion, 
Tanniversaire, pour le lui offrir".  On note l'interet de l'enfant,  on aehete pour 
mettre de cote. Beaucoup de families  sont tres attachees â n'offrir  des jouets, en 
tout les cas des jouets â un prix signifıcatif  uniquement lors de telles occasions. 
Cela va ehez certains jusqu'au refus  de tout achat hors occasion. A l'oppose tres 
peu nombreux sont ceux qui declarent acheter en fonetion  des besoins de l'enfant 
sans tenir compte de l'occasion: "Parfois  c'est un achat comme un autre, parce que 
c'etait important qu'il ait cette chose lâ, â ce moment ". Entre les deux les pratiques 
sont variables, mais elles sont marquees par l'achat de petits jouets de moindre 
valeur (mais tout autant, voire plus, de livres, de feutres,  de cassettes video). II peut 
s'agir d'un achat â l'initiative des parents ou d'achats lors de la presence de 
l'enfant  en magasin. Nous l'avons dejâ evoque, il y a ceux qui refusent,  ceux qui le 
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pratiqııent systematiquement (le jouet lors des courses hebdomadaires, la petite 
voiture tous les 15 jours), ceux qui en font  une recompense si l'enfant  a ete sage, 
ceux qııi ne le font  que si l'enfant  manifeste  un interet solide. Beaucoup craignent 
de renforcer  une demande irrationnelle, une attitude capricieuse. C'est sans doute 
la situation la plus conflictuelle  (â cet âge) qui est evoquee par les meres, la 
demande hors magasin etant mieux acceptee oıı plus facile  â gerer, en particıılier 
par le renvoi aux occasions canoniques. La pluralite des donateurs, et pour certains 
de ceux-ci des cadeaux, permet de faire  face  â la demande de l'enfant  sans conflit. 

A cela s'ajoutent les jouets recompenses dans certains cas (certains evoquent 
meme le chantage), mais beaucoup disent refuser  cette pratique, le jouet de retour 
de voyage d'uıı parent, et tous les evenements qui dans la vie d'une famille  peuvent 
justifier  l'achat d'un jouet. 

Si le jouet a une presence hors des deux occasions principales evoquees. le 
discours est tres marque par les occasions rituelles. Seuls les enfants  les plus jeunes 
semblent justifier  des achats hors occasion, dans la mesure oü les rites ne font  pas 
sens pour eux. "Vivement Noel, elle a besoin de jouets" parole rapportee de pere. 

II f a u t  u n e o c c a s i o n p o u r 

a c h e t e r u n j o u e t 

0ouı 
M N O N 

U n j o u e t s 'ach£te p o u r N o e l 
ou l ' a n n i v e r s a i r e 

Jouet de molns Jouet entre 50F Un jouet de plus de SOF et 100F ded İOOF 

QOUI • NON 
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On s'aperçoit du poids de l'oceasion, forte  â partir de 50 F et dominante au-
delâ de 100 F (80%). Seııls les jouets de moins de 50 F apparaissent coıııme des 
objets qui n'ont pas besoin d'occasion pour etre offeıts.  Mais cette absence 
d :occasion est moins vraie pour les enfants  de plus de 3 ans (19% contre 10%). 
Entre 50 et 100 F l'occasion devient majoritaire poıır les plus de 3 ans (53% contre 
34%). Pour les jouets de plus de 100 F on accepte plus facilement  1'absence 
d'occasion pour les enfants  de moins de 2 ans (25% contre 14%). Mais il reste 75% 
â demander une occasion pour un jouet de plus de 100 F pour les enfants  de 2 ans 
et moins. Si l'âge limite l'importance des occasions, elle ne la supprime pas. Pour 
avoir le niveau de plus faible  de necessite d'occasion il faut  un enfant  de moins de 
2 ans et un jouet de moins de 50 F (10%). L'occasion est plus presente dans les 
families  de 2 enfants  oıı plus. La presence de plusieurs enfants  constitue ime 
pression pour le respect de l'occasion qui est, entre aııtres, un moyen de gerer la 
demande de l'enfant  et de traiter les differents  enfants  de façon  equitable. 

De façon  tres logique, les chiffres  relatifs  â Noel et l'anniversaire sont assez 
symetriques des precedents puisqu'il s'agit de l'occasion par excellence. On 
retrouve la meme difference  selon l'âge et l'importance de Noel et de 
l'anniversaire est plus forte  dans les families  de deux enfants  et plus (entre 50 et 
100 F: oui pour 55% contre 37%). L'activite de la mere sernble temoigner d'une 
tendance inverse rendant plus facile  l'achat d'un jouet hors occasion et hors Noel et 
anniversaire (26% de non contre 15%) 

Derriere cette importance de l'occasion, on peut voir le refus  d'une certaine 
gratııite de l'achat (saııf  pour des objets de faible  valeur). L'achat du jouet se 
jııstifie  par une logique sociale lors meme que les meres en reconnaissent 
l'importance dans la vie de l'enfant.  Toııt se passe comme si le jouet ne pouvait se 
justifier  de lui-meme. Et ceci pour integrer l'enfant  dans un contexte oıı les objets 
n'arrivent pas sans raison. L'arbitraire social (le rite de Noel oıı de l'anniversaire) 
est prefere  â une raison qui s'appuierait sur la defınition  d'un besoin de l'enfant. 
Sans doute par ce qııe ce besoin refere  majoritairemeııt au divertissement, au plaisir 
et marginalement â l'educatif. 

L'occasion c'est la possibilite de mobiliser tous les donateurs. La notion de 
fete  de l'enfant  est importante et s'accorde â cette image-plaisir du jouet. Qu'il 
s'agisse de Noel, fete  de tous les enfants,  ou de l'anniversaire, fete  singuliere d'un 
enfant,  le jouet sert â feter  l'enfant,  â l'introduire au plaisir, qui dans nötre societe 
est fortement  lie â la consommation. Offrir  un jouet sans ce contexte festif  seınble 
ne pas correspondre â l'idee du jouet que se font  nombre d'adııltes. Dans le meme 
temps on fait  plaisir â l'enfant  et on se fait  plaisir â soi-meme. Tout aussi important 
qııe le cadeau c'est la mise en scene de sa reception, "l'interet de voir l'enfant 
decouvrir l'objet, manifester  sa joie". 



La composition du pare â jouets est done fortemeııt  liee â cette ritualite 
sociale. Noel apparaît comme le principal pourvoyeur de jouets, arrive ensuite 
I'anniversaire, differant  selon sa place dans le calendrier, avec une concurrence 
d'autres objets, enfın  des petits objets tout au long de l'annee, ou en fonetion  de 
besoins specifiques  (jouets de plage l'ete). Cette force  de l'occasion conduit par 
exemple dans nombre de cas â offrir  un velo âNoel meme si son usage est estival. 

II faut  egalement decrypter derriere l'usage des occasions. une rationalite 
economique pour la constitution du pare â jouets. De toute façon  Noel implique des 
cadeaux. II s'agit de l'utiliser pour construire le pare a jouets de l'enfant.  Ce pare 
ne se construit pas au fur  et â mesure des besoins, mais par â-coups, en fonetion  des 
occasions. C'est aussi un moyen pour reguler le desir, la demande, la 
consommation. On renvoie les demandes de l'enfant  â la proehaine occasion. 

C'est un moyen de favoriser  la preseription enfantine  puisqu'il s'agit d'un 
cadeau plaisir, mais cela la limite dans le temps, la circonscrit et perrnet aux 
parents de la gerer. Ils ont aussi bonne conscience â ceder â leur enfant  dans une 
logique de fetes  legitimes des enfants.  On sent ehez des meres la crainte d'etre 
deboıdee par une demande qui pouırait les submerger. La societe offre  le moyen 
d'encadrer celle-ci. 

5 - Plaisir ou education 

Le jouet porte exclusivement dans nos entretiens des valeurs positives. Les 
seııles reserves ne concernent pas le jouet en tant que tel, mais leur nombre trop 
important ou certaines categories jugees negatives ou inutiles, mais qui vaıient 
selon les individus (pour les uns ce seront les jeux educatifs,  pour les aııtres les 
ıııonstres ou les personnages issus de dessins animes, pour d'autres encore les jeux 
electroniques). Certains ont des reserves pour les enfants  les plus jeunes, mais 
reserves qui disparaissent avec l'âge. Le fait  que l'enfant  puisse jouer sans jouet. 
limite l'impoıtance du jouet mais ne supprime pas son interet ou sa necessite: "'Ils 
joueront aussi bieıı avec une boîte de carton, c'est vrai, mais ils ne laissent pas 
leurs jouets pour autant! Meme quand on va quelque part ils emmenent toujours un 
sac de jouets". Si tous les enfants  ne jouent pas autant avec leurs jouets. tous 
construisent une relation avec un domaine d'objets. 

