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Bebeğin gözünü açtığı ilk andan itibaren sosyalleĢme sürecine dahil olması ve 

bu süreçte ona eĢlik eden kiĢinin annesinin olması, bu sürecin değiĢim ve dönüĢümü 

üzerindeki önemli etkisi araĢtırmamızın konuları içerisinde yer almıĢtır. ÇalıĢmamızın 

ilk bölümünde, araĢtırmanın kavramsal çerçevesi noktasında sosyalleĢme kavramına, 0-

5 yaĢ dönemi çocuğun geliĢimine, kadının ücretli olarak iĢ sahasında yer alıp 

almamasının çocuk üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde ise araĢtırmada 

kullanılan anlamacı epistemoloji metodu, kavramsal açıdan ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada GümüĢhane‟ de 0-5 yaĢ arası çocukları bulunan, çalıĢan ve 

çalıĢmayan annelerin bu sosyalleĢme sürecini nasıl etkiledikleri katılımcıların gözünden 

görülmeye çalıĢılmıĢ ve bu süreçte ki rolleri nitel araĢtırma tekniği ile ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır.  Son bölümde ise annelerle yapılan görüĢmeler sonucunda elde ettiğimiz 

bulgulara ve yorumlamalara yer verilmiĢtir. Özellikle annenin geçmiĢten günümüze 

olan değiĢimi sosyalleĢme sürecini de doğrudan etkilemiĢtir. SanayileĢme ile baĢlayan 

kentlileĢme süreci beraberinde kadın nüfusunun istihdam olanaklarını geniĢletmiĢtir. 

Daha önce evinde ev iĢleri ve çocuk bakımında çalıĢan kadın, sanayileĢme ile birlikte ev 

dıĢında ücretli iĢ sahasında da çalıĢmak durumunda kalmıĢtır. Bu durum annede yeni bir 

“çalıĢan anne” kimliği oluĢturmuĢtur. Annenin çalıĢma sahasında yer almasının, 

çocuğun yemek yeme alıĢkanlığından, uyku düzenine, tuvalet eğitiminden, fiziksel, 

dilsel, biliĢsel, duygusal ve sosyal olan tüm geliĢim alanlarına kadar etkili olduğu 

görülmüĢtür. Bu anlamda çalıĢan annelerin, 0-5 yaĢ döneminde çocukların sosyalleĢme 

sürecini etkileyen her türlü olay, olgu, kiĢi ve kuruluĢlara karĢı daha bilinçli 

yaklaĢtıkları belirlenmiĢtir. ÇalıĢan annelerin mesai saatleri dıĢındaki zamanlarını 

çocukları ile birlikte oldukça verimli kullanmaya çalıĢtıkları, çalıĢmayan annelerin ise 

ev iĢleri dıĢında ki kalan zamanlarını çocuklarına ayırmaya çalıĢtıkları görülmüĢtür. 

ÇalıĢan annelerin çocuklarını ön planda tuttuğu, ev iĢlerini ise ikinci planda tuttukları 

yapılan çalıĢmada tespit edilmiĢtir. ÇalıĢan annenin sosyalleĢme sürecinde çocuğa daha 

etkin olarak eĢlik ettiği belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: SosyalleĢme, GeliĢim Süreci, ÇalıĢan Anne Kimliği, ÇalıĢmayan 

Anne Kimliği  
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 A child‟s being socialized since he was born and the mother‟s influence on the 

social development of the child and the significance of the time interval on a child‟s life 

are the main points of the research. In the first part of the research, the socialization 

notion, “0-5 years olds” children‟s development and the effect of an unemployed 

mother (or employed) on a child that is in mentioned range, are explained. In the second 

part of the research, understanding epistemology method is used as a notion. The paper 

explains the influence of an unemployed and an employed mother on child‟s 

socialization by using the information that was gotten from the participants through a 

qualitative approach in GümüĢhane. In the lost chapter, the results which were derived 

from the interviews, conducted with the participant mothers, are explained in detail. 

Especially the change of the role of a mother from past to present is a first-hand 

catalyser for the development of the child. The urbanization that started with 

theindustrial revolution caused a growth in employment of women, as well as it did with 

men. Thus, a woman could work in paid areas in industry who had just taken care of her 

child at home before. Hence, the identification of an “employed mother” has evolved. 

This identification of an employed mother triggers a lot of changes in the child‟s 

appetite, mental, psychological, linguistic and even emotional development. The paper 

implies that employed mothers are more conscious about their children‟s psychological, 

mental, emotional and physical developments as well as they are interested in the events 

on the children‟s lives they encounter. Additionally, employed mothers are more prone 

to spend their times with their children in terms of having fructuous activities for the 

children‟s development; meanwhile, an unemployed mother only spends her time with 

her child when she has handled all the housework which also is a barren time for the 

child mostly. Employed mothers care about their child first and then they handle 

housework which is opposite of what unemployed ones do. The research claims that an 

employed mother is more effective in child‟s socialization. 

Key Words: Socialization, Development Process, Identification of an Employed 

Mother, Identification of an Unemployed Mother. 
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ÖNSÖZ 

 Bu çalıĢmada GümüĢhane örnekleminde, çalıĢan ve çalıĢmayan annelerin 0-5 

yaĢ dönemi çocuklarının sosyalleĢme süreci üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu 

araĢtırma annelerin günlük yaĢamlarını, çocuk yetiĢtirme tekniklerini anlamaya ve bu 

durumların çocukların sosyalleĢme sürecindeki etkilerini belirlemeye yönelik nitel bir 

araĢtırma ürünüdür. Bu anlamda günlük yaĢamlarından, çocuk yetiĢtirmelerine, aile 

hayatlarına kadar birçok konuda sorduğumuz sorulara, içtenlikle cevap veren, görüĢme 

isteğimi geri çevirmeyip, bana yardımcı olan katılımcılarıma sonsuz teĢekkürlerimi 

sunuyorum. 

Tez çalıĢmam süresince yardım ve yönlendirmeleri ile bana destek olan ve katkı 

sağlayan hocam ve danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Sevil DEMĠRAL‟ e çok teĢekkür ederim. 

Bugünkü mesleğimde, mesleğimi en güzel Ģekilde yerine getirmemi sağlayan ve 

sosyoloji ile tanıĢtığım ilk günden bu yana bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaran ve 

sosyolojiyi bizlere bu denli sevdiren Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölüm BaĢkanı ve 

hocam Doç. Dr. Mevlüt ÖZBEN‟ e, bölüm hocalarım Doç. Dr. Nuray KARACA, Yrd. 

Doç. Dr. Erem SARIKOCA „ya, Prof. Yıldız AKPOLAT‟a, Yrd. Doç. Dr. Yonca 

ODABAġ „a, Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Öz‟ e teĢekkür ediyorum. Eğitim hayatım boyunca 

ilgi ve desteklerini benden esirgemeyen ve her türlü sorumluluklarımı büyük bir 

içtenlikle paylaĢan aileme ve yine her konuda yanımda bulunan ve desteklerini benden 

esirgemeyen eĢim Ömer KOÇ‟ a da teĢekkür ediyorum. 

Erzurum – 2016  Demet KOÇ 
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GĠRĠġ 

SosyalleĢme süreci insanın dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren baĢlayan 

kaçınılmaz bir süreçtir. Bu kaçınılmaz süreçten her birey içinde bulunduğu aile ve 

toplum nezdinde farklı Ģekillerde etkilenmektedir. Ancak bu farklılık sadece 

sosyalleĢmenin seyrinde gerçekleĢmektedir. GeçmiĢten günümüze sosyalleĢme sürecini 

birçok kiĢi ve kuruluĢlar Ģekillendirmektedir. Bu kurum ve kuruluĢların arasında; aile, 

okul, oyun ve akran grupları son olarak da kitle iletiĢim araçları yer almaktadır. 

Ġnsanın sosyalleĢtiği ilk çevresi ailesidir. Aile içerisinde bebekle ilk etkileĢim 

içerisine giren anne, bu süreçte en baĢından en sonuna kadar etkin bir role sahiptir. Bu 

süreçte annenin çalıĢıp çalıĢmaması çocuğun sosyalleĢmesine ayrı bir boyut 

kazandırmıĢtır. 

Bireyin temel becerilerinin 0-5 yaĢ döneminde oluĢması, sosyal geliĢim açısından 

bu dönemin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. SosyalleĢme 

sürecinde 0-5 yaĢ döneminin önemli olması, bizi bu yaĢ grubundaki çocukların 

anneleriyle görüĢmeye yöneltmiĢtir. Bu dönemde annenin ev dıĢında çalıĢıyor olmasının 

çocuğun sosyalleĢme sürecini nasıl etkilediği, araĢtırmamızın konusunu oluĢturmuĢtur. 

Kadının, sanayileĢme sonrası ücretli iĢ sahasına dahil olması, bu süreçte ona yeni bir 

kimlik kazandırırken aynı zamanda da birden fazla sorumluluk yüklemiĢtir. ÇalıĢmada 

öncelikle annenin ücretli iĢ sahasında çalıĢıyor olmasının, çocuğun sosyalleĢme sürecini 

nasıl etkilediği araĢtırılırken arka planda da bu iĢ sahasındaki farklılıkların bu sürece 

nasıl yansıdığı üzerinde durulmuĢtur. 

SosyalleĢme süreci üzerinde annenin çalıĢıp çalıĢmadığı, çocuğa nasıl eĢlik ettiği, 

içinde bulundukları ailenin sosyoekonomik durumları, geliĢimsel özellikleri, akran ve 

oyun gruplarının etkisi, kitle iletiĢim araçlarının etkisi, okulun ve hayata dair pek çok 

olgunun ve olayların etkisi çocuğun temel becerilerinin kazanıldığı 0-5 yaĢ arası 

döneminde oldukça önemlidir. 

AraĢtırmamızda, GümüĢhane ilinin sosyo ekonomik koĢulları dikkate alınmıĢtır. Ġl 

merkezinde çalıĢan 13 anne ile çalıĢmayan 13 anne üzerinden nitel bir çalıĢma 

yürütülmüĢtür. Bu kapsamda annelerle derinlemesine görüĢmeler yapılmıĢ ve çocuk 

yetiĢtirme konusunda deneyimleri dinlenmiĢ ve deĢifre edilerek çocuklarına nasıl 

yaklaĢtıkları ve bu yaklaĢımın çocuğun sosyalleĢme sürecine etkileri araĢtırılmıĢtır. 
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AraĢtırmamızın ilk bölümünde araĢtırmanın kavramsal çerçevesi ortaya konularak  

ve kuramsal çerçevesi hususunda, sosyalleĢme kavramına, 0-5 yaĢ dönemi çocuğun 

geliĢimine, kadının ücretli olarak iĢ sahasında konumlanıĢı noktasından annenin bu 

sosyalleĢme süreci üzerindeki etkisine bakılmıĢtır. Ayrıca bu bölümde toplumsal 

değiĢimlerin ve geliĢimlerin, çocuğun sosyalleĢme süreci üzerindeki etkisine de yer 

verilmiĢtir.  

Ġkinci bölümde ise; araĢtırmanın konusu, amacı, önemi ve kapsamına yer 

verilmiĢtir. AraĢtırmaya ait metodoloji, yöntem, teknik ve örneklem seçimi de bu 

bölümde anlatılmıĢtır. 

AraĢtırmanın üçüncü ve son bölümünde ise, katılımcılarla yapılan görüĢme 

kayıtları deĢifre edilmiĢ ve sınıflandırılarak baĢlıklandırılmıĢtır. 0-5 yaĢ dönemi 

çocuğun geliĢim dönemlerinde annelerin bu sürece nasıl eĢlik ettikleri ve günlük 

yaĢantıları yanında bu sürece etki eden her türlü bilgi annelerin ifadeleri ıĢığında 

yorumlanmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1.1. SOSYALLEġME SÜRECĠ 

SosyalleĢme sürecine “topluma hazırlanma” süreci de denilebilir. Birey 

sosyalleĢme ile birlikte geniĢ ve dar anlamda grupla bütünleĢecektir. Birey 

toplumsallaĢırken aynı zamanda toplumsal etkileĢime de girmiĢ olacaktır. 

Toplumsal etkileĢimin geniĢleyen çevresini gösteren diyagrama göz atalım; 

 

ġekil 1.1. Toplumsal EtkileĢimin GeniĢleyen Çevresini Gösteren Diyagram (Akt: 

Tezcan, 1985: 34) 

1.1.1. SosyalleĢmenin Tanımı 

SosyalleĢme kavramının sözlükteki karĢılığı; “bireyin kiĢilik kazanarak belli bir 

toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleĢme süreci” olarak yer alır (Türk Dil 

Kurumu [TDK], 21.03.2015 14:30). 

SosyalleĢme, kiĢinin doğduğu andan itibaren yaĢamını idame ettirebilmesi için 

gerekli olan edinimleri elde etmesini sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda da toplumun 
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bireyden beklediği rol ve sorumlulukları bireye kazandıran ve onun bu sayede toplumla 

bütünleĢmesini sağlayan, kiĢiliğinin geliĢiminin de normalitesine uygun bir Ģekilde 

ilerlemesi için gerekli koĢulları kiĢiye sunan bir süreçtir (Fichter, 2009: 23). 

SosyalleĢme, bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren baĢlamaktadır. Ġlk 

sosyal ortam ise onun için sosyalleĢme sürecinin baĢlangıcını ifade etmektedir (Uçar 

,2011: 15). 

SosyalleĢme süreci akıĢkan bir süreçtir. Öğrenimin baĢladığı ilk andan itibaren 

baĢlayan ve sürekli olarak devam eden bir süreçtir. KiĢi sosyal hayatı içinde yaĢamsal 

önem taĢıyan birçok edinimi bu süreç sayesinde kazanmaktadır. Sosyalizasyon süreci 

insanın yakın çevresinden uzak çevresine kadar olan her türlü sosyal iliĢkisini etkileyen 

ve bunun sonucunda da kiĢiyi etkileyen bir süreçtir. SosyalleĢme süreci bireyin en basit 

temel becerilerden en üst düzeyde dünya görüĢüne kadar her türlü tutum ve 

davranıĢlarını etkileyen ve aynı zamanda bireyin de bunlardan etkilenmesini sağlayan 

bir süreçtir. 

Çocukluk dönemi, çocuğun ileriki hayatını etkileyecek en önemli edinimlerin 

kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönemdeki sosyalleĢme süreci “ beklentisel” sosyalleĢme 

süreci olarak da ifade edilebilir (Newman, 2013: 64). Bebeğin gözünü açtığı ilk yer 

ailedir. Bu yer aynı zamanda bebek için ilk sosyal ortamı ifade etmektedir. Bu sosyal 

ortam bebeğin ilk sosyal iliĢkilerini kurmasına, sosyalleĢme sürecine tabi olmasına 

yardımcı olan dıĢ uyarıcıları içinde bulunduran bir yapıdır (Giddens, 2010: 127). Ġnsan 

biyolojik donanımlara sahip bir varlık olarak dünyaya gelmektedir. Sosyal iliĢkilere ise, 

içinde bulunduğu çevre ile olan etkileĢimi ile baĢlamaktadır. Bu sosyal iliĢkiler de 

sosyalleĢme sürecinin baĢlangıcını oluĢturur. Sosyal bir varlık olma vasfını ise sosyal 

iliĢkileri neticesinde edinir (Çamlıca, 2007: 44). SosyalleĢme bireyin sosyal vasfını 

kazanmasına araç iken sosyalleĢmeyi sağlayan etken ise, kiĢiyi çevreleyen sosyal 

çevresidir. Bu sosyal çevre içerisinde bireyin sosyalleĢmesini sağlayan birçok uyaran 

mevcuttur (Çakmaklı, 2007: 174). Sosyal çevrede zengin uyarıcının var olması 

sosyalleĢme düzeyinin istenilen seviyede gerçekleĢmesine imkan tanıyacaktır. Bu 

zenginlik ise çocuğa ailesi tarafından sunulacaktır. Bu uyarıcıların aile tarafından 

sunulup sunulmaması özellikle, 0-5 yaĢ dönemi için büyük önem arz edecektir. 
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SosyalleĢme birey nezdinde gerçekleĢeceği gibi var olan sosyal yapı içerisinde 

etkisini gösterir. Sosyal yapı, ilgili müesseselerin birbirleriyle olan iliĢkisinden meydana 

gelen bütünlüğün, bir sosyal düzen içerisinde gerçekleĢmesidir (Boran, 1945: 2).Sosyal 

iliĢkiler ise var olan toplumsal yapı içerisinde bireylerin etkileĢimi sonucunda meydana 

gelmektedir. Bireylerin sosyalleĢmesi toplum içerisinde bir uyumu sağlarken aynı 

zamanda toplumsal yapının varlığını da korumuĢ olacaktır (Yasa, 1970: 1-2). 

1.1.2. SosyalleĢmenin Özellikleri 

SosyalleĢme, toplum içerisinde kendini devam ettiren aktif bir süreçtir. Evrensel 

manada toplumsallaĢma olanaklı değildir. ToplumsallaĢmanın yaĢanma durumu 

evrensel olabilir ancak Ģeklinin toplumdan bağımsız olması ve geneli yansıtması 

olanaklı bir Ģey değildir. SosyalleĢme, içinde gerçekleĢtiği toplum ile karĢılıklı etkileĢim 

içerisinde varlığını sürdürmektedir. Bu açıdan sosyalleĢme; toplum ve ona bağlı kural 

kaidelerle kendi varlığını devam ettirebilen bir süreçtir. Bugün kitle iletiĢim araçları 

dünyanın küreselleĢmesine olanak tanırken sosyalleĢmede bunu gerçekleĢtirememiĢtir. 

Genel manada bakıldığında, kiĢilerin içinde bulunduğu topluma oranla var olan kitle 

iletiĢim araçlarına bakıĢları bile sosyalleĢmenin toplumdan bağımsız 

gerçekleĢemeyeceğini ortaya koymaktadır. SosyalleĢme süreci, bebeğin sosyal çevresi 

ile olan ilk etkileĢimi ile baĢlamaktadır. Her bireyin Ģahsiyetini oluĢturacak farklı 

kimliksel özellikler kazandırmaktadır. Bu kimliksel özelliklerin oluĢumu içinde 

bulunduğu toplumdan bağımsız bir Ģekilde meydana gelmeyecektir (Tezcan, 1985: 37-

38). Çocuğun ailesi, sosyalleĢmesi açısından oldukça etkilidir. 

KiĢi dünyaya gözünü açtığı andan itibaren birincil ve ikincil ihtiyaçları olan ve 

bunları tek baĢına karĢılayamayan, hayata karĢı savunmasız olan sosyal bir varlıktır. 

Ġnsan bu noktada sosyal çevreye, sosyal iliĢkiye ve sosyal etkileĢime toplum nezdinde 

normal bir yaĢantı sürdürebilmesi açısından muhtaçtır. Bu sosyal çevre içerisinde 

insanın kiĢiliği oluĢacak ve aynı zamanda yaĢama dair bilgi ve beceriyi de bu çevre 

sayesinde edinmiĢ olacaktır. Doğduğu sosyal ortamdaki bireylerin, aracılığı ile kendini 

idame ettirebileceği ana kadar varlığını sürdürecektir. (Eğitim Bilimleri Yayın Kurulu, 

2010: 153). Bu Ģekilde hem sosyal iliĢkilerden etkilenip hem de bu iliĢkileri de 

etkilemiĢ olacaktır. 
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KiĢilik oluĢumu, sosyalleĢme sürecinin insana kazandırttığı en büyük 

edinimlerden bir tanesidir. KiĢilik; bir insanı diğer insanlardan, onların hal ve 

tavırlarından ayıran özellikleri ifade etmektedir. KiĢilik bireyin dünyaya gelmesi ile 

hemen oluĢan bir özellik olmamakla birlikte kiĢinin sosyal çevresi içerisinde etkileĢime 

geçerek oluĢturduğu bir kazanımdır (Arslan, 2013: 64-65). KiĢilik oluĢumu; güven 

duygusu, ruh sağlığı, katılım ve çevrenin getirdikleri ile oluĢmaktadır. Ruh sağlığı ise 

Ģefkat, sosyal kabul, ebeveynin kararalı tutumu ve uyumlu aile iliĢkileri sonucunda 

oluĢur (Çakmaklı, 1991: 38). KiĢilikte, doğuĢtan gelen bir takım özelliklerinin yanı sıra 

birde çevreden kazanılan bazı edinimler doğrultusunda elde edilen özellikler de yer 

almaktadır. Bunun oluĢumunda özellilkle 0-5 yaĢ dönemi açısından, annenin önemli bir 

etkisi bulunmaktadır. 

Ġnsan, biyolojik donanımlarla dünyaya gelen daha sonra kurduğu iliĢkiler 

neticesinde sosyal varlık vasfını kazanan ve beraberinde kiĢiliği oluĢan bir varlıktır. 

Ġnsanın kiĢiliği bu sosyalleĢme sürecinde üç aĢama ile meydana gelmektedir. Bu 

aĢamalar ise; rol edinme ile öğrenme, gözlemleme ile öğrenme ve son olarak taklit etme 

yolu ile öğrenmedir. Bu aĢamalar özellikle 0-5 yaĢ arası dönemde kiĢiliğin oluĢumunda 

oldukça önemli etkilere sahiptir (Cirhinlioğlu, 2001: 109). Ġlki olan rol edinme yolu ile 

öğrenme, kuramsal olarak birçok bilimsel çalıĢmada yer almıĢtır. Özelikle rol kuram 

yöntemi eğitim bilimlerinde etkin olarak kullanılmıĢtır. Kurama göre; birey aldığı 

konum itibari ile bazı rol ve sorumlulukların edinmektedir. Konum ise; kiĢinin sosyal 

hayat içinde edindiği yerini ifade eder. Örneğin hasta ile hasta bakıcısı farklı 

konumlarda olup farklı rol ve sorumluluklara sahiptir. Hasta bakıcısı hasta gibi 

davrandığında bulunduğu sosyal çevrede sosyal kabul görmeyecektir. Sosyal kabul 

görmemesi sosyalleĢmeyi olumsuz yönde etkileyecektir (Eklin, 1995: 30-32). 

Beklenilen rolleri, bireyin yerine getirmesi toplum içerisinde kabul görecekken aynı 

zamanda da bireyin kiĢiliğinin oluĢmasını sağlayacaktır. Kabul görme çocuk için 

öncelikli olarak ailede baĢlamaktadır. 

Çocuğun kiĢiliğinin oluĢumunda ikinci önemli aĢama ise gözlemleyerek 

öğrenmedir. Çocuk, gözlemlemeye ilk olarak çevresinden baĢlar. Gözlemleme yolu ile 

nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Böylece sosyalleĢme sürecinde çocuğun 

gözlemlereyerek çevresi ile etkileĢime girmesi kiĢiliğinin oluĢumuna katkı sağlayacaktır 

(Cirhinlioğlu, 2001: 110). Çocuk gözlem sayesinde; gözlemlemek istediği davranıĢları, 
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eylemleri, söylemleri, olduğu gibi doğal ortamında görme Ģansı bulacaktır (Özdoğan, 

2000: 239). Çocuğun görerek öğrenmesi ise daha kısa sürede gerçekleĢecektir. 

KiĢiliğin oluĢumunda 3. aĢama olan taklit yapma yolu ile öğrenme en etkileyici 

olan yöntemidir. Burada önemli olan çocuğu yönlendiren sosyal çevredir. Çünkü bu 

öğrenme yönteminde var olan sosyal çevre öğrenmenin ve sosyalleĢmenin düzeyini 

yakından ilgilendirmektedir. Zengin uyarıcı ile dolu olan bir sosyal çevre, öğrenme ve 

sosyalleĢme açısından oldukça yararlı olacaktır (Koca, 2009: 14). Özellikle çocuk, anne 

ve babanın yaptığı tüm davranıĢları, hal ve tavırlarını olduğu Ģekliyle yansıtmaya çalıĢır. 

Bu manada çocuklar ebeveynlerinin aynası gibidirler. O yüzden anne ve baba, 

çocuklarında istenilen düzeyde bir öğrenmenin ve sosyalleĢmenin gerçekleĢmesini 

istiyorsa ona göre Ģekil almaları gerekmektedir (Yavuzer, 1995: 102). Aynı zamanda 

çocuğun sosyalleĢmesinde taklit, oldukça önemli bilinen bir husus olup, kuram olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Taklit, çocuk eğitiminde oldukça etkili bir araçtır (Eklin, 1995: 

62-63). 

Çocuğun kiĢiliğinin oluĢumunda ve sosyalleĢmesinde etkili olan rol edinme, 

gözlemleme, öğrenme ve taklit etme yoluyla öğrenme yöntemleri kendi içerisinde 

birbirleriyle ilintilidir. Gözlem yapmadan taklit edebilme olanaklı bir Ģey değildir. 

Taklit ederek öğrenme yöntemi, sosyalleĢme sürecinde gerekli olan rol ve 

sorumlulukların öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu öğrenme Ģekli görerek yani 

gözlemleyerek öğrenme yoludur (Ekin, 2009: 87). Bu öğrenme yöntemleri, çocuğun 

yaĢayarak, görerek öğrenmesine imkan sağladığı için öğrendiğini içselleĢtirmede daha 

etkilidir. Anne babanın yaptığı her hareketin çocuk tarafından kaydedildiği bilinmelidir. 

Her bireyin farklı oluĢu, sosyalleĢme sürecinin basit bir süreç olmadığını gösterir. 

SosyalleĢmenin bir toplumdan bağımsız veya her topluma ait olabileceği düĢünülemez 

(Newman, 2013: 66).  Buradan hareketle tek tip bir sosyalleĢmenin varlığından 

bahsetmenin mümkün olmayacağı görülmektedir. 

SosyalleĢme kaçınılmaz bir durum iken bazı durumlarda sosyalleĢmenin 

gerçekleĢmemesi söz konusu olabilir. Bu hallere örnek olarak; çocukta herhangi bir 

engellilik söz konusu ise bu çocukta sosyalleĢmenin normal seyrinde ilerlemesi 

beklenecek bir durum değildir. (Tezcan, 1985: 38). SosyalleĢmenin istenilen düzeyde 

ilerleyebilmesi için Ģartların bu duruma uygun Ģekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. 
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Çocuğun sosyalleĢebilmesi için bazı Ģartlar mevcuttur. Bu Ģartların en baĢında; 

çocuğun sosyalleĢebileceği toplumun var olması gelmektedir. Bunun yanında 

özelliklerin yeterli seviyede bulunmuĢ olması gerekmektedir. Son olarak da çocuğun 

sosyalleĢebilmesi için çocukta bazı hislerin oluĢmuĢ olması gerekmektedir. Bunlar; 

sevgi, nefret, empatik düĢünme, övülme gibi hislerdir (Eklin, 1995: 15-24). Bu hislerin 

özellikle 0-5 yaĢ döneminde anne ve baba aracılığı ile çocuğa aktarılmıĢ olması 

gerekmektedir. 

Sosyal sınıf ile sosyalleĢme arasında bir bağ vardır. Sosyal sınıf; aynı statü, güce 

sahip kiĢilerden oluĢan grubun genel ifadesidir. Ġnsanın fırsatları, içinde bulunduğu 

sosyal sınıftaki imkanlarla doğru orantılıdır. KiĢi imkanları doğrultusunda sosyal 

aktivitelere katılabilmektedir. Bu aktiviteler ise kiĢinin sosyalleĢmesine doğrudan katkı 

sağlamaktadır. Üst sınıf, alt ve orta sınıfa oranla daha fazla imkana sahip olup bunun 

yanında bir de bu imkanlar çerçevesinde bir yaĢam sürdürmeleri sosyalleĢme sürecinin 

gidiĢatını etkilemektedir. Bu kapsamda yapılmıĢ birçok araĢtırma mevcuttur. Bu yapılan 

araĢtırmalardan bir tanesine örnek vermek gerekirse; Afrika siyahi kökenine sahip 

Amerikan kadınları üzerinde yapılan bir çalıĢmada orta sınıfa sahip kadınların alt 

sınıftaki kadınlara oranla daha etkili bir Ģekilde çocukları ile ilgilendikleri görülmüĢtür. 

KiĢinin içinde bulunduğu sosyal sınıftaki ani bir hareketlilik sosyalleĢme sürecinde de 

farklılıklara neden olabilir (Newman, 2013: 69). Özellikle bulunulan sınıftan alt sınıfa 

düĢülmesi sonucunda sosyalleĢme sürecinde olumsuzluklara ve ailede tramvatik 

sonuçlara neden olabilir. 

SosyalleĢme süreci, çocukluk yıllarında çocukların çok hızlı bir Ģekilde 

deneyimlediği bir süreç iken, kiĢiliğin oturduğu yetiĢkinlik yıllarında, rölantiye alınmıĢ 

bir Ģekilde bireylerin etkilendiği bir süreçtir (Ergil, 1984: 48). 

SosyalleĢme, toplumun değer yargı ve öğelerin bireye belli araçlarla aktarılması 

olayıdır. SosyalleĢme neticesinde bireyler bunları deneyimleyebilecek hale 

gelmektedirler. SosyalleĢme ile topluma ait olan kültür ve öğretilerin bireye geçmesi 

sağlanırken, bireyin bu kültür ve öğretileri içselleĢtirmesi de beklenir (KarakaĢ, 2011: 

97). Her yeni kuĢak bir önceki kuĢaktan edindiği değerlere kendi motiflerini katarak 

değerlerini inĢa etmiĢtir. 
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SosyalleĢme sürecinde bir diğer önemli husus ise toplumsal cinsiyetin etkisidir. 

Toplumsal cinsiyeti ile bebek dünyaya gelir gelmez, sosyalizasyon sürecinin rotasını 

belirlemiĢ olacaktır. Toplumsal cinsiyetine göre daha bebekken onu bekleyen görevler 

onun giyeceği kıyafetin rengini ve oyuncaklarını belirlemiĢ olacaktır. Örneğin kız 

çocukları bebeklerle evcilik oynarken, erkek çocukları ise arabalar ile iĢe gitmektedirler. 

Bu örnekler çoğaltılabilir. Toplum içinde bireye atfedilen cinsiyete bağlı görev ve 

sorumluluklar mevcuttur. Yemesinden, giyinmesine, aile içinde terbiye alma Ģekline ve 

aile içinde verilen sorumluluklara kadar her Ģey sosyalleĢme sürecinde toplum 

tarafından belirlenen toplumsal cinsiyet rollerine göre Ģekillenen bir süreçtir (Newman, 

2013: 70-71). SosyalleĢme süreci, insanın günlük yaĢantısını etkileyen ve bu yaĢantıdan 

etkilenen bir süreçtir. 

SosyalleĢme süreci ile ilgili bitti, tamamlandı Ģeklinde bir Ģey söylenmesi 

mümkün değildir. Çocukluk yıllarında ivme kazanıp yetiĢkinlikte rölantiye alınan bu 

süreç, insanın yaĢamı boyunca aktif olan bir süreçtir (Ergil, 1984: 149). SosyalleĢme 

süreci özellikle çocuğun 0-5 yaĢ döneminde oldukça etkilidir. 

1.1.3. SosyalleĢmenin Amaç ve Tipleri 

SosyalleĢme süreci, kiĢilerin toplumda varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan 

rol ve sorumlulukları kiĢilere öğretir. SosyalleĢme kiĢinin kendisine ait olan 

potansiyelinin farkına varmasına yardımcı olur. Yani kiĢide farkındalık bilincini de 

uyandırır (Ergil, 1984: 143-144). KiĢide mevcut olan potansiyeli açığa çıkarabilen bir 

süreçtir. 

SosyalleĢme, Ġnsan hayatının her alanına nüfuz eden bir süreçtir. SosyalleĢmeye 

iki ayrı noktadan bakılmıĢtır. Ġlk olarak nesnel ve öznel olarak sosyalleĢme iki ayrı 

gruba ayrılmıĢtır. Nesnel boyutu, kiĢinin içinde bulunduğu sosyal hayatın sosyal 

örüntülerinin kiĢi üzerindeki etkisidir. Bireye toplumsal rollerini var olan genel 

örüntüleri ile öğretir (Tezcan, 1985: 37-39). Bu sayede var olan sosyalitenin nesillerden 

nesillere aktarımı sağlanmıĢ olur. SosyalleĢme var olan yollara bireylerin uğrayarak 

sosyal geliĢimini sağlarken birey sayesinde var olan örüntülerin de devamlılığı 

sağlanmıĢ olur (Fichter, 2009: 23). Öznel boyutu ise toplumsal yaĢam içinde etkileĢim 

kurduğu bireylerden edinimler elde etmesi ve içselleĢtirdiği bu toplumsal hayata uyum 
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sağlamasıdır (Tezcan,1995: 37). BaĢka bir ifade ile kiĢinin birincil çevresinde var olan 

kiĢilerle kuracağı sosyal iliĢkiler sonucu öğrenmenin gerçekleĢmesi, sosyalleĢmenin 

öznel boyutunu yansıtmaktadır (Fichter, 2009: 23).  

Ġkinci olarak ise sosyalleĢme, baĢarı açısından iki ayrı boyutta; baĢarılı ve 

baĢarısız olarak sınıflandırılmıĢtır. 

BaĢarılı toplumsallaĢma, sosyalleĢmeye toplum içinde denetim mekanizması 

olarak bakılabilir. SosyalleĢmeyi kiĢinin içinde meydana gelebilecek boĢluğa karĢı 

önleyici bir araç olarak tanımlayabilmek mümkündür. SosyalleĢme, kiĢinin ilerlemesini 

ve topluma uyumunu sağlıyor ise kiĢi açısından baĢarılı bir sosyalleĢmenin gerçekleĢtiği 

söylenebilir (Tezcan, 1985: 39-40). BaĢarılı sosyalleĢme, çocuğun yaĢadığı toplumla 

bütünleĢmesine ve değer yargılarını içselleĢtirmesine olanak sağlamaktadır. 

BaĢarısız toplumsallaĢma ise, kalıtımsal olarak olması gereken donanımların, 

kiĢide olmama durumu neticesinde meydana gelecektir. Bu durum sosyalleĢmenin 

oluĢumunu engelleyecektir. Bunun yanında sosyalleĢebilmesi için kiĢide ya da çocukta 

bazı hislerin var olması gerekmektedir. Bunların olmayıĢı da ayrıca baĢarısız 

sosyalleĢme ile sonuçlanacaktır (Eklin, 1995: 15-24). Bu gibi bazı istisnai durumlarda 

bireyle toplum arasında bir uyum kurulamamıĢ ise baĢarılı bir toplumsallaĢma meydana 

gelemeyecektir (Tezcan, 1985: 40). SosyalleĢmenin baĢarısız olması kiĢinin topluma 

adaptasyonunu zorlaĢtırırken, mutsuz bir kiĢiliğin de meydana gelmesine neden 

olacaktır. 

1.1.4. SosyalleĢme Araçları 

SosyalleĢmenin gerçekleĢmesinde birçok araç mevcuttur. Bu araçların baĢlıcası, 

ailedir. Diğer araçları ise okul, oyun ve akran grupları ve son olarak da kitle iletiĢim 

araçlarıdır (Çakmaklı, 1991: 174). SosyalleĢme araçları, toplum bilimcilerinin 

çoğunluğunca “sosyalizasyon ajanları” olarak ifade edilmektedir (Newman, 2013: 13). 

ToplumsallaĢma süreci dinamik bir yapıya sahiptir. SosyalleĢme araçları bu 

süreçte çocuğu hangi yönde, hangi açıdan ve hangi oranda etkileyeceğine yönelik 

açıklama getireceğinden dolayı bu araçlar konumuz açısından da çocuk açısından da 

oldukça önem arz etmektedir (Tezcan, 1985: 43). 
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Sosyal etkileĢimlerin en yoğun yaĢandığı yer ailedir (KarakaĢ, 2011: 97). 

Özellikle çocuğun 0-5 yaĢ döneminde, sosyalleĢmesi açısından sosyalizasyon 

araçlarının etkisine  tek tek bakmak önemlidir.  

1.1.4.1. Aile 

Çocuğun hayata dair ilk edinimlerini elde ettiği yer olan aile, sosyal ortam olarak 

da çocuğun hayatı için oldukça önemli bir yere sahiptir. Aile içerisinde bebeğin, ilk 

yoğun etkileĢim içerisine girdiği ilk kiĢi annesidir (Gürün, 1984: 157). Anneler, aile 

içerisinde iliĢkilerin düzenli ve iyi bir Ģekilde gerçekleĢmesi için gerekli olan her türlü 

değiĢimi ve geliĢimi yapan kiĢi rolündedir (Davis, 1990: 96-97). Bu yoğun etkileĢimin 

oluĢumu, emme refleksi ile baĢlamaktadır. 

SosyalleĢme sürecinde özellikle okul öncesi ve bebeklik döneminde ailenin 

çocuğu etkileme düzeyi oldukça yüksektir. Bu dönemde bebek ya da çocuk zihinsel 

olarak açık, sosyal olarak da yönlendirmeye müsait bir harç gibidir. Aile, çocuğun istek, 

arzu ve algılama düzeyini dikkate alarak, istediği kalıba göre çocuğu Ģekillendirebilir 

(Çamlıca, 2007: 78). Aile içinde iliĢkilerin ve etkileĢimlerin yoğun ve olması gerektiği 

Ģekilde yaĢanması, bebeğin doğduğu andan itibaren katılacağı sosyalleĢme sürecinde, 

baĢarılı bir ilerleyiĢ kaydetmesini sağlayacaktır. 

Aile denilince ilk akla gelen; anne, baba ve kardeĢten oluĢan bir gruptur. Ancak 

geçmiĢten günümüze aile, kurumsal olarak birçok değiĢikliğe uğramıĢtır. Ailenin ilk 

akla gelen Ģeklinin yanında birçok çeĢidi mevcuttur. Aileyi oluĢturan bireyler arasında 

duygusal bağ mevcuttur (Newman, 2013: 94). Aile, iĢlevsel anlamda geçmiĢten 

günümüze birçok değiĢikliğe uğrasa da temel özellikleri açısından varlığını koruyarak 

devam ettirmiĢ bir kurum olarak karĢımıza çıkmaktadır (Yasa, 1955: 126-127).  

Aile, yüz yüze birincil iliĢkilerin yaĢandığı, samimi ortamların oluĢtuğu manevi 

bir yerdir (Canel, 2011: 9-10). Ġnsanlar arası iliĢkiler birçok toplum bilimci tarafından 

ikiye ayrılmıĢtır. Bilim adamları bu iliĢki biçimlerini çok farklı Ģekilde dile 

getirmiĢtirler. Birincil ve ikincil iliĢkiler, Weber tarafından patrimonyal- bürokratik diye 

adlandırılırken, F.Tönniens tarafından ise cemaat- cemiyet diye adlandırılmıĢtır. Cooley 

ise grupsal yapılaĢma ile kurumsal yapılaĢma arası direk iliĢki kurmuĢ ve Ģu Ģekilde 

ifade etmiĢtir. Birincil gruplar, samimi, yüz yüze iliĢkilerin söz konusu olduğu, kiĢi 
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sayısının az olduğu ve aynı zamanda sosyalleĢme sürecinde bireylerin etkin bir Ģekilde 

birbirlerini etkilediklerinin görüldüğü grupları ifade eder. Ġkincil gruplar ise 

bireyselliğin ön planda olduğu, üye sayısının az olduğu, resmiyetin önem kazandığı ve 

genel anlamda grup amacına göre hareket edilen iliĢki biçimini ifade eder (Akyüz, 

2008: 76- 77). Bu anlamda aile, kültürel zenginliklerin geçiĢliliğini sağlayan ve aynı 

zamanda bireylerin bu zenginlik içinde evrilerek ilerleme kaydetmesini sağlayan, 

bireylerin sosyal etkileĢimine yön veren ve kiĢilerin kendi kiĢiliğini geliĢimsel 

özelliklerine göre ortaya koymalarını sağlayan kurumsal bir yapıya sahip olan, samimi 

iliĢkilerin yaĢandığı birincil gruplardır (ġarlak, 2011: 5). 

Aile, evrensellik özelliği taĢıyan, ilkel çağlardan beri varlığını değiĢerek devam 

ettiren bir kurumu ifade etmektedir. Aile aynı zamanda sosyalleĢmede çok etkili bir 

gücü kendi bünyesinde barındıran ve toplumda da küçük grupları oluĢturan bir yapıdır 

(Bayram, 23.03.2015: 22). Aile, akraba iliĢkilerinin temel kaynağı olan kurumsal bir 

yapıya sahiptir (Yasa,1970: 13). Aile, kan bağı ile birbirlerine bağlı olan kiĢilerin 

oluĢturmuĢ olduğu bir müessesedir. Aynı zamanda aile, evlilik yolu ile farklı akrabalık 

bağlarını birbirine bağlayan bir kurumu ifade etmektedir (Akyüz, 2008: 108). Aile 

kurumu fonksiyonel olarak birçok değiĢikliğe uğramıĢ, ancak neslinin devamlılığını 

sağlamıĢ ve varllığını en ilkel tarihten beri devam ettirmiĢtir. Aile, geçmiĢten günümüze 

topluma ait olan maddi manevi değerlerin geçiĢliliğini sağlayan dayanıĢmanın 

toplumsal kurumun ifadesidir (Serter, 1994: 105). 

Biyolojik donanımı ile dünyaya gelen bebek, doğduğu andan itibaren sosyal bir 

varlık olma vasfını aile içinde kazanır (Davutoğlu, 2010: 27). Bebek dünyaya geldiği 

andan itibaren edilgen ve muhtaç bir yapıya sahiptir. Bebek, ihtiyaçlarını giderebilmeyi 

ve diğer insanlarla sosyal etkileĢimi içerisine girebilmeyi ailesi sayesinde öğrenmektedir 

(Yavuzer, 2010: 13). Bu anlamda aile kurumu, sosyalleĢme sürecinde oldukça önemli 

bir etki alanına sahiptir. Aile, kurumsal olarak bir toplumda var olan ama bu toplum 

içerisinde farklılık gösteren bir yapıya sahiptir. Aynı toplum içerisinde var olup farklı 

sosyo ekonomik düzeylerine sahip olabilirler (Akyüz, 2001: 223-224). Bu farklılık 

sosyalleĢme sürecinde de birçok farklı düzeyin oluĢmasına neden olacaktır.  

“Geçmişten günümüze aile yapısında birçok değişim meydana gelmiştir. Ailenin 

varlığı insan tarihi ile başlamaktadır. İnsanlığın, en eski dönemini düzenli bir şekilde 
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ortaya ilk olarak Morgan koymuştur. İnsanlığı tarih öncesi 3 döneme ayırmıştır. Bu 

dönemleri; yabanılık- babarlık ve uygarlık olarak adlandırmıştır. Bu üç dönemden ilk 2 

dönemini de kendi arasında aşağı, orta ve yukarı diye üçe ayırmıştır. Bu ayrımı da 

üretim araçlarına ve egemenlik şekillerine göre yapmıştır. İnsanlık tarihinin en eski 

tarihini açıklayan Morgan, uygarlık ve sonrası için bir açıklama yapmamıştır. Aile 

kurumu da bu insanlık tarihi ile birlikte evrilir ancak bu konuda söylenmesi gereken bir 

husus aile, insanlık tarihi kadar açık farklılıklarla, kesin çizgilerle belirlenecek bir 

yapılanma şekline sahip değildir” (Akt: Engels, 2012: 29-30). Aile toplum içinde 

varlığı ile büyük bir öneme sahiptir ve toplumda var olan değiĢmelere bağlı olarak, 

kendi içinde değiĢmelere maruz kalan bir yapıdadır. 

Ġnsan en ilkel çağda biyolojik ihtiyaçların karĢılanması için doğa ile mücadeleye 

girmiĢtir. Bu egemenlik mücadelesi zamanla değiĢen ve geliĢen imkanlara oranla Ģekil 

değiĢtirerek devam etmiĢtir. Bu da insanoğlunun refahını yükselmiĢtir. GeçmiĢten 

günümüze kadar yaĢanan bu geliĢmeler, aile kurumunda da yapısal- fonksiyonel 

değiĢikliklere neden olmuĢtur (Boran, 1945 :177). 

“16. ve 17. yy arasında ise aileye 3 aşamada bakılabilir. Özellikle 16. yy ve 

öncesine hakim olan başat aile tipi, Stone‟ un de adlandırdığı ifade ile “açık soy” aile 

tipidir. Özellikle yüksek kademedeki kişiler ailelerinin mülkiyetinin bölünmemesi 

hususuna dikkat etmiştirler. Buna karşın orta kesim ve köylü kesim için ise evlilik, 

hayatta kalmak için olması gereken bir durum olarak görülmekte olup mülkiyet 

durumuna dikkat edilmemiştir. Stone‟ una göre 2. aile tipi ise “ sınıflı ataerkil çekirdek 

aile” olarak adlandırılmıştır. 3. aile tipi ise etkili bireycilik olarak Stone tarafından 

adlandırılmıştır” (Akt: Giddens, 2010: 113-115). 

Genel anlamda ailenin değiĢim ve geliĢimi incelenirken birçok toplumbilimci 

tarafından bu değiĢim, üç aĢamada incelenmiĢtir. Ġlk olarak geleneksel aile tipinin 

varlığı, ikinci olarak sanayi ve sanayi sonrası toplumlarında var olan aile tipinin 

belirlenmesi, üçüncü ise bu iki aile tipinin karĢılaĢtırılması ve buradan hareketle de 

evrensel bir aile tanımının yapılabilmesi için gerekli olan öğelerin saptanması Ģeklinde 

olmuĢtur (Akyüz, 2008: 109-110). 

GeçmiĢte tarıma dayalı üretim biçimi içinde yer alan aile, günümüze doğru 

endüstriyelleĢmenin etkisi ile genel anlamda üretim yeri olmaktan çıkmıĢ ve tarıma 
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dayalılıktan uzaklaĢtırılmıĢtır. ġekilsel olarak geniĢ aileler yerini çekirdek aileye bıraksa 

da büyüklerle mekansal anlamda ayrılık yaĢanmıĢ ancak akrabalık bağları noktasında 

büyük bir farklılık yaĢanmamıĢtır (Newman, 2013: 97-98). 

Aileye tarih öncesinden itibaren bakıldığında ilk karĢımıza kandaĢ aile 

çıkmaktadır. Bu aile tipinde kardeĢler arası cinsel iliĢki normal karĢılanmaktadır. Bu 

durum günümüz realitesine göre normal karĢılanmayan bir durumdur. Ġkinci aile tipi 

ise; ortaklaĢa aile tipidir. Burada ise artık kardeĢler arası cinsel iliĢki yavaĢ yavaĢ 

bitmeye baĢlamıĢtır. Zamanla bu durum ortadan kaldırılmıĢtır. Üçüncü aile tipi ise; iki 

baĢlı aile tipidir. Aynı kandan olan kiĢilerin evliliği yasaklanmıĢtır. KandaĢ olmayan 

kiĢilerin bir araya gelmesiyle birlikte oluĢan evliliğin üst bir aĢiretin oluĢmasını 

sağladığı Ģekli ile düĢünülmüĢtür. Dördüncü olarak ise tek eĢli evlilikler neticesinde 

oluĢmuĢ aile tipi karĢımıza çıkmaktadır. Bu aile tipi uygarlığa geçiĢ ve sonrasında 

görülen bir aile tipidir (Engels, 2012: 49- 78). 

Aile çeĢitlerine bakıldığında öncelikli olarak karĢımıza göçebe aile çımaktadır. 

Göçebelik, mevsimsel olarak hava Ģartlarına göre belirlenen yerlerde yaĢayan bireylerin 

birliktelikleri ile oluĢturdukları yaĢam biçimleridir. Erkeğin hegemonyasının ağır bastığı 

bir aile tipidir. Göçebe aile türünde kadınlar aile içi üretimine katkı sağlarken erkeklerin 

her iĢi yapması toplum tarafından ayıp karĢılanmaktadır (Yasa, 1970: 105-106). Göçebe 

aile yapısının en belirgin özelliği bulunmuĢ olduğu yerin yapısına göre Ģekillenmesidir.  

Aile çeĢitlerinden diğeri bir ise kır- köy ailesidir. Köy ailesi mensupları arasında 

konumları itibari ile kiĢiler arası farklılıklar mevcuttur. Köy aileleri fiziki mekanlar 

olarak birbirlerine yakın çevrelerde yaĢamaktadırlar. Bundan dolayı kiĢiler arası iliĢkiler 

samimi ve sıcaktır. Kır köyleri geniĢ aile tipi örneğidir. Bu aile tipinde ortak üretim ve 

tüketimin varlığı söz konusudur (Sayın ve Anzinger, 2012: 11). Ġktisadi anlamda 

kadınlar ev içinde hayvan ve bahçe iĢlerinde çalıĢır ancak buna karĢın kadın erkeğe göre 

aĢağı konumda yer alır (Boran, 1945: 190). Bu anlamda kadın emeği toplum nezdinde 

yok sayılmıĢtır. 

Ataerkil yapısı gereği kır-köy ailesinde, aile reisi erkek olmuĢtur. Ev içinde 

kadının istek ve arzuları çok fazla dikkate alınmamıĢtır. Alım-satım gibi iĢlerde de 

kadının sözleri dikkate alınmamıĢtır. Çocuk yetiĢtirmede ise bu tip aile sorumlulukları 

kadına verilmiĢtir (Yasa, 1969: 89-91). Özellikle oğlu olmayan hanede kendi 
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akrabalarından erkek seçerek mal bölümü olmaması adına, damat içgüveysi olarak 

alınmıĢtır  (Berkes, 1942: 128-155). Köy aileleri, samimi iliĢkilerin yaĢandığı, otoritenin 

erkekte olduğu, birincil grupları ifade etmektedir. 

Diğer bir aile çeĢidi ise kent ailesidir. Aile yapısında çözülmeler meydana gelmiĢ 

ve artık geniĢ aileler kentlerde yerini çekirdek ailelere bırakmıĢtır. Artık kent ailesindeki 

kadının kır ailesindeki kadına göre zamanı daha bol bir hale gelmiĢtir. Erkeğin getirdiği 

maaĢın aile geçimine yetmemesi kadının aile dıĢında ücretli olarak çalıĢma hayatına 

girmesine neden olmuĢtur (Yasa, 1970: 108). Bir de kent ailelerinde tarımsal anlamda 

üretimin yapılmayıĢı, kadının çalıĢma hayatına girmesinde etken olmuĢtur. Buradan 

hareketle de kentlileĢme kadına sürekli artan bir sorumluluk silsilesini beraberinde 

getirmiĢtir (KeĢir, 2012: 19). Bu da aile içinde egemenliğin yavaĢ yavaĢ erkekten kadına 

doğru bir çözülmenin yaĢanmasına ve egemenliğin eĢitliğine doğru yol almasını 

sağlamıĢtır. (Yasa, 1970: 108). Kent ailelerinde kadının iĢ hayatına girmesi kadının, iĢ 

hayatında da evde de çalıĢmasına neden olmuĢtur. Bu durumda kadın; haklar elde etmiĢ 

olsa da aynı zamanda da sorumluluklarını da artırmıĢtır. Erkekler otoritesini kadınlarla 

bölüĢse de ev iĢlerinde kadınlara yardımcı olma noktasında net bir Ģekilde eĢleri ile 

sorumlulukları paylaĢmamıĢtırlar. Toplumda kadına biçilen rol ve sorumluluklar, ev 

iĢleri ve çocuk bakımıdır (Sayın ve Anzinger, 2012: 11). 

Bir diğer aile çeĢidi ise gecekondu aile tipidir. Ġmar ve Ġskan Bakanlığının tanımı 

ile “Gecekondu Problemi adı 6 sayılı (2) raporunda gecekondunun tanımı kendisine ait 

olmayan yerde imar mevzuatına aykırı, gayri sıhhi ve gayri fenni olarak alal acele 

yapılmış olan barınaktır.” Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Akt: Yasa, 1966: 34). Ġnsanlar 

zamanla kendisine ait olmayan yerlere değil kendisine ait alanlarda da izinsiz delme 

çatma evler kurarak gecekondu aile yaĢantısını yaygınlaĢtırılmıĢtır. Özellikle bu aile tipi 

sanayileĢmiĢ kent kesimlerinde kurulmuĢ semtlerde yaygın bir Ģekilde yer almıĢtır 

(Yasa, 1996: 35). Kente göç eden bu ailelerde değiĢikliklerin meydana gelmesi aynı 

zamanda da hem yaĢadıkları kent üzerinde hem de alakayı kesmedikleri köy üzerinde de 

etkili olmuĢtur (Yasa,1969: 265). Bu aile tipi, özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde görülmektedir (Yasa, 1970: 109). Gecekondu ailelerinin gelir seviyelerinin 

düĢük olması ve buna nispeten de imkanlardan yoksun evlerde oturmaları yoksulluk 

kültürünün oluĢmasına neden olmuĢtur. Burada önemli olan birĢeye Lewis‟in ifadesi ile 

dikkat çekmek gerekmektedir. Gecekondu aile yaĢantısı ile bir yoksulluk kültürü 
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oluĢturmuĢtur. Yoksulluk kültürünün yok edilmesi zor olmakla birlikte mümkünde 

olmayabilir. Buna karĢın aile bazlı yoksulluğun ortadan kalkması mümkün olacaktır 

(Türkdoğan, 1974: 4-5).  

Çocuk aile içerisinde yaĢama dair her türlü bilgiyi edinir. Bu manada ailenin 

birçok iĢlevi mevcuttur. Öncelikli olarak ailenin biyolojik iĢlevine bakılabilir. Ġki karĢı 

cinsin bir araya gelerek oluĢturduğu aile, toplum realitesine uygun Ģekilde cinsel 

tatminin yerine getirildiği bir kurumdur. Bu Ģekilde hem de neslin devamlılığı 

sağlanmıĢ olacaktır (Tezcan, 1985:157).  

Aile, neslin devamlılığı ile birlikte dünyaya gelen çocuğun bakımını ve yaĢama 

dair her türlü ihtiyaçlarını sağlaması açısından yaĢamsal değeri olan bir kurumdur 

(Bayram, 23.03.2015: 23). Biyolojik olarak ailenin, insan oğluna üç getirisi mevcuttur. 

Bu getirilerin, ilki cinsel tatminin meĢruluk kazanması, ikincisi, neslin devamlılığını 

çocuklar aracılığı ile sağlaması, üçüncüsü ise beslenme, uyuma , bakım … vs. biyolojik 

gereksinimlerin aile içinde karĢılanmasıdır (Akyüz, 2008: 121). Ġnsanlar arası 

gerçekleĢen cinsel iliĢkinin meĢruluğunu kazandığı yer ailedir. Aile sayesinde, biyolojik 

ihtiyaç, toplumsal normlar ile uyumlu bir Ģekilde karĢılanmıĢ olmaktadır. 

Ailenin diğer bir iĢlevi ise ekonomik iĢlevdir. Aile özellikle kır hayatında üretim 

birimi olma özelliği göstermekteyken sanayileĢme ile birlikte üretim birimi olma 

özelliğini kaybetmiĢtir. SanayileĢme ile birlikte baba rolü artık; sabah iĢe giden akĢam 

evine yiyecek getiren Ģekline dönüĢmüĢtür (Tezcan, 198: 158). Endüstri öncesi ailelerde 

geçim kaynağı tarıma dayanmaktadır. Tüm aile fertleri, bu tarımsal alanda beraber 

çalıĢmaktadır. Bu anlamda endüstri öncesi aileler, ev ile iĢ yeri ayrımı yapılmayan bir 

ekonomiye sahiptirler. 

Ekonomik ihtiyaçlar; aile olmanın muhtevasını vermese de aile için hedeflenen 

arzuların yerine getirilebilmesi için önemli gerekliliklerdir. Ekonomik birliktelikler ise 

beraberinde dayanıĢmayı getirmektedir (Akyüz,2008: 129). Ailenin ekonomik olarak iyi 

düzeyde olması da çocuğun sosyalleĢmesini olumlu düzeyde etkileyecektir. 

Ailenin, diğer önemli iĢlevlerinden bir tanesi ise koruyucu iĢlevidir. Aile fertleri 

birbirlerine özveri ile davranmaktadırlar. Bunun yanında fertler birbirlerini koruyup 

kollama görevi üstlenmiĢtir (Akyüz, 2008: 127). Bu özelliği, özellikle kentleĢme sonrası 
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kolluk kuvvetlerine devredilmiĢ ancak içgüdüsel olarak aile fertleri arasında birbirlerine 

karĢı devam etmiĢtir. 

Ailenin, diğer bir üzerinde durulacak iĢlevi ise toplumsal iĢlevidir. Öğrenme ve 

beraberinde oluĢacak olan sosyal kiĢiliğinin oluĢumu aile içerisinde baĢlamaktadır. 

Bebeğin gözlerini açtığı ilk ortamı olan ailesi onun ilk sosyal çevresini oluĢturmaktadır 

(Okur, 2012: 79). Bebek dünyaya geldikten sonra bu sosyal çevresi sayesinde yaĢamsal 

edinimleri öğrenerek hayata adapte olabilmektedir. 

SosyalleĢme sürecinin baĢlangıç yeri ailedir. Bu süreçte ailenin çocuk üzerindeki 

etki süresi oldukça uzundur. ToplumsallaĢma bireylerin hareket ve davranıĢlarına belli 

sınırlamalar getirirken ve aynı zamanda bu hareket ve davranıĢlarına artı değerlerde 

katmaktadır (Akyüz, 2008: 131-132). Aile, çocuğun sosyalleĢme sürecinde bireyin en 

basit gereksiniminden en ihtisas gereksinimine kadar doğrudan ya da dolaylı yoldan 

etkileyerek bu sürece yön verir. 

Ailenin, diğer bir iĢlevi de eğitimdir. Ailenin, çocuğunu eğitmesi birey açısından 

toplumsal bir getiridir. Çünkü sağlıklı bir birey demek sağlıklı bir aile demektir. Sağlıklı 

aile ise sağlıklı bir toplum demektir (Okur, 2012: 17). Bebek, dünyaya geldiği andan 

itibaren aile bebeği, eğitmeye baĢlayacaktır. Okul yaĢının düĢürülmesiyle birlikte 

ailenin farkındalık düzeyi de oldukça artmıĢtır. Çocuk ile okul arasında bağ kurmaya 

çalıĢan aile, kurumsal olarak verilen eğitimin, çocuklar tarafından içselleĢtirilmesini 

sağlamaktadır (Tezcan, 1985: 160). Aile istençli bir Ģekilde eğitme iĢlevini yerine 

getirmektedir. Çocuk her harukalde toplumsallaĢma sürecine dahil olacaktır. Ancak bu 

süreçte çocuktaki farkındalık düzeyini artırmak, sürecin istenilen düzeyde ilerlemesine 

imkan sağlayacaktır (Akyüz, 2008: 134). Bebek ilk olarak aile ortamında öğrenmeye 

baĢlamaktadır. Aileler bu öğretme sürecinde toplumsal değerleri bireyler sayesinde 

diğer nesillere aktarmaktadır. 

1.1.4.2. Okul 

Aile kurumundan sonra sosyalleĢme sürecinde çocuk için en etkili kuruluĢların 

baĢında okul gelmektedir. Okul kuruluĢunun içerisinde kreĢler de yer almaktadır. KreĢ 

ya da eğitim vermek amaçlı planlı hareket eden tüm kuruluĢlar muhakkak o çocukta 

hayata dair farkındalık oluĢturacaktır. Disiplinize edilmiĢ bir kuruluĢ olarak okul, 
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çocukta bu fakındalık düzeyini artırmaktadır (Yavuzaer, 1995: 160). Okul ortamında 

öğretmen ve arkadaĢları sosyalleĢme sürecinde çocuk için zengin uyarıcı niteliğindedir. 

Okulun amacı olan eğitim ve öğretim, sosyalleĢme sürecindeki çocuğu doğrudan 

etkilemektedir (Yıldırım Eylan, 1989: 59). SosyalleĢme sürecine ise çocuk, ailede 

baĢlar. Daha sonrası için çocuğa sosyalleĢme sürecinde zengin uyarıcı sunan kurum ise 

okuldur. 

SosyalleĢmenin ilk etapta ailede baĢlaması olayı, daha sonrası içinde bu iĢlevi 

sadece tek baĢına yürütebileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü aile içi iliĢkilerin 

karmaĢıklaĢtığı dönemlerde tek baĢına aile, bu sürece yetmemektedir. Ailenin birçok 

alanda ulaĢamadığı noktalara bireyler farklı kurumlar aracılığı ile ulaĢabilmektedir 

(Newman, 2013: 18). Okul hayatının aĢamaları dahi sosyalleĢmenin boyutunda 

farklılıkları meydana getirmektedir. KreĢe giden bir çocuk az sayıda arkadaĢa ve bir 

öğretmene sahipken, ilkokulda artık arkadaĢ sayısı artmıĢ, ortaokul ve lisede ise birden 

çok öğretmenle tanıĢmıĢ olacaktır. Çocuğun farklı uyaranlarla karĢılaĢması sosyalleĢme 

sürecini de etkilemiĢ olacaktır. 

ToplumsallaĢmanın getirisi olan eğitim, okulun nihai hedeflerinden bir tanesidir. 

Okul, planlı programlı bir Ģekilde çocuğa toplumun değerlerini, alanında uzmanlaĢmıĢ 

kiĢilerin rehberliğinde veren organizeli bir kurumdur (Tezcan, 1985: 296-297).  

Okul, çocuklara gerçek hayatın similasyon halini yaĢatmaktadır. Örneğin insan 

organlarını göstermek için bir maketin sınıf ortamında getirilerek tek tek gösterilmesi 

gerçeğinin görülememesi durumunda, similasyonu çocuğa göstererek öğrenmenin 

gerçekleĢmesi sağlanır. Bu yöntem her türlü önlemin alınmasını sağlamaktadır. Aynı 

zamanda da deneme yanılma yöntemini de çocuklara öğretmiĢ olacaktır. (Newman, 

2013: 72).  