Le jouet renvoie â la caracteristique meme de l'enfance,  fait  partie de sa vie 
au meme titre que dormir et manger. I l y a une association tautologique entre 
enfant,  jeu et jouet: "L'enfance  c'est fait  pour jouer". Les enfants  d'aujouıd'hui 
vivent dans un univers materiel oıı le jouet affırme  une presence importante: "ils ne 
sont pas encore nes et dejâ ils en ont dans leur chambre. Ils sont eleves avec. C'est 
un petit univers â eux qui est important quand meme." 

Le jouet construit un monde de l'enfant  dont on ne peut imaginer 
l'inexistence meme si l'on sait que l'on a pu vivre sans jouets. Meme les meres les 
plus reservees reconnaissent que les jouets sont necessaires, ne serait-ce qııe paıce 



qıf  ils constitııent la norme sociale que l'on ne peut eviter: "pour etre comme les 
autres". Avant toute explication psychologique, le jouet apparaît comme une 
necessite sociale et releve de la contrainte sociale. On ne peut eviter que des jouets 
soient offerts  â l'enfant,  et personne ne cherche â l'eviter. On peut avoir plus ou 
moins d'enthousiasme face  â la consommation de jouet, on ne peut la recuser. 

Dans la tres graııde majorite des discours, le jouet est plus qu'une necessite 
sııbie, il est reconnu comme essentiel, avec une justification  â deux pöles. le 
divertissement (le plaisir, l'amusement, l'affectif,  I'evasion) et l'educatif 
(l'appıentissage, que ça serve â quelque chose, le developpement de l'imagination). 
Le premier pöle, ainsi que nous l'avons entrevu â travers la prise en compte des 
goCıts de l'enfant  et la place des rites, domine largement. Pour certaines meres il est 
exclusif,  avec parfois  un refus  du discours educatif,  l'apprentissage est renvoye â 
l'ecole ou â d'aııtres objets (livres). Le jouet c'est d'abord pour se diveıtir. Cette 
domination du pöle plaisir, amusement semble traduire une mise â distance (mais 
pas une disparition) du discours educatif. 

Le jouet est un cadeau qui doit faire 
plaisir â l'enfant 

Le jouet pour le plaisir immediat 
de l'enfant 

Jouet de moins de Jouet entre SOF et Un jouet de plus de 
SOF 100F İOOF 
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Lâ oü le discours educatif  domine, il est rarement exclıısif,  il s'agit de 
concilier education et divertissement. Rares sont les discours de Putilite absolue. de 
la inere qui ne reconnaît un jouet qu'en fonction  de son apport (mais dans ce cas 
Putilite est definie  de façon  large et non strictement educative). 

Au-delâ de ce double discours qui equilibre plus au moins divertissement et 
education au profıt  du premier, on trouve un discours moins savant. plus 
" populaire", oriente vers l'idee d'occupation. II ne s'oppose pas au 
divertissement, il est plus cynique, evoquant que sans les jouets on ne saurait que 
faire  des enfants.  " Ça l'occupe. Nous on a des choses â faire  et on ne peut pas 
toujours s'occuper de lui ". Mais le jouet a une valeur positive comparee â d'autres 
occupations comme la television consideree comme negative, ou â limiter. 11 n'est 
jamais question (â cet âge) de limiter le jeti de l'enfant  et l'usage des jouets, aloıs 
qu'il en est question iııcidemment au sujet de la television. 

En consequence, ıııalgre la presence de projets educatifs  parfois  affirmes 
avec force  autour du jouet, c'est le plaisir de l'enfant  qui va primer. Cela va oı ienter 
fortement  la constitution du pare â jouets. Les donnees quantitatives verifıent  et 
precisent ce discours. 

• A s'amuser 
• A s'Ğpanotıir 
• A se d^velopper 
• A apprendre 
K3 A occuper le temps 

Les valeuıs de plaisir (amusement et epanouisseıuent) 1'empoıtent largement 
sur les valeurs d'education (apprendre et developpement). 

Au niveau de ce que declare la mere, on perçoit cependaııt une place plus 
grande de l'educatif  au sens large (developpement +apprentissage) ehez les parents 
que ehez les autres donateurs (mais il y a peut-etre une part d'auto-valorisation de 
soi-ıneme). 



Les valeurs d'amusement sont plus fortes  chez les peres que clıez les meres. 
et dominantes clıez les autres donateurs. La valeur d'epanouissement vieııt 
contrebalancer chez le pere et surtout clıez la mere la place accordee â F educatif. 
Les valeurs de plaisir (amusement + epanouissement) dominent. plus encore chez 
les donateurs exterieurs que chez les parents. Les parents assument une 
responsabilite educative, mais elle ne domine pas la dimension "plaisir". 
L'apprentissage est plus present chez les meres actives (17% contre 8%). Le 
developpement est plııs important pour les meres d'un premier enfant  (31% contre 
16%). chez les meres les plus jeıınes (28% contre 15%). L'experience conduirait â 
valoriser le plaisir contre P educatif.  L'amusement semble plus present pour les 
meres des milieux plus favorises  (32% contre 22%). Nötre etüde semble done 
demonter la domination de la logique du plaisir. 

6 - Conclusions 

Ces donnees nous montrent un tableau relativement coherent et tres type du 
röle du jouet en France, selon les meres. Le jouet est un objet important dans la vie 
de l'enfant,  mais son insertion est moins liee â sa valeur educative que ne nie pas 
une part importante des meres qu'â sa valeur de plaisir et d'epanouissement. Cette 
interpretation hedonistique du jouet est appropriee â sa fonetion  sociale de cadeau 
dans le cadıe de rituels sociaux collectifs  (comme Noel) ou familiaux.  Le pare â 
jouet se construit â travers des rites sociaux auxquels contribuent pour une part 
importante les grands-parents et d'aııtres membres de la famille.  renforçant  aiıısi la 
dimension rituel le. Ce systeme s'installe tres töt dans la vie de l'enfant.  car meme 
s'il est moins present pour les enfants  de moins de 3 ans il est en cours de 
constitution. C'est dans ce cadre que les goûts de l'enfant  sont pris en compte, car il 
s'agit bien de lui faire  plaisir, doublement puisque le plaisir que doit lui procıııer 
l'objet redouble le plaisir du cadeau reçu (et sans doute celui du donateur). 



Cette prise en compte de l'enfant  commence tres töt. mais prend soııvent une 
forme  indireete, tout au moins pour nötre tranche d'âge. Si l'on peut ecouter 
l'enfant,  lui demander son avis, on le regarde jouer pour choisir l'objet qui pourra le 
satisfaire.  Mais cet enfant  ne joııe pas avec tous les jouets qu'on lui offre,  ce qui 
produit un sentiment de surabondance, consideree comme un trait negatif,  bien 
qu'il ne semble pas que les parents luttent ardemment contre celle-ci. Car s'il est 
certain que parmi les jouets offerts  certains ne seront pas ııtilises, il est difficile  de 
savoir â l'avance lesquels, d'autaııt plus que nombreuses sont les meres qui estiment 
qu'il faut  laisser aux donateurs la liberte de ses choix. Si le jouet, c'est pour 
s'amuser, s'epanouir, il ıı'y a pas de recette infaillible  pour reussir l'adequation de 
chaque nouveau jouet â cette fonction  pour un enfant  determine. C'est sans doute 
pour cela qu'i 1 faut  etre â l'ecoute de l'enfant,  mais la reussite n'est jamais ceıtaine. 
Cet echec du cadeau sur le long terme, mais il ne faut  pas oublier que le plaisir 
immediat est essentiel, n'est pas impute aux fabricants  dont l'offre  est consideree 
comme largement satisfaisante.  En consequence il n'est pas difficile  de troııver des 
jouets adaptes â chaque enfant. 

C'est bien la logiqııe sociale du cadeau, dans un cadre rituel pour l'essentiel. 
qııi conduit â la construction de l'environnement lııdique dont dispose l'enfant.  Elle 
entraîne une profusion  qui est sans doute une composante inavouee de la Iogique 
du plaisir dans laquelle le jouet s'insere. 

On peut se demander si le pare â jouets aujourd'hui traduit vraiment une 
conceptioıı propre aux parents, sinon de façon  marginale, pour une partie des 
jouets. II semble tres rare le cas oı'ı l'enfant  şerait enferme  dans une conception 
parentale etroite. Meme les parents qui se refusent  â aeheter des jouets confrontent 
leurs enfants  â un pare â jouets consequent et varie. C'est percevoir dans ce cas 
combien l'enfant  n'est pas limite au contexte educatif  des parents: "On n'est pas 
seul maître de l'education de nötre enfant,  il y a les grands-parents, il y a la 
nounoıı, il y a les geııs qu'il rencontre et puis il y a toııte la faınille  autour qııi 
apporte aussi un regard sur l'education du petit." 

Malgre le discours sur le jouet et ses valeurs educatives, la logique du plaisir 
et la logique sociale du don strueturent fortement  la constitution du pare â jouets. 
Est-ce â dire qu'il s'agit d'un univers irrationnel. C'est un univers dont la 
rationalite n'est pas liee â une fonetionnalite  psychologiqııe ou educative, mais 
plutöt affeetive  et sociale (la relation des parents aux enfants,  l'insertion de l'enfant 
dans un reseau social). Le principe de variete permet sans doute â la majorite des 
enfants  de trouver dans les pares â jouets ainsi composes de quoi favoriser  une 
pluralite d'actions diversifıees  sans que les parents aient toujoıırs reeherehe cet 
effet.  Pour comprendre le jouet il faut  le situer au sein des relations sociales et 
affeetives  entre parents et enfants. 

Le fait  que le jouet soit pour l'essentiel un cadeau rituellement offert  selon la 
logiqııe sociale de l'organisation de ces evenements (depuis le cadeau de naissance 
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jusqırâ la rentree â l'ecole primaire pour nötre tranche d'âge. en passant par les 
evenements ıepetes que sont les anniversaires et Noel. mais aussi les diverses 
occasions construites dans l'intimite de chaque famille)  iııflue  sur les valeurs qu"il 
porte. II nous semble que cela donne une importance aux dimensions de plaisir (du 
donateur comme de l'enfant),  de choix ou prescription de l'enfant,  au 
divertissement. 

Nous rejoignons par lâ l'analyse de Cross (1997) qui montre dans son etüde 
sur l'evolution du jouet Americain durant le dernier siecle, le passage, selon une 
histoire qui n'est pas lineaire, d'une vision educative du jouet â la domination du 
divertissement. II nous semble que le jouet se defınit  principalement sinon 
exclusivement dans une logique du divertissement qui paraît coheıente avec les 
dons lies â une ritualite sociale qui s'appuie sur l'interet et le desir de l'enfant. 
C'est celui-ci qui, par ses interets, ses demandes et le plaisir qu'il manifeste, 
legitime le cadeau. On ne trouve pas une consommation (sinon de façon 
secondaire) qui s'appuierait sur une rationalite psychologique ou pedagogique pour 
construire une autre logique, qui pourrait par exemple se passer de la reference  â un 
rite social comme cela peut se faire  pour I'achat de livres ou d'instruments de 
dessin (qui eux sont perçus dans une logique educative qui les dissocie 
partiellement du calendrier rituel). 

L'lıypotlıese est qu"il y a un systeme qui fait  sens autour d'une rationalite 
sociale qui associe cadeau / plaisir de l'enfant  / occasion ı ituelle, ou pour presenter 
autrement les clıoses, insertion de l'enfant  dans un reseau social et mise en scene 
de la ıelation affective.  L'occasion permet entre autres de ne pas se trouver livre â 
un desir sans limites de l'enfant.  Elle vient reguler la consommation en lui 
assignant des periodes, des logiqııes, mais permet de ınultiplier les donateurs â la 
famille  elargie voire au-delâ. 

Qu'eıı est-il de la dimension educative? Elle n'est pas absente des discouıs et 
organise une partie des pratiques et de leur justification.  L'absence d'etude 
comparable dans le passe nous empeche de donner une explication historique â ces 
resultats et de valider l'hypothese d'une decroissaııce de la valeur educative domıee 
au jouet. Mais il nous semble que differents  arguments, y compris issus d'autres 
auteurs comme Vincent (1999) qui n'ont pas la meme perspective que nous, ainsi 
que l'analyse de l'evolution du marche, conduisent â penser que le discours 
educatif  est de moins en moins structurant pour la consommation de jouets; il 
perdure certes comme essentiel dans certaines families  ou comme argument 
justificatif  commode, mais ne semble pas relie â ce qui donne sens â l'ensemble 
des pratiques. La dimension educative vient dans certaines families  s'ajouter â la 
logique mise en evidence, elle ne s'y substitue que tres rarement. 

On ne peut doııc comprendre le jouet uniquement dans une perspective de 
reflexion  sur sa dimension educative. Cela renvoie â la necessite defendue  par 
ailleurs (Roucous & Brougere, 1998) de comprendre l'enfance  en consideıant 



qu'elle ne peut etre seulement defınie  par les projets educatifs  y compris informels. 
II faut  integrer la prise en compte du divertissement comme element structurant des 
projets sur l'enfant  et des projets que l'enfant  peut lui-meme formüler.  Mais il nous 
semble qııe nous sommes passablenıent demunis d'outils des qu'il s'agit d'analyser 
cette dimension de la vie humaine, singulierement pour l'enfant.  II reste â 
developper une sociologie du frivole  concernant l'enfant,  de façon  â considerer le 
pıojet educatif  dans un contexte oü tout n'est pas educatif.  On peut ainsi 
s'inteıroger, â titre d'hypothese, sur la delegation educative conferee  â l'ecole 
maternelle dans un pays otı le prescolaire est tres structure (Brougere, 1995). 
laissaııt aux parents un espace plus important pour une relation orientee vers 
Paffection,  le plaisir, le jeu, le divertissement. 

L'absence d'investissement educatif  sur le jouet, ou son impact limite, ne 
signifıe  pas pour autaııt que le jouet â travers les rites oü il s'iıısere (on se reportera 
â Sirota (1998,1999) pour l'anniversaire), la gestion de Poccasion et des demandes 
de l'enfant,  les choix et la constitution d'uıı pare â jouets ne contribue pas â 
Peducation informelle  et/ou la socialisation de l'enfant.  Mais il impoıte de 
reprendre cette question â partir des deux hypotheses que nous proposons: 

• La dimension educative du jouet est un discours social, pas un resultat 
ou un acquis de la reclıerche psychologiqııe 

• Ce discours social ne semble contribuer que tres partiellement â la 
constitution du pare â jouets. D'autres valeurs plus hedonistes, bien adaptees â la 
societe de consommation, et l'insertion rituelle du jouet dans la vie de l'enfant 
sembleııt jouer un röle de premier plan. 

Le röle socialisateur du jouet qui est complexe et lie â plusieıırs diınensions 
(de la publicite â la destruction, en passant par la reclamatioıı, l'achat. la reception, 
l'usage doııt le jeu est une des fıgures)  concerne ainsi l'insertion de l'enfant  dans 
un reseau d'echanges et de cadeaux, la maîtrise des rites sociaux (y compris leur 
instrumentalisation relative par l'enfant  pour atteindre les objectifs  qu'il peut se 
fixer),  l'integration dans une societe de consommation avec ses usages et codes 
specifıques,  ete. 

II s'agit de compıendre le röle educatif  du jouet en dehors du sehema 
convenu qui suppose resolu d'avance la question, â savoir que par essence jeu et 
jouets auraient une valeur educative. La ritualisation du don perınet â la fois  au 
parent et plus largement â l'adulte de sauver les apparences en lui donnant un röle 
central, mais egalement â l'enfant  de developper des strategies pour que le don 
corresponde â ce qu'il en attend. Un des resultats les plus interessants de cette 
reclıerche est de nıontrer que la demande enfantiııe  loin d'etre imposee aux parents 
est sollicitee, voire construite tres töt. 
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IS T H E R E A CONCEPT OF C H İ L D H O O D IN ISLAMİC 
CIVILIZATION? 

AVNER GIL'ADI 

In  memory of  the Pcılestinian  children  and  young people in 
Israel  and  the occupied  territories  who were killed  in clashes 

with the security forces  in Octobeı- 2000 

"Clıildraising practices and educational methods as well as parent-child 
relations are determined not solely by biological laws but are also culturally 
constructed. They vary vvith historical development and hence are mutable factors. 
open to historical contextualization. They must be examined in any specifıc  society 
against the background of  the material culture and economic conditions, levels of 
medical knowledge and hygienic standards, political and social structure, and 
prevailiııg beliefs  and value systems. And yet, although it cannot be valid to 
discuss clıildraising and parent-child relations purely in terms of  instiııct and 
natural conduct, there are certainly immutable factors  involved. A considerable part 
of  the developmental process is biologically determined, and the continued 
existence of  a society is impossible vvithout the acknovvledgement (and conduct 
attuned to this acknovvledgement) that, up to a certain stage in its life,  the child has 
need of  ııurturing and protection in order to survive. No society could physically 
survive vvithout a tradition of  child-nurturing. And no society vvith any avvareness 
of  its ovvn essence and aims could endure as a society vvithout vvays of  transmitting 
knovvledge and cultural traditions during the late stages of  childhood." These are 
some of  the conclusions of  Shulamith Shahar, the author of  Childhood  in the 
Middle  Ages [that is to say, in Europe], vvhich vvas vvritten against the background 
of  and, to a great extent, as a reaction to the controversial tlıeses of  Philippe Aries. 
Aries, in his pioneering vvork on L'enfance  et la viefamiliale  sous l'ancien  regime 
[Centuries  of  Childhood  in the English translation] ignores, in respect to early 



childhood, the ıınchangeable and universal elements, perceiving recognition of  the 
special needs of  children and readiness to devote efforts  to eıısure their survival as 
historical phenomena and the oııtcome of  cultural conditioning. He mentions that 
infants  and small children in pre-revolutionary French society were neither noticed 
nor acknovvledged, and asserts that parents did not treat the child as an individual 
but erected emotional barıiers against any attachment to the tiny creatures whose 
clıances of  survival vvere very slim [Sh. Shahar, Childhood  in the Middle  Ages, 
London and Nevv York, 1990, pp. 1-3]. 