Çocuğun 3 yaĢından itibaren sosyalleĢmesi açısından kreĢe gönderilmesi 

gerekmektedir. Ancak çocuk okul hayatına baĢlamadan önce, öğretmeni ve akran 

grupları ile tanıĢtırılmalıdır. Okul hayatının ilk gününde anne ya da babası çocuğa eĢlik 

etmelidir. Bu Ģekilde çocuğun okul hayatına iyi bir Ģekilde baĢlaması sağlanmıĢ 

olacaktır (Meggitt, 2013: 106).  

SosyalleĢme sürecinde ailenin çocuğa sunduğu ya da sunacağı imkanlar çok 

önemlidir. Ailenin maddi durumunun iyi olması halinde çocuğu okul öncesi dönemden 
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itibaren bu kurumlara göndermesi çocuğun sosyalleĢmesi adına oldukça faydalı 

olacaktır. Bu dönemde bu kurumlara baĢlamayan bir çocuğun, akran gruplarına göre bu 

kurumlarla ilkokulda tanıĢması, sosyalleĢmesi açısından oldukça farklı sonuçlar 

doğuracaktır (Akyüz, 2012: 223-224). Kısaca okul için sosyalleĢme sürecinde aileden 

sonra gelen en etkin kurum olarak ifade edilebilir. Okulun eğitim ve öğretim iĢlevi 

sosyalleĢme sürecinde oldukça önemli role sahiptir. Okul sayesinde istendik bir 

sosyalleĢme süreci geçirmiĢ olur. Okul sayesinde çocuk, geliĢimini bilerek, geleceğe 

bilinçli bir Ģekilde yürümüĢ olacaktır (Kaya, 2008: 44). Okul sayesinde istendik ve 

bilinçli bir sosyalleĢme süreci yaĢanmıĢ olacaktır. Ayrıca ailenin, çocuğun okula 

baĢlamasına iliĢkin bilinçli olması, çocuğun sosyalleĢmesine olumlu katkısı vardır. 

Çocuk kurumsallaĢmıĢ eğitim kurumlarına 3 yaĢından itibaren baĢlamaktadır. 5 

yaĢından itibaren anaokuluna ve devamında ise kesintisiz eğitime baĢlar. Bu kurumlar, 

çocuğun sosyalleĢmesinde zengin uyaranlarla birlikte çocuğa eĢlik etmektedir. Bu 

süreçte okul gibi diğer kurum kuruluĢlar da etkili rol oynamaktadır (Gürün, 1984: 163-

165). 

1.1.4.3. Kitle ĠletiĢim Araçları 

Kitle iletiĢim araçlarının insan hayatına giriĢi yeni olmasına rağmen hayata nüfuz 

ediĢi oldukça hızlı ve etkili olmuĢtur. Ülkemizde ilk radyo oluĢturma çabaları 1921-23 

yılları arasında olmuĢtur. Tv‟ nin hayatımıza girmesi ise 1968 yılında olmuĢtur. 

Zamanla hayatımıza internetin, bilgisayarın da girmesiyle birlikte kitle iletiĢim 

araçlarının insan hayatı üzerindeki etkisi artmıĢtır (Balta Peltekoğlu, 2009: 237- 243).  

Topluma dair insanların her türlü bilgi edinebilecekleri aktüel bilgi depolar olarak 

görülebilecek araçlara, kitle iletiĢim araçları denir. Kitle iletiĢim araçları içerisinde 

birçok teknik aracı barındırmaktadır. GeliĢen teknoloji ve değiĢen toplumlarla birlikte 

teknolojik aletlerin kullanım yaĢ sınırı oldukça düĢmüĢtür. Bu medyatik aktuel bilgiler 

çocuğun sosyalleĢmesinde oldukça büyük önem taĢımaktadır (Neuman, 2009: 6). Hızla 

ilerleyen teknoloji, mekansal anlamda insanların bir araya geldiği alanları daraltsa da 

birbirlerine ulaĢabilirliğini tek bir tuĢa kadar indirmiĢtir. Dünyaya ait bilgilerin bu denli 

insanlara ulaĢması, mekansal farklılığı bitirmiĢtir. Bu teknolojik geliĢmeler sosyalleĢme 

sürecinde farklı etki alanlarının da artmasına neden olmuĢtur.1980‟ li yıllarda 
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wolkmenler, teypler varken artık günümüze doğru android iĢletimli cihazlar gençlerde, 

çocuklarda, yetiĢkinlerde ve yaĢlılarda görülmektedir. Günün teknolojik geliĢimine 

bağlı olarak kitle iletiĢim araçlarının insan hayatına girmesi doğru orantılıdır (Kars, 

2015: 38). Teknolojik aletlerin kullanım yaĢ sınırı oldukça düĢmüĢtür. Bu durum insan 

hayatını ve toplumu çok yakın dereceden etkilemiĢ ve sosyalleĢme seyrini oldukça 

değiĢtirmiĢtir. 

Kitle iletiĢim araçları bireyler arası iletiĢimin kurulmasını sağlamaktadır. ĠletiĢim 

kökenine bakılacak olur ise; comman ile communicate gibi Latince kelimelerden 

türeyen commucation kelimesi, var olan bilginin sözlü ya da yazılı olarak ulaĢtırılmak 

istenen hedefe ulaĢtırılması anlamında kullanılmıĢtır. Günümüze kadar ulaĢıncaya kadar 

ki süreçte kazandığı anlamla birlikte, iletiĢim kavramı olarak literatüre kazandırılmıĢtır 

(ġenyapılı, 1981: 11). Kitle iletiĢim araçları sosyal olayların önemlilik durumlarını 

kitlelere farklı noktalardan duyurmaktadır. Kitle iletiĢim araçlarının bu farklı 

noktalardan duyurulmasında bireylerin içerisinde bulundukları sosyal sınıfları etkilidir 

(Newman, 2013: 73). Kitle iletiĢim araçlarına çocuğun eriĢebilirliği, ailenin yetkinliği 

içerisinde olan bir konudur. Çocuğun bu araçlara ulaĢabilirliğinde ailenin belli kıstaslar 

belirlemesi, çocuğun istenilen düzeyde sosyalleĢmesini sağlayacaktır (Yavuzer, 1995: 

171). 

Kitle iletiĢim araçlarının sosyalleĢme sürecindeki payının farklılığı ise yeni 

oluĢundandır. Kitle iletiĢim araçları günümüzde hem çocukların hem de gençlerin 

günlük yaĢamlarını büyük oranda etkilemektedir. Kitle iletiĢim araçları ile çocuklar ve 

gençler, kendilerine rol model alacakları kiĢiler edinebilirler (Tezcan, 1985:202). Kitle 

iletiĢim araçları insanların sosyalleĢmesi açısından zengin uyaranları bünyesinde 

barındırmaktadır. 

Var olan birçok sosyal ağ, insanların mekansal olarak yan yana olmasalar da sanal 

ortamda sosyalleĢmesini sağlamıĢtır. Birçok yararının yanında kitle iletiĢim araçlarının 

olumsuzlukları da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi, insanların yüz yüze görüĢmesini 

öldürecek seviyeye getirmesidir. Diğer bir olumsuz yanı ise; yan yana olan bireylerin 

dahi iletiĢimlerinin zedelenmesine sebep olmasıdır ve bu durum asosyalliği de 

beraberinde getirmektedir (Kars, 2015: 39). Ayrıca çocuk, monotonluğa ve durgunluğa 

sürüklenebilir ve bunun sonucunda ufkunu daraltarak tek tipleĢmeye itilebilir. Ġzlediği 
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programa göre korku geliĢebilir. ġiddet duyguları çocukta aktif hale gelebilir (Tezcan, 

1985: 203-204). Bunun örneğini günümüzde her yerde görmek mümkündür. 

Ebeveynin çocuklarına karĢı olması gerektiği gibi davranmayıĢı hal ve tavırlarıyla 

gerekli modeli oluĢturmayıĢı çocuğun aile dıĢında farklı araçlara yönelimine neden 

olacaktır. Özellikle bu eğilimin sonucu, çocuğun sosyalleĢme sürecini olumsuz 

etkileyecektir. Çocuğun geliĢimi ile yakından ilgilenen ebeveyn, kitle iletiĢim 

araçlarının çocuğun sosyalleĢmesi üzerindeki etkisinden haberdar durumdadır (Acar, 

2007: 55). Çocuğun, kitle iletiĢim araçlarına ulaĢabilirliği de ailenin imkanları ile doğru 

orantılıdır. Kitle iletiĢim araçları çocuğun birçok yönünün geliĢimine katkı 

sağlamaktadır. Bu durumda çocuğun kitle iletiĢim araçlarından mahrum olması ailenin 

imkansızlığından dolayı olabilir (ġarlak, 2011: 9). Ailenin geniĢ imkanlara sahip olması 

ve bu imkanlardan çocuğunu yararlandırmada bilinçli olması, çocuğun sosyalleĢme 

sürecini olumlu düzeyde etkileyecektir. 

Kitle iletiĢim araçlarının seçiminin özellikle aile içinde ortak zevklere göre 

belirlenmesi, aile içi iliĢkilerin yoğunlaĢmasına da katkı sağlar. Bir de kitle iletiĢim 

araçlarına aile aracılığı ile ulaĢılması, toplumsal öğretilerin de çocuğa geçmesini 

sağlayacaktır (Tezcan, 1985: 203). Beraber geçirilen zaman içerisinde toplumsal 

değerlerin yok sayılmadığı programların beraberce izlenmesi, ortak duyguların 

oluĢmasına imkan tanıyacaktır. 

Kitle iletiĢim araçları, modern alanda insanların hayatına giriĢ yapmıĢtır. Ġlk etapta 

kitle iletiĢim araçlarının belli reklamlarla kiĢilere ulaĢtırılmaya çalıĢıldığı düĢünülse de 

aslında günümüzde kitle iletiĢim araçları, insan hayatının her alanında önemli derecede 

yer almaktadır (Ekelund Jr ve Saurman,1999: 8). Kitle iletiĢim araçları, kültür ve kitle 

arasında bir bağ oluĢturduğu için bu araçlar birçok toplumbilimcinin dikkatini çekmiĢtir. 

Cemil Meriç„ in de özellikle üzerinde durduğu Ģekli ile kültürün kitle iletiĢiminden 

sonra değiĢen dünyayla da birlikte tek bir bütün olarak var olmadığı birçok alt 

boyutlarının da mevcut olduğu ortadadır (Topçuoğlu, 1995: 115).  

GeliĢen teknoloji ile birlikte tv, bilgisayar, telefon internet… vs insan hayatına 

girmiĢtir. Günümüzde bu araçlara karĢı özellikle çocuklarda büyük bir tutku mevcuttur. 

Bu araçların hepsi ihtiyaçlar doğrultusunda oluĢmuĢ ve doğru kullanıldığı taktirde 

insanlık için sosyalleĢme açısından da diğer bir çok açıdan da faydalı olacaktır. Ancak 
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özellikle kitle iletiĢim araçları arasında Tv‟ nin insanlar için gelinen boyutu zarar olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Çamlıca,2007: 96- 105). Çocukların sınırsız Tv izleme 

eğilimleri, iletiĢim eksikliğine neden olurken bu durum, dil geliĢimini de olumsuz yönde 

etkileyecektir. KonuĢma gereksinimi duymayan çocuk, duyduklarını algılayabilse de Tv 

karĢısında Tv‟ ye yoğunlaĢmasından dolayı diğer kiĢilerle iletiĢime geçmek 

istemeyecektir. Bu durum ise çocuğun zamanla içe kapanık bir kiĢilik geliĢtirmesine 

neden olacaktır. Görüldüğü gibi bu sosyalleĢme aracı üzerinde de anne ve babanın etkisi 

çok önemlidir. 

1.1.4.4. Oyun ve Akran Grupları 

Oyun ve akran grupları bireysel geliĢim açısından oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Oyunlarda kuralların mevcut olması toplumsallaĢma açısından büyük öneme 

sahiptir. Oyunda var olan kurallar, hayata dair birçok yaĢamsal değerlerin çocuklar 

tarafından öğrenilmesini sağlar. Oyunlar sayesinde oluĢacak olan akran grupları, 

çocuğun sosyal çevresini oluĢtururken aynı zamanda sosyalleĢmesini de sağlamaktadır. 

Oyunlar, akran grupları arasında etkileĢimi, uzlaĢıyı oluĢturur. Oyunlar hayata dair kural 

kaidenin varlığını hatırlatırken, aynı zamanda oyun sırasında etkileĢim içinde oldukları 

akran grupları sayesinde de çocukların sosyalleĢmesi meydana gelir (Gürün, 1984: 119-

121). Oyunlar çocukların sosyalleĢmesi açısından zengin uyarıcılara sahip olma özelliği 

taĢımaktadır. 

Oyun grupları; çocukluk dönemi sosyalleĢme sürecinde çok etkili ve önemli bir 

role sahiptir. Çünkü çocuklar oyunlar sayesinde sosyalleĢirken aynı zamanda da içinde 

bulundukları grubun öğretilerini de öğrenmiĢ olacaktırlar (Eğitim Bilimleri Yayın 

Kurulu, 2010: 153). Oyun grupları çocukların sosyal hayata adaptasyonunu 

sağlamaktadır. 

Oyun oynama dönemi çocukluk döneminde etkili iken, akran grupları ile 

etkileĢimi bu süreçte çocuk için bir anlam ifade etmemektedir. Özelikle çocuklar için 

akran gruplarının etkisinin en fazla olduğu yıllar ergenlik yıllarıdır (Çamlıca, 2007: 

128). Oyun ve akran gruplarının, çocukların toplumsal öğretileri kazanmasında ve 

sosyalleĢmesinde önemli katkıları mevcuttur. Bu gruplar içerisinde çocuklar, aynı ve 

eĢit imkanlar içerisinde sosyalleĢebilme imkanı bulur. Özellikle çocuklar, ailesi 
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tarafından hoĢ görülmeyen ya da toplum tarafından konuĢulması sakıncalı görülen 

konular, akran grupları içerisinde konuĢma imkanı bulur. Çocukların hoĢ vakit 

geçireceği ve hobi olarak yapabileceği etkinlikler en güzel bu gruplar içerisinde 

yapılmaktadır. Toplumsal değerlerin uygulamalı olarak öğrenildiği sosyal etkileĢimlerin 

yoğun olarak yaĢandığı gruplar, akran gruplarıdır. Bir de bu gruplar onların toplumsal 

cinsiyet rollerini öğrenmelerine de olanak tanımaktadır (Tezcan, 1985: 194-195). Anne 

çalıĢmıyor olsa bile, oyun döneminde çocuk akran gruplarının fazla olduğu kreĢlere 

gönderilmelidir. Özellikle 3-5 yaĢ arası dönemde çocukların, akran gruplarının bol 

olduğu ortamlarda zaman geçirmeleri, sosyalleĢmesi açısından oldukça önemli olacaktır 

(Yavuzer, 1995: 154). Bu dönemin, zengin uyarıcıların olduğu ortamlarda geçirilmesi, 

çocuğun sosyalleĢmesi açısından olumlu olacaktır. 

Oyun, çocuğun hayata dair her türlü edinimlerini akran grupları içerisinde 

öğrenmelerini sağlar. Bu edindiklerini, ilk olarak oyun ve akran gruplarının içerisinde 

uygulamaktadır. Çocuk için akran grubu, aileye göre kendini daha çok gerçekle 

yüzleĢtirdiği ve eksikliklerini görebildiği yerdir. Çocuğun yaĢı ile akran grubuna 

yaklaĢma arasında doğru orantı mevcuttur. 0-5 yaĢ arasında ailenin önemi büyük iken 

ergenliğe doğru ailenin etkisi azalmaktadır (Koca, 2009: 6). Özellikle 0-5 yaĢ arası 

dönemde çocuğun dıĢ çevre ile etkileĢiminin az olması, ailesinin bu dönemdeki  etkisini 

oldukça artırmıĢtır. 

Oyun ve akran grupları çocuğun sosyal iliĢkilerini zenginleĢtirerek 

sosyalleĢmesine yardımcı olur (Tezcan, 2005: 80-82). Akran gruplarının çocuklara 

olumlu katkılarından bir tanesi ise çcukların sosyal kimliğinin oluĢumudur. Akran 

gruplarında var olan iliĢkiler, çocuklar arasında özellikle beklentilere dayalı 

oluĢmaktadır (Hortaçsu, 2003 :58). Bu beklentiye dayalı iliĢki masumane bir Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. 

Çocuk oyun sayesinde kendi potansiyelini fark edecektir. Çocuk oyun sayesinde 

diğer insanlardan farklı olan yönlerini fark eder. Bu sayede çocukta farkındalık oluĢmuĢ 

olacaktır. Oyun, basit usul kurallara uymayı, iĢbirliği yapmayı ve sorumluluk 

alabilmeyi, kaygılardan uzak durabilmeyi öğreten sosyal aktivitelerdir (Cirhinlioğlu, 

2001: 167). Oyun, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren aktivitelerdir. 
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GeliĢimsel özelliklere göre belirlenen aktiviteler ve oyuncaklar çocukların akran 

grupları ile güzel vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Bu vakit geçirme, zengin 

uyarıcıların bir araya gelmesini sağlarken aynı zamanda çocuğun sosyalleĢmesine katkı 

sağlar (Solter, 2010: 156). Akran gruplarıyla bir araya gelen çocuklar, oyun sırasında 

hayal dünyasını yansıtma fırsatları bulmaktadırlar. 

0-5 yaĢ arasında akran grupları aynı sosyal etkileĢim içerisinde olsalar bile oyun 

sırasında birbirleri ile çok fazla ilgilenmemektedirler. Bu dönemde paralel oyun vardır. 

Aynı odada birbirinden habersiz oynayan birden fazla çocukla bu dönemde 

karĢılaĢılabilir. Sadece oyuncak alıĢ veriĢ sırasında etkileĢim gerçekleĢmektedir 

(Tezcan, 1985, 29). Aynı alanda oynayan çocuklara bakıldığında bu dönemde, hepsinin 

ayrı ayrı kendince oyunlar oynadıkları görülecektir. 

Bu akran grupları sayesinde çocuğun, aileye olan saf bağlılığı biraz da olsa 

kırılmaya baĢlayacaktır. Artık çocuk ailenin dıĢında, çıkarlarına göre hareket etmeye ve 

sorumluluklar almaya bu çevre sayesinde baĢlayacaktır (ġentürk, 2009: 49). Daha 

bebeklik döneminde, ailenin diğer ailelerle kuracağı yakınsal iliĢkiler, bebeğin 

sosyalleĢmesi için oldukça faydalı olacaktır. Özellikle kreĢ döneminde çocuğun kreĢe 

gönderilmesi, onun zengin bir çevre ile karĢılaĢması ve aynı zamanda kreĢte bol bol 

oyunlar oynaması onun sosyalleĢmesine katkı sağlayacaktır (Köse, 2013: 19). 

1.1.5. Çocuğun SosyalleĢme Sürecini Doğrudan ve Dolaylı Yoldan Etkileyen Diğer 

olası Durumlar 

1.1.5.1. Ebeveyn Tutumları 

1.1.5.1.1. AĢırı Korumacı Tutum 

Çocuğu pasifleĢtiren, aktif bir aile biçimidir. Çocuğun hayatına dair her türlü alanı 

kontrol altında tutmaya çalıĢan ve çocuğu olası her türlü kötü durumdan korumaya 

çalıĢan bir aile tipidir (Cirhinlioğlu, 2001: 153). AĢırı korumacı tutum, anne ve babanın 

çocukla ilgili her türlü alanı belirlemesine ve o belirlediği alanda çocuğu 

konumlandırmasına neden olmaktadır. 

AĢırı korumacı tutum sergileyen aileler çocuğu sürekli değiĢtirme ve denetim 

altına almaya çalıĢmaktadır. Çocuğun yanlıĢ yapmasına izin vermeyip aynı zamanda 
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buna meyil verecek her türlü durumda önlem alabilecek aile tavrı görülür. Bu önlem 

için de çocuğun sevgisi dahi kullanılabilir. Bu tarz yaklaĢım içerisinde bulunan ailelerin 

çocuklarında genel anlamda iki tavır görülür. Ya her türlü davranıĢa karĢı baĢ kaldırırlar 

ya da en ufak bir Ģeyde bile pasif bir Ģekilde kabul edici davranırlar (Yavuzer, 1995: 

56). AĢırı korumacı tutum sergileyen aileler, her türlü olayda çocuğu adına karar veren 

ve onu otoritesi altında tutmaya çalıĢan bir tavır takınmaktadırlar. Bu aile tavrı 

çocukların, bağımlı kiĢilikler oluĢturmasına neden olmaktadır (Meggitt, 2013: 29). 

Kendi potansiyelini açığa çıkarma yerine ailenin ondan beklediklerini yerine getirmeye 

çalıĢan çocuk, kendi içinde mutsuz bir kiĢilik oluĢturacaktır. 

Çocuk, hayatı içindeki yasak ve kabullere kendisi karar vermemektedir. Bu 

kararlar ebeveyn tarafından verilir çocuk ancak bunlara uyan konumunda yer alır 

(Komisyon, 2011: 160). Çocuğun tercihi, istek ve arzuları bu aile tutumunda çok önemli 

görülmemektedir. Baskın olan, ebeveynin duygu ve düĢünceleridir. 

1.1.5.1.2. AĢırı Ġzin Verici Tutum 

AĢırı izin verici tutumu sergileyen ailelere özgürlükçü ailede denmektedir. 

Çocuğun odak noktada olduğu ve çocuğun her türlü isteğinin yerine getirildiği bir aile 

tipidir. Çocuğun sorumluluk alıĢının önüne geçen bir aile tavrıdır. Çocuğun hal ve 

tavırlarında hudutsuzluk yaĢanmaktadır (Cirhinlioğlu, 2001: 153). Bu tutumu sergileyen 

aileler çocuğuna karĢı herhangi bir sınır koymamaktadır. Bu durum, çocukta 

doyumsuzluğa sebep olmaktadır. 

AĢırı izin verici tavır sergileyen aileler, çocuklarını aĢırı sevmektedirler. Çocuğun 

her istediği eyleme izin vermektedirler. Herhangi bir olay ile ilgi kararı çocuğun 

kendisine bırakmaktadırlar. Bu tarz ailelerde büyüyen çocuklarda otokontrolünün 

sağlanması çok zordur. Çünkü kendi hal ve tavırlarını denetleyen tek kiĢi yine 

kendisidir. YanlıĢ da doğru da kendisinden hareketle oluĢmaktadır (Meggitt,2013: 28-

29). Bu tutumu sergileyen ailede, çocuk neyin hatalı neyin doğru olduğunu 

anlayamamaktadır. Kendi iç mekanizmasının oluĢmaması hayata dair edinimlerinde 

belli ölçütlerinin oluĢmamasına neden olmaktadır. 
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1.1.5.1.3. Baskıcı- Otoriter Tutum 

Baskıcı ve orotiter tavrı sergileyen ailelerde çocuk, ailesi tarafından verilen 

kararlar karĢısında mecburi bir boyun eğme eğilimi göstermektedir. Çocuk korkutularak 

baskı altına alınmaktadır (Cirhinlioğlu, 2001: 153). Otoriter ailelerde, çocuğun 

fikirlerinin, duygularının ve düĢüncelerinin hiçbir önemi bulunmamaktadır. Çocuğun 

potansiyelinin açığa çıkmasını engelleyen bir tutumdur. 

Baskıcı aileler, çocuğu sürekli kendi kontrolünde tutarak çocuğun itaatkar 

davranmasını zorunlu kılar. Çocuklarını sevemez ve onları öpüp koklamazlar (Meggitt, 

2013:27). Bu tavırlar neticesinde çocuklar, asosyal kiĢiliğe bürünürler. 

1.1.5.1.4. Dengesiz- Karasız Tutum 

Anne baba kararlarında sürekli değiĢkenlik gösterir ve çocuk yetiĢtirme üzerine 

kendi aralarında bir mutabakata varamazlar. Bu dengesiz tutum ise çocuğun 

sosyalleĢmesini olumsuz yönde etkileyecektir. Netliğin olmaması çocukların her hangi 

bir olay karĢısında açık bir Ģekilde duygu ve düĢüncelerini ortaya koymalarına engel 

olacaktır. Ebeveynler arasında tutarlılığın olması, doğru bir etkileĢime ve beraberinde 

ideal bir sosyalleĢmeye dönüĢecektir. Çocukta ideail bir kimlik oluĢumuna katkı 

sağlayacaktır (Yavuzer, 1995: 59). 

1.1.5.1.5. Demokratik Tutum 

Çocuk yetiĢtirme adına, içselleĢtirilmesi gereken en ideal aile tutumu, demokratik 

aile tutumudur. Çünkü çocuk bu aile tipinde önemli bir birey olarak görülmektedir. Bu 

aile tavrı, hoĢgörülü bir kimlik oluĢumunu sağlayacaktır. Çocuğun duygu ve 

düĢüncelerinin ifade edilmesine izin verilir. Aslında belirlenen alanda çocuk özgürdür. 

Ebeveynin gerektiği yerde yol göstermesiyle, çocuk kendi edinimlerini elde edecektir. 

Bu tarz ailelerde bulunan çocuklar sosyal beceri sahibi olup kendi benliğini geliĢtirecek 

ve ideal birey olma potansiyeline hak kazanmıĢ olacaktır (Meggitt,2013: 27- 29). Bu 

tutum ile çocuk kendi potansiyelini istenilen düzeyde açığa çıkarabilecektir. Bu tarz 

ailelerde çocuk sosyal kabul gören bir bireydir (Cirhinlioğlu, 2001: 152). Çocuk özgür 

olduğu alan içerisinde yalnızlaĢtırılmamıĢ olacaktır. Ġhtiyaç duyduğu anda 

danıĢabileceği kiĢileri yanında bulabilmektedir. 
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Demokratik yaklaĢımda ebeveyn ile çocuk iĢbirliği içindedir. Ebeveyn çocuğa 

karĢı destekleyici tavır takınmaktadır. Çocukların yaptığı güzel olayları takdir ederek 

yanlıĢlarda ise nerde yanlıĢ yaptığını bulması için ona yol göstererek yardımcı olmaya 

çalıĢmaktadır (Yavuzer, 1995: 58). Ailesi bu tutumu sergileyerek sosyalleĢme sürecinde 

ideal bir rehberlik görevini üstlenmiĢ olacaktır. 

1.1.5.1.5. Mükemmeliyetçi Tutum 

Bu tutumu sergileyen ailelerde, anne baba çocuğun geliĢimsel olarak hangi 

düzeyde olduğuna bakmadan çocukta var olan potansiyeli değil de kendi istediklerinin 

çocukta görmek istemektedirler. Ailelerin, bireysel farklılıkları yok sayarak çocuğun 

potansiyele sahip olup olmadığına bakmadan yapmasını istediği Ģeyi çocuktan 

beklemesi çocuğu oldukça zor duruma sokacaktır (Yavuzer, 1995: 125). Bu durum 

çocuğun sosyal iliĢkilerini olumsuz bir Ģekilde etkileyecektir. 

Mükemmeliyetçi aileler, kendi hırslarına çocuklarını alet etmektedirler. 

Ġstenilenleri yerine getiremeyen çocukta çekingenlik durumu oluĢacaktır (Komisyon, 

2011: 160). Bu aile tutumundaki anne ve baba çocuğu üzerindeki egosunu tatmin 

etmeye çalıĢmaktadır.  

1.1.5.2. Çocuk YetiĢtirme Sürecini Etkileyen Anahtar Kelimeler 

Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen insanın benliğinin oluĢumunda, içinde 

bulunduğu toplumun; ırkı, toplumu, kültürü doğuĢtan getirdiği mizacı ve sonradan 

oluĢacak olan kiĢiliği etkilidir. 

KiĢi içinde bulunduğu toplum içerisindeki kiĢilerle etkileĢim içerisindedir. Anne, 

baba, kardeĢ, arkadaĢ öğretmen… vs. Özellikle 0-5 yaĢ arasında çocuğun 

sosyalleĢmesinde yoğun bir etkileĢimin yaĢandığı yer ailedir. Aile içinde çocuğun en 

yoğun etkileĢim içinde olduğu kiĢi ise annesidir (Newman, 2013: 74-81). Aile, çocuğun 

hayata katılımında, kiĢiliğinin oluĢumunda ve sosyalleĢmesinde oldukça önemli bir yere 

sahiptir (Tezcan, 1985: 157). Ailenin çocuk yetiĢtirmede kullanabileceği anahtar 

kelimeleri mevcuttur. Bunlar sabır, sevgi, tolerans ve inanmadır (KeĢir, 2012: 19). Bu 

anahtar kelimeler çocuğun geliĢimi ile ilgili her türlü alanda etkilidir. 
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Bebek dünyaya gözlerini açar açmaz, anne- baba ve varsa kardeĢleriyle buluĢur. 

Daha sonra birincil dereceden akrabaları ve yakın komĢular… vs. yani kendince artık 

bir sosyal çevresi oluĢmuĢtur. Silsilenin devamında edindiği akran grupları ve 

devamında okula baĢlaması çocuk için sosyal yaĢantının farklılaĢması, çocuğun 

beraberinde farklı bir yere götürecektir. Bu farklılaĢan sosyal hayatın özellikle 0-5 yaĢ 

arasında etkisi oldukça büyüktür. Bundan dolayı bu dönemde yaĢanan sosyal yaĢantılar 

çocuğun ileriki yaĢantısının Ģekillenmesinde oldukça etkilidir (Newman, 2013: 17). 

Çocuk 0-5 yaĢ arası dönemde hayata dair çeĢitli edinimler elde ettiğinden dolayı bu 

dönemin insan hayatında önemi büyüktür. 

Evlilik için bir araya gelen bireyler aile oluĢturur ve daha sonra çocuk doğurma 

iĢlevi, topluma birey kazandırma ve kazandıracağı bireyleri ise vatandaĢ olarak devlete 

hizmet ettirme olanağını ortaya çıkarır. Buradan da Ģu anlaĢılmaktadır. Aile, topluma ve 

devlete yapısal olarak bağlı olmamakla birlikte topluma iĢlevsel olarak katkı 

sağlamaktadır (Akyüz, 2008: 11). 

Ailenin çocuk üzerindeki ve oluĢacak toplum üzerindeki etkisinden bahsettikten 

sonra ailelerin çocuk yetiĢtirmesinde neler yapılabileceğine iliĢkin verilebilecek 

tavsiyeler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

Ebeveynler, çocuğunun bulunduğu yaĢ döneminin geliĢim ile ilgili yönlerini 

bilmeli ve çocuğunun geliĢimini yapacak olduğu etkinliklerle desteklemelidir. Bunun 

yanında özellikle çocuğun kiĢisel öz bakım becerileri desteklenmelidir. Özellikle 

bebeklikten itibaren hızla büyüyen organlarının uyumu hem hareket noktasından hem 

de sağlık açısından aile tarafından izlenmelidir (Oruç ve Öztürkler, 2011: 89). Çocuğun 

bilinçlilik düzeyi ailenin çocuğuna karĢı takınacağı tavrı da oldukça etkileyecektir. 