The study of  medieval Arabic texts from  this point of  vievv confirms  the 
impression that the very coııcept of  childhood as a distinct and unique stage in the 
human life  cycle is not nevv and that psychological bonds between parents and their 
offspring  are universal. Here, in the domain of  Middle Eastern-Islamic civilization, 
as in other cultures, parental instincts vvere expressed and regulated through 
specifıc  ternıs, ideas and rules of  conduct. Islamic culture developed ınethods of 
physical and psychological treatment of  infants  and children, of  childıearing and 
education; created a system of  rites of  passage through vvhich children vvere 
incorporated into their own societies, and lavvs to secure their lives, proper care 
and vvelfare. 

To be sure, some of  the Islamic ideas of  childhood originated in ancient 
cultures - the Persian and the Greek, the Jevvish and the Christian — vvith vvhom 
Muslims established close contacts. But by translating, for  instaııce, pediatric. 
ethical and pedagogical vvorks of  classical Greek and Helenistic origin. absorbing 
and intervveaving them into their ovvn vvritings, sometimes religious vvritings, and 
elaborating them, Muslims made them part of  their ovvn culture. 

In Müslim societies the principal purpose of  marriage vvas, and stili is. the 
bearing and rearing of  children; its fulfıllment  - an obligatory religious mission: to 
please God by contributing to the continued existence of  the human race, using the 
means that God created for  this goal, and to please the Prophet Muhammad by 
enlarging the community of  faithful.  This is in addition to the personal advantages 
children bring. Each child is regarded as one of  God's blessings. On the other hand, 
contraception vvas lavvful  in medieval Müslim societies for  economic reasons, for 
the benefit  of  vvomen and for  the vvelfare  of  the existing children. 

The Qur'an, under Judeo-Christian influence  and as a response to the 
challenge of  structural changes in tribal society, shovvs special sensitivity tovvards 
children. Qur'anic statements about children, vvith normative-ethical signifıcance. 
became the foundation  for  later Islamic morality and law. They concern mainly the 
issues of  infanticide,  adoptioıı, breastfeeding  and fatherless  children. 

Rejecting the pre-Islamic concept of  children as their father's  property, the 
Qur'an acknovvledges their ovvn right to live and regards their life  as sacred. 
Hence, the Qur'an defıııes  infanticide  (qatlu 'l-awlad)  as a grave sin and totally 
forbids  it vvhether it is motivated by vvant and destitution, by the disappointment 



fathers  felt  at the biıth of  daughters or by the wish (of  pagans) to sacrifice  their 
most beloved and precious children to their gods. 

Stressing the patrilineal- nuclear family  and deemphasizing larger groupings 
like tıibes and clans, the Qur'an abolished the pre-Islamic custom of  adoption 
vvhereby an adopted child could be assimilated in a legal sense into another family. 
and replaced it by the recommandation that believers treat children of  unknovvn 
oı igin as their bıothers in the faith  and clients. Qur'anic sensitivity to the vveaker 
members of  society fınds  its full  expression in about twenty verses forbidding 
Itarsh and oppressive treatment of  fatherless  children (yafama)  and urging kiııdness 
and justice towards them. 

Some of  the verses mentioning breastfeeding  (.rada\  rida'a)  aim at 
protecting repudiated but stili lactating women and their nurslings by guaranteeing 
economic support froın  the father  for  at least tvvo years and by sanctioning non-
maternal nursing when needed. 

Our'an  commentaries and particularly hadith  collections, contaiııing sayings 
attributed to the Prophet Muhammad and repoıts about his conduct, expand and 
elaborate on these Qur'anic themes and deal vvith many other aspects of  childhood 
and adult-child relations. Moreover, compilers of  hadith  collections dedicated 
whole chapters, sometimes special treatises, to the themes of  children and 
childhood. An illuminating example is Kitab  al-'iyal  ("The Book of  the Family") 
by Abu Bakr Ibn Abi Dünya, the prolific  vvriter and traditioııist of  the ninth centurv 
AD. Some tvventy, out of  the thirty fıve  chapters of  the book. deal with varied 
aspects of  childhood. These include rites of  passage. child education. the religious 
status of  children, children's games. and the treatment of  orphans. Particularly 
interesting are those chapters vvhich, through hadith  reports. set examples for  the 
psychological attitudes Muslims should adopt vvhen dealing vvith children. Thus. 
vve fınd  chapters on the parents' duties to treat ali their children vvith justice and 
equity and to behave vvell tovvards their daughters. Others recommand sympathy. 
loving care and compassion: close physical contacts vvith children. for  instance. by 
carrying them on hands. smelling and kissing them: and instruct adults hovv to 
dandle infants  and to play vvith them. 

Hadith  compilations. and other early Islamic sources. contain much mateı ial 
on hovv to react to infants'  and children's death. a chronic problem in premodeın 
times. Later. against the background of  the Black Death and its recurrences, these 
accounts and anecdotes vvere collected by religious scholars, such as al-Manbiji, al-
Qaysi and al-Sakhavvi -- ali from  the fourteenth-fifteenth  centuries AD -- in special, 
apparently vvidely circulated, consolation treatises for  bereaved parents. 

The nıain task of  these treatises vvas not so much to deal vvith the theological 
problems involved in the death of  innocent creatures but rather to help bereaved 
parents cope vvith outbursts of  emotions and vvith the psychological diffıculties 
they experienced. Most interesting in these compilations are the tension betvveen 



the earliest work dealing systematically vvith a wide range of  pediatric themes 
vvithin the Islamic sieientifıe  literatüre. While aeknowledging his borrovvings from 
classieal medical vvritings, especially those of  Galen, Ibn al-Jazzar points out the 
lack of  comprehensive, systematic compilations on pediatrics. His writing of  such a 
compilation is therefore  presented as a pioneering work. The fırst  six chapters of 
Siyasat  al-sibyan are devoted to the hygienic care of  the new-born infant,  and to 
questions connected with the wet-nurse and the milk. There follovv  fıfteen  chapters 
on infant  diseases and methods of  healing in whjçh the material-is- arranged 
according to the parts of  the body, beginning Avith the head and ending with the 
bladder. The inclusion of  a "(final)  chapter on the child's character and moral 
education reflects  a concept of  reciprocal relationships betvveen body and soul. 
Throughout Siyasat  al-sibyan one is impressed by the attitude tovvards infants  as 
creatures deserving special understanding and treatment. Theoretical issues, such 
as the relationships betvveen inherent dispositions and acquired characteıistics, the 
changeability of  natural dispositions, the relationships betvveen the physical as vvell 
as psychological characteristics of  the mother and those of  her children. the 
individual differences  betvveen children and subdivisions of  childhood - ali are 
discussed alongside practical problems connected vvith the treatment of  infants. 
These include instructions on hovv to treat the infant  immediately after  birtlı. hovv 
to feed  it, to prepare its cradle, to vvash it and to svvaddle it, advice on hovv to calm 
a vveeping child and recommendations regarding entertainment and the company of 
other children. Also impressive is the detailed pathology of  children and the 
avvareness of  pathological differences  betvveen children and adults. It is clear that 
Muslini doctors attached much importance to pediatrics; perhaps more than their 
Greek predecessors did. Against this background we should examine the 
compilation of  special pediatric treatises, apparently not a common practice in the 
Greek vvorld and unknovvn in medieval Europe before  the thirteenth century. 
Whatever their sources, Müslim physicians possessed rich and diversified 
knovvledge vvhich implied an understanding of  some of  the unique characteristics 
of  children from  the physical as vvell as the psychological points of  vievv. 

It is interesting to note that hygienic and pediatric theories of  Greek origin. 
among theories in other fields  of  medicine, after  being translated into Arabic in the 
ninth-tenth centuries, and absorbed in Ârabic mediccl vvrking* from  terrth-, 
eleventh centuries, spread and penetrated into vvider circles of  belletrists and 
religious scholars. These, in their turn, further  elaborated, popularised and 
intervvove sections dealing vvith childrearing in their vvritings vvhere they vvere 
sometimes adduced to support moral-legal rulings. By the vvay, a similar process 
can be found  in the field  of  child moral education. Religious authorities, such as the 
vvell-knovvn al-Ghazali, in the eleventh-thvvelfth  centuries AD, based their 
teachings in this field  as vvell, to a great extent, on Greek ethical and psychological 
ideas, elaborated and adapted to an Islamic vvorld-vievv. 



fathers  felt  at the birth of  daughters or by the wislı (of  pagans) to sacrifice  their 
most beloved and precious children to their gods. 

Stıessing the patrilineal- nuclear family  and deemphasizing larger groupings 
like tıibes and clans, the Qur'an abolished the pre-Islamic custom of  adoption 
vvhereby an adopted child could be assimilated in a legal sense into another family, 
and replaced it by the recommandation that believers treat children of  unknovvn 
origin as their brothers in the faith  and clients. Qur'anic sensitivity to the weaker 
members of  society finds  its full  expression in about twenty verses forbidding 
lıarsh and oppressive treatment of  fatherless  children (yatçıma)  and urging kindness 
and justice towards them. 

Some of  the verses mentioning bıeastfeeding  (rada\  rida'a)  aim at 
protecting ıepudiated but stili lactating women and their nıırslings by guaranteeing 
economic support from  the father  for  at least tvvo years and by sanctioning non-
matenıal nursing vviıen needed. 

Qur'an  commentaries and particularly hadith  collections, containing sayings 
attributed to the Prophet Muhammad and reports about his conduct, expand and 
elaborate on these Qur'anic themes and deal vvith many other aspects of  childhood 
and adult-child relations. Moreover, compilers of  hadith  collections dedicated 
vvhole chapters, sometimes special treatises, to the themes of  children and 
childhood. An illuminating example is Kitab  al-'iyal  ("The Book of  the Family") 
by Abu Bakr Ibn Abi Dünya, the prolific  vvriter and traditioııist of  the ninth century 
AD. Some tvventy, out of  the thirty fıve  chapters of  the book, deal vvith varied 
aspects of  childhood. These include rites of  passage, child education, the religious 
status of  children, children's games, and the treatment of  orphans. Particularly 
interesting are those chapters vvhich, through hadith  reports, set examples for  the 
psychological attitudes Muslims should adopt vvhen dealing vvith children. Thus. 
vve fınd  chapters on the parents' duties to treat ali their children vvith justice and 
equity and to behave vvell tovvards their daughters. Others recommand sympathy, 
loving care and compassion; close physical contacts vvith children, for  instance. by 
carrying them on lıaııds, smelling and kissiııg them; and instruct adults hovv to 
dandle infants  and to play vvith them. 

Hadith  compilations, and other early Islamic sources. contain much material 
on hovv to react to infants'  and children's death, a chronic problem in premodern 
times. Later, against the background of  the Black Death and its recurrences, these 
accounts and anecdotes vvere collected by religious scholars, such as al-Manbiji, al-
Qaysi and al-Sakhavvi -- ali from  the fourteenth-fîfteenth  centuries AD - in special. 
apparently vvidely circulated, consolation treatises for  bereaved parents. 

The main task of  these treatises vvas not so much to deal vvith the theological 
probleıııs involved in the death of  innocent creatures but rather to help bereaved 
parents cope vvith outbursts of  emotions and vvith the psychological difficulties 
they experienced. Most interesting in these compilations are the tension betvveen 



the emotional-spontaneous type of  reaction, on the one hand, and the religious-
"rational" one, on the other, and the efforts  to harmonise them. They briııg to light 
strong psychological attachments resulting in moving emotional reactioııs in case 
of  death but also cali for  restraint and control and even point out the religious 
"advantages" of  children's death. Hovvever, these efforts  too of  Müslim scholars to 
impose on the believers a certain cultural pattern for  the emotional expression of 
grief  often  reveal a degree of  understanding of  basic psychological needs. 

Hadith  reports describing the Prophet Muhammad's response to the death of 
his young son İbrahim, and to those of  some of  his daughters and grandchildren, 
are quoted, in the consolation treatises, to exhibit the tension betvveen the tvvo 
types of  reaction and the authors' attempts to relieve this tension. Most of  these 
reports share a common pattern: An emotional (in soıııe cases a forcefııl) 
expression of  grief  on the part of  the Prophet raises doubts in one or more of  his 
companions about his adherence to the ideal of  steadfastness.  A compromise 
formula  is then offered  by Muhammad vvhich allovvs for  a limited degree of 
emotional expression, but proscribes excessiveness in this regard. 

Special legal treatises on children appear in Islamic countries from  the tenth 
century AD onvvard. For instance, Muhammad b. Mahmud al-Asrushani, the 
Transoxanian Hanafi  jurist of  the tvvelfth-thirteentlı  centuries AD, systematically 
discusses, in a comprehensive vvork (of  tvvo volumes in the Cairene printed edition) 
legal rules concerning Müslim children (Ahkam al-sighar)  — from  questions of 
ritual, child care and guardianship, through issues conııected vvith child marriages, 
to the legal capacity of  children, for  instance, vis-â-vis contracts or dispositions, 
and the extent to vvhich they are subject to criminal lavv. Other scholars devoted 
some of  their vvritings to more specific  questions. Thus, the Maliki jurist 'Ali b. 
Muhammad al-Qabisi (of  Qabis, near Qayrawan), in his al-Risala al-mufassila 
("The Treatise detailing the Conditions of  Students and the Lavvs Governing 
Teachers and Students") lays dovvn, in the tenth-eleventh centuries AD, the rules 
and methods to be applied by teachers in the kuttab,  the institution for  (mainly 
religious) elementary education common to ali areas of  the Islamic vvorld. 

Some completely different  aspects of  childhood are discussed by Ibıı 
Qayyim al-Javvziyya, the Hanbali Damascian jurist of  the fourteenth  century AD, 
in his Tııhfat  al-mawdud  bi-ahkam al-mawlud  ("A Present for  the Beloved on the 
rules concerning the Treatment of  infants").  This compilation is a mine of 
information  on juridical rules and popular customs connected vvith bringing up 
infants.  The opening of  the vvork emphasizes the advantages of  having children and 
denounces the rejection of  female  infants.  Then comes a long series of  chapters 
dealing vvith various practices and ceremonies, vvith child education and moral 
training, vvith the hygienic aspects of  childrearing, and vvith the different  stages in 
human life,  includingthe foetus.  The last tvvo chapters are 'remarkable examples of 
a true symbiosis of  "popular" science and religion. Here, the vvords of  Hippocrates 
explain the Qur'an and the Prophet and the latter explain Hippocrates in one 



continuous discourse' [B. Musallam, Sex and  Society  in islam, Cambridge, 1983, 
pp. 55; also 49-52], 

Fatccwa  (responsa) -- occasionally echoing more concrete social problems 
and their religious solutions — are also a source of  great value for  the History of 
Childhood in premodern Islamic societies. The huge collection compiled by 
Ahmad al-Wanshaıisi in fifteenth-century  Fez, under the title al-Mi'yar  al-mu'rib 
("The Clear Standard for  Measures"), deserves special mention. Tens offatawa  are 
devoted to questions concerning children from  different  points of  view in addition 
to two tıeatises on breastfeeding  interwoven into the collection. 

According to Islamic law, minority ends with the onset of  physical maturity 
and the ability to control one's own affairs.  In the absence of  signs of  physical 
maturity, fifteen  was generally regarded as the age that divided betvveen majority 
and minority for  males and females  alike. Entrusting a boy or a girl vvith their 
respective adult fuııctions  vvas the accepted vvay to examine mental maturity. 

On the vvhole, vievving children as vulnerable. dependent creatures, Islamic 
lavv supplies various rules for  the protection of  their body and property. In some 
cases more atteııtion is given to the child's benefıt  than to the interests of  its 
parents. Fathers, regarded as discreet and compassionate, retain the povver of 
guardianship (wilaya) över their children, vvho are formally  attributed to them. not 
to their mothers. This involves gurdianship över property and över the person. 
including overall responsibility for  physical care, socialization and education. 
Mothers. regarded as full  of  pity and gentle, are entrusted vvith the care and control 
of  their children for  the first  fevv  years of  their life  and, in case of  dispute, i.e. after 
divorce, have the right to custody during these years. 