GeçmiĢten günümüze kadının rol ve sorumluluklarındaki değiĢmelerle birlikte  

çocuk eğitiminde asıl görevli olarak anne görülse de babanın da önemli bir yardımcı 

olduğu kanısına varılmıĢtır. Bu önemli değiĢiklikler, çocuk eğitiminden, aile içi 

organizelere kadar her türlü alanı etkilemiĢtir (Akyüz, 2008: 139-140). Günümüzde 

sokak oyunları eskiye nazaran azalmıĢtır. Bunun birçok neden mevcuttur. Bu nedenlerin 

en önemlilerine değinilecek olur ise; günümüz toplumunda meydana gelen güvensizlik 

hissi bunların baĢında gelmektedir. Ancak ebeveyne düĢen asıl görev bu güvensizlik 

yüzünden çocuğunu gözü önünde tutup, bilgisayar oyunlara hapsetmek değil, ortak 
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yapılabilecekleri geliĢimsel alanları destekleyecek birçok aktivitelere yönlendirmektir. 

Bu aktivitelerde sadece modern hayatın getirileri olan kapitalist düzenin dayattığı 

sinema, tiyatro… gibi etkinlikler değil aile içerisinde tüm bireylerin hoĢça vakit 

geçireceği aralarındaki iliĢkiyi artırıcı birçok değiĢik oyunlar oynamaktır (Oruç ve 

Öztürkler, 2011: 90). Örneğin; kızma birader, dama, büyük parçalı pazıl, satranç 

eskilerden kalan beĢtaĢ, körebe… vs çoğaltabileceğimiz daha bir çok oyun mevcuttur. 

Özellikle geliĢimsel özelliklerine göre 3-5 yaĢ arası dönemde ardı arkası 

kesilmeyen meraklı sorulara karĢı anne ve baba asla ilgisiz davranmamalı, çocuğun 

yaratıcılığını desteklemeli ve iĢleve takılma yapılmamalıdır (Koca, 2009: 14). Örneğin 

çocuk çatalı tornavida olarak kullandığı için çocuğun yaptığının yanlıĢ olduğu çocuğa 

söylenmemelidir.  

Anne babanın dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de çocukla 

kuracağı iletiĢimde nasıl hareket etmesi gerektiği noktasıdır. Anne ve baba çocuğa öğüt 

verici, tenkit edici bir dil yerine, çocukla empatik bir dil ile konuĢmalıdır. Bu açıdan 

ebeveyn çocuğu ile konuĢurken ben dilini tercih ederek anlaĢılır Ģekilde konuĢmalıdır 

(Yavuzer, 1995: 24-34). Anne ve baba daha bebeklik döneminde bunun yararlarını fark 

etmeli ve çocuğuna toleranslı davranmalıdır. Bu empatik davranma birçok iyi yönü 

beraberinde getirecektir (KarakaĢ, 2011: 46). Bu tavırla büyüyen çocuk dıĢa dönük ve 

sosyal bir kiĢiliğe bürünecektir. 

Anne ve baba çocuğa bir Ģey kazandırmak ve öğretmek istiyorsa, istenilen 

davranıĢın olumsuzunun ne anlama geldiğini ve hangi sonuçları doğuracağını çocuğa 

anlatarak istenilen davranıĢın neden gerekli olduğunu net bir Ģekilde ortaya koyarak 

bunu yapmalıdır. (Walzer, 1998: 23). Bu çocuk yetiĢtirme adına denenmiĢ farklı bir 

bakıĢ açısı olacaktır. 

Çocuk eğitiminde en etkili kural ebeveyn, çocuk kaç yaĢında olursa olsun çocuğa 

karĢı ciddi bir nazar ile bakmalı ve onu önemsediğini belli etmelidir. Sosyal kabul 

görmesi çocuğun, sosyalleĢme süreci açısından oldukça önemli olacaktır (Okur, 2012: 

89). Çocuğun ailesi tarafından önemsenmesi, çocuğa özgüven katarken, aynı zamanda 

toplumla bütünleĢmesini de sağlayacaktır. 

Çocuğun dikkate alınması süreci, bebeklik döneminden itibaren baĢlanmalıdır. Bu 

durum çocuğun kiĢiliğinin oluĢumunda özgüvenini artırırken, aynı zamanda bireysel 
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anlamda da çocuğun güçlenmesini sağlayacaktır. Bireysel açıdan güç, bireyin karar 

verebilme potansiyeline sahip olabilmesi, özgüvenli ve kendi yaptığı iĢle ilgili 

sorumluluğunu alabilmesi ve kendi yetkinliği dahilinde potansiyelini açığa 

çıkarabilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum çocuğun bilinçli bir Ģekilde bu sürece 

dahil olmasını sağlayacaktır (Özgün Baltacı, 2011: 51). 

Çocuğa ait birçok geliĢim alanı mevcuttur. Çocuğun sürekli olarak yaptığı her 

türlü davranıĢta sadece akıllı olup olmadığına bakmak, çocuğun diğer geliĢim 

alanlarında hangi düzeyde olduğunu bilmemeye neden olacaktır. Bu durum çocuğun 

fark edilmesini engelleyecektir (Karpat, 1996: 18). Anne ve baba çocuğun hangi alanda 

daha baĢarılı olacağına iliĢkin fırsatlar sunmalıdır. 

Bir de günümüz ailelerin sorunu özellikle akil zihniyetin ailelerden alınmıĢ 

olmasıdır. Akil zihin, ebeveynin kendi büyüklerine ait deneyimleridir. Günümüz 

ailelerinin çekirdek olma özelliğinden dolayı büyük anne ve babalar çocukları ile aynı 

evde yaĢamamaktadırlar. Özellikle bu durum çocuk yetiĢtirmede ebeveynlerin acemice 

hareket etmesine neden olmaktadır (Okur, 2012: 45). Bu yüzden çocuk bakımında 

anneanne ve babaannelerden yardım alınmalıdır. 

Çocuğa bolca zaman ayrılmalıdır. Bu ayrılan zaman boĢa ayrılan bir zaman olarak 

görülmemelidir. Çocuğun kendisiyle ilgilenildiğini fark etmesi, kendisinin ailesi 

tarafından sosyal kabul gördüğünü anlamasını sağlayacaktır. Bu durum çocuğun 

sosyalleĢme sürecini normal seyrinde yaĢamasına imkan sağlayacaktır (Yavuzer, 1995: 

37). 

Ebeveyn, çocuğuna karĢı yaptığı iyilikleri fedakarlıkları çocuğa asla söylememeli 

ve çocuğun yüzüne vurmamalıdır (Çamlıca, 2007:140). Yapılanların söylenmesi yerine, 

çocuk tarafından kendisinin fark edilmesine olanak sağlanması onun sosyalleĢme 

sürecini olumlu yönde destekleyecektir. 

Ġnsanoğlunun olduğu yerde, karĢıtlığın ve tartıĢmanın olmaması olası bir durum 

değildir. Önemli olan çatıĢmalar değil, bu çatıĢmaların nasıl tölore edildiğidir. Ebeveyn 

çocuğu ile iletiĢime bu durumda nasıl geçtiğini iyi seçmelidir. Önemli olan çocuğu 

sevmek değil ona bunu hissettirmektir (Okur, 2012: 43). Çocuk yetiĢtirmede özellikle 

olumlu düĢünme her olayın olumlu yönde kanalize edilmesini sağlayacaktır. Özellikle 

çocuk ebeveyn iliĢkisinin belirlenmesinde içinde bulunulan toplumun büyük etkisi 
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vardır. Aile, çocuğunun çevresi tarafından kabul görülen, aynı zamanda pozitif bir 

kimliğe sahip olmasını istiyorsa, ona kabul gören sevgisini ve saygısını yansıtan tavırlar 

sergilemelidirler. Ebeveynlerin sevgilerini çocuklarına hissettirmeleri gerekir 

(Yavuzer,1995: 41-47). Aile, toplumsal norm ve değerlerin aile içerisinde muhafaza 

edilerek bireye empoze edildiği yerdir. Anne, baba toplumsal norm ve değerleri 

çocuğuna model olarak benimsetir. 

Çocuğun yaĢına orantılı bir Ģekilde, ona aile içerisinde sorumluluklar verilmesi 

çocuğun kiĢiliğini olgunlaĢtıracaktır. Çocuğun birçok yönden geliĢimini etkileyen bu 

sorumluluklar sosyalleĢmesi açısından çok değerli olacaktır. En ufak bir sorumluluğu 

dahi diğer insanlarla iletiĢime geçmesini sağlayacaktır. Bu ise çocuğun giriĢimci ruhunu 

ortaya çıkaracaktır. Bu durum çocuğun sosyalleĢme sürecini olumlu etkileyecektir 

(Akyüz, 2008: 135-137). 

Çocuk yetiĢtirmede anahtar kelimelerin dengeli bir Ģekilde çocuğa verilmesi, 

çocuğun iyi bir birey olmasına imkan tanımaktadır. Bu anahtar kelimeler çocuğun, 

doğduğu andan itibaren sosyalleĢme sürecini oldukça yakından etkileyecektir. 

1.1.5.2.1. Sevgi 

Çocuğu, samimi bir aĢkla sevmek onu kabullenmek gerekmektedir. Onu olması 

gerektiği gibi değil, var olanı harmanlayarak yol gösterecek Ģekillendirmek gerekir. 

Çocuğun, sevgi ile büyümesi çocuğun asosyal olmasının önüne geçecektir (Karpat, 

1991: 96- 98). 

Sevgi; insanoğlu için çok büyük bir ihtiyaçtır. Sevgisizlik ile yaĢam arasında bir 

iliĢkinin olabileceği ile ilgili yapılmıĢ bir çalıĢmadan bahsetmek konuya açıklık 

getirecektir. Bir yetimhanede yaĢayan çocukların her türlü bakımlarının yapılmasına 

rağmen sebepsiz yere hayatlarını kaybettikleri görülmüĢtür. Bu durumun sebebi 

psikologlar tarafından araĢtırılmıĢtır. Bir bakıcıya 15 bebeğin düĢtüğü görülmüĢtür. 

Bakıcıların ise; çocukların ancak altlarını değiĢtirip, yemeklerini yedirip uyutabildikleri, 

çocuk sayısının fazlalığından dolayı baĢka bir Ģeye zamanlarının kalmadığı tespit 

edilmiĢtir (Çamlıca, 2007: 17-19). 

Psikologlar bu durum üzerine bakıcıları sınıflandırarak 4 gruba ayırmıĢtır. Bu 

gruplandırma Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir: 
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 Ġlk gurupta, üç çocuğa bir bakıcı verilir. 

 Ġkinci grupta, 6 çocuğa bir bakıcı verilir. 

 Üçüncü grupta, 9 çocuğa bir bakıcı verilir. 

 Son grupta ise 12 çocuğa bir bakıcı verilir. 

Bakıcılardan, çocukların bakımlarının yerine getirilmesi dıĢında, bir de sevmeleri 

için de çocukları sevmeleri için zaman ayırmaları istenmiĢtir. Bu oluĢturulan koĢulların 

sonucunda ise psikologların elde ettiği bulgular Ģu Ģekildedir, sevgiye fazla zaman 

ayrılan gruptaki bebeklerin yaĢam ve sağlıklı olma oranları diğerlerine göre oldukça 

fazla çıkmıĢtır. Bunla ilgili örnek verebileceğimiz birçok çalıĢmaya rastlamak 

mümkündür. Bir diğer çalıĢmada da Roma imparatoru II. Fredrick zamanında; bebekler 

bakıcılara verilmiĢ ve bebeklerin sadece fizyolojik ihtiyaçlarının en iyi Ģekilde 

karĢılanması istenmiĢtir. Bunun dıĢında kesinlikle bebeklerin öpülmemesi, onlarla 

konuĢulmaması bakıcılardan istenmiĢtir. Bu isteğinin amacı ise bebeklerle konuĢulmaz 

ve bebeklere ilgi gösterilmezse onların asıl ana dillerini konuĢacakları bekleniyordu. 

Ancak beklenen sonuç imparatorun istediği doğrultuda gitmemiĢtir. Bebeklerin bu 

araĢtırma sonucunda birer birer öldükleri görülmüĢtür (Çamlıca, 2007: 17-19). Çocuğun 

sosyal geliĢiminin yanında, biyolojik geliĢimi için de ayrı sevginin gereklilik arzettiği 

görülmüĢtür. 

Anne ve baba, çocuğu sadece severek değil aynı zamanda çocuğun varlığını kabul 

ederek onunla ilgili her hususta gerekli sorumlulukları yerine getirerek, bu sevgiyi 

çocuğuna göstermesi gerekmektedir. SosyalleĢme süreci açısından da bebeğin sevgi 

görüp görmemesi oldukça önemlidir (Okur,2012: 74-75). Çocuğa sevgi gösteriliĢi, 

sadece maddesel olarak gerçekleĢtirilmemelidir. Çocuk, her türlü ihtiyacının 

karĢılanmasında sevilerek güdülendirilmeye çalıĢılmalıdır. Çocuğa öğretilmek istenen 

davranıĢ, ceza yöntemleri ile değil sevgi ve ödüller ile gerçekleĢtirilmelidir (Akyüz, 

2008: 137-138). Çocuğun sosyalleĢme sürecini destekleyici ödüllere baĢvurulmalıdır. 

Ebeveynlerin çocuğuna, sevgilerini yeterli düzeyde göstermeleri 

gerekmektedirler. Sevginin aĢırı gösterilmesi, çocukların bu sevgiyi kullanmalarına 

neden olurken, sevginin yetersizliği ise  çocuğu içine kapanık bir kiĢi yapacaktır. Bu her 

iki durumda da sosyalleĢme sürecini doğrudan etkileyecektir.  
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Sevgiyi Toyotomen Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir. 

 

 Sevgi  

   
Eğer(if) Türü Sevgi Çünkü(because) Türü Sevgi Rağmen( inspite of) Türü sevgi 

Beklenilen davranıĢlar ve arzular 

karĢılığında duyulan sevgi 

türüdür Örneğin; derse çalıĢır 

isen seni daha çok severim. 
 

Sevginin bir özelliğe bağlı 

olarak var olduğu sevgi türüdür. 
Örneğin; seni Ģu sebepten dolayı 

seviyorum. 
 

Bu sevgi istenilen en güzel olan 

sevgi türüdür.  KarĢılıksız 

sevmeyi temsil etmektedir. Bu 

durum çocuğun karĢılıksız, 

çıkarsız sevmeyi öğrenmesini 

sağlar. 

ġekil 1.2. Toyotomen‟ın Sevgiyi Ġfade EdiĢ Biçimi (Çamlıca, 2007: 22)  

Çocuk aile içinde sevilip sevilmediğini iki Ģekilde sorgular. Öncelikli olarak Anne 

ve babasının onu özleyip özlemediğini sorgulayarak anlar. Ġkinci olarak da kendisine 

anne ve babasının istediği kadar zaman ayırıp ayırmadığını sorgulayarak anlar 

(Çamlıca, 2007:20-24). Anne ve babanın çocuğuna yeterli zaman ayırıp ayırmaması, 

çocuğun sosyalleĢme sürecini doğrudan etkilemektedir.  

1.1.5.2.2. Tolerans 

Tolerans, çocuğu hoĢ görebilmektir. Onun yaptığı kaprisler karĢısında olgun 

davranabilmektir. HoĢgörü, büyüklüğün bir iĢaretidir. Günlük yorgunluklar, çocuğa 

ayrılan kısa zamanın çok görülmesine neden olabilir. 

HoĢ görülmeyen çocuk ileriki yıllarda evhamlı, telaĢlı, korkak, çekingen içe 

kapanık bir çocuk haline dönüĢebilir. Buna karĢın hoĢ görü ile büyüyen çocuk ise daha 

serbest ve rahat olur. Ebeveyn çocuğa yanılma payı bırakmalıdır. Çocuğa kendi 

edinebileceği tecrübeleriyle zaman geçirmeleri için fırsat verilmelidir. Yemeğini 

yemeyen çocuk, diğer öğüne kadar aç kalacağını kendisi tecrübe edinerek öğrenir ise 

ebeveynin üzerinde tedirgin olduğu bu durumu, çocuk kendince çözmüĢ olacaktır. HoĢ 

görü, özellikle farklılıkların olduğu yerde hele ki bu farklılıkların mekansal anlamda 

aynı yerde olduğu mekanlarda, çok önemli bir paradigma olarak insanların karĢısına 

çıkmaktadır. SosyalleĢme sürecinde hoĢ görü etkili bir metot olma özelliği taĢımakta 

olup çocuğa aile tarafından kazandırılması gereken önemli hususlardan bir tanesidir. 
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Aynı zamanda hoĢgörü gücün göstergesidir (Walzer, 1998:98-99). Güç ise ilk akla 

gelen anlamı ile bir Ģeyin üzerinde gücü olabilme, bir Ģeyi yapabilmek anlamındadır. 

Gücün yansıması, kiĢiyi toplum içinde etkin kılarken aynı zamanda kiĢinin aktif bir 

birey olmasını sağlayacaktır (Özgün Baltacı, 2011: 35). HoĢgörülü davranmak, her 

zaman güçlünün göstermiĢ olduğu bir meziyettir. HoĢ görülmek kesinlikle zayıflığın 

göstergesidir (Walzer, 1998: 68). Çocuğun, hoĢgörüyü içselleĢtirmesi sosyal iliĢkileri 

açısından oldukça yapıcı etkiye sahip olacaktır. 

1.1.5.2.3. Sabır 

Sabır, çocuğun yaptığı hatalar karĢısında dahi onu her haliyle sevebildiğini 

göstermek için lüzumlu bir hissiyattır. Esasında sabır, bireye tutarlı hareket yaptıran 

psiko- motor güçleridir. Ebeveyn, çocuklarının geliĢim düzeylerine dikkat etmeli ve 

istenilenleri yapabilme olgunluğuna çocuklarının eriĢmelerini beklemelidir. Bu süreci 

ise ebeveyn sebat ile beklemelidir. Sabır; ebeveynin çocuğuna karĢı daha ılımlı hareket 

etmelerini sağlayan önemli bir araçtır. Sabır ile tolerans arasında fark vardır. Bu farka 

değinilecek olur ise tolerans özellikle hoĢgörü kelimesi ile eĢleĢirken, sabır ise otorite 

ile tolerans arasında kalan bir kavramı ifade etmektedir (Çakmaklı, 1991: 105). 

Özellikle aile içinde eĢler kendi aralarında, çocukları arasında karĢılıklı bir 

düĢünce örtüĢümü istemektedir. Ancak bu sadece idea olarak kalır. Çünkü her düĢünce 

yapısı, farklılıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu fikir farklılığının içinde sabır 

gereksinim duyulan bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır (Okur, 2012: 44). Fikir 

farklılığına karĢı ebeveynin sabırlı davranması, çocuğun kendi potansiyelini açığa 

çıkarmasına imkan tanıyacaktır. 

Sabrın anlamının anlaĢılmasına iliĢkin örnek verilecek olur ise; Çin‟ deki bambu 

ağacı, sabrın anlaĢılmasında en güzel örneği teĢkil etmektedir. Bambu ağacının ilk 

dikildiği yıl; ağaç sürekli gübrelenmiĢ, sulanmıĢ ancak ağaçta hiçbir geliĢim 

görülmemiĢtir. Bu eylemler tam iki yıl boyunca tekrarlanmıĢtır. Bambu ağacı iki yıl 

boyunca da bir geliĢim göstermeyince tam 5 yıl üst üste aynı eylemler tekrarlanmıĢtır. 

Bambu ağacı 5. yılından sonra 6 haftada 27 metre birden uzamıĢtır (Çamlıca, 2007:28). 

Bu olay sabırlı davranmanın neticesinin, güzel olacağının en büyük iĢaretidir. 



35 
 

Çocuk yetiĢtirmede ebeveyn çocuğuna sabırlı bir Ģekilde davranarak onun tüm 

geliĢim alanlarının yeterli düzeyde geliĢmesine katkı sağlamalıdır (Koca, 2009: 14). 

Ailenin çocuk yetiĢtirmeye karĢı bilinçli olması çocuğuna karĢı sabırlı davranmasına 

olanak sağlayacaktır. 

Zaman kısıtlılığında ebeveyn çocuğun sosyalleĢme sürecini desteklemeli ve 

zamanın değerini bilerek çocuğu ile zamanı dolu dolu geçirmeye çalıĢarak bu sürece 

yön vermeye çalıĢmalıdır (Çamlıca, 2007: 119). Ebeveynin, sabır argümanı ile 

destekleyici bir Ģekilde çocuğa yaklaĢtığı gerçekliği çocuğun iyi bir geliĢim özelliği 

göstereceğini ortaya koymaktadır. Güçlü bir yetiĢtiriliĢ Ģekli, güçlü bir karakterin 

yetiĢmesini sağlarken aynı zamanda bu durum sosyalleĢme sürecinin de olumlu bir 

Ģekilde ilerlemesini sağlayacaktır (Özgün Baltacı, 2011: 36). Böylelikle, kendi ayakları 

üzerine durabilen yetiĢkinlerin oluĢmasına imkan tanınmıĢ olacaktır. 

GeliĢimsel özelliklerine karĢılık, belli dönemlerde gerçekleĢecek buhranlı olaylar 

karĢısında ebeveynin hazırlıklı olması gerekir (Çakmaklı, 1991: 168).  Bu dönemde 

ebeveynler, çocuklarına karĢı sabırlı olmalıdır. Çocukla ilgilendiğini ona zaman 

ayırarak göstermelidir. Çocuğun bu durumu fark etmesi çocuğun geliĢimi açısından 

faydalı olacaktır (Çamlıca, 2007: 27). Beraber geçirilen zamanın, kıymetli olduğu 

bilinerek, amaçlı bir Ģekilde değerlendirilmesi, çocuğun sosyal geliĢimini olumlu yönde 

etkileyecektir. 

1.1.5.2.4. Otorite 

Otorite; çocuğu sevmenin, onu hoĢ görmenin yanı sıra bir de çocuğun öğrenmesi 

gerekli olduğu hususlarda zorlayıcı bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Çocuğun bir 

hareketi yapıp yapmamasına karĢı otorite, temin edici unsurdur. Örnek, yemeğini 

yemeyen çocuğun diğer bir öğün vaktine kadar aç bırakılması ve buna uyulması, 

kararlılık gösterilmesi olgusu çocuğun üzerinde otorite kurmanın bir örneği olarak 

gösterilebilir. Otorite çocuğa, özellikle neyin yanlıĢ, neyin doğru olduğunu anlatabilme 

metodudur. Eğer otorite yoksa sevgi ve tolerans eksikliği vardır (Çakmaklı, 1991: 102-

103). Otoritenin varlığı, çocuğun yetiĢtirilmesinde lehine olabilecek sonuçların ortaya 

çıkmasına olanak sağlayacaktır. Kelime karĢılığı olarak akıllarda olumsuz etki bıraksa 

da etki itibari ile yeterli düzeyde kullanıldığı taktirde olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
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Anne ve babanın bu otorite dengesini koruyabilmesi çocuk yetiĢtirmesi açısından 

önemli bir husustur. Eğer otoritede aĢırılığa gidilirse çocuk boyun eğen, korkak bir 

kiĢiliğe sahip olabilir. Otoritenin hiç olmayıĢı ise çocuğun aĢırı özgür olmasına, istek ve  

arzularının kölesi haline gelmesine ve aynı zamanda sorumlulukları yerine 

getirememesine neden olacaktır (Cirhinlioğlu, 2001:152-153). Yeterli düzeyde 

uygulanılan otorite, demokratik aile tutumunun sergilenmesine imkan tanıyacaktır. 

Anne ve babanın otoritelerinin sarsılmaması için ebeveyn kendi içinde tutarlı 

olmalıdır. Çocuğun kalıplarının daha ilk oluĢtuğu andan itibaren ebeveynin kararlılık 

içinde olması çocuğun ebeveyne olan itimadını artırırken aynı zamanda da ebeveynin 

otoritesini de sağlamıĢ olacaktır (Canel, 2011: 66). Bu durum sosyalleĢme sürecini 

olumlu Ģekilde etkileyecektir. 

1.1.5.2.5. Ġnanma 

Çocuğun refahı için çocuğa inanarak, gerekli uzmanlara baĢvurmak, gerektiği 

durumlarda muhakkak bu uzmanlara baĢvurmaları gerekmektedir. Her dönemin kendi 

için çetrefilli olan noktaları mevcuttur. Bu dönemlerin sancılı geçmemesi için çocuğa 

inanarak hareket etmek gerekir (Çakmaklı, 1991: 105). Çetrefilli dönemleri ailelerin 

bilerek hareket etmesi ve gerektiği yerlerde ilgili uzmanlardan yardım almaları çocuklar 

ile aileler arasındaki iliĢkileri olumlu yönde etkileyecektir. 

Çağı yadırgayan yerine, geliĢen çağa ayak uyduran ebeveyn çocuğa rehberlik 

edebilecektir. Bu çağda, çocuğun ne hissettiğini anlamak aynı zamanda çocuğa 

inanmayı da beraberinde getirecektir (Çamlıca, 2007: 31). Bu durum sosyal kabul 

anlamına gelirken doğrudan çocuğun sosyal kimliğini olumlu yönde etkileyecektir.  

Çocuğun, en fazla etkileĢim içerisinde olduğu annesinin, tüm ruh haliyeti çocuğa 

yansıyacaktır. Annenin takındığı tutum hissetmiĢ olduğu, sevgi hali, korkaklık hissi, 

sinirlilik hissi… vs gibi durumlar çocuğun tüm geliĢimsel alanlarını yakından 

etkileyecektir (Davis, 1990: 91). 

Çocuğun 0-5 yaĢ dönemi onun ilerdeki kiĢiliğinin geliĢimi açısından çok önemli 

olacaktır. Bu dönemde ebeveyn çocuğa karĢı, sevgi ve tolerans ile yaklaĢmalıdır. 

Ebeveynin çocuğunu sosyal kabul ediĢi ve çocuğuna inanması onun bağımsızlığını 

destekleyecektir (Cirhinlioğlu, 2001: 3).  
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1.1.5.3. BoĢanma, Ölüm ve Yoksulluk 

BoĢanmanın kelime karĢılığına bakılacak olur ise“eşlerden birinin boşanma ilamı 

almasıyla evlilik birliğinin son bulmasıdır”(Akt: T.D.K, 23.03.2015 15:30). 

BoĢanmanın birden çok Ģekli mevcuttur. BoĢanma olayı çocuğun sosyalleĢme 

olayını yakından etkilemektedir. BoĢanmanın duygusal boyutu, çiftin karĢılıklı olarak 

birbirlerini duygusal anlamda tatmin etmemesi iken ekonomik boyutu ise çiftleri 

bütçelerini koparması anlamına gelmektedir. BoĢanma, evli çiftlerin karĢılıklı hukuki 

sözleĢmelerinin akitlerinin fesh etmeleri ile meydana gelir. Evlilik ve boĢanma her 

ülkede açık bir Ģekilde medeni kanun tarafından belirlenmiĢtir (ġentürk, 2006: 61). 

Günümüzde de geçmiĢte de her türlü toplumda boĢanma Ģekli ne olursa olsun 

boĢanma, anlam olarak kötü bir olayı akıllara getirmektedir. Bir de boĢanma 

hareketlerinin eskiden erkekten gelen bir hareketle meydana geldiği ancak günümüz de 

ise bu hareketin çoğunlukla kadın tarafından geldiği görülmektedir. Günümüzde kadının 

iĢ hayatına girmesi, kendi ayakları üzerinde durması bu boĢanma hareketinin artık 

kadından hareketle de gelmesine neden olmuĢtur (Arslan, 2013: 98-104).  

BoĢanma oranları eskiye oranla bir hayli artmıĢtır. BoĢanma, eĢlerin birbirlerine 

olan saygısını azaltırken küçük sebeplerden dahi boĢanmanın gerçekleĢmesine neden 

olmuĢtur (Akyüz, 2008: 139). 

BoĢanma, her çocuğu muhakkak etkilemektedir. Ancak her çocuğu farklı 

oranlarda etkilemektedir. Özellikle 0-5 yaĢ dönemi için boĢanma anlaĢılır bir olay 

değildir. Bu dönemi çocuğun anlaması zor bir olaydır. Bu dönemde çocuk, büyük bir 

ayrılık kaygısı yaĢayacaktır. Bu kaygıda çocuğun bir sürü olumsuz tavırlar 

sergilemesine sebep olacaktır. 2-3 yaĢ arası tepkilerini, tutumsal olarak sinirlilik, 

agresiflilik olarak gösterirken, 3-5 yaĢ arasında ise küsme ve yas ilan etme Ģeklinde 

duygularını ortaya koyacaktır. BoĢanma hadisesi özellikle 0-5 yaĢ arası baĢlayan cinsel 

kimlik geliĢimi açısından da oldukça önem arz etmektedir (Cirhinlioğlu,2001:184). 

Örneğin erkek çocuk için evde baba modelinin olmayıĢı, kız çocuğu için anne 

modelinin olmayıĢı cinsel kimlikte model alarak öğrenme yöntemine ket vurmuĢ 

olacaktır. 
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BoĢanma vakaları çocukların ileriki yaĢları için birçok olumsuz vakaların 

oluĢmasına neden olmaktadır. BoĢanmanın çocuğun, 0-5 yaĢ arasında olduğu döneme 

rast gelmesi çocuk için oldukça anlaĢılması güç olup, bu sürece ayak uydurması da 

oldukça zor geçecektir. (Cirhinlioğlu, 2001: 184).  

BoĢanma durumlarında çocuğun mekansal olarak ruhsal olarak yer değiĢtirmiĢ 

olması onu derinden etkilemektedir. Genelde boĢanma sonrası çocuk annede 

durmaktadır. Ayrıca boĢanma sonrasında çocuğun refah düzeyi geçmiĢe göre 

düĢmektedir. Bu durumda her Ģekilde çocuğun olumsuz etkilenmesine neden olmuĢtur 

(Newman, 2013: 98-105). Özellikle boĢanmıĢ ailelerde büyüyen çocukların anne ve 

babaya olan özlemi, sosyal hayatları açısından da sosyalleĢmesi açısından da olumsuz 

izler bırakacaktır (Tezcan, 1985: 159). BoĢanma çocuklarda sapma davranıĢlarının da 

ortaya çıkmasına neden olabilir. Karı koca sürekli haklı olma ve bu haklılıkla üste 

çıkma gayesi içindedirler. Bu durumdaki hissettiklerini de sürekli çocuklarına aksettirir 

ve kendi haklılıklarını çocuğu ile ispatlama yoluna giderler. Ailelerin böyle tavırlar 

serrgilemeleri, çocuklarda felaketlerin oluĢmasına neden olmaktadır (Özdoğan, 2000: 

133). Bu durum çocuklarda suçluluk psikolojisinin yaĢanmasına neden olabilir. Çocuk 

boĢanmanın nedeni olarak kendisini sebep olarak görebilir. Ġlk yıl özellikle boĢanma 

sonrası olarak sayılır ve bu yıllar çocuklar için Ģok yılı olarak da ifade edilebilir 

(Yavuzer, 1995: 80-84).  

Günümüz değiĢen aile yapılarında, çok küçük sebeplerden dolayı boĢanmaların 

görülmesi aile yapısının bozulduğunu göstermektedir. BoĢanma sonrası çocuklar, 

sorumluluklar edinememekte ve özgüvenleri çok düĢük olup içine kapalı saldırgan 

tavırlar sergilemektedirler (Okur, 2012: 47). BoĢanmalar, aile içi yaĢanan iniĢ çıkıĢlı 

iliĢkilerden kaynaklıdır. BoĢanmanın meydana gelmesine özellikle sürekli Ģikayet 

edilmesi, Ģikayetlerin sorunlara değil eleĢtirilere dayalı olması, Ģikayetlerin kesin 

haklılıklara dayalı olarak haksızlıkları çıkarma gayesinin olması gibi daha 

sayamadığımız bir çok davranıĢ mevcuttur (Canel, 2011: 42-43). BoĢanmalara sebep 

olan bir diğer önemli hususda Ģiddettir. Bu Ģiddet her açıdan düĢünülmelidir. Bireylerin 

özgürlüklerini kısıtlayacak bedensel, ruhsal, maddesel açıdan olumsuz tavırlara maruz 

bırakacak, moralin bozulmasına sebebiyet verecek her türlü takınım aile içi Ģiddettir 

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı[ASPB], 2014: 6). 
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Ölüm, aileyi derinden etkileyen önemli bir olaydır. Özellikle anne veya babanın 

ölümü çocuğun her türlü geliĢim alanını etkilemektedir. Bu ölüm olayı çocuklara 

muhakkak ki kademeli olarak anlatılmalı ve ölümün ne anlama geldiği gerçek boyutu ile 

alıĢtırarak çocuğu anlatılmalıdır (Yavuzer, 1995: 87). Ölüm olayının çocuklarda anlama 

yaĢ sınırı en alt 7 yaĢtır. 7 yaĢ altının ölüm olayını anlama olasılığı azdır. 0-2 yaĢ için 

anne babanın ölümü halinde çocuklar baĢkalarının ilgisini reddedecek o kiĢilere karĢı 

saldırgan ve sinirli tavırlar gösterecektir. Ġki üç yaĢ döneminde anne veya babanın 

vefatının gerçekleĢmesi halinde ayrılık kaygısının hat safhada yaĢanmasına neden 

olacaktır. 3-4 yaĢlar arasında çocuğun anne veya babanısının vefatından anladığı, uzun 

ve geri dönüĢü olmayan bir yere gittiği Ģeklindedir. 4-5 yaĢ döneminde ise çocuk, geri 

dönüĢü hakkında artık bir Ģeyler öğrenmiĢ, bu uzun ayrılığa uyku adını vermiĢ ancak bu 

uykudan uyanıp geri döneceğine bu yaĢta çocuk inanmaktadır. Bu ölüm hadisesi eğer, 

anne ya da babanın birisinde gerçekleĢtiyse, çocukta diğer ebeveynin de öleceğine 

iliĢkin ayrılık kaygısı oluĢabilecektir. Ölüm özellikle 0-5 yaĢ arasında çocuklarda 

gerileyici bir etki oluĢturur. YaĢına göre geliĢimsel özellikleri geriden hareket etmeye 

baĢlar (Cirhinlioğlu, 2001: 186- 188). Çocuğun sosyalleĢmesi açısından ölüm 

hadisesinden etkilenmemesi imkansızdır. Bu etkilenme olumsuz Ģekilde olacaktır 

(Yavuzer, 1995: 87). Çocuğun geliĢimsel düzeyi dikkate alınarak ölüm olayını kavrayıp 

kavramadığı tespit edilerek anlatılmaya çalıĢmalıdır. 

Ebeveynini kaybetmiĢ ya da bir tanesini kaybetmiĢ çocuktaki oluĢan hislerden bir 

tanesi ise, anne babasının sevgili evladı olma hükmünü kaybetmiĢ olma hissinin 

hakimiyetidir (Davis, 1990: 92). Ebeveyn aile iliĢkilerinin iyi olması ve olası 

olumsuzluklarda bu durumu korumasını sağlamak için ilk önce çocuğun ne istediğini 

bilip bu kötü durumdan çocuğunu nasıl çıkaracağını araĢtırılmalıdır. Özellikle 

ebeveynlerden baba öldüyse anne, anne öldüyse baba ilk önce kendini iyi hissetmelidir. 

Eğer bu durum bu Ģekilde olmazsa kalan ebeveyn ne kendisine ne de çevresine karĢı 

faydalı olamayacaktır (Davis, 1990: 96-97). Ölümün meydana gelmesi halinde ailenin 

hayatında refah düzeyi açısından düĢüklüklüğün yaĢandığı görülür (GĠddens, 2010: 

120). 

Yoksulluk çocuk yetiĢtirilmesinde oldukça önemli hadiselerden bir tanesidir. 

GeçmiĢte de günümüzde de yoksulluk olgusu toplumsal yaĢamı etkilemektedir. 

Yoksulluk denilince ilk akla gelen durum ekonomik durumdur. Ġki çeĢit yoksulluk 
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durumu mevcuttur. Ġlki mutlak yoksulluktur. Mutlak yoksulluk, Ġnsanların hayatlarını 

idame ettirebilme ve birincil ihtiyaçlarını karĢılayabilme düzeyidir. GeçmiĢte birincil 

ihtiyaçlarda mutlak yoksul denilebilmesi için asgari düzeyde gıda gereksinimini 

karĢılayamama durumu baz alınırken, 1970 yılından sonra uluslar arası çalıĢma örgütü 

(KO) ve Dünya Bankasının (DB) mutlak yoksulluğun belirlenmesinde sadece gıdayı 

baz almamıĢ, geniĢ olarak kiĢinin ya da ailenin birincil ihtiyaçlarını karĢılayabilmesi 

için gerekli olan giyim, kalacak yer, gıda sağlık ve eğitim kıstaslarına da yer vermiĢtir. 

Göreli yoksulluk ta ise; birincil derecede ihtiyaçları karĢılanmıĢtır. Ancak bulunduğu 

toplum ve ülke refahı açısından kendi durumu karĢılaĢtırılınca kendi düzeyinin bu 

düzeyden altında kalıĢı göreli yoksulluğu oluĢturmuĢtur (Uçar, 2011: 3-10). Bu durum, 

bireyin  yaĢadığı toplumun refah düzeyinden yeterince yararlanamadığı anlamına gelir. 

Maddi anlamda kiĢinin gücünün artması refah seviyesini artıracak ve yoksulluktan 

kendisini ya da ailesini çıkarmıĢ olacaktır. Aile ve çocukta gücün artması karĢılıklı 

olarak birbirini etkilemektedir. Ailenin güçlenmesi çocuğu güçlendirirken, çocuğun 

güçlenmesi de aileyi güçlendirecektir (Özgü Baltacı, 2011: 98). Özellikle de ailenin 

maddi olarak güçlü olması çocuğun her türlü alanda geliĢimini etkiler ve sosyalleĢme 

sürecinde de çocuğu ileriye doğru götürür. 

Aile, çocukların okul hayatı ve sonrası için topluma kendini kazandıracağı 

döneme kadar çocuklarına maddi anlamda destek vermelidir. Çocuğunu muhtaç 

etmemesi, çocuğun kiĢiliğini olumlu yönde etkileyecektir. Böylelikle çocuk ihtiyaçlarını 

karĢılayabilmek için yanlıĢ hal ve tavırlar içerisine girmeyecektir. Bu imkansızlıkla 

çocuk içine kapanıp sosyal çevresinden uzaklaĢmaz, sosyalleĢme süreci istenilen 

düzeyde gerçekleĢmiĢ olur (ASPB, 2014: 9). 

Sosyal dıĢlanma ile yoksulluk arasında bağ vardır. Toplumda dıĢlanan birey, aile 

kuramaz, sosyal aktivitelerde yer almaz ve bunun sonucunda da buhranlı bir durum 

içerisine girer. KiĢinin her yönden toplumdaki imkanlardan yoksun kalması toplumdan 

kendisini uzaklaĢtırmasına bunun sonucunda sosyal olarak dıĢlanmasına neden 

olacaktır. (Uçar, 2011: 14). Her birey için sosyalleĢme muhakkak ki gerçekleĢecektir. 

Ancak sosyalleĢme sürecinin nasıl gerçekleĢeceği, kiĢinin içinde bulunduğu imkanlar ile 

doğru orantılıdır. 
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1.1.5.4. Çocuk YetiĢtirme Sürecinde Ödül ve Ceza 

Ödül, verilmek istenen ile mesaj arasında bir iliĢki kurularak çocuğa sunulmalıdır. 

Bu iliĢkinin ne olduğu çocuğa anlatılmalıdır. Yoksa ödül ile sadece anne ve babanın 

dediklerini yapan, bağımlı, neden- sonuç iliĢkisi kuramayan çocukların yetiĢmesine 

neden olacaktır (Solter, 2010: 184). Ödülün doğru yerde ve doğru Ģekilde kullanılması 

çocuğun sosyal geliĢimini olumlu yönde destekleyecektir. 

Ebeveyn çocukları için sürekli olarak değiĢen, geliĢen, toplumsal düzene ayak 

uydurabilen bir konumda olmak zorundadır (Çamlıca, 2007: 73). Özellikle 0-5 yaĢ 

arasında çocuk bazı Ģeyleri kesin öğrenir. Bu dönemde insanlara güvenip- 

güvenmeyeceğini ya da yeni bir Ģeyler denediği zaman izin verilip verilmeyeceğini 

keĢfedecek potansiyele sahiptir (Çakmaklı, 1991: 73). Bu dönemde anne ve babanın 

çocuğu doğru yönlendirmesi çocuğun ufkunu geniĢletebilir. 

Çocuğa karĢı gösterilen sevginin ödül ile özdeĢleĢtirilmesi, çocuğun pragmatik 

anlayıĢa doğru kaymasına neden olacaktır. Ödül, sevginin timsali değil, ödül istenilen 

davranıĢın çocukta öğrenme olayının gerçekleĢtirebilmesi için bir araçtır (Çamlıca, 

2007: 21). Bu özdeĢleĢtirmenin yapılabilmesi çocukta öğrenme olayını ortaya 

çıkaracaktır. 

Övgü bir ödüllendirme aracıdır. Ödül ise öğrenme için güzel bir motive aracıdır. 

Ebeveyn çocukta istenilen davranıĢın oluĢumunu ödül aracılığı ile gerçekleĢtirebilir 

(Koca, 2009: 144). Anne ve baba çocuğa ödül olarak, her zaman maddi olarak bir Ģeyler 

vermek zorunda değildir. Yaptığı eylemin olumlu olduğunu gösterici bir gülümsemesi, 

alkıĢlaması… vs de ödül olarak çocuğa verilecek en güzel hediyedir (Yavuzer ,1995: 

118). 

Cezanın çocuk eğitiminde çok etkili bir öğretme tekniği olmadığı ve birçok yan 

etkisini olduğu söylenebilir. Cezanın, önemli becerileri kazandırmada kullanıldığı 

zaman ters etki edeceği ve öğretilmek istenen olgunun öğretilemeyeceği görülecektir. 

Ceza çocukları saldırganlılığa, mutsuzluğa doğru itebilir. Ġleri boyutta da çocukta 

psikiyatrik sorunlara yol açabilir (Solter, 2010: 181-182). 

Özellikle 3-5 yaĢ arasındaki çocuğa, yaptığı davranıĢın yanlıĢ olduğu anlatılmak 

isteniyorsa ve ceza tekniği kullanılacak ise cezanın verilmesinde geciktirilmemesi 
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gerekmektedir. Ceza geciktirilirse çocuk suçunun atfedildiğini düĢünebilir. Cezada bir 

diğer dikkat edilmesi gereken husus da cezalandırılan bir davranıĢ farklı zamanlarda 

görmezden gelinirse çocukta öğretilmek istenilen davranıĢ öğretilemeyecektir. Ancak 

çocuk cezalandırıldı diye bu süreç devam edecek diye bir durum söz konusu olmayıp, 

özellikle sosyal iliĢkilerin normalitesine göre ilerleyebilmesi için ebeveyn affedici 

olmalıdır (Çakmaklı, 1991: 117). Yapılan hatanın hemen ardından ve yaptığı hatadan 

dolayı tepkinin verilmesi çocuk için daha anlamlı olacaktır. 

Ödül çocukta istenilen davranıĢların açığa çıkarılması adına kullanılan uygun bir 

öğretme aracı iken, ceza çok kullanılmamakla birlikte uygun kullanılması halinde 

çocuğun bir Ģeyleri öğrenmesine olumlu yönde etki sağlayacak bir araçtır. 

1.2. TOPLUMSAL DEĞĠġME SÜRECĠNDE KADIN ve ÇALIġAN ANNE 

KĠMLĠĞĠ 

Toplumsal yapı, onu oluĢturan öğelerin birbirleriyle olan etkileĢiminden oluĢan 

bir yapıdır (Yasa, 1970: 1). Bu yapıda var olan ilgili müesseslerin birbirleriyle olan 

iliĢkisinden meydana gelen bütünlük ise sosyal düzendir. Bu bütünleĢme, çözülme 

olayları vuku bulduğu zaman gevĢeyebilir, gerginleĢebilir ve hatta değiĢikliğe 

uğrayabilir (Boran, 1945: 2). Ġnsanlar arası ve insanların oluĢturduğu kurumlar arası 

iliĢkiler, bu toplumsal yapının varlığını geçirmiĢ oldukları değiĢim ve geliĢimlerle 

birlikte sürdürmektedir (Yasa, 1970: 2). Toplumsal değiĢme ise” toplumsal yapının ve 

onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının, bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların 

değişmesidir.”(Akt: Tezcan, 1985: 211). Sosyal değiĢiklikler, alelade bağlantısız bir 

Ģekilde gerçekleĢmemektedir. Birbirini etkileyerek ve tetikleyerek değiĢim 

gerçekleĢmektedir. Bu Ģekilde toplumsal yapının devamlılığı sağlanmıĢtır (Kıray,2000: 

269). Örneğin okula baĢlama yaĢının düĢürülmesi, ailenin eğitim iĢlevinin ve daha 

birçok iĢlevinin okul kurumuna devredilmesini aynı zamanda da kendi bünyesinde de 

değiĢikliğin yaĢanmasına neden olacaktır. 

Toplumsal değiĢmeyi etkileyen kıstas, değiĢen değerlere göre farklılıklara 

uğrayarak dönüĢüm yaĢamıĢtır. Bu kıstası belirleyen etken ise günün entelektüel 

mantalitesidir. Toplumsal değiĢim beraberinde sosyal yapıda da farklılaĢmalara neden 

olacaktır (Özgün Baltacı, 2011: 37). Ġnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda diğer insanlarla 

iliĢkiler içerisine girmiĢtir. Bu iliĢkiden oluĢan etkileĢimden de ortaya kurumlar 
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çıkmıĢtır. Bu kurumlar ise zamansal ihtiyaç ve gereksinimlere göre Ģekil değiĢtirerek 

toplumsal değiĢimlere neden olmuĢtur. Bu Ģekilde toplumsal yapının devamlığı 

korunmuĢtur (Boran, 1945: 16). Varlığını değiĢimlere rağmen geçmiĢten günümüze 

sürdüren en güçlü kurumlardan bir tanesi ailedir. 

Ġnsanoğlu ihtiyaçları doğrultusunda doğa ile mücadeleye giriĢmiĢtir. Ġnsanlar 

bulunduğu geliĢmiĢlik düzeyine göre egemenlik mücadelesini farklı boyutlara taĢımıĢ 

ve  teknolojinin doğmasını sağlamıĢtır. Bu da zamanla toplumsal değiĢimi meydana 

getirmiĢtir. Sosyal yaĢantı için bu durum büyük bir önem taĢımaktadır. Mülkiyet, 

hakimiyetin toplum içerisinde dağılımını sağlayan bir olgudur. Bu durum toplum içinde 

yapılaĢmayı oluĢturmuĢtur. Ġnsanların aynı toplum içinde farklı standartlarda 

yaĢamasına neden olmuĢtur (Boran, 1945: 4-8). Ġnsanların mülkiyet durumları 

toplumsal sınıfların oluĢmasına ve farklı yaĢantıların da ortaya çıkmasına neden 

olmuĢtur. Aynı toplum içinde farklı ekonomik seviyelere sahip çocukların farklı 

imkanlardan faydalanmalarına neden olmuĢtur. Bu durum ise çocukların sosyalleĢme 

sürecini etkiler. 

Ġnsan, kendi oluĢturduğu yapının dinaminizmine ancak değiĢerek ve geliĢerek 

ayak uydurabilmiĢtir. Toplum içerisinde var olan bir kurumda meydana gelen değiĢiklik 

diğer kurumlarda da farklılaĢmalara sebebiyet vermiĢtir (Yasa, 1970: 6-12). Kıray‟ ın 

ifadeleri ile de toplumsal kurumların karĢılıklı olarak etkileĢimini ve bu etkileĢimden 

doğan değiĢimini görmek mümkün olacaktır: 

“İster ilkel, ister feodal ister modern temel yapıda ya da bunların 

değişim içindeki çeşitlenmeleri halinde olsun, her sosyal yapı, bu yapıyı 

meydana getiren sosyal kurumların, insan ilişkilerin ve bunların karşılıklı 

olarak etkileşimlerinden doğan sosyal değerlerin birbirlerini karşılıklı 

olarak etkiledikleri bir bütündür. ve bu bütün her zaman aynı olmayan bir 

hız ve tempoyla değişir.” (Akt: Kıray,2000: 19). 

Toplumsal değiĢmeye iki farklı açıdan bakmak mümkün olacaktır. Birisi 

toplumsal iken diğeri ise değiĢimin kendisi olacaktır. Toplumsal değiĢim içsel bir 

devinimle hareket etmektedir (Appelbaum, 1970: 98). Bu hareketlilik toplumsal yapının 

devamlılığını mümkün kılmıĢtır. Durağan bir yapının varlığını sürdürmesi mümkün 

değildir (Wallece ve Wolf, 2004: 213). Toplum bilimcileri olan sosyologlar, toplumsal 

hareketliliğin ve değiĢimin bireyleri ve içinde bulunduğu toplumsal Ģartları etkilediğini 
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ifade eder (Cole, 1999: 115). Ġnsanlar bu değiĢen toplumsal yapıya göre kendilerini, 

hayat görüĢlerini yaĢantılarını Ģekillendirmektedir. 

Toplumsal ve sosyal hayat içerikli olaylara dünyadaki olgulara bakıldığı gibi 

bakmak ve araĢtırmak uygun olmayacaktır. Çünkü toplumlar; insanların kendi ve 

birbirleri arasında oluĢturdukları iliĢkiler neticesinde oluĢur. Ġnsanlar sosyal hayatı 

içinde var olurken aynı zamanda da sosyal hayatı var ederler. YaĢanan değiĢimler 

kuĢaklar arası farklılıklara neden olmaktadır (Giddens, 2010: 17-20). Özellikle 

ebeveynle, çocuklar arası farklılıklar değiĢen toplumun en belirgin örneğidir. Bu durum 

her kuĢakta sosyalleĢme sürecinin farklı Ģekillerde yaĢandığını gösterir.  

Dünyada toplumsal değiĢime neden olan olaylardan bir tanesi Fransız Devrimidir. 

Bu devrimde tamamen bir toplumsal değiĢim yaĢanmıĢtır. Mekan bağlamında bir yere 

bağlı olarak yaĢansa da daha sonra tüm dünyada değiĢimlerin yaĢanmasına neden 

olmuĢtur. Ġkinci olarak tüm dünyada etkili olan olay ise sanayileĢme devrimidir. Sanayi 

devrimi ile artık insan gücü yerine tarih sahnesine yavaĢ yavaĢ makineler, aletler 

girmiĢtir (Giddens, 2010: 15-18). Bu iki devrim de birçok toplumsal değiĢime neden 

olmuĢ ve toplumun insanların yaĢantı biçimlerini eskiye nazaran oldukça değiĢtirmiĢtir. 

Ġnsanın oluĢturduğu sosyal düzen içerisinde toplumsal hareketlilikler meydana 

gelmektedir. Bu hareketliliklerin meydana gelmesi 2 Ģekilde gerçekleĢmektedir. 

1) Fiziki mekan açısından, kiĢinin bir yerden baĢka bir yere gitmesi ile meydana 

gelen hareketlilik. 

2) Sosyal hayat açısından; içinde bulunduğu sosyal mevkisindeki değiĢiklik 

sonucu oluĢan hareketlilik. 

SanayileĢme sonrası kırdan kente doğru yaĢanan göç hem mekansal anlamda 

toplumsal hareketliliği meydana getirirken hem de sosyal anlamda hareketliliğe neden 

olmuĢtur. 
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Toplumsal Hareketlilik 

  

 

 

 

Yatay Hareketlilik Dikey Hareketlilik 

KiĢinin,  toplumsal hayat içinde sosyal 
mevkide hiçbir değiĢiklik yaĢanmadan eĢit 
düzeyde  farklı bir sosyal çevre edinmesi 

olacaktır. 
 

Bu hareketlilikte toplumsal çevre içerisinde 
birey statü değiĢtirmek kaydıyla farklı 
bir sınıfa  geçerek  hareketliliğe sebep 

olması olayıdır. 
 

ġekil 1.3. Toplumsal Hareketlilik (Tezcan, 1985: 178-179)  

Çocuğun sosyalleşmesini her iki hareketlilk oldukça etkileyecektir. 

 

 

 

 

Dikey Hareketlilik    Yatay Hareketlilik 

ġekil 1.4. Dikey ve Yatay Hareketlilik (Akt: Tezcan, 1985: 178-179)  

Dikey hareketlilik içerisinde yukarı ve aĢağı olmak üzere iki türlü hareketlilik 

mevcuttur. Yukarı doğru dikey hareketlilik, var olduğu meslekte statünün artması 

Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Bunun aksi durumu da aĢağı doğru hareketliliktir.  

Toplumda meydana gelen geliĢmeler toplumsal hareketliliğe neden olurken bu 

toplum içerisindeki hareketlilikde değiĢmeyi meydana getirmektedir. Örneğin geliĢen 

teknoloji bir toplumsal geliĢme iken, var olan geliĢme ile kırdan kente yaĢanan göç 

olayını beraberinde oluĢturmuĢtur. Bu toplumsal hareketlilikde yatay hareketliliktir. Bu 

beraberinde dikey hareketliliği de getirir (Tezcan, 1985: 178-181). Bu hareketlilik ise 

aileyi, çocukları, anneyi, babayı ve her türlü toplumsal yapıyı yakından etkilemektedir. 

Ailenin refah seviyesini farklılaĢtıracak bir hareketlilik çocuğun sosyalleĢme sürecini 

doğrudan etkili düzeyde etkileyecektir. 

Toplumsal değiĢimin vardığı noktaları görmek açısından insanlığın en ilkel 

anından topluma bakıldığında; insanlığın ilk baĢlangıcında toplumlarda yöneten ve 
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yönetilen ayrımının olmadığını görmek mümkün olacaktır. Zamanla bazıları çıkıp 

toplum nezdinde kullanılan imkanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya 

baĢlayınca, yöneten ile yönetilen ayrımı ortaya çıkmıĢtır (Duverger, 1986: 7). 

Toplumsal değiĢim ve geliĢim sosyal yapıyı doğrudan etkilemiĢtir. 

Türkiyenin yakın geçmiĢindeki toplumsal değiĢim ve dönüĢümüne bakıldığında, 

Türkiye toplumsal yapı bakımından en büyük değiĢimi, özellikle Milli Mücadele 

yıllarında ve sonrasında Cumhuriyet rejimini benimsemesiyle yaĢamıĢtır (Kıray,2000: 

9). Türkiye‟deki değiĢme eski ile yeninin çekiĢmesi olarak değerlendirilir (Karpat, 

1996: 21). Türkiye‟ deki toplumsal değiĢim için Ģu söylenebilir; yeni bir model 

arayıĢının olduğu görülmüĢtür. Bu model arayıĢı, cumhuriyetin ilk yıllarında var olan 

aydın kadroları meĢgul eden bir düĢünce olmuĢtur (Yanardağ, 2009: 12). 

DeğiĢim, Ģimdiki zamana bağlandıkça artık ilerlemenin modernliğe doğru olacağı 

anlayıĢı doğmuĢtur. Günümüz ilerisi olarak modernliği hedef göstermiĢtir (Göle, 2000: 

7). Türkiye‟ nin modernleĢmesi de bunun en iyi örneğidir. Özellikle yakın geçmiĢte 

cumhuriyet rejimine bakılacak olur ise cumhuriyet modernleĢmesinin ana iki bileĢenin 

biri milliyetçilik iken diğeri ise medeniyetçiliktir (Birikim; Özben, 2008: 38).Türkiye 

cumhuriyetinin o dönemler için hedeflediği modernleĢmekti. Ülkenin sosyal yapısı da 

bu uğurda yavaĢça değiĢmeye baĢlamıĢtır. ModernleĢme uğrunda modern 

yapılılaĢmaları sağlamlaĢtırmak için sosyal devrimler gerçekleĢtirilmiĢtir. ModernleĢme 

ile birlikte devreye demokrasi girmiĢtir (Karpat, 1996: 348). DeğiĢen dünyada 

demokrasi geçerli olan yönetim biçimi olarak gösterilmiĢtir. Soğuk savaĢ sonrası 

demokrasi “evrensel” bir yönetim biçimi olarak dünyaya sunulmuĢtur. Türkiye de ise 

baĢından beri uygulanılan rejim Cumhuriyet rejimidir. Türkiye‟ de bu rejimin, halk 

üzerinde oturtturulmaya çalıĢılmasında birçok problem ile karĢılaĢılmıĢtır. Bu 

problemlerin yaĢanması normal bir durumdur. Çünkü, Türkiye, Osmanlı devletinin 

etkisinden kurtulmaya çalıĢırken aynı zamanda da yeni bir oluĢumun içselleĢtirilmesini 

sağlamak durumunda kalmıĢtır (Sarıkoca, 2010: 5-7). Sosyal hayatta uyumsuzluğun 

yaĢanmaması, sosyalleĢme sürecinde var olan sosyal değerlerin içselleĢtirilmesinin 

empozesini de kolaylaĢtıracaktır (Shayegan, 1991: 18). Türkiye‟de Cumhuriyet 

rejiminin benimsenmesinin sebebi yönetici aydın grubunun ülke için en uygun yönetim 

biçimi olarak Cumhuriyeti görmesinden dolayı oluĢturulmuĢtur. Cumhuriyet rejiminin 

benimsenmesi ile birlikte Türkiye için kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda hayat 
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yeniden doğmuĢtur (Sarıkoca, 2010: 11). Türkiye‟nin geçmiĢinde bir direniĢ söz 

konusudur. YaĢanan değiĢimler içten hareketle meydana gelmeyince direniĢin ortaya 

çıkması olası durumdur. Modernite batıdan farklı bir paradigma olarak algılanmazken, 

doğunun hep içselleĢtirmeye çalıĢtığı bir olgu olarak görülmüĢtür (Shayegan, 1991: 11-

12). Türkiye modernliği olması gereken olarak almıĢ ve bunu sürekli içselleĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. Ayrıca, bu manada batı gözünde de sürekli geri olarak görülmüĢtür. Türkiye 

için olması gerekenin ifadesi kolay iken bunun halkta yansıması oldukça zor olmuĢtur 

(Göle, 2000: 44). 

Toplumsal değiĢimi Türkiye için 1980‟e kadar Ģöyle ifade edebiliriz. 1920‟li 

yıllara ilericilik, 1960‟lı yıllara devrimcilik, 1980‟li yıllara ve sonrasına da yenicilik 

denilebilir. Batılı olmayan platformda modernleĢmenin tezavuru oldukça farklı 

yaĢanmıĢtır. Türkiye‟deki modernleĢme, kültürel anlamda değiĢmenin en radikal 

biçimini örmüĢtür (Göle, 2000: 118). 

Toplumsal değiĢim noktasında kadının değiĢimine dünyada ve Türkiye‟de 

bakıldığında, kadın en eski tarihlerden beri toplum içerisinde her türlü geçim uğraĢında 

yer almıĢtır. Ancak bu durum toplumda aile kalkınmasına katkısı olduğu Ģeklinde 

algılanmamıĢtır. Bu olay, 1970‟li yıllardan sonra artan kadın hareketlerle birlikte 

kiĢilerde değiĢmeye baĢlamıĢtır (KSSGM, 1998: 1). DeğiĢen dünyada çıkan 

ayaklanmalar, hem dünyanın diğer ülkelerinde hem de Türkiye‟de yankı uyandırmıĢtır. 

Bu değiĢen dünyada kadının iĢ gücü potansiyeli ücretli iĢ sahalarına doğru kaymıĢtır. 

Kadınla ilgili algılanan realite artık değiĢmeye baĢlamıĢtır (Aslan, 2006: 102). 

Türkiye‟ de benimsenen cumhuriyet rejimi birçok yapısal değiĢiklikleri meydana 

getirirken bu değiĢiklikler kadınların lehine sonuçlar doğurmuĢtur. Eğitimde fırsat 

eĢitliğine gidilmesi, beraberinde kadınların ücretli iĢ alanlarına girmesi kadınların yeni 

hakları elde etmesini sağlamıĢtır. Ancak kadının ücretli iĢ sahalarına giriĢi aynı zamanda 

kadınlara bazı sorumlulukları da beraberinde getirmiĢtir. Kadının ev iĢinin yanında 

çocuk bakımının bir de iĢteki sorumluluklarının olması kadın için zorlayıcı nitelikte 

olmasına ve bu durum çoğu kadının iĢ hayatını tercih etmemesine neden olmuĢtur 

(Karaca Çakınberk, 2011: 33). En ilkel tarihlerden itibaren bakıldığı zaman çocuk 

bakımı ücretsiz olarak anneye verilmiĢ bir görev olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ailelerin 

gidiĢatı ataerkil olup erkek otoritesini destekler nitelikte bir yapıya sahiptir. Her türlü 
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olayda kadının erkeğe bağlı olarak hareket ettiği, cinsel iliĢkide dahi erkeğe göre 

hareket edildiği bir yapının mevcudiyetliği yapılan araĢtırmalarda görülmüĢtür (Connel, 

1998: 169-170). 

Cumhuriyetimizin kuruluĢundan sonra ülkemizde kadını etkileyen olayları 

baĢında 1924 Tehvid-i Tedrisatın kabulü olarak gösterilebilir. Okuma- yazma oranları 

açılan kurslarla ve yeni oluĢturulan alfabe ile artıĢ göstermiĢtir (KSSGM, 1998: 5). 

Kadının değiĢimine yapılan araĢtırmalardan niceliksel olarak bakıldığın da “1928 

yılında yılında Türk Alfabesinin kabul ile yok denecek kadar az olan okuma- yazma 

aranı, 1935 yılında kadınlarda % 9.8‟ e erkeklerde ise % 29.4‟ e yükselmiştir. Okuma- 

yazma bilen bir kadın ve erkek nüfus oranı 1935 yılında günümüze kadar sürekli 

artmakla birlikte 1960 yılından sonra özellikle kadın nüfusta daha fazla bir artış 

gözlenmektedir. 1980‟li yıllarda gerçekleştirilen okuma- yazma kurslarına kadınların 

daha fazla katılımı sonucu, kadınlardaki okur yazarlık oranı günümüze kadar 

gerçekleşen en yüksek artış göstererek 1980-1985 döneminde % 54.7‟ den % 68.2‟ ye 

yükselmiştir. 1990 yılında uygulanan son genel nüfus sayımına göre okur- yazarlık 

oranı kadında daha fazla artış göstererek % 72.0‟ a ulaşırken erkeklerde ise % 88.8‟ e 

yükselmiştir.” (Akt: KSSGM, 1998: 5). 