The special legal status of  the child is reflected  in the ritual domain and in 
other spheres. Being subject to legal disability or interdiction (hajr)  children do not 
have the capacity to make a contract, do not ovve full  obedience to criminal lavv 
and therefore  cannot be punished as Muslims vvho are sane and come of  age. Stili, 
Islamic lavv distinguishes betvveen various stages of  childhood: The infant  (tifl), 
vvho is vvholly incapable, can incur certain financial  obligations. A minör (sabiyy, 
saghir) has in addition the capacity to conclude purely beneficial  transactions and 
to accept donations and charitable gifts.  An intelligent (sabiyy ya'qihı), 
discriminating (mumayyiz) minör, moreover, can adopt islam, enter into a contract 
of  manumission (mukataba),  if  he is a slave, and carry out a procuration. 

The medical vvritings of  Greek origin, translated into Arabic, and elaborated 
by Müslim physicians, included materials on gynecology, obstetrics and pediatrics. 
This is reflected  partly in the chapters dedicated to these subjects vvithin the 
comprehensive medical encyclopeadias by, for  instance, al-Majusi and Ibn Sina, of 
the tenth-eleventh centuries AD, and much more extensively in the detailed 
tı eatises exclusively devoted to these topics. Kitab  siyasat al-sibyan ("The Book of 
Childrearing") by Ibn al-Jazzar of  Qayrawan of  the tenth centııry AD is apparently 



the earliest vvork dealing systematieally with a wide range of  pediatric themes 
vvithin the Islamic sicientifıc  literatüre. While acknovvledging his borrovvings from 
classical medical vvritings, especially those of  Galen, Ibn al-Jazzar points out the 
lack of  comprehensive, systematic compilations on pediatrics. His vvriting of  such a 
compilation is therefore  presented as a pioneering vvork. The first  six chapters of 
Siyasat  al-sibyan are devoted to the hygienic care of  the nevv-born infant.  and to 
questions connected vvith the vvet-nurse and the milk. There follovv  fifteen  chapters . 
on infant  diseases and methods of  healing in vvhich The tnaterial -is- arraıiged 
according to the parts of  the body^beginning with the head and ending vvith the 
bladder. The inclusion of  a (final)  chapter on the child's character and moral 
education reflects  a concept of  reciprocal relationships betvveen body and soul. 
Throughout Siyasat  al-sibyan one is impressed by the attitude tovvards infants  as 
creatures deserving special understanding and treatment. Theoretical issues, such 
as the relationships betvveen inherent dispositions and acquired characteristics, the 
changeability of  natural dispositions, the relationships betvveen the physical as vvell 
as psychological characteristics of  the mother and those of  her children. the 
individual differences  betvveen children and subdivisions of  childhood ~ ali are 
discussed alongside practical problems connected vvith the treatment of  infants. 
These include instructions on hovv to treat the infant  immediately after  birtlı. hovv 
to feed  it, to prepare its cradle, to vvash it and to svvaddle it, advice on hovv to calin 
a vveeping child and recommendations regarding entertainment and the company of 
other children. Also impressive is the detailed pathology of  children and the 
avvareness of  pathological differences  betvveen children and adults. It is clear that 
Muslini doctors attaehed much importance to pediatrics; perhaps more than their 
Greek predecessors did. Against this background vve should examine the 
compilation of  special pediatric treatises, apparently not a common practice in the 
Greek vvorld and unknovvn in medieval Europe before  the thirteenth century. 
Whatever their sources, Müslim physicians possessed rich and diversified 
knovvledge vvhich implied an understanding of  some of  the unique characteristics 
of  children from  the physical as vvell as the psychological points of  vievv. 

It is interesting to note that hygienic and pediatric theories of  Greek origin, 
among theories in other fields  of  medicine, after  being translated into Arabic in the 
ninth-tenth centuries, and absorbed in Arabic medical vvritings from  the terrth-, 
eleventh centuries, spread and penetrated into vvider circles of  belletrists and 
religious seholars. These, in their turn, further  elaborated, popularised and 
intervvove seetions dealing vvith childrearing in their vvritings vvhere they vveıe 
sometimes adduced to support moral-legal rulings. By the vvay, a similar pıocess 
can be foıınd  in the field  of  child moral education. Religious authorities, such as the 
vvell-knovvn al-Ghazali, in the eleventh-thvvelfth  centuries AD, based their 
teachings in this field  as vvell, to a great extent, on Greek ethical and psychological 
ideas, elaborated and adapted to an Islamic vvorld-vievv. 



Within the vast biographieal literatüre there are, on the one hand. works, 
such as Ta'rikh  Baghdad  ("The History of  Baghdad") by al-Khatib al-Baghdadi 
(eleventh century AD) or al-Daw'  al-lami'fı  a'yan al-qarn al-qarn al-tasi'  ("The 
Flashing Light on the [Biographies of]  Notables of  the Ninth [Hijri] Century") by 
al-Sakhawi, vvhich supply concrete details on the real lives of  the persons 
described, occasionally including interesting information  on their childhood, 
particularly their early education. On the other hand, there are works of  a 
hagiographical-legendary character. Here early stages of  an important personage's 
life,  even the prenatal stage, serve to manifest  the uniquness and importance of  that 
particular personage. The child often  stresses the miraculous, the exceptional 
situation as in the early chapters of  the sira vvritings, that is, the biographies of  the 
Prophet Muhammad, or in a later treatise, by Ibn Zafar  (of  the eleventh century 
AD), vvhich consists of  anecdotes on the childhood of  famous  Muslims (Kitab 
anba'  nujaba'  al-abna').  These anecdotes, although in an indirect vvay. also reflect 
some common concepts of  childhood. 

The great number of  references  to children and childhood in Arabic-Islamic 
sources, and moreover the fact  that the subject became, as vve have seen, the central 
theme of  vvhole chapters and special treatises, is in themselves indications of  the 
attention Müslim thinkers paid to childhood. By mapping these vvritings and briefly 
surveying their contents 1 have tried to shovv that premodern Arabic-Islamic 
sources reveal understanding of  the uniqueness of  childhood, of  the emotions tying 
parents, particularly mothers, vvith their offspring,  and of  the long-term irnpact of 
childrearing methods; they give expression to the vvriters' concern for  the general 
vvelfare  of  the child, their insistence that it be guaranteed its rights and the 
treatment it deserves. 

To represent in a more concrete vvay these concepts and attiudes I have 
choseıı one theme in vvhich they are ali very clearly relflected,  namely, the Islamic 
vievvs on breastfeeding. 

Breastfeeding,  on the face  of  it no more than a natural act through vvhich a 
vvoman ensuıes the survival, healtlı and proper development of  her ovvn or another 
vvaoman's nevvborn infant,  is imbued in Islamic, as vvell as other cultures, vvith rich 
sociocultural meanings. In their discussions of  breastfeeding  Islamic medical and 
legal-ethical vvritings mirror not only the prevailing attitude of  adults tovvards 
children, but also the concepts that vvere common regarding the fırst  stages of 
socialization, the status vvomen held vis-â-vis men and the povver relations that 
reigned vvithin the family.  They laid dovvn the norms on hovv nevvborn children 
vvere to be treated; formulated  the vvay in vvhich parents vvere to shaıe their 
responsibilities vis-â-vis the nursling in terms of  economic, physical and emotional 
investment and stipulated vvhat conditions and circumstances allovv recourse to 
non-maternal nurses. By the vvay, Islamic lavv made non-maternal breastfeeding 
play an important role in much vvider circles of  social life  by enabling it to form  the 
basis for  a complex and ramifıed  netvvork of  impediments to marriage. In any case, 
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it is the infant's  well-being that forms  the central point to vvhich religious scholars 
as well as medical doctors return again and again in their discussioııs on 
breastfeeding.  Signifıcantly,  both groups agree that maternal suckling is the 
healthiest way of  feeding  infants  and that character traits are transmitted through 
the mother's milk but it is the religious, not the medical literatüre, vvhich more 
clearly mirrors an intuitive conception of  how important the psychological boııd is 
that develops betvveen an infant  and its mother. The role this supportive attitude 
tovvards maternal breastfeeding  played in keeping nevvborn infants  alive and 
healthy could have been even more influential  had it not been for  the misgivings 
both learned and popular medicine entertained tovvards the colostrum (vvhose 
highly ııutritional and immunogenic value is vvidely recognized today), to the point 
that parents vvere encouraged to use alternative vvays of  feeding  during the first 
critical days after  birth. 

Also for  the benefit  of  the child, Islamic lavv insisted that infants  be breastfed 
for  at least tvvo years, particularly in cases vvhere parents disagreed 011 the issue or 
the mother had been divorced. This created a norm vvhich fathers  could invoke 
vvhen they vvanted to prevent lactation periods from  being prolonged. Avvare of  the 
psychological diffıculties  separating a child from  its parents could cause, jurists 
furthermore  stipıılated that in cases vvhen employing a non-maternal nurse vvas 
inevitable nursing must take place under the direct supervision of  the mother or 
other relatives, and preferably  alvvays at the mother's home. On hovv to choose a 
suitable vvet nurse both physicians and jurists offered  a vvhole list of  physical. 
mental and moral characteristics she ought to fulfıll. 