Dünyada ve ülkemizde, geliĢen teknoloji ile birlikte köylerden kentlere doğru 

hızlı bir göç yaĢanmıĢtır. Bu yer değiĢtirme olayı sadece mekansal olarak kalmamıĢtır. 

Aynı zamanda sosyal olarak da bulundukları yer itibari ile sahip oldukları her türlü 

imkanları değiĢmiĢtir. Bu imkanlar da eğitim oranlarını artırmıĢtır. ÇalıĢtıkları istihdam 

alanları da refah düzeylerini artırmıĢtır. Ġmkanların çoğunluğu bir de devletçe uygulanan 

politikalar eĢliğinde kadınları destekler nitelikte olmuĢtur (Karaca Çakınberk, 2011: 34-

35). Özellikle 1970‟ler sonrası artan kadınsal hareketler kadının haklarını artırmıĢtır. Bir 

de denildiği gibi devlet eliyle kadına yurttaĢlığın doğal hak olarak verilmesi artık 

kadınların da devletin her türlü hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlamıĢtır 

(Connel, 1998: 171-180). Dünyada yaĢanan etkili değiĢimler kadının eskiye oranla 

olumlu yönde ilerlemesine imkan tanımıĢtır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik eĢitlikçi kanunlar 

çıkarılmıĢtır. Teorik olarak alınan önlemler olsa dahi devletin yanı sıra toplum nezdinde 

kadına olan bakıĢ açısının değiĢmesi gerekmektedir. Cinsiyet eĢitsizliğine dayalı olan 
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nazarın değiĢmesi gerekmektedir. Dünya geneline bakıldığında ortalama olarak kadının 

çalıĢma hayatına katılım oranı % 50‟ yi geçmekte iken ülkemizde Devlet Planlama 

TeĢkilatı‟ nın açıkladığı verilere göre 2013 yılında çalıĢma hayatına kadının katılma 

oranı % 29.6 dır. GeliĢen sanayileĢme ile birlikte kadınların çalıĢma hayatına girdiği 

görülmüĢtür. Ancak çalıĢma sektöründe her kadının çalıĢmasının kayıt altına alınmadığı 

bilinmektedir. Bu durum ise kayıt dıĢılığı ortaya çıkarmıĢtır. Birçok kadın ucuz iĢçi 

olarak çalıĢtırıldığı için kayıt altına alınmamıĢtır (Karaca Çakınberk, 2011: 42-48). 

Kadının değiĢimi özellikle sanayileĢme ile gün yüzüne çıkmıĢ ve kadın ücretli iĢçi 

olarak tarih sahnesine çıkmıĢtır. Ġlkel hayattan beri var olan sorumlulukları da kadın ile 

birlikte ücretli iĢ sahalarına girmiĢtir (Connel, 1998: 189). Türkiye‟ de nüfus artıĢını 

1960 yılına kadar destekler nitelikte politikalar uygulanırken, 1960 tan sonra ise nüfus 

patlamasına karĢın doğurganlığın azaltılmasına yönelik politikalar uygulanmıĢtır. Birde 

köyden kente göçün yaĢanması, kadının çalıĢma hayatına atılması ve birçok etken 

doğurganlığının azaltılması üzerinde etkili olmuĢtur (KSSGM, 1998: 15). 

Cumhuriyetten bu yana kadınların çalıĢma hayatına katılması ve yeterince özümsenmesi 

uğrunda birçok çalıĢmalar devlet eliyle yapılmıĢtır. Kamusal hayatta kadınlara dair 

eĢitlikçi bir tavır sergilenmiĢtir. Cumhuriyetin modernleĢmesi kadın üzerinden 

yürütülmüĢtür (Acar, 1998: 111). Bu meydana gelen değiĢiklikler kadınıların lehine 

olmuĢ ve refah seviyelerini artırmıĢtır. 

Türkiye‟de “Kadınlara ilk olarak 3 Nisan 1930 tarihli Belediye Yasasının 23. 

Maddesi ile belediye seçmenlerinde seçme hakkı, 24. Maddesi ile de belediye 

seçimlerinde seçilme hakkı tanınmıştır.”(Akt: KSSGM, 1998: 59). 1934 tarihinde kadın,  

TBMM‟ de seçme seçilme hakkı kazanmıĢtır. Devlet eliyle birçok proje yapılmıĢ, 

kadının güçlenmesi hedeflenmiĢtir. Bu maksatla hatta ASPB bünyesinde kadının 

Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur (KSSGM, 1998: 59-79). Köyden 

kentlere göçlerin yaĢanmasıyla kadın iĢ hayatına girmiĢtir. Köyde kadınlar, kentteki 

kadınlara göre daha fazla gelenek göreneklerine bağlı Ģekilde yaĢamaktadırlar (Sekin, 

1998:117-118). Türkiye‟nin özellikle 1990 öncesi çalıĢan kadınların çoğunluğunun 

yüzdesi tarım sektöründe aile içinde çalıĢırken, zamanla eğitim düzeyinin de 

yükselmesiyle birlikte kadın ev dıĢında ücretli iĢ sahasına girmiĢtir. Kadının ücretli iĢ 

sahasına giriĢi, erkeğin otoritesini yavaĢ yavaĢ kırmıĢtır. Ancak kadındaki sorumluk bu 

ücretli iĢ sahasına girmesi ile birlikte iyice artmıĢtır (Çillingiroğlu, 1998: 138). 
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Kadınların çalıĢma hayatına girmesi, ev içinde ki rollerinin aksamasına ve çocuk 

yetiĢtirmesinde de sıkıntılar yaĢamasına neden olmuĢtur. Kadının evli ve çocuklu oluĢu, 

çalıĢma hayatında çok verimli olmayacağı Ģeklinde düĢünülerek çalıĢma hayatında 

kadın ikincil olarak görülmüĢtür (Serdaroğlu ve Özkaplan, 1998: 127-129). ÇalıĢma 

hayatında kadınlar tek boyutlu değerlendirilmiĢtir. Ancak kadınlar tüm yönleri ile 

dikkate alınmalıdır (Aslan, 2006: 108-109). Kadının çalıĢma hayatına girmesi bir takım 

sorunlar yaĢamasına neden olmuĢtur. Özellikle toplum tarafından kadına, refah düzeyini 

artırmak için çocuğunu ve eĢini ihmal eden gözü ile bakılmaktadır. Bu da kadının 

yıpranmasına sebep olmaktadır (Karaca Çakınberk, 2011: 198). Kadının iĢte çalıĢması 

kadının asli görevi olarak değil de ekstra tercih edilen bir durum olarak görülmesi, 

toplum tarafından diğer ev iĢleri ve çocuk bakımı hususunda tek yetkili kiĢi olarak 

görülmesine neden olmuĢtur. 

ÇalıĢan kadın, iĢinde kendini geliĢtirme, evinde çocuğunu yetiĢtirme ve kocasına 

karĢı iyi eĢ olma çabası içerisinde olmuĢtur. Kadın ev ekonomisine katkı sağlasa da yine 

de bu sorumluluklarla ilk ilgilenecek kiĢi olarak görülmüĢtür (Gündoğdu Kıran, 1998: 

124). ÇalıĢan anne günün büyük bir kısmını çocuğundan ayrı geçirdiği için kendisini 

suçlu hissetmektedir. Bundan dolayı büyük bir üzüntü duymaktadır. Eve geldiğinde 

evde var olan görevinin yanında bir de çocuğu ile ilgilenmek zorundadır. Bu 

sorumluluklar, kadına yetersizlik hissinin yaĢanmasına neden olmuĢtur. ÇalıĢan anne, 

kısa zamanını çocuğu ile etkin bir Ģekilde geçirmeye çalıĢır. Ancak çalıĢmayan 

annelerin ise gün içinde zamanlarının büyük bir çoğunluğunu zamanı etkin 

kullanamadıkları bilgisine birçok araĢtırma sonucunda ulaĢılmıĢtır. Bunların yanında bir 

de çalıĢan annelerin çocuklarının biliĢsel olarak çalıĢmayan annelere oranlara daha iyi 

olduğu görülmüĢtür (Yavuzer, 1995: 78-79).Buna karĢın kadın çalıĢtığı için çocuğuna 

zaman ayıramamasından doğan suçluluk duygusu neticesinde çocuğu ile kuracağı bağı 

olumsuz yönde etkileyebilir. Kadının yetersizlik hissi onda gerginliğe, stresliliğe sebep 

olmuĢtur. Bu da kadında yıpranmıĢlığa sebep olmuĢtur. Bu oluĢan yıpranmıĢlık hissi 

anne ile çocuk arası oluĢacak olan iliĢkiyi zedeleyecektir (Karaca Çakınberk, 2011: 190-

191).  

Kadının artan sorumlulukları içinde koĢuĢturması, onda parçalanmıĢlık ve 

yıpranmıĢlık hissi yaĢanmasına neden olacaktır. Her yere yetmeye çalıĢabilme kadını 

yoracaktır (Solter, 2010: 49). Kadının çocuğunun olması, çalıĢma hayatına giriĢini 



51 
 

etkilemiĢtir. Özellikle 0-5 yaĢ arası çocukları bulunan anne için o yaĢtaki çocukları 

farklı kiĢilere emanet etme zorlu bir süreç olup, çalıĢma hayatına girmesini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Ülkemizde çalıĢan annekerin bu zaman zarfında çocuklarını 

verebilecekleri kurumların yetersizliğinden bahsedilebilir (Karaca Çakınberk, 2011: 51-

53). 

1.3. 0-5 YAġ ARASI GELĠġĠM VE GELĠġĠM ÖZELLĠKLERĠ 

1.3.1. Bireyin GeliĢimi 

Ġnsanoğlu doğar, büyür ve ölür. Akıllı bir varlık olması insanı diğer canlılardan 

ayırmıĢtır (Çeküç, Sagun, DoymuĢ, Ergener ve Özdemir, 2011: 2). Bebeğin dünyaya 

gözlerini açtığı andan ölünceye kadar ki geçen süreçte ortaya koyduğu her türlü tutum 

ve davranıĢ onun geliĢimsel özelliklerini yansıtmaktadır (KarakaĢ, 2011: 23). 

GeliĢim, erkekten gelen sipermlerin kadında bulunan yumurtalıklarla buluĢması 

neticesinde meydana gelen döllenmeyle, insan hayatının son buluncaya kadar ki geçen 

süreçte insana ait her alanda hep ileriye doğru meydana gelen değiĢikliğin ifadesidir. 

GeliĢme ise bu geliĢim sürecinde var olan evrelerde meydana gelen değiĢikliklerin gözle 

görülür kısmıdır (Alkan, 2012: 11). Bireyin geliĢim sürecine, doğum öncesinden 

baĢlayıp bütüncül bir bakıĢ açısıyla yaklaĢılmalıdır. Ġnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığı 

andan itibaren geliĢimsel dönemlerine bağlı olarak belli bir potansiyele sahiptir 

(Meggitt, 2013: 9-11). Tüm geliĢim alanları birbirleri ile ilintileri bir Ģekilde hareket 

etmektedir. Bir alandaki değiĢim ve geliĢim diğer bir alanı çok yakın dereceden 

etkilemektedir. 

Bireyin geliĢiminden bahsederken geliĢim süreci öğelerinden bahsetmek 

gerekmektedir. Ġlk olarak büyüme, bireyin geliĢiminin gözlenebilir yanıdır. 

Organizmanın boy, kilo gibi gözlemlenebilir artıĢına büyüme denir (Çeküç vd., 2011: 

2). Büyüme olayı, anne babadan gelen 23‟ er kromozonun birleĢmesiyle oluĢan, 

genetiksel yapıya bağlı olarak yol kateden bir olaydır (Meggitt, 2013: 13). Büyüme, 

hacimsel olarak bedende meydana gelen artıĢtın ifadesidir. (Cirhinlioğlu, 2001:5). 

Bebekteki geliĢimin özellikle fiziksel boyutundaki artıĢının sayısal olarak ifade 
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edilmesine büyüme denir (Alkan, 2012: 12). Örneğin bebeğin üç aylıkken 6 kg olması, 

4 aylıkken 6 kg 700 gram olması bebeğin büyüdüğünü gösterir. 

GeliĢim süreci öğelerinden bir diğeri ise olgunlaĢmadır. Bireyde var olan 

potansiyel güçlerin görevlerine hazır duruma ulaĢması bireyin, olgunlaĢtığını gösterir. 

OlgunlaĢma öğrenme kavramından bağımsızdır. Temelinde kalıtımsal faktörler etkili 

olup çevresel faktörlerden uzaktır. Örneğin çocuğun yazı yazabilmesi için parmak 

kaslarının geliĢmesi olayı olgunlaĢmaya örnektir (Çeküç vd., 2011: 2). OlgunlaĢma, 

kısaca bireyden beklenileni yapabilme becerisine sahip olacak yeterliliğe ulaĢma 

düzeyine denir (Cirhinlioğlu, 2001 : 5). Ġnsanda kalıtımsal olan bir program mevcuttur. 

Bunun etrafında, insan yaĢamından tamamen bağımsız olarak oluĢan biyolojik 

değiĢiklik, olgunlaĢmayı getirir. OlgunlaĢmak için organizmanın büyümesi 

gerekmektedir. Büyüme ile var olan potansiyel açığa çıkmıĢ olacak ve organizma 

gerekli görevi yerine böylece getirebilecek duruma eriĢmiĢ olacaktır. Çocuğun bir 

problemi çözebilmesi için gerekli, bilgiye sahip olması gerekir. Bir de problemi 

çözebilmek için istekli olması gerekir. Eğer bunlar mevcut ise, ĠĢte o zaman çocukta 

öğrenmeye karĢı hazır bulunuĢluk düzeyi oluĢmuĢ olacaktır (Alkan, 2012: 12- 13). 

YaĢantı sonucunda kalıcı izli davranıĢ değiĢikliğinin oluĢmasına öğrenme denir. Yani 

daha kısa bir Ģekilde ifade edilecek olur ise öğrenme, bireyin elde ettiği edinimleridir 

(Çeküç vd., 2011: 2) Örneğin çocuğun elini sobaya değdirdiği zaman elinin yandığını 

anlayıp bir daha sürmemesi öğrenmedir. 

GeliĢimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Aynı yaĢta hatta aynı ayda dahi 

olunsa bile farklılıkların gözlenmesi normal bir durumdur. Örneğin çocuktan bir anda 

konuĢması beklenemez. Aynı ayda olan çocukların arasında farklılıklar görülebilir. Bir 

de bir Ģeyi öğrenebilmesi yapabilmesi için onun hakkında ön bilgiye ulaĢmıĢ ve istekli 

olması gerekmektedir. Bunlar yerine geldiği taktirde çocuk öğrenmeye hazır 

bulunmaktadır (Cirhinlioğlu, 2001: 5-6). Aynı ayda olan bebeklerini birinin 15 kelime 

konuĢması, diğerinin 20 kelime konuĢması gibi durumlar, bireysel farklılığı ortaya 

koymaktadır. 

GeliĢim de ileriye doğru değiĢiklik sürecinde, geliĢme hızı değiĢebilir ancak 

duraklama ya da gerileme olması geliĢmede mümkün değildir (Cirhinlioğlu, 2001: 5-6). 

GeliĢim için var olanın ileriye doğru gitmesi gerekmektedir. 
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1.3.1.1. GeliĢimi Etkileyen Faktörler  

GeliĢimi Etkileyen Faktörler 
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ġekil 1.5. GeliĢimi Etkileyen Faktörler(Çeküç vd., 2011: 2) 

Yakın zamana kadar, genel anlamda geliĢimi etkileyen etmenler konusunda temel 

olarak 2 etmen üzerinde mutabakata varılmıĢtır. Bu etmenler ise kalıtım ve çevredir 

Günümüze gelinceye kadar özellikle bazı düĢünürler çevrenin, bazı düĢünürler ise 

kalıtımın etkinliği üzerinde kutuplaĢmaya gitmiĢtir. Ancak günümüzde etkili olması 

nedeni ile zaman kavramı, geliĢimi etkileyen 3. etken olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Koca, 2009: 4). Günümüzde her ikisinin etkisinin olduğuna inanılmasının yanı sıra bir 

de yeni bir etken olarak zaman etkeni geliĢimi etkileyen faktörlere eklenmiĢtir. 

1.3.1.1.1. Kalıtım Etkeni 

Bireyin anne ve babasından gelen genleri, genetik yapısını oluĢturur. Anneden 

gelen 23 kromozon ile babadan gelen 23 kromozon birleĢerek her sağlıklı bireyde 46 

kromozon olmuĢtur. Kalıtım yolu ile anne babadan gelen genler; çocuğun boyunu, ten 

rengini, parmak izini, saç rengini ve Ģeklini… vb özelliklerini oluĢturur (Alkan, 2011: 

14). Babadan gelen spermlerin, anne yumurtalılarında döllenmesi ile birlikte oluĢan 

genetik yapı, kuĢaklardan kuĢaklara gen yolu ile bu Ģekilde geçerek varlığını devam 

ettirir (Komisyon, 2011: 18). Çocuğa geçen genlerin meydana getirdiği olay geliĢimin 

kalıtımsal boyutunu meydana getirmektedir (Cirhinlioğlu, 2001: 7). 
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1.3.1.1.2. Zaman (Kritik Dönem ya da Duyarlı Zaman Aralık) Etkeni 

Ġnsan, bir sosyal çevrede meydana gelmektedir. Bu var olan sosyal hayatta 

yaĢanılan her türlü olay tarihsel zamana bağlı olarak faklılıklar meydana getirebilir 

(Alkan, 2011: 17). ĠĢte bu noktada zamanın etkisini görmek mümkündür. 

Bireyin geliĢimini etkileyen etmenlerden olan zamanı kendi içinde ikiye ayırarak 

inceleyebiliriz. Zamanın bir bireyin geliĢimine bağlı kısmı, bir de bireyden bağımsız 

bireyin içinde bulunduğu kısım olarak iki ayrı etmende değerlendirmek mümkündür. 

Ġlki kritik zaman olarak adlandırabileceğimiz bireyin geliĢimine bağlı olan 

kısımdır. KiĢi bazı geliĢimsel özelliklerini bazı geliĢim aralıklarında kolay 

öğrenebilecektir. ĠĢte bu duruma; kritik zaman ya da duyarlı zaman da denilebilir. Kritik 

ya da duyarlı zaman olarak bakıldığında, geliĢimde bazı olayların baĢlangıç ve bitiĢ anı 

o geliĢim özelliğinin kazanılıp kazanılmamasında etkili olduğu düĢünülerek bu etken 

geliĢimi etkileyen faktörlere eklenmiĢtir (Koca, 2009: 4). Örneğin 1 yaĢ ve 2 yaĢ 

arasında bebeğin yürümesi gerekmektedir. Bu edinim için bu yaĢ aralıkları kritik zamanı 

ifade eder. 

Kritik dönemle ilgili litaretürlere bakıldığında yapılmıĢ bir çalıĢmadan 

bahsedilebilir. Litaretürlerde geçen bir araĢtırmada, Hindistan da kurtların yaĢadığı 

birinde yaĢayan 8 yaĢındaki bir kız çocuğunun hikayesi yer almaktadır. Bu kız 8 yaĢına 

kadar kurtlarla birlikte hiçbir insanla etkileĢim içine girmeden bu inde yaĢamıĢtır. Bu 

kız bu inde 8 yaĢında iken araĢtırmacılar tarafından bulunup daha sonra Mitnepar 

yetimhanesine götürülmüĢtür. ve bu kıza Kamala ismi verilmiĢtir. Bu kız çocuğu 

görünüm ve biyolojik açıdan insana benzese de hal tutum ve tavırları açısından 

hayvansı özellikler taĢımaktadır. Psikososyal ve duygusal açıdan insandan farklı 

özellikler taĢımaktadır. Kamala‟ yı ilk buldukları zaman, Kamala dört ayak üzerine 

yürüyen etrafını koklayarak hareket eden, yerden eğilerek yemek yiyen, konuĢmayı 

bilmeyen hayvansı sesler çıkaran bir Ģekilde yaĢamını sürdürmekteydi. Kamala bu 

yetimhanede her türlü özel ilgi ve eğitime tabi tutulmuĢtur. 17 yaĢına kadar Kamala‟ ya 

sadece 45 kelime öğretilmiĢtir. Ġki ayak üzerinde yürümeyi ise 3 senelik eğitim 

sonucunda baĢarabilmiĢtir. Belli geliĢimsel özelliklerin belli dönemlerde öğrenilmesi 

kolay iken bu dönemin gecikmesi durumunda öğrenilmesi oldukça zordur. ĠĢte bu da 
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kritik dönemin ya da diğer bir ifade ile duyarlı zamanın etkili olduğunu göstermektedir 

(Çamlıca, 2007: 44). 

Yakın tarihlere kadar bazı davranıĢların belli zamanlarda kazanılacağı bu zamanın 

dıĢında öğrenilemeyeceği kanısı toplum bilimciler tarafından düĢünülmekte iken bu 

kanı günümüze doğru reddedilmiĢtir. Yakın zaman araĢtırmalarında elde edilen bilgi, 

sadece belli davranıĢlar için bazı duyarlı zamanların olduğu noktasındadır. Bu duyarlı 

zamanların geçmesi halinde sadece iĢler zorlaĢır. Ancak kesinlikle bir daha davranıĢı 

kazanamayacağı Ģeklindeki görüĢ yanlıĢ olacaktır. Örneğin 1yaĢındaki bebek kutuları 

Ģekline göre yerleĢtirebilirken, 3 yaĢına kadar bu etkinliği yapmayan çocuğun yapması 

daha zor olacaktır.  

Her yaĢ evresinin kendi geliĢimine uygun olacağı edinimleri vardır. Bunun öncesi 

ve sonrası çocuğun geliĢimi açısından duyarlı zamanın dıĢında kalması bazı aksaklıklara 

sebep olurken doğrudan ya da dolaylı yoldan çocuğun sosyalleĢmesini etkileyecektir. 

Örneğin bir yaĢındaki bebekten tuvalet eğitimin beklenmesi bebeğin ileriki yaĢamında 

psikolojik olarak sorunlar yaĢamasına sebebiyet verirken aynı zamanda bu durum 

çocuğun sosyalitesini olumsuz yönde etkileyip dıĢa dönük kiĢilik oluĢumunu 

engelleyebilecektir (Meggitt, 2013: 29-31). Örneğin; tuvalet eğitimi ortalama olarak 18 

aylıkken baĢlanırken, bu bir çocukta 24 ay olabileceği gibi diğer çocukta 16 aylık da 

olabilir. Bunun için çocuk zorlanmamalıdır. Bebeğin gerekli olan belirtileri bebeğin 

verip vermediğine bakılmalıdır. 

Ġkinci boyutu ise tarihsel zaman boyutudur. Bu zaman olayı çocuğun dıĢında 

gerçekleĢen bir olaydır. Buna örnek olarak; Çanakkale savaĢı zamanındaki çocukların 

sosyal yönden göstereceği geliĢim ile günümüzdeki çocukların geliĢimi elbette farklılık 

gösterecektir. Günümüzde oyun aracı telefon, tablet ve bilgisayar iken savaĢ zamanında 

ki çocukların oyun araçları ise; silah kılıç… vs dir. Günümüzde çocuğun geliĢiminde 

çevrenin etkisinin artmasında tarihsel zamanın önemi büyüktür (Meggitt, 2013: 36). 

Tarihsel zaman çocuğun sosyalleĢme sürecinde oldukça etkili bir noktadır. Ġnsanın 

içinde bulunduğu tarihsel zaman, insanın her anıını etkiler ve her yönüne rengini verir   

( Alkan, 2011: 17). Örneğin, Osmanlı zamanında yaĢayan çocuklarla günümüz Türkiye 

Cumhuriyetinde yaĢayan çocukların geliĢiminin aynı kefede değerlendirilmesi iki ayrı 

kulvarı bir araya getirmek gibi bir durum olacaktır.  
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1.3.1.1.3. Çevre Etkeni 

Ġnsanın mekan olarak içinde bulunduğu fiziki çevresi, bir de bu fiziki mekan 

içerisinde bulunan kiĢilerle iliĢki kurduğu sosyal çevresi insanın her türlü geliĢimini 

yakından etkilemektedir. Ġnsanın dünyaya geldiği anda onu çevreleyen mekan, onun 

çevresini oluĢturmaktadır. Bu çevre ile bebek daha anne karnındayken irtibat haline 

girmeye baĢlayacaktır. Doğum sonrası ise bu çevresindekilerle birlikte kuracağı 

iliĢkiler, onun sosyal çevresini oluĢturmaktadır (Cirhinlioğlu, 2001 :7). 

Ġnsanın içinde bulunduğu ve yer aldığı çevre, geliĢimi açısından oldukça önemli 

bir etkiye sahiptir. Ġnsanoğlu daha gözlerini dünyaya açmadan onu sarmalayan bir 

çevreye sahiptir. ĠĢte buradan hareketle insan gelimini etkileyen dönemlerden 

bahsetmek araĢtırmamız açısından faydalı olacaktır.  

1.3.1.1.3.1. Doğum Öncesi Dönem 

Doğum öncesi dönem Ģu Ģekilde açıklanabilir. Bebeğin anne rahmine 

düĢümünden, dünyaya gözlerini açıncaya kadar ki süreci içine alan bir zaman dilimidir 

(Çeküç vd., 2011: 17). Yapılan araĢtırmalarda bebeğin daha sonraki yaĢamını ve 

geliĢimini bu döneminin yakından etkilediği görülmüĢtür. Anne karnında zengin 

uyaranlar olan bebeğin daha sonraki yaĢamında biliĢsel anlamda ileri düzeyde olduğu 

yapılan araĢtırmada ortaya koyulmuĢtur (Solter, 2010:23-24). 

Annenin doğum öncesi dönemde bebeği ile iliĢki içerisinde olması ilk sosyal 

iletiĢiminin gerçekleĢtiğinin kanıtı olacaktır. Annenin hamilelik boyunca geçirmiĢ 

olduğu iniĢ çıkıĢlar, bebeğin sonraki hayatı içinde her türlü hal tutum ve davranıĢlarında 

etkili olacaktır. Aynı zamanda annenin hamilelik boyu beslenme Ģeklide önemlidir. 

Bebeğin bedensel ve biliĢsel olarak geliĢimini annenin hamilelikte beslenmesi 

etkileyecektir. Annenin bilinçli olarak bol vitaminli gıdalar tüketmesi, doğum öncesi 

için araĢtırma yapması gerekmektedir (Cirhinlioğlu, 2001:7).  

Doğum öncesi anne karnında geçen sürece, gebelik dönemi denmektedir. 40. 

haftalık döneminde anne karnındaki bebek Ģu aĢamalardan evrilerek geliĢmektedir. 

Zigot Dönemi (Hücre- Dölüt) , Embriyo Dönemi, Fetüs Dönemi (Çeküç vd., 2011: 21). 
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1.3.1.1.3. 2. Doğum Anı Dönem 

Doğum anı genel anlamda kötü olarak anılmaktadır. Ancak bu böyle akıllarda 

kodlanmak zorunda değildir. Doğum anında gerçekleĢecek her türlü komplikasyonlar 

hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bebeğin ileriki hayatını ilgilendiren sonuçlar 

doğurabilir (Solter, 2010:23-25). Doğum anının anne için zor olduğu gerçektir. Ancak 

bu sırada yapılabilecek her hata belki de geri dönüĢü olmayan bebeğin yaĢamını tüm 

yönlerini etkileyebilecek sonuçlara neden olabilir (Cirhinlioğlu, 2001:8). “Arthur 

Jonave ve William Emorson gibi uzmanların doğumla ilgili birçok görüşlerinde doğum 

anında gerçekleşen komplikasyonların bebeğin fizyolojisinde ve piskolojisinde olumsuz 

etkiler bıraktığı görüşü yer almıştır. Bu komplikasyonlar arasında; doğum anında 

gerçekleşen oksijen kaybının olması, bebeğin doğum anında ters dönmesi, vakum 

yoluyla bebeğin doğum yaptırılması gibi olumsuzluklar olarak örneklendirilebilinir” 

(Akt: Solter, 2010: 25-26). Bebeğin dünyaya geliĢ biçimi ve annenin bu konuda bilinçli 

olması, doktorlara kendini bilinçsiz bir Ģekilde teslim etmeyip farkındalık ile doktorlarla 

görüĢmesi bebeğinin ileriki yaĢamı için oldukça etkilidir. Bebeğin anne tarafından 

kucağa alınması ve güven hissinin bebeğe verilmesi çok önemlidir. Ancak eğer anne 

bebeğini kucağına alamayacak durumda ise birincil derecede yakın olan baba ve 

sonrasında anneanneler babaanneler bebeği bu ilk dakikalarda kucaklarına almalıdır 

(Solter, 2010: 25-26). 

1.3.1.1.3. 3. Doğum Sonrası Dönem 

Doğum sonrası dönem daha sonraki geliĢim alanlarında detaylı olarak 

aktarılacaktır. Ancak geliĢimi etkileyen faktörlerin bütünselliği açısından doğum sonrası 

dönem hakkında bu kısımda kısaca bilgiye yer verilmiĢtir. 

Bebek dünyaya gözlerini açar açmaz annenin, babanın yani birincil çevrenin 

görevleri baĢlamaktadır. Daha en baĢtan sunulacak olan pozitif bir çevrenin bebek için 

geleceğe açılan umutlu bir bakıĢın baĢlangıcı olacaktır (Solter, 2010: 23). Özellikle 

bebeğin doğduğu andan 28. güne kadar ki geçen sürece yeni doğan dönemi 

denmektedir. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren yaĢamsal ihtiyaçları olan ve bunun 

için de yardıma ihtiyaç duyan bir varlıktır. Bebek ilk olarak birincil derecede yanında 

olan kiĢilerle iliĢki kuracaktır. Bu bağ kurma iĢleminde baĢat gelen kiĢi ise annedir. 
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Emzirme iĢleminde anne kucağı ve sevgiyle emzirme olayı anne ile bebek arasında 

kurulan o bağı güçlendirmektedir (Oruç ve Öztürkler, 2011: 83). Anne ile bebek 

arasında emme refleksiyle ilk bağ kurulmaktadır ve bebeğin ilk sosyal iliĢkisini de bu 

iĢlem meydana getirmektedir. 

Özellikle annenin ilk bir saat içinde bebeği ile bağ kurması çok önemli bir Ģeydir. 

Bu ilk bir saat bebek ile anne arasında oluĢacak bağ için duyarlı zaman dilimidir. Anne 

ile bebek arasında kurulan bağın bebek açısından ileriki yaĢamında da oldukça etkili 

olacağı hususu unutulmamalıdır. Ġlk bir saat içinde annenin göstereceği samimi, sevgi 

dolu, sıcacık bir kucak, bebek ile yaĢamsal bağın süreklilik arz etmesine ve pozitif, 

kendine güvenen kiĢiliğin oluĢmasını sağlayacaktır  (Solter, 2010:31-34).  

Bebeğin doğum sonrası içinde bulunduğu çevre, bebeğin geleceğe dair her türlü 

yönünü etkileyecek olan çevredir. Ailesinin içinde bulunduğu sosyo ekonomik durumu 

farkındalık, bilinç düzeyi gibi detaya inebileceğimiz daha birçok durum çocuğun tüm 

geliĢim alanlarını yakından etkilemektedir (Cirhinlioğlu, 2001: 8).  

1.3.1.2. GeliĢim alanları 

Ġnsan fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal, dilsel, sosyal… vs birçok geliĢim alanı 

mevcuttur. Bu alanlar ile çocuk büyüyüp Ģekillenmektedir. Ġnsanın tüm geliĢim 

alanlarına değinerek açıklama yapmak araĢtırmanın bütünselliği açısından faydalı 

olacaktır (Meggitt, 2013: 10). 

Ġnsan geliĢimini bir ya da birkaç alanla sınırlamak insanı anlama açısından 

yetersiz olacağı gibi bir de bu durum araĢtırmanın bütünlüğünü bozmuĢ olacaktır. Ġnsan 

geliĢimini genel anlamda 4 bileĢene indirgemek mümkün olacaktır. Bu dört bileĢen 

genel hakkında bilgi verebilecek niteliktedir. Bu dört bileĢenin de ayrı ayrı etkileĢim 

içerisinde olduğu alan ise dilsel alanıdır (Çeküç vd., 2011: 8-16). Bu alanlar çocuğun 

sosyalleĢmesi açısından oldukça önemli olup bu alanların detaylı olarak irdelenmesi 

gerekmektedir. 

1.3.1.2.1. Fiziksel GeliĢim 

Fiziksel geliĢim, bireyin dıĢ görünüĢü ile alakalı olarak değiĢen ve geliĢen 

uzuvlarının gözle görünür Ģekilidir. Psikomotor geliĢim ise insan iskeletinde mevcut 
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kasların geliĢmesidir. Var olan potansiyelinin açığa çıkıĢıdır (Koca, 2009: 3). 

Psikomotor geliĢimi detaylandıracak olur isek; psikomotor geliĢim kendi içerisinde kaba 

kas motor ve ince kas motor olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

PSĠKOMOTOR GELĠġĠM 

  

 

 

 

Kaba Kas Motor GeliĢimi  

Ġnsan  vücudunda var olan büyük kasların           

yerine getirebilecek olduğu yetileri 

gerçekleĢtirebilme becerisini ifade eder. 

Örneğin büyüme eylemi kaba kas motor 
geliĢimidir. 

Ġnce Kas Motor GeliĢimi  

insan vücudunda  yer alan ince kaslara bağlı 

olarak gerçekleĢtirebilecek olan görevleri yerine 

getirebilme becerisine de ince kas motor 

geliĢimi denir. Örneğin, resim çizebilme              

ince kas geliĢimine bağlıdır. 

ġekil 1.6. Psikomotor GeliĢim (Meggitt, 2013: 11). 

Büyümenin gözle görünür biçimi bireyin fiziksel geliĢimidir. Bunun yanında 

psikomotor yani hareket geliĢiminin gözlendiği alandır. Fiziksel geliĢim kısaca, kiĢi 

bedenini oluĢturan organların en küçüğünden en büyüğüne geliĢmesi olayıdır.  

GeliĢim niceliksel ve niteliksel olmak üzere 2 Ģekilde değerlendirilebilir (Çeküç 

vd., 2011: 8-16). Bunların ifadesi Ģu Ģekildedir. Niceliksel olarak geliĢim, boyun 

uzaması iken niteliksel olarak geliĢim, çocuğun geliĢen kasları ile çalıĢabilme Ģeklidir. 

Bu geliĢim alanı diğer geliĢim alanlarında da olması gerektiği gibi özellikle anne- 

baba tarafından iyi izlenmelidir. Her hangi bir aksaklık çocuğun tüm yaĢamını 

etkileyebileceği gibi sosyalleĢme sürecini de oldukça yakından etkileyecektir.  

1.3.1.2.2. Duygusal GeliĢim 

Ġnsanın 5 duyu organı mevcuttur. Bu duyu organları ise; görme, iĢitme, koku alma 

tatma ve dokunmadır. Bu hislerin geliĢimi, belli potansiyelin açığa çıkmasını 

sağlamaktadır. Görme ve iĢitme yetileri bebek dünyaya gözlerini açtığı ilk andan 

itibaren var olan ve geliĢimi ile ilerleyen yetilerdir. Diğer yetiler ise bebeğin geliĢimine 

bağlı olarak oluĢacaktır (Meggitt, 2013: 13). Bu sayede bireyin kendisine ve 

karĢısındakilere karĢı zamanla duygu geliĢimi oluĢacaktır. Bebeğin dünyaya gözlerini 

açtığı andan itibaren duyguları vardır. “Davranışçı John Watson 1930 „ da ki yazısında 



60 
 

yeni doğanların hissettiği üç temel emasyonu tarif etmiştir: Korku, kızgınlık ve sevgi” 

(Akt: Meggitt, 2013: 18). Emasyon Latince bir kelime olup anlamı ise ”duygulanım” 

olarak ele alınmıĢtır. Duyguların kontrol altına alınması güç bir olaydır. Büyüklerde bile 

zorken çocuklarda durumun böyle olması normaldir. Çocuğun duygu kontrolünde aileye 

ve anneye ihtiyacı vardır (Meggitt, 2013: 18-20). Bu duyu organları ile deneyimlenen 

birçok his mevcuttur. Bu hisler; sevgiyi, karĢılıklı bağlılığı, özgüven duygusunu, 

bireylerin kendini güvende hissetmesini ve benlik algısının oluĢmasını sağlamaktadır 

(Çeküç vd., 2011: 8-16). Bu duyguların aile içerisinde çocuğa kazandırılması, çocuğun 

sosyalleĢme sürecinin normal seyrinde ilerlemesini sağlayacaktır. 

1.3.1.2.3. BiliĢsel GeliĢim 

Zihnin tanıma eyleminin gerçekleĢtirilmesini sağlayan ve onun hakkında akıl 

yürütebilme olanağı tanıyan geliĢim alanına biliĢimsel geliĢim denir (Meggitt, 2013: 

14). Bireyin var olanları algılayıĢ Ģekli, bilgi ve becerisi bireyin biliĢsel geliĢimi ile 

alakalı bir durumu ifade eder (Koca, 2009: 14). Öğrenme, düĢünme, kavrayabilme, 

yargıda bulunma, neden sonuç iliĢkisi kurabilme bireyin biliĢsel geliĢim alanını 

oluĢturur (KarakaĢ, 2011: 46).  

1.3.1.2.4. Sosyal GeliĢim 

Sosyal geliĢimin detaylı bilgisine ileriki bölümlerde değinilecektir. Bundan dolayı 

konunun bütünselliğinin bozulmaması adına burada kısaca bu konuya yer verilmiĢtir. 

KiĢinin var olduğu sosyal çevre içerisinde var olan iliĢkilerini sosyalleĢmesini ve 

her türlü sosyal etkileĢimini içerisine alan geliĢim alanına sosyal geliĢim alanı denir 

(Koca, 2009: 3). Sosyal geliĢim alanı, çocukların toplum içerisinde diğer insanlarla 

kolayca iliĢki kurabilme yeteneğini geliĢtiren bir alanıdır. SosyalleĢme olgusunun 

geliĢim sürecine sosyal geliĢim süreci denir. SosyalleĢme süreci, aile de baĢlar ve bu 

süreçte bebeğin yanında ilk olarak anne yer almaktadır (Meggitt, 2013: 22). Bireylerin  

birincil ve ikincil çevresi ile iletiĢim kurabilmesi bu geliĢim alanının içerisinde yer 

almaktadır. Bunun yanında bireyin var olduğu toplum içerisinde edineceği her türlü 

ahlaki tutumları ve çocuğun geleceğe dair kuracağı her türlü iliĢkiler onun sosyal 

geliĢimi ile yakından iliĢkilidir (Çeküç vd., 2011: 16). Çocuğun, anne, baba ve akran 
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grupları ile olumlu iliĢkiler kurabilmesi bulunduğu topluma göre iyi- kötü, doğru- 

yanlıĢ, gibi değer yargılarını oluĢturabilmesi, kendini toplum içerisinde sosyal kabul 

ettirmesi ve toplumun kurallarına uyum gösterebilmesi onun normal bir sosyal geliĢim 

içerisinde olduğunu gösterir (Meggitt, 2013: 17). 

1.3.1.2.5. Dil GeliĢimi 

Dil geliĢimi ile bireylerin var olduğu toplum içerisinde iletiĢim Ģekli 

geliĢmektedir. Dil geliĢimi birçok geliĢimin de baĢlangıç noktasını oluĢturur. ĠletiĢimde 

olduğu gibi sosyal hayatında baĢlangıcını dil geliĢimi sağlar (Koca, 2009: 4). Dil 

geliĢimi zihinsel geliĢim baĢta olmak üzere tüm diğer geliĢim alanları ile yakından 

ilgilidir. Dil geliĢim alanı çocukların ailesinde, akran grupları ile etkileĢim içerisine 

girmesiyle birlikte geliĢir (Meggitt, 2013: 16).  

Sosyal geliĢim iletiĢimsiz gerçekleĢmeyecektir. Zihinsel geliĢimin dıĢa vurumu da 

dil geliĢimi olmadan açığa çıkmayacaktır. Çocuk, duygusal anlamda da hissettiklerini 

dil geliĢimi olmadan ifade edemeyecektir. Son olarak da dilsel geliĢim ile zihinsel 

geliĢim arası ilintiye bakıldığında; dilsel geliĢimin oluĢmasında fiziksel geliĢimin 

gerekliliğinden bahsedilebilir. Dil yapısının konuĢabilme yetisinin oluĢabilmesine 

imkan tanıması gerekmektedir (Çeküç vd., 2011: 8-16). Dil geliĢimi diğer geliĢim 

alanlarının ortak bileĢeni konumunda yer almıĢtır. 

1.3.2. 0-5 yaĢ Dönemi GeliĢim Özellikleri 

0-5 yaĢ dönemi çocuğun kiĢilik geliĢimi açıcından çok önemli olan bir dönemdir. 

Bu dönem kiĢiliğinin baĢlangıç aĢaması ya da oluĢ aĢaması olarak değerlendirilirken 

bütüncül anlamda çocuğun kiĢiliğini tamamlayan bir yapboz parçası olarak görülebilir. 

Birçok uzman geliĢimci, bebeklik ile okul öncesi dönemi için 0-5 yaĢ döneminin 

insan hayatının ileriki dönemleri için çok önemli olduğu ve var olan potansiyelin bu 

dönemde açığa çıktığı Ģeklinde görüĢleri olmuĢtur. Bu potansiyelin açığa çıkmasında bu 

dönem geliĢim alanlarının iyi bir Ģekilde açığa çıkmasına bağlı olduğu uzmanlarca ifade 

edilmiĢtir. Öz bakım becerilerinin kazanıldığı bu dönemde ebeveyn bilinçli hareket 

etmeli ve karĢılaĢtığı sorunlarda gerekirse profösyonel yardımlara baĢvurmalıdır. 
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Özellikle kiĢiliğinin temel taĢlarının bu dönemde atıldığı tekrar hatırlatılarak, 

ebeveynin bu dönemde çocuğa sunacağı her türlü, sevgi, huzur, sosyal imkan çocuk için 

önemli yer tutmaktadır. Bu dönemin sağlam olması ileriki hayatın da sağlam temeller 

üzerine kurulması anlamına gelecektir. Bu temel ise ailede verilir (Cirhinlioğlu, 2001:1-

3). Aile de ise çocukla etkileĢime ilk giren kiĢi annedir. 

0-5 yaĢ arası dönemde, çocuk yemek yeme, uyuma ve giyinme gibi birçok temel 

beceriye karĢı sıkıntı duyulabilecektir. Bu dönemin yani 0-5 yaĢ arası dönemin hafife 

alınmaması gerekmektedir. Bu dönemin geliĢimsel özellikleri iyi bilinmelidir. Çünkü 

kiĢilik geliĢiminin temelini bu dönemde oluĢmaktadır (Çakmaklı, 1991: 74). 0-5 yaĢ 

aralığında ebeveyn ile çocuk etkileĢiminde devasal problemler ortaya çıkabilecektir. 

Ancak bu dönem hakkında ilk edinimler elde eden ailelerde bazı temel becerilerin 

çocuğa kazandırılmasında sıkıntıların yaĢanması ailenin deneyimsizliğinden kaynaklı 

olabilir. Ailenin yaĢayacağı sıkıntılar; tuvalet eğitimi, beslenme, uyku, kardeĢ 

kıskançlığı, bitmeyen merak ve enerji, çocuğun sosyal ortamlarda arkadaĢlarıyla 

kuracağı sosyal iliĢkilerin yönünün nasıl olacağı ve daha sayabileceğimiz birçok konuda 

aileler zorluk çekebilecektir (Çamlıca, 2007: 53). Bu dönemde adına ebeveynin bilinçli 

olması karĢılaĢılabilecek birçok problemin aĢılmasında çok önemli etkiye sahip 

olacaktır. 

1.3.2.1. “0-2” yaĢ bebeklik dönem özellikleri 

0-24 ay arası geliĢim dönemine bebeklik dönemi denmektedir (KarakaĢ, 2011: 

40). Konuya bütüncül bir bakıĢ açısıyla bakılması adına, yaĢ aralıklarını geliĢim 

alanlarına göre irdelemek doğru olacaktır. 

1.3.2.1.1. Fiziksel GeliĢim 

0-2 yaĢ dönemi olan bebeklik döneminde en belirgin olarak gözlenen fiziksel 

geliĢim bebekte gerçekleĢen büyümenin hızıdır. 1. yılında bebek doğduğunun tam üç 

dört katı kadar olmaktadır. Boyun uzaması ve kilo artıĢı bu dönemde bebekte çok fazla 

olmaktadır. 

Bebek ilk doğduğunda, fiziksel görünümünde farklılıklar görülebilir (Meggitt, 

2013: 44-51). Ancak kısa zaman sonra normaline dönmüĢ olacaktır. Bu döneme süt 



63 
 

çocukluğu dönem ya da adölasan dönemi de denilebilir. Kilo olarak bebeğin 2. yaĢının 

sonuna doğru bu ilk doğum kilosunun tam 4 katına ulaĢtığı görülecektir. Boy uzayıĢı 

özellikle ilk yıl çok hızlı olacaktır. YaĢının sonunda ilk doğduğu andaki boy 

uzunluğunun yarısı kadar uzayacaktır Fiziksel geliĢimi açısından aile geliĢimsel 

çizelgeyi yakından takip etmelidirler (Cirhinlioğlu, 2001: 9-13). 

Bebeklik döneminin psikomotor geliĢim özelliklerine bakıldığında, bebekler 

birinci ayında özellikle yüz üstü yatmayı sevmektedirler. Üçüncü aylarından sonra 

geliĢimsel olarak psikomotor becerilerinde farklılaĢmaların oluĢtuğu görülecektir 

(Meggitt, 2013: 78). Artık üçüncü ayın sonunda kucağa alındığında bebeğin kafasını dik 

tutabildiği görülmüĢtür (Gürün, 1984: 13). Ġlk doğduğu andan itibaren tutma refleksi 

çok kuvvetlidir. Eline geçirdiği nesneyi sıkı sıkıya tutmayı baĢarırken uzun süreli olarak 

bir yere bakmayı da baĢarabilmektedir (Meggitt, 2013: 78). Bebeğin oturtma eylemi 

destekli bir Ģeklide 6. ayından sonra baĢlatılmaktadır. Desteksiz oturma eyleminin ise 8. 

ayından sonra kesin olarak baĢarılmıĢ olması gerekmektedir (Çeküç vd., 2011: 25). Bir 

buçuk yaĢına kadar yürümeye geçmesi olağan durum olup bu dönemler bebek geliĢimi 

için duyarlı zaman dilimleridir. Anne ve babanın bu aylarda, bebeğinin bu edinimleri 

kazanıp kazanmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir (Meggitt, 2013: 78). Ġlk 

yürüdüğünde bebek, çok fazla dengesizlik yaĢayıp düĢme tehlikesi yaĢayabilir. Aile, 

bebeğin yürümesi adına bebeğe teĢvik edici Ģekilde davranmalıdır (Gürün, 1984: 13). 

Bu dönemde ebeveyn sadece teĢvik değil aynı zaman da pekiĢtireçler yardımı ile 

çocuğunu cesaretlendirmelidir (Çamlıca, 2007: 124). Aile bu konuda çocuğa ayrı zaman 

ayırmalıdırlar. 

Bebeklik döneminde 12-24 ay arasında yürüme eylemi gerçekleĢebilir. Bu olayda 

da bireysel farklılıklar gözlenebileceği gibi bu edinim için üst limit 24 aydır. Bu aydan 

sonra ise artık duyarlı zaman aĢılmıĢ olacaktır. Bu ay sonrası artık tıbben bir problemin 

olduğu anlaĢılacaktır (Çeküç vd., 2011: 25).  

Bebeğin, küçük el kas motorları özellikle on sekizinci ayına kadar çok 

geliĢmemiĢtir. 18. ayına kadar kapak açıp kapatmaya, pipeti yerine yerleĢtirmeye, topu 

gövdesi ve parmak uçları ile tutmaya ancak baĢlayacaktır. KoĢar, atlar, zıplar yani kaba 

ve ince kas motorlarını kullanmaya baĢlayabilir. Bu aylardan sonra kalem tutabilir, 

yemeğini yiyebilmek için kaĢık tutabili, ağzına götürebilir kitap sayfalarını çevirebilir 
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(Meggitt, 2013: 91-112).Yirmi dördüncü ayın sonlarına doğru bebeğin artık bebeklikten 

çıktığı, edilgen yapısından kurtulup kendi hayatı ile ilgili geliĢimsel özellikleri nezdinde 

bağımsızlaĢtığı, rahatça hareket edebildiği görülecektir (Çeküç vd., 2011: 25). Anneye 

olan bağlılığı da bu edilgen yapıya geçiĢle birlikte oldukça azalacaktır. 

1.3.2.1.2. Duygusal GeliĢim 

Duygusal geliĢim, çocukta bulunan beĢ duyu organı ve bu organla ilgili duyların 

geliĢimini ifade eder. Bebek özellikle ilk üç ay etrafına bakmaya çalıĢır. Ani ve 

gürültülü bir ses duyduğunda ani tepkiler verir. Parlak renkleri görünce ilgisini çekmesi, 

göz bebeklerinin büyümesi, duygusal geliĢimine bağlı olarak gerçekleĢir (Cirhinlioğlu, 

2001:89). ĠĢitme duygusu çok iyi geliĢmiĢtir. Anne karnında çok yüksek seste 

durmasına rağmen dıĢarıdan gelen sesleri duyabilecek kadar duyma hissiyatı çok 

geliĢmiĢtir. IĢıklı ve sesli oyuncaklara karĢı daha çok ilgi duyar. Bebekler doğduğu 

andan itibaren kucakta tutulmaktan hoĢlanmaktadırlar. Tat duyusu ise bebeklerde çok 

iyi bir Ģekilde geliĢmiĢ bir duygudur. 0-2 yaĢ aralığında beslenme açıcından anne 

sütünden katı gıdaya doğru geçiĢ yaĢanır. Ebeveyn çocukların beslenmesi açısından 

esnek davranmalı ve çocuklarını damak zevkine göre hareket etmelidir. Bir, bir buçuk 

yaĢ arasında ise bebeklerde ben duygusu hakimdir. Bundan dolayı ebeveynin, çocuğun 

yanlıĢ hareketlere yöneleceği kaygısı taĢımaktadır (Meggitt, 2013: 64- 93).  

Bebek dünyaya geldiği andan itibaren tüm ihtiyaçlarını karĢısındakilere ağlayarak 

iletebilme yeteneğine sahiptir (Solter, 2010: 37). Ağladığı zaman çocuk kucağa 

alınmayı, koklanmayı bekler. 

Bebek ilerleyen zamanlarda duygularını yavaĢ yavaĢ anlamlandırmaya 

baĢlayacaktır. Zamanla da aileden bu sevgi ve ilgi hissiyatlarını görmek isteyecektir. 

Bebeklik döneminde bebek yoğun ilgiden hoĢlanmaktadır. Özellikle anne ve babadan 

bu hisleri beklemektedir. Freud‟ un tabiri ile “ bir çocuk sevilmediğini hissettiği sürece 

kendini değersiz ya da yetersiz hisseder”(Akt: Yavuzer, 1995: 72). Çocuk yetiĢtirme 

sürecinde çocuğun sosyal geliĢimi açısından anne ve babanın sevgilerini çocuklarına 

hissettirmeleri oldukça önemli bir husustur. 

Sevgi hissini hissetmek istemesi sadece bebeği sevindirmekle kalmayacak ve bu 

sevgi hissi onun çocuğun her türlü yaĢamsal alanını etkileyecektir. Sevgisiz büyüyen 
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çocukların dıĢa dönük sosyal çocuk olması normal beklenecek bir durum değildir. 

Sevginin yaĢamsal öneminin olduğunu açıkça ortaya koyan örneğe daha önce yer 

verilmiĢtir. Bebek, anne babayı gördüğü zaman değiĢik sesler çıkararak onları tanıdığını 

belli edecektir. Özellikle bebeğin kucağa alınması ile dokunma hissiyatının geliĢmesine 

iliĢkin yapılan araĢtırmalarda, bebeğin doğduktan sonra sürekli olarak kucağa alınmaya 

çalıĢılması, kucakta tutulması bebek açısından oldukça önemli sonuçları doğuracaktır. 

Bebeğini sürekli kucakta tutmaya çalıĢan annelerin çocuklarının özgüvenin oldukça 

yüksek olduğu yapılan araĢtırmalarda görülmüĢtür. Özellikle 0-2 yaĢ döneminde 

bebekte anneye ve çevreye karĢı güven hissiyatının oluĢması oldukça önemlidir. Bu 

güven hissiyatı daha ilk doğduğu bir saat içinde oluĢmaya baĢlamaktadır. Herhangi bir 

sağlık problemi yok ise bir saat içinde anne bebeğini kucağına almalıdır. Eğer herhangi 

bir sağlık problemi var ise kendi alamasa bile, bebeği birinci dereceden yakın olan baba, 

anneanne ya da babaanne kucağa almalıdır. Daha sonrası içinde anne, bebek ağladığı 

zaman ihtiyaçlarını gidermeye herhangi bir ihtiyacı yoksa bile onunla konuĢmaya, 

sevmeye çalıĢılmalı ve onu kucağa almalıdır (Solter, 2010: 39- 48). Özellikle 15. 

ayından sonra bebekte özerklik hissi baĢlamıĢ olacaktır. Çocukta görülen pasif durum 

yerini artık enerjili aktif bir hale bırakmıĢtır. Bu aydan sonra bebek kendi kendine 

hareket etmeye baĢlamıĢtır (Gürün, 1984: 17-20). 

Bebek dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren etrafında hareket eden ilk kiĢi 

annedir. Eğer annenin ruh haliyeti kaygılı, endiĢeli, korkak veya sinirli ise çocuğun da 

bu Ģekilde bir ruh haliyetine bürünmesi olağan bir durum olacaktır (Davis, 1990: 91). 

Bundan dolayı annenin hamilelik boyunca hal ve tavırlarına dikkat etmesi 

gerekmektedir. 

1.3.2.1.3. BiliĢsel GeliĢim 

Bebeğin zihinsel bir rahatsızlığının olup olmadığı anne karnında bazı testlerle 

belli olmaktadır. Bebek dünyaya geldikten sonra da ona bazı testler uygulanmaya 

devam edilir (Meggitt, 2013: 64- 93). BiliĢsel geliĢim, insanın çevresini duyumsamasını 

ve bu duyumsadığı nesneler üzerine düĢünebilme yetisini ifade eder. 0-5 yaĢ dönemi 

zihinsel geliĢimi, yetiĢkinlerin dünyasından farklı bir zeminde ilerlemektedir. Çocuk 

neden sonuç iliĢkisini bu dönem için anlamlandıramayabilir (Cirhinlioğlu, 2001: 77). 
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Somut bir Ģekilde düĢünmesi anlamlandırması ve anlatması bu yaĢ aralığı için 

gözlenebilecek bir biliĢsel geliĢimdir. 

Piaget, zihinsel geliĢimi açıklarken özellikle yaĢları baz almıĢtır. Bu 

sınıflandırmayı 15 yaĢına kadar geniĢletmiĢtir. 0-2 yaĢ dönemini duyusal motor dönemi 

olarak sınırlandırmıĢtır. 2-7 yaĢ arası dönemini ise iĢlem öncesi dönem olarak, 7-11 yaĢ 

aralığını somut iĢlemler dönemi, 11-15 yaĢlar arası dönemi de formel iĢlemler olarak 

tasnif etmiĢtir (Komisyon, 2011: 53). 

Bebeğin daha doğmadan biliĢsel geliĢiminin anne karnındayken oluĢtuğu 

konusunda önceki yıllarda yapılan çalıĢmalarda, beyin geliĢiminin anne karnındayken 

baĢladığı daha sonra bebeklik ve erken çocukluk döneminde oluĢan hücreler arasında 

iliĢkiler kurulduğu düĢüncesi ortaya çıkmıĢtır. Ġlk doğduğu zaman itibari ile bebek 

refleksif davranırken geliĢimsel olarak özellikle ilk 6 aydan sonra bu refleksif hareketler 

yavaĢ yavaĢ amaçsal olmaya baĢlamıĢtır (Meggitt, 2013: 57). Bebeğin biliĢsel 

geliĢiminde beyin, odak noktasıdır. Beyin geliĢimi anne karnındayken oluĢmaya 

baĢlayan bir geliĢimdir. Beyin hücreleri birbirleriyle iliĢkisini sağlarken aynı zamanda 

da insanın içinde bulunduğu Ģartlara göre geliĢimini devam ettirir (Çamlıca, 2007: 48). 

Bebek ilk üç ay rölantiye alınmıĢ gibidir. Ancak üçüncü ayından sonra farklı 

uyarıcılara karĢı farklı tepkiler geliĢtirmeye baĢlayacaktır (Solter, 2010: 156). Bebeğin 

zengin uyarıcılarla baĢ baĢa kalması, zihinsel açıdan geliĢim göstermesine imkan 

sağlayacaktır 

Bebeğin yeni ve farklı uyarıcılarla karĢılaĢması onda zihinsel yankıların 

oluĢmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu zengin uyarıcılar sayesinde bebek, 

karĢılaĢtığı uyarıcılara karĢı anlamlandırma gerçekleĢtirecektir (Meggitt, 2013: 8). Ġnsan 

yaĢamında ilk iki yıl zihinsel açıdan öğrenmenin en el veriĢli olduğu dönemdir. Zihin 

çarklarının en açık olduğu dönem olarakda bu dönem bilinmektedir. Çocuk eğitiminde 

binlerce görüĢe sahip olan ünlü eğitimci Maria Motessori özellikle ilk iki yılın öğrenme 

için çok önemli olduğunu ve bu dönemde bebeklerin öğrenmeye çok istekli olduklarını 

dile getirmiĢtir (Solter, 2010: 148). 

Bebeklik döneminde hareketleri kontrol altına alan duygu Freud‟ un 

sınıflandırmalarından olan “id” duygusudur. Ġd: doğuĢtan gelen, kaba tabirle 

yontulmamıĢ, basit içgüdüsel hareket edilmesini sağlayan içsel hareket ettirici, içsel 
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mekanizmadır. Freud‟ un diğer iki sınıflandırması olan toplumsal düzeni, yasak ve 

kurallarını koĢulsuz kabul eden “süper ego” ile akılı ön plana alan “ego” henüz 0-5 yaĢ 

için oluĢmuĢ mekanizmalar değildir (Cirhinlioğlu, 2001: 78). Özellikle bebeğin zihinsel 

geliĢiminde zengin uyarıcıların gerekliliği hususunda, ebeveynin duyarlı olması 

gerekmektedir. Bu dönem için bebeğin yanındaki kiĢilerin sürekli konuĢması, bebeğin 

zihnin geliĢmesine, kavramlar öğrenmesine ve öğrendiklerini anlamlandırmasına fayda 

sağlayacaktır. 

Bebek, üçüncü ayından sonra ebeveyn ve kardeĢlerini tanımaya baĢlarken 

yabancılara karĢı çekingen davranarak bu durumu ağlama tepkisi ile karĢısındakilere 

gösterebilecektir. BiliĢsel geliĢim açısından özellikle üçüncü ayından sonra yapılan bir 

hareketin hoĢuna gitmesiyle, tekrarının yapılmasını istemesi bu dönemde öğrenilecektir. 

Özellikle 6. ayından sonra hemen hemen her bebekte ayna tutkunluğu yaĢanmaktadır. 

Bebek, birinci yaĢına doğru ise basit emirleri anlayabilir. Elinden geldiğince bu emirleri 

yerine getirmeye çalıĢabilir. 7. ayından sonra bebek kiĢi devamlılığını da öğrenmiĢ 

olacaktır. Bu olay kavramsal olarak basit görülse de anlamsal olarak insan hayatında 

oldukça önemlidir. Bebeğin bu kiĢi devamlılığında kiĢinin geri geleceğini anlaması 

olayı aslında ona zaman kavramının öğretildiği anlamına gelmektedir. Bu zaman 

kavramı ise bebeğin ayrılık kaygısı yaĢamamasını ve aynı zamanda da güven hissini 

öğrenmesini sağlayacaktır. Bu hisler ise bebeğin ileriki hayatında güven duygusu ile 

yaĢamasını ve özgüvenli olmasını sağlayacaktır. Özellikle çalıĢan anneler için bu durum 

çok önemli olacaktır. Artık bir yaĢından sonra bebeklerin level atladığı ve ayrı bir anlam 

dünyasına baĢladığı ortadadır (Cirhinlioğlu, 2001: 88- 99).  

1.3.2.1.4. Sosyal GeliĢim 

Bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren onun yakınsal çevresi sosyal 

çevresini oluĢturmaktadır. Ġlk üç ay bebek sosyal çevresine karĢı seçici olmamaktadır. 

Bebek bu aylarda çevresinden hareketle değil de kendi içinden geldiği gibi hareketle 

tepkiler vermektedir. Ancak dördüncü ayından sonra bebek, çevresinde bulunanları 

tanımaktadır (Gürün, 1984: 11). Tanımadıklarına karĢı da tedirgin bir Ģekilde yaklaĢıp 

tepkilerini ise ağlayarak belirtmektedir. 
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Bebeğin ilk sosyal çevresi ailesidir. Anne ve baba bebeğin bu savunmasız 

zamanında onun, her türlü geliĢim alanına destek vermeli ve onu itinalı davranmalıdır. 