To be sure, the breastfeeding  arrangements recommended by Islamic lavv are 
based on the patrilineal-patriarclıal division of  roles, according to vvhich a vvoman's 
body, particularly in the domains of  sexual relations and procreation, is submitted 
to the vvill and authority of  a man, be he father,  brother or husband. That a man 
rules also över the bodily resources of  his vvife  to the extent that even the milk is 
regaıded as ovvned not by the nursing vvoman herself  but by the man vvho made her 
pregnant, entails the vievv that any vvoman, including a free  and ııoble one. is 
obliged to breastfeed  her ovvn, or rather her husband's child. On the other hand. 
the social and legal status of  the father,  to vvhom offspring  are attributed, imposes 
011 lıim an overall responsibility for  the vvell-being of  the child and obliges lıim to 
provide the economic support of  his nursing vvife,  also vvhen she has been divorced 
or, vvhen necessary, to select and contract a vvet nurse. 

At the same time, it is the special sensitivity, so clearly expressed by the 
Qur'an, concerning the vveak in society, especially vvomen and children, vvhich in 
the course of  time helped to create vvithin the patriarchal domaiıı a şort of  female 
autonomy, a "kingdom of  the mothers" as Abdelvvahab Bouhdiba, the Tunisien 
sociologist, pııts it A. Bouhdiba, Sexuality  in islam, London, 1985, pp. 212-230]. 
The foundations  of  this autonomy vvere laid vvith a mother's rights to breastfeeding 
(during at least tvvo full  years) and custody (during six-seven years for  boys and 



until marriage for  girls), since, because of  the physical and psychological 
dependence they created, these enabled vvomen to establish intense relationships 
vvith their children, particularly males. 

To the factors  vvhich could strengthen ties betvveen mother and nursling at 
the expense of  vvife-husband  ıelations, one may add the medical recommendation. 
also supported, although not unequivocally by legal-ethical vvritings, for  nursing 
vvomen to abstain from  sex during the lactation period. Not only did this help space 
pregnancies but it also meant that mothers vvere shielded, at least to some extent, 
from  physical and psychological exhaustion and thus able to foster  deeper 
emotional ties vvith the child they vvere nursing. 

For a fevv  jurists, a husband's rights override those of  the vvife  and the child 
in the sense that. in their eyes, he is allovved to deny his vvife  the right to nurse not 
just a strange nursling and the infant  she bore another man, but their ovvn infant  as 
vvell, vvhen this stands in the vvay of  his right to sexual fulfıllment.  But this seems 
to have been a highly exceptional position. On the vvhole, Islamic lavv sets clear 
limits to the authority of  men vvithin the family  in the vvay it restricts their povver to 
control feeding  procedures and to separate children from  their mothers. 

Non-maternal vvet nursing vvas regarded as the only safe  alternative to 
ınaternal nursing vvhen maternal breastfeeding  vvas out of  the question due to 
natural or social causes. On the vvhole, religious as vvell as medical normative 
vvritings discouı age alternatives by emphasizing the overall advantages of  maternal 
nursing. Stili, their authors appear avvare that vvet nursing may become inevitable in 
certain circumstances. Because they dravv a realistic, rather than idealistic, profile 
of  the favourite  vvet nurse, Müslim jurists strengthen the impression that vvet 
nursing may vvell have played a significant  role. Assuming that the legal rııles 
islam put in place concerning vvet nursing vvere at least partially applied. it is likely 
that the practice meant less harm and suffering  for  mother and child than. for 
instance, in medieval and Renaissance Europe vvhere infants  born to city dvvelleıs 
vvere, in many cases, separated from  their mothers and sent to vvet nurses in the 
countryside. Islamic lavvs of  custody intended to limit as much as possible such a 
practice. 

Novv, illuminating and important as they are, the texts on vvhich I have relied 
in analyzing early Islamic concepts of  childhood and attitudes tovvards children are 
mostly products of  the "great (Islamic) tradition" or, in other vvoıds, the resıılt of 
the collective effoıts  of  the intellectual elite in urban centers. Therefore,  although 
they are part of  the cultural foundation,  the common denominator, so to speak, of 
many and various local Islamic cultures, they do not necessarily reflect  mentalites 
and practices amongst lovver social groups vvithin the cities and local rural and 
noınad communities. Bouhdiba observes, in the context of  eontemporary Müslim 
societies, that the child "is a miniature adult, capable at most of  childishness; his 
value lies in vvlıat he vvill be, not in vvhat he is" and that "childhood [in the 
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traditional patrilineal Arabic-Islamic family  of  today] is de-realised to such an 
extent that is deliberately ignored by the fathers  who vvillingly hand över to the 
mother responsibility for  their sons for  a large part of  their childhood" [Bouhdiba, 
Sexuality,  219], The emotional relationships between mothers, and (particularly 
male) children and their long-term impact on the latter can be explained against 
this background. Susan Dorsky and Thomas Stevenson, the American 
anthropologists, mention, in their vvork on "Childhood and Education in Highland 
North Yemen", that boys' childhood is more prolonged than that of  girls, that 
decency and family  honour must come first  vvhen education outside the home is 
concerned, and that daughters' services, particularly in vvatching över younger 
children, are very much needed at home [S. Dorsky and Th. B. Stevenson, 
"Childhood and education in Highland North Yemen" in Children  in the Muslini 
Middle  East,  ed. E. Warnock Fernea, Austin, 1995, pp. 309, 313, 3 15, 317], 

To a certain extent, the complexity of  parents-child relationships and the 
ambivalent attitudes tovvards children are mirrored in the classical texts vvhich on 
the vvhole represent, as I have tried to shovv, a considerate and understanding 
attitude tovvards children. The contrast betvveen the notion of  the child's purity and 
innocence, on the one hand, and its image as an evil creature, full  of  desires; the 
idea that children should proceed to the next stage of  life  as quickly as possible and 
the preference  for  males are remarkable examples of  such ambivalence. 

Of  course, the majority of  the utterances in Arabic-Islamic sources that shovv 
understanding and sympathy for  children referto  males. That females  vvere actually 
discriminated against from  birth is reflected  in the texts, for  instance, by the efforts 
religious scholars made to counteract this practice by praising fathers  devoted to 
their daughters and denouncing the rejection of  nevvborn females.  Occasionally, 
jurists made attempts to close (or at least minimise) the gap betvveen female  and 
male children vvhere religious status or education vvere concerned. Thus, vvhile the 
common vievv vvas held that the urine of  only female  children vvas unclean, İbn 
Oudama, the Syrian Hanbali jurist of  the tvvelfth-thirteenth  century, claimed that 
the urine of  children in general vvas impure. And a fevv  statements are to be found 
concerning the validity of  the prayer of  an intelligent female  child, like that of  her 
male counterpart. Scholars urge Muslims to grant their daughters a basic religious 
and moral training, and there are testimonies to the effect  that in medieval Islamic 
cities girls, particularly the daughters of  'ulama',  vvere vvell educated and that 
special institutions of  elementary education for  female  children existed. 

In conclusion, in spite of  the obvious gap betvveen theories and ideals, on the 
one hand, and their application in every-day life,  on the other, the attention vvhich 
Müslim thinkers throughout premodern times paid to children, the knovvledge they 
accumulated and the considerate attitudes they developed stand out as a remarkable 
chaıacteristic of  Islamic civilization. Moreover, it is clear that those attitudes 
tovvards children, vvhich vve generally tend to identify  vvith modern vvestern 



industrial cultures, have deep roots not only in European history but also in that of 
its neighbouring cultures. 

Selected Bibliography 

Avner Giladi, Children  of  islam: Concepts  of  Childhood  in Medieval  Müslim 
Society.  Houndmills and London, 1992. 

idem, infants,  Parents and  Wet  Nurses:  Medieval  Islamic  Vie  w on Breastfeeding 
and  Their  Social  Implications,  Leiden, 1999. 

idem, "Gender Differences  in Child Rearing and Education: Some Preliminary 
Observations vvith Reference  to Medieval Müslim Thought", Al-Qantara.  16 
(1995), pp. 291-308. 

idem, "Islamic Consolation Treatises for  Bereaved Parents. Some Bibliographical 
Notes," Studia  Islamica.  81 (1995) pp. 197-202. 

idem, "Saghir", The  Encyclopaedia  oflslajn.  Nevv edition, Vol. 8. 

idem, "'The child vvas small... not so the grief  for  him': Sources, Structure, and 
Content of  al-Sakhawi's Consolation Treatise for  bereaved Parents", Poetics 
Today.  14 (1993), pp. 367-386. 

Haıald Motzki, "Child Marriage in Seventeenh-Century Palestine", in Muhammad 
Khalid Masud et al. (eds.), Islamic  Legal Interpretation:  Muftis  and  Their 
Falwas.  Cambridge Mass., 1996, pp. 129-140. 

idem, "Das Kind und seine Sozialisation in der islamischen Familic des 
Mittclalters" in J. Martin and A. Nitschke (eds.), Zur  Sozialgeschichte  der 
Kindhell.  Munich, 1986, pp. 391-441. 

Franz Rosenthal, "Child Psychology in islam", Islamic  Culture.  26 (1952), pp. 1-
22. 





ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
ÇOCUK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

(ÇOKAUM) 

3. ULUSAL ÇOCUK KÜLTÜRÜ KONGRESİ 

DÜNYADA  VE  TÜRKİYE'DE 
DEĞİŞEN  ÇOCUKLUK 

16-18 EKİM 2000 

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü 
ANKARA 

Kültür  Bakanlığı'nın  maddi  katkılarıyla  gerçekleştirilmiştir. 





BİLDİRİ VERENLER/PARTICIPANTS 

(Alfabetik  sırayla) 

• Prof.Dr.  Bahattin AKŞİT 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

• Dr. Müge ARTAR 
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Prof.Dr.  Gilles BROUGERE 
Paris-Nord Üniversitesi / Fransa 

• Prof.Dr.  Bülent ÇAPLI 
Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

• Prof.Dr.  Nermin ÇELEN 
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

• Doç.Dr. Figen ÇOK 
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Dr. Can DÜNDAR 
Gazeteci - yazar 

• Prof.Dr.  Dav i d ELKIND 
Tııfts  Üniversitesi / Amerika Birleşik Devletleri 

• Prof.Dr.  Hayat ERKANAL 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi 

• Prof.Dr.  Allison JAMES 
Htıll Üniversitesi / İngiltere 

• Prof.Dr.  Avner GIL'ADI 
Haifa  Üniversitesi / İsrail 

• Prof.Dr.  Artin GÖNCÜ 
İllinois Üniversitesi / Amerika Birleşik Devletleri 

• Doç.Dr. Gelengül HAKTANIR 
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 

• Yard.Doç.Dr. Ayşe GÜNDÜZ-HOŞGÖR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

• Prof.Dr.  Sibel GÜNEYSU 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

• Prof.Dr.  Roger A. HART 
Nevv York Şehir Üniversitesi / Amerika Birleşik Devletleri 



Dr. Bülent İLİK 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü 

Prof.Dr.  Nuray KARANCİ 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

Doç.Dr. Leyla NEYZİ 
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Prof.Dr.  Ferhunde ÖZBAY 
Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Prof.Dr.  Jean-Pierre ROSSİE 
Gent Üniversitesi / Belçika 

Necdet SAKAOĞLU 
Araştırmacı - yazar 

Prof.Dr.  Zafer  TOPRAK 
Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

Prof.Dr.  Mahmoud YAZBAK 
Haifa  Üniversitesi / İsrail 

Prof.Dr.  Murat YURDAKÖK 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

OTURUM YÖNETİCİLERİ/CHAIR PERSONS 

Prof.Dr.  Seçil K. AKGÜN 
Oıta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

Prof.Dr.  Berna ARDA 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Prof.Dr.  Ufuk  BEYAZOVA 
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Prof.Dr.  İpek GÜRKAYNAK 
Emekli öğretim üyesi 

Prof.Dr.  Talat HALMAN 
Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 

Prof.Dr.  Belka ÖZDOĞAN 
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Prof.Dr.  Sevda ULUĞTEKİN 
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 

Prof.Dr.  Ayşe YALIN 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 



AÇIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES 

• Bekir ONUR 
Merkez Müdürü 

• Ramazan ARSLAN 
Rektör Yardımcısı 

• Fikret N. ÜÇCAN 
Kültür Bakanlığı Müsteşarı 

AÇIŞ BİLDİRİSİ / KEYNOTE 

• David ELKIND (ABD / USA) 
Değişen dünyada çocuk yetiştirme ve eğitim / 
Clıildıearing and aducation in a changing vvorld 

BİLDİRİLER / PRESENTATIONS 

• Allison JAMES (İngiltere / England) 
'Yeni' çocuk sosyolojisinde sorunlar, bakış açıları ve uygulamalar / 
Problems, perspectives and practices in the 'new' sociology of  childhood 

• Roger A. HART (ABD / USA) 
Çocukluğun kentleri: Tarihsel ve kültürlerarası açıdan kamu alanlarında 
çocuklar / 
Cties of  childhood: An historical and cross-cultural view of  children in public 
space 

• Bülent ÇAPLI 
Televizyon karşısında çocuk: Türkiye örneği / 
Child in front  of  televisizon: A Turkish perspective 

• Artin GÖNCÜ (ABD / USA) 
Çocuk oyunlarının gelişiminde toplumsal ve kültürel bağlamın rolü / 
The role of  social and cultural context in the development of  children's play 

• Jean -Pierre ROSSİE (Belçika / Belgiunı) 
Değişen Afrika  çocuklarında değişen oyuncaklar ve oyun 
Changing toys and play in changing African  childhood 

• Gilles BROUGERE (Fransa / France) 
6 yaşından küçük çocukların anneleri için oyuncakların anlamı ve değeri / 
Meaning and value of  toys for  mothers vvith children vvho are less than six years 
of  age 

• Avner GIL'ADI (İsrail / Israel) 
İslam uygarlığında bir 'çocukluk' kavramı var mı? 
Is there a concept of'childhood'  in Islamic civilization? 

25 



Mahmoud YAZBAK (İsrail / Israel) 
17.-19. yüzyıl Osmanlı Filistin'inde çocuk evlilikleri: Değişim süreci mi? / 
Children marriages in Ottoman Palestine, 17th to 19th century: Processes 
of  change? 

Zafer  TOPRAK 
Ulusal kimlik, çocuk ve siyasal toplumsallaşma -Osmanlı Meşrutiyet'inde 
Cumhuriyet Türkiye'sine 1908-1938 / 
National identity, child and political socialization -from  Ottoman Contitutional 
Monarchy to Repııblican Turkey 1908-1938 

Leyla NEYZİ 
Nesne mi, özne mi? Türkiye'de 'gençlik' söyleminin paradoksları / 
Object or subject? The paradox of  'youth' in Turkey 

Bahattin AKŞİT, Nuray KARANCİ, Ayşe GÜNDÜZ-HOŞGÖR 
Sokakta çalışan çocuklar: Diyarbakır, Adana ve İstanbul'dan çocuğa, aileye ve 
topluma ilişkin gözlemler/ 
Working street children: Observations on child, family  and society from 
Diyarbakır, Adana and istanbul 

Ferhunde ÖZBAY 
Çocukluğun cinsiyeti: Kız çocukluğu kavramının çözümlenmeyen sorunları / 
The gender of  childhood: The unresolved problems of  the conception of  girlhood 

Bülent İLİK 
Türkiye'de çocuklarla ilgili sosyal hizmetlerin bugünü ve geleceği / 
Present and future  of  the social services concerning children in Turkey 

Murat YURDAKÖK 
Eski çağlarda ve günümüzde anadolu'da çocuk sağlığı / 
Children health in ancient times and today in anatolia 

Hayat ERKANAL 
Eski Önasya'da çocuk / 
Child in ancient Nearest Asia 

Necdet SAKAOĞLU 
20. yüzyılda üç çocukluk: Babamın çocukluğu, kendi çocukluğum, oğlumun 
çocukluğu / 

Three childhood in the 20 lh century: My fathers,  mine and my son's 

Gelengül HAKTANIR, Müge ARTAR 
Türkiye'de çocuk gelişimi ve eğitimi araştırmalarına toplu bakış / 
An integrated review on child development and education research in Turkey 

2 



Figen ÇOK, Nermin ÇELEN 
Türkiye'de gençlik: Gençlik araştırmalarına dayalı bir inceleme / 
Youth in Turkey: An investigation based on youth research 

Sibel GÜNEYSU 
Türkiye'de yayımlanan çocuk yetiştirmeye ilişkin kitapların incelenmesi / 
Revievv of  the books related vvith childrearing practices published in Turkey 

Can DÜNDAR 
Kaybolan çocukluk / 
Childhood lost (film  gösterisi / movie show) 

ATÖLYELER / WORKSHOPS 
David ELKIND (ABD / USA) 
Gelişim psikolojisi: Postmodern bakış açısı / 
DevelopmentaJ psychology: A postmodern perspective 

Roger A. HART (ABD / USA) 
Çocukların gündelik yaşamım anlama yöntemleri / 
Methods for  understanding children's everyday lives 





J 



ISBN:  975-482-530-0 

Kapak  Tasarımı:  Hakan  BÜYÜKÇAYLI 
Baskı:  Ankara  Üniversitesi  Basımevi  •  2001 