Bu durum bebeğin gelecekteki hayatına önemli derecede katkı sağlayacaktır. Bu sosyal 

çevresi içerisinde birincil iliĢki kuracağı kiĢi bebeğin annesidir. Bu 0-5 yaĢ içerisinde 

özellikle 0-2 yaĢ döneminde, bebeğin ebeveynine çok fazla ihtiyaç duyduğu 

görülmektedir. Bu dönemde bebek edilgen olarak karĢısındaki kiĢilere muhtaç bir 

Ģekilde yaĢamaktadır. Bu sosyal çevresi bebeğin her boyutunda olduğu gibi sosyal 

boyutuna da etki etmektedir. Ġlk birincil iliĢkiler içerisinde olduğu sosyal çevresi ile 

bebek duygusal bağ kuracaktır (Oruç ve Öztürkler, 2011: 83-86). Ailenin bebeğine 

sunabileceği en iyi sosyal ortam; zengin uyarıcılarla donatılmıĢ bir beĢik, sıcak bir 

kucak, ilgi ve geliĢimine yardımcı olabilecek aktivitelerle donatılmıĢ bir ortamdır. 

Ebeveyn bebeğine özellikle 4. Ayından sonra bol bol sosyal iliĢkiler geliĢtirebileceği 

ortamlarla tanıĢtırmalıdır (Yavuzer, 1995: 77). Bu Ģeklide bebeklerine dikkatli yaklaĢan 

ebeveynlerin bebekleri çevrelerine karĢı yabancılık çekmeyecektir.  

Bebek özellikle 0-2 yaĢ döneminde aileye bağımlıdır. Ancak daha özele 

indirgeyecek olur isek anne ile olan münasebeti daha sıkı olup anneye bu dönemde 

bebek daha çok bağımlıdır. Anneye hem sosyal yönden hem psikolojik yönden daha çok 

muhtaçtır. Özellikle bu dönemi anne ile geçirmesi bebek açısından her yönden faydalı 

olacaktır. Annenin özellikle bu dönemde bebekle kurduğu iliĢki ona gösterdiği sevgi 

biçimi bebeğin ilerideki tüm sosyal hayatını yakından etkileyecektir (Koca, 2009: 5). 

Annenin çalıĢması halinde bebeğin kreĢe verilmesi, 0-2 yaĢ için uygun 

görülmemektedir. Bunun yerine bebeklerinin bakımı için varsa birincil dereceden 

akrabalar yoksa komĢu ya da bakıcı tercih edilmelidir (Yavuzer, 1995: 79). Bu dönemde 

bir kiĢinin bebek ile birebir iliĢki kurması bebeğin geliĢiminin her alanı için faydalı 

olacaktır. 

Bebeğin sosyal çevresinde ilk iliĢki içerisine girdiği annesi ile olan etkileĢimi 

sosyalleĢme sürecinin baĢlangıcını oluĢturmaktadır. Annenin bebeğe karĢı takınmıĢ 

olduğu tavır, tutum ve sergilemiĢ olduğu davranıĢlar bebeğin daha sonraki hayatındaki 

hal, tutum ve davranıĢlarının temelini oluĢturacaktır. Özellikle bebeğin savunmasız 

olması ve tüm ihtiyaçlarının karĢılanmasında bir baĢkalarına muhtaç olması onun 

kuracağı iliĢkilerde, edilgen bir yapıda olmasına neden olacaktır. Bebek tüm 

ihtiyaçlarını ağlayarak karĢısındakine iletir. Bu Ģekilde ihtiyaçlarının karĢılanacağını 



69 
 

bilmektedir. Ağlama iĢlevi çoğu kez basite alınsa da bebeğin kiĢiliğinin oluĢumunda ve 

sosyal iliĢkilerinde oldukça önemlidir. Özellikle bebeğin ağladığı zaman annenin o 

gereksinimi yerine getirmesi bebekte güven hissini oluĢturacaktır. Bebekte geliĢecek 

güven hissi o anlık olmayıp ileriye dönük tüm hayatını etkileyecektir (Eğitim Bilimleri 

Yayın Kurulu, 2011: 154). Ağlamanın dili, rengi yoktur. Ağlama, evrensel bir özellik 

taĢımaktadır. Bebeğin ağlamasının altında sadece biyolojik gereksinimlerin 

karĢılanması yatmamaktadır. Bunu yanında bir de sosyal psikolojik olarak ilgi 

beklemesi sosyal iliĢkiler kurması da yatmaktadır. Bu ise bebeğin stres atma yolu olarak 

da görülebilir. Bu biyolojik, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını ağlayarak gösteren 

bebek etrafındaki annesine, babasına ve diğer birincil iliĢki kurduğu yetiĢkinlere 

sığınarak bu sıkıntılı durumu aĢmaya çalıĢacaktır (Solter, 2010: 55- 87). Bebeklik 

döneminde, bebeğin ihtiyaçlarının karĢılanmasında etkinlik düzeyi yetiĢkinlerdedir 

(KarakaĢ, 2011: 40). Bu etkileme düzeyinde en etkili kiĢi bebeğin annesidir. 

Bebeğin edilgenliği bu 0-2 yaĢ döneminde devam ederken ilerleyen zamanlarda 

bu edilgenlik kaybolacaktır. Ağlama olayından bahsederken zamanla bu ağlama 

Ģekillerinden anne, bebeğin ne tür ihtiyacı olduğunu anlayacaktır. BaĢta acemi olan anne 

zamanla bebeğin acıktığı için mi, yoksa altını ıslattığı için mi, yoksa ilgi görmek için 

mi, ağladığını anlayacaktır. Bebeğin ebeveyni tarafından anlaĢılarak ihtiyacın 

giderilmesi, çevresindekilere güvenmesine ve çevresine endiĢe ile bakmamasına imkan 

tanıyacaktır (Gürün, 1984: 9) Ġhtiyaçlarının anne tarafından doğru zamanda 

karĢılanması ise bebekte güven hissini oluĢturacaktır 

Yeni doğan bebeğe sevgiyle yaklaĢılmalı, vücudu ile temasta bulunulmalı onunla 

muhabbet edilmeli ve karĢılıklı konuĢma olduğunun bilincinde olarak bebeğinin cevap 

vermesi beklenilmelidir. Böylece bebek ile yanındakiler arası sosyal iliĢkiler 

perçinleĢmiĢ olacaktır. Bebek yeni doğduğunda annesi ile kurduğu sosyal iliĢki farklılık 

göstermektedir. Annenin kokusu, sesi, kucağı bebek için dinlendirici ve mutluluk verici 

bir Ģekildedir. Bebekler sosyal varlılardır. 5-6 aylık bebekleri dahi yan yana getirildiği 

zaman kendi aralarında geliĢtirdikleri anlam becerileri ile sosyal iliĢkiler kurdukları 

görülecektir (Meggitt, 2013: 72). 

Sosyal geliĢiminin oluĢumunda diğer geliĢim alanlarının da etkisi vardır. Aynı 

zamanda kalıtımsal özelliklerinin etkisi mevcuttur. Engelli doğan bir bebeğin engel 
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oranı sosyalleĢme düzeyini etkileyecektir. Engelli olan bebeklerin sosyalleĢmesi engelli 

olmayanlara göre zor olup baĢarısızlıkla sonuçlanabilir (Cirhinlioğlu, 2001: 121-122). 

Bebeğin dünyaya geldiği ailesi, çevresel uyaranları ve imkanları bebeğin sosyal 

geliĢimini yakından ilgilendirmektedir. 

Genel anlamda bilgi verildikten sonra daha detaylı bir Ģekilde aylara göre bebeğin 

sosyal geliĢiminden bahsedilmesi konunun önemi açısından faydalı olacaktır (Çeküç 

vd., 2011: 25). Özellikle bebeğin emme refleksi ile annesiyle sürekli iliĢki içinde olması 

ve annesinin yüzünü görmesi annesine karĢı yakın iliĢki oluĢturmasını sağlamıĢtır. 

Bebek ilk üç ay kiĢileri çok fazla ayırt edemez ve herkese güvenebilir. 

Heyecanlandığında refleksif olarak bütün vücuduyla bunu gösterebilir. Ġnsan yüzüne 

nesneye anlamıyormuĢçasına uzun süreli bakabilir (Cirhinlioğlu, 2001: 124-126). 

Ancak bu dönemde kiĢileri ayırt edememesine rağmen annesini gerek kokusundan gerek 

kucağından tanır. 

Bebeğe karĢı ilk günlerde gösterilmiĢ olan Ģefkat ve dostluk muhabbet yine aynı 

Ģekilde devam edecek olursa bu durum çocuğun kendine ve dünyaya olan güvenini her 

gün biraz daha artıracaktır. Bu ilk günlerden itibaren bebeğe sunulan sosyal ortam iliĢki 

ve imkanlar bebeğin ileriki hayatı için silinmez izler bırakacaktır. Bebeğe Ģu Ģekilde 

bakılabilir. Bir bant düĢünülürse bu bantın bebeğin ilk doğduğu günden itibaren kayıt 

düğmesi açıktır ve silme iĢlemi geriye dönük yapılamaz (Çakmaklı, 1991: 73). Bebeğin 

bu dönemde algısı çok yüksektir. 

Bebek 4. ayında birincil iliĢki içinde olduğu ebeveyn kardeĢ ve yakın akrabalarını 

tanırken yeni gördüğü ya da ara sıra gördüğü kiĢileri tanımayarak onlara farklı tepkiler 

vererek onları tanıdıklarından ayırt edebilir. Tanıdığı kiĢiler ile sosyal iken ilk gördüğü 

kiĢilere asosyal olarak davranabilir (Çeküç vd., 2011: 25). Dördüncü ayından sonra artık 

duygularını sosyal çevresindeki kiĢilere daha iyi aktarabilir. Aynada kendisine bakıp 

gülücükler atmaktan hoĢlanır. Çevresine olan ilgisi artarken sosyal iliĢkileri 

etkileĢimleri de aynı düzeyde artmıĢtır. Çevresindekilerin onunla ilgilenmesi bebeğin 

hoĢuna gitmektedir. Özellikle 4. Ayından sonra sosyal çevresinden olan akranlarına 

karĢı daha atılgan bir Ģekilde yaklaĢabilir. Ġnsan tek kalmaktan hoĢlanmayan sosyal bir 

varlıktır. Özellikle bebek altıncı ayına kadar onu bakan annesine ya da bakıcısına karĢı 

tam manasıyla bağımlı haldedir. Bakan kiĢi tarafından gösterilen ilgi, sevgi ve 
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samimiyet bebekte bağımlılık duygusuna karĢı iyice artıĢ göstermesini sağlayacaktır 

(Çeküç vd., 2011: 120). Olumsuzluğa karĢı çevresinden yardım isteyebilir. Özellikle 

normal durumlarda dahi 6. ayından sonra sosyal çevresi ile etkileĢim içerisinde 

olmaktan hoĢlanmaktadır. Yalnızlığı sevmez ve oyunları beraber oynamak, 

algıladıklarını çevresine anlatmaya çalıĢmak ve beden dili ile sosyal çevresi ile 

anlaĢmaya çalıĢmak bebek için bu dönemde daha çok cazip hale gelmiĢtir. Altıncı 

ayından sonra annesi ile ayrılmak istemezler. Sevgi ve ilgi ihtiyaçları bu aydan sonra 

daha da çok olacaktır (Cirhinlioğlu, 2001: 124-129). Dokuzuncu ayından sonra bebek 

kalabalığı daha çok sever ve çevresine daha çok gülücük saçmayı öğrenmiĢtir. Bu 

dönemde sosyalleĢmesi de ivme kazanmıĢ durumdadır. Anne babanın özellikle bebeğin 

her türlü geliĢiminde etkili olan zengin uyarıcılı ortamı bebeğe sunması gerekmektedir. 

Sosyal geliĢim açısından zengin uyarıcılar demek, bebeğin sosyal iliĢki ve etkileĢim 

kuracağı bireylerle bir araya getirilmesi ve bu tarz etkileĢimleri organizeli yapan aktivite 

alanlarına çocuğun götürülmesi demektir. Özellikle dokuzuncu aydan sonra bebekte 

etrafına bir merak duygusu tavan yapmıĢ durumdadır (Çeküç vd., 2011: 25). Özellikle 

on ikinci ayların sonlarına doğru bebekte dünya hakkındaki düĢünceleri belirmiĢ 

durumdadır. Bu dünyanın güvenilir, emin bir yer olup olmadığı hakkında kendince bir 

görüĢü belirmiĢ olacaktır. Anne ve babanın elini tutmak istememeleri, istediği yere 

gitme eğilimleri bebeğin artık yavaĢça bağımsızlaĢtığını ve farklı bir boyuta girdiğini 

göstermektedir. Özellikle bebek yürümeye baĢladıktan sonra yürüdüğü zamanlarda 

annesinden ayrılmayacağını bilmesi, onun sosyal hayatını daha yaĢanılır hale 

getirecektir. Bebeğin özerklik ihtiyacına karĢı ebeveynin, onu karĢılaĢacağı tehlikelere 

karĢı korumalı bunu yapaken de bebeğin sosyalleĢebilmesine de imkan tanımalıdır 

(Çakmaklı, 1991: 68-70). 

Artık, bir yaĢından sonra bebeğin dünyasına yasak ve emirler, kurallar Ģeklinde 

girmiĢtir. Bebekten artık bunlara uyması beklenebilir. Bebeğin tehlikeye karĢı 

korunacak Ģekilde serbest bırakılması gerekmektedir. Bu serbestlik içerisinde çocuğa 

kural ve emirler uygulanabilir. Bu dönemde bebek etrafındaki kiĢilerle etkileĢime 

girebilmeyi ve etrafındakilere karĢı dikkat çekmeyi sevmektedir (Cirhinlioğlu, 2001: 

129). Bir yaĢından sonra bebek, her türlü sosyal ve zihinsel aktiviteyi anlayabilecek 

yetiye sahip olup etrafındaki her türlü hal ve tavırları gözlemleyebilme ve taklit etme 

yeteneğini elde etmiĢ olacaktır. 
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Bebek, on sekizinci ayından sonra ise artık akranları ile sadece bakıĢmaz, onlarla 

oyunlar oynayabilir. Aile masasında yemek yiyebilir. Bu sayede aile fertleri ile daha 

fazla kaynaĢma ve bir Ģeyleri paylaĢma imkanı bulacaktır (Çeküç vd., 2011: 25). Bir 

buçuk yaĢından sonra yani on sekizinci ayından sonra bebekler kendisinin, etrafının ve 

farklı ortamların farklılığı hakkında bir fikir sahibi olmaya baĢlayacaktır. Özellikle 18-

24 ayları arasında bebek, annesinin dıĢında diğer bireylerle de bağ kuracaktır. 

Bağımsızlık duygusunu, annesinden ayrı zaman geçirerek yavaĢ yavaĢ oluĢturmaya 

baĢlayacaktır. Artık 2 yaĢından sonraki dönemlerde çocuk, gücünü ve sosyalitesini diğer 

insanlarla paylaĢarak göstermek ister. Ġki yaĢındaki çocuğun kendine olan ilgisi 

artmıĢtır. Sosyal çevresinden edindikleri ile benliğinin oluĢumu baĢlamıĢtır 

(Cirhinlioğlu, 2001: 130) . Merak duygusu ise bebeğin sosyal etkileĢimi iyice artırmıĢ 

ve sosyal geliĢimine de hız kazandırmıĢtır. 

1.3.2.1.5. Dil GeliĢimi 

Bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren içinde bulunacağı çevrenin kullanmıĢ 

olduğu diline karĢı bir yatkınlığı söz konusudur. Diğer geliĢim alanlarında da etkili 

olduğu gibi bebeğin engellilik durumu dil geliĢimini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

(Cirhinlioğlu, 2001: 23-24). Dil geliĢimine, bebeğe yakın olan sosyal çevrenin çok 

önemli etkisi vardır. Çocuğuyla çok fazla ilgilenmeyen ve çocuğuna yeterli zaman 

ayırmayan ailelerin çocuklarının çok fazla etkileĢim içerisinde olmadığı bundan dolayı 

da çocuğun dil geliĢiminin yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir (Gürün, 1984: 19). 

Bebek aile içinde önemsenmek istemektedir. Özellikle ilgi ve ihtiyacını aile 

içindeki bireylerle muhabbet ederek gidermeye çalıĢacaktır. Bebekle özellikle 

geliĢimsel özellikleri göz önüne alınarak onun da kendisini ifade etmesi için zaman 

tanınır. Bunun bebeğin dil geliĢimine oldukça faydalı olacağı ortadadır (Koca, 2009: 

16). Aile içinde ilgisizliğin yaĢanması, kardeĢ kıskançlığının yaĢanması gibi daha birçok 

olumsuzluk içeren durumlarla çocuğun karĢılaĢması halinde onun dil geliĢimini 

olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun yanında bir de ebeveyn bebeği kiĢilerle iletiĢim 

haline geçebileceği ortamlara götürmelidir (Cirhinlioğlu, 2001: 25). Ebeveyn, bebeğin 

dil geliĢimini destekler nitelikte hal, tavır ve tutumlar sergilemelidir. Gerekirse dil 

geliĢimini destekler nitelikte aktiviteler geliĢtirilmelidirler. 
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Dil geliĢimi açısından iletiĢimin önemi büyüktür. Aynı zamanda ĠletiĢim dil 

geliĢiminin olağan düzeyde seyretmesi açısından önemli bir yere sahiptir. ĠletiĢimde 

iletilmek istenilen mesajın muhatabının var olduğunu ve bu muhatabın bu mesajın 

verildiği süreçte ne hissettiğini dikkate alarak saygılı bir Ģekilde iletiĢime geçilmelidir. 

ĠletiĢimde diğer husus da mübalağaya kaçılarak anlatılmak istenilenin gerçekçiliği 

düĢürülmemelidir. Empatik düĢünülmelidir (Yavuzer, 1995: 12). Ebeveynlerin çocuk 

geliĢiminde bunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Dil geliĢimi genel anlamda ifade edildikten sonra; 0-2 yaĢ arası dönemi açısından 

dil geliĢiminin nasıl olacağı detaylı Ģekilde irdelenecektir. 

Ġlk altı hafta boyunca dil geliĢimi tamamen refleksiftir. Yani ağlama, hapĢırma, 

boğazının kızardığı durumlarda öksürme  gibi sesler çıkarmaktadır. Bu üç haftadan 

sonra çıkardığı sesler biraz daha tepkisel hareketlere bağlı olarak çıkarmıĢ olduğu 

seslerdir (Cirhinlioğlu, 2001: 26). Ay ay dil geliĢimini Ģu Ģekilde sınıflandırmak 

mümkündür. 0-3 ay ağlama dönemi olarak ifade edilirken, 3-6 ay arası dönem ise 

babıldama dönemidir. 6. Ayı ile 12. Ayı arası dönemde ise artık bebek heceleme 

evresine geçmiĢ olacaktır. Bir yaĢ ile bir buçuk yaĢı arasında çocuk tek sözcükle kendini 

anlatmaya çalıĢmaktadır. Bu döneme bundan dolayı tek sözcük dönemi denmiĢtir. Bir 

buçuk iki yaĢ arası dönem ise telgraf konuĢma dönemidir. Ağlama dönemi olarak ifade 

edilen 0-3 aylar arasında bebek her isteğini ağlayarak ifade eder. Bu dönem için 

biyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra bir de sevgi ve ilgi ihtiyaçları vardır. Sevgi ve 

ihtiyaçlarını karĢı tarafa ağlayarak ifade edecektir. ĠletiĢim Ģekli bu dönem için 

ağlamadır (Solter, 2010: 57). Bebek doğduğu andan itibaren sese çok duyarlıdır. Çünkü 

anne karnında bebek çok yüksek sese maruz kalmıĢtır (Çeküç vd., 2011: 25). 3. ayından 

sonra ise agulama dönemi baĢlamıĢtır. Özellikle 4. ayına doğru bebek, “agu agu” 

Ģeklinde sesler çıkarmaya baĢlamaktadır. Bundan dolayı da sınıflandırma yapılırken 3-6 

ay arasını agulama dönemi olarak adlandırılmıĢtır (Çeküç vd., 2011: 25). Bu 

agulamaların yerel bir rengi, ülkesi yoktur. Her farklı ülkeden aynı aralıklarda olan 

bebekler, yan yana getirilse aynı agulama seslerini çıkardıkları görülecektir 

(Cirhinlioğlu, 2001: 27). Bebek 4. ayından sonra ise dinlenmeye, dinlediği sesleri taklit 

etmeye baĢlamıĢ ve kendini aaa,ööö gibi seslerle ifade etmeye baĢlamıĢtır (Meggitt, 

2013: 80-85). Aynayı bu dönemde çok sevmektedir. Bebekler, aynada kendilerini 

gördükleri zaman heyecanlanmaktadırlar. Bunu ise değiĢik çığlıklarla, seslerle ifade 
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ederler. Bu dönem için zengin uyarıcılar sunulması çocuğun dil geliĢimini de olumlu 

yönde etkileyecektir (Cirhinlioğlu, 2001: 28-29). Örneğin; yanında bol bol konuĢulması, 

sesli oyuncakların olması diğer çocukların olduğu ortamlara götürülmesi gibi… 

6-12 ay arası dönem ise daha öncede ifade edildiği gibi heceleme dönemidir. 

Özellikle 6. Ayından sonra bebek, duyduğu sesleri taklit etmeye çalıĢacaktır. 9. Ayından 

sonra ise bu taklit iĢini daha iyi yapabilme yetisine bebek sahip olacaktır (Çeküç vd., 

2011: 25). Bu dönemde bebek, duyduğu sesler hoĢuna gidince tekrar etmeye çalıĢır. 

duyduklarını sıralı Ģekilde agulayarak yerine getirmeye çalıĢacaktır. 9. Ayından sonra da 

özellikle aynı hecelerden oluĢmuĢ kelimeleri kullanabilir. Örneğin dede, ba – ba gibi 

heceleri ardı ardına getirerek konuĢmaya çalıĢır (Meggitt, 2013: 87-89). Bebek hecelerin 

tekrarı ile oluĢan kelimeleri sıklıkla dile getirir. Aslında bu heceler bebeğin üretimi ile 

oluĢmuĢ kelimeler değildir. Bebek bu kelimeler bebeğin, sosyal çevresinin dil 

geliĢimindeki tezavurudur. Bu dönemde artık daha fazla benliği oluĢmaya baĢladığı için 

sosyal çevresi tarafından bebek artık dikkat çekmek isteyecektir. Bu yüzden de bebekler 

değiĢik sesler çıkarmaya çalıĢmaktadırlar (Cirhinlioğlu, 2001: 31-33).  

Bebek 12. Ayına kadar aslında iyi kaydedicidir. Maharetini konuĢmaktan ziyade 

anlamada kullanır. ve çevresine karĢı ilgilidir (Çakmaklı, 1991: 67). Bebek 8. Ayına 

gelinceye kadar etrafında gördüğü ve duyduğu her uyarıcıyı beynine kaydetmektedir. 

Daha öncede ifade edildiği gibi bant olarak iyi bir kaydedici görevi görür. Beyninde 

duyduklarını kaydetmesi bebeğin dil geliĢimi açısından iç konuĢmasıdır. 10. ayından 

sonra 14. ayına doğru bebek iç konuĢmasını beyninde anlamlandırmaya baĢlamıĢtır. 

Bundan sonra alıcı konuĢma gerçekleĢmiĢ olacaktır. 

Bebeğin yanında bol bol kelime telafuz edilmeli ve bol bol iletiĢim halinde olunan 

ortamlara götürülmelidir. Bu dönemde bebeğin anlamadığı düĢünülse bile her yapılan 

bebeğe anlatılmalıdır. Anlatılanlar ise bebek dili ile değil doğru telafuzlarıyla birlikte 

anlatılmalıdır. Her yeni uyarıcının ismi bebeğe söylenmelidir (Cirhinlioğlu, 2001: 25-

35). Örneğin su‟ ya “du” denmesi ebeveynin bebeğin dili ile konuĢması anlamına 

gelecektir ve bu durum bebeğin dil geliĢiminin ilerlemesini engelleyecektir. 

12-18 ayları arasında bebek artık tek sözcüklü döneme geçmiĢtir. Bu dönemde 

bebek artık birçok kelimeyi kullanabilir ancak kelimeleri cümle Ģekline 

getirememektedir. Tek sözcükle içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalıĢmaktadır. 18. 
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ayına geldiğinde en az 20 kelimeyi kullanmıĢ olmalıdır (Meggitt, 2013: 92). 18. ayından 

sonra söylenen her kelimenin hemen hemen ne anlama geldiğini anlamaya baĢlamıĢtır 

(Çeküç vd., 2011: 25). Algılayabilseler bile bunları karĢısındakilere bu dönemde tam 

manasıyla iletemeyebilirler. Bu dönemde daha çok anladıklarını kendince söylemeye 

çalıĢtıkları ifadeler ile ya da vücut diliyle karĢısındakilere anlatmaya çalıĢmaktadırlar. 

18. ayına doğru bebek, kelimeleri yan yana getirerek cümle kuramasa bile tek 

kelime ile ne anlatmak istiyorsa bunu karĢısındakine anlatabilir (Gürün, 1984: 19). 

Bebek söylenilen kelime ile o kelimenin ilgili olduğu nesne ya da kiĢi arasında iliĢki 

kurabilir. Örneğin anne denilince kimi algılaması gerektiğin bilir. Oyuncaklar ile artık 

kelimeler aracılığı ile oyun oynamaya baĢlayabilir (Cirhinlioğlu, 2001: 36-37). Örneğin 

telefonu eline alınca “alo” demesi gibi … 

18-24 ayları arası ise telgraf konuĢma dönemidir. Özellikle 18. Ayından sonra 

artık kelimeleri yan yana getirerek basit cümleler oluĢturabilecek yetiye ulaĢmıĢ 

olacaktır (Gürün, 1984: 19). 18. ayından sonra özellikle; Ģarkı ve  ninni söylemeyi çok 

sever fakat bunu tam manasıyla yapamaz. 2. yaĢına doğru 2 kelimelik kurduğu 

cümlelerin yapısı biraz da olsa geliĢmiĢ olur ve kurduğu cümlelerde kullandığı kelime 

sayısı artmıĢtır (Meggitt, 2013: 114). 24. ayında  kelime dağarcığı eskiye oranla bir 

hayli artmıĢtır. Kendisini artık kelimeleri yan yana koyarak ifade edebilir. 24. ayına 

doğru öğrendiği Ģarkıları söyleyebilir. Çocuklar diğer akran grupları ile farklı sosyal 

ortamlarda bir araya getirilmelidir (Cirhinlioğlu, 2001: 38-40). Bebeğe aktarılmaya 

çalıĢılan her türlü bilgi net bir Ģekilde aktarılmalıdır. Bebeğin, iletilmek istenilenin 

mesajı anlayamayacağı düĢünülmemelidir ve ona zengin uyarıcılar sunulmalılıdır. 

1.3.2.2. “3-5” YaĢ Okul Öncesi Dönem Özellikleri 

Bu yaĢ dönemine oyun çocukluğu dönemi de denmektedir. Bu dönem için artık 

oyunlar daha bir anlam kazanmıĢ olacaktır (Meggitt, 2013: 135). Bu yaĢlar arası 

döneme aynı zamanda okul öncesi dönem de denmektedir (Yavuzer, 1995: 77). 

Litaretürde bu yaĢ dönemi farklı Ģakilerde de adlandırılmıĢtır. 
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1.3.2.2.1. Fiziksel GeliĢim 

2 yaĢından sonra fiziksel olarak bebekte hızlı bir Ģekilde geliĢme 

görülmemektedir. Rölantiye alınmıĢ Ģekilde belli periyotlarla geliĢim 

gözlemlenmektedir (Gürün, 1984: 40). Bu dönemde çocuk özellikle kendi fiziksel 

özelliklerini, dıĢ görünüĢünü tanır ve kiĢisel bakım gereksinimlerini yavaĢ yavaĢ 

yapabilecek fiziksel olgunluğa eriĢir. Bu sayede de kendi potansiyelini gün ıĢığına 

çıkarmaya baĢlamıĢ olacaktır (Koca, 2009: 4). Bu dönem çocukluk dönemi içinde yer 

alırken ilk çocukluk dönemi olarak da ayrıntılı bir Ģekilde irdelenmiĢtir (Çeküç vd., 

2011:29). Bu dönemde geliĢen fiziksel motor becerileri gözle görülür Ģekilde geliĢmiĢ 

ve olgunlaĢmıĢtır. Artık çocuk dengesini sağlamaya baĢlamıĢtır (Cirhinlioğlu, 2001: 71- 

72). Yerinde zıplayabilir ve dört yaĢından itibaren sadece kaba kas motorları değil artık 

ince kas motorları da iĢler hale gelmeye baĢlamıĢtır. Artık düğmelerini kendi baĢına 

açabilecek olgunluğa gelmiĢtir (Çeküç vd., 2011:29). Bebeklik dönemine göre bu 

dönemde fiziksel olarak çocuk oldukça olgunlaĢmıĢ, edilgenlik yapısı kaybolmaya 

baĢlamıĢtır. 

 5. yaĢına doğru seri bir Ģekilde hareket etmeyi, temel beceri ve gereksinimleri 

yerine getirebilmeyi öğrenmiĢ ve artık yavaĢ yavaĢ fiziksel olarak da bağımsız hale 

gelebilmiĢtir (Cirhinlioğlu, 2001: 74).  

Kaba kas motor geliĢimi açısından merdivenleri yetiĢkinler kadar profosyonel 

olmasa da birer birer tek ayağı ile bu dönemde inmeye baĢlayacaktır. Artık fırçayla 

boyama kitapları verilince tartıĢarak da olsa boya yapabilir ve makas kullanabilir. 

(Meggitt, 2013: 135-136).  

1.3.2.2.2. Duygusal GeliĢim 

Çocuk egosunu “benliğini” 3-5 yaĢ döneminde keĢfeder. (Çakmaklı, 1991: 81). 

Bu dönemde merak duygusu hakimdir. Çevresinde hakim olma duygusu ve ardı ardına 

kesilmeyen sorular bu dönemde anne ve babayı oldukça zorlayacaktır (Cirhinlioğlu, 

2001: 118). Okul öncesi döneminde çocuk, hayal dünyasını geniĢletmiĢtir. Bu dönemde 

çocuk övülmekten çok hoĢlanır. Taklit yeteneği geliĢmiĢtir (Meggitt, 2013: 136). Bu 

dönemde “ben merkezci” düĢünme etkin olarak görülür. Çocuk bu dönemde etrafında 

gördüklerini kendisini odak noktasına alarak kendisi açısından tasvir eder (Gürün, 1984: 
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27). Etrafını kendine göre görme eğilimi hakimdir. Daha önce de ifade edildiği gibi 3-5 

yaĢ arası litaretürler de faklı farklı adlandırılmıĢtır. 

Okul öncesi dönem, duygularını öğrenme kabiliyetinin en yüksek olduğu 

dönemdir. Üstün öğrenme özelliğine sahiptir. YetiĢkinlerin görmediği ayrıntıları 

görebilir. Çocuğunun bu dönemde heveslerinin peĢinde koĢmasında ebeveynin endiĢeli 

olmasına gerek yoktur. Bu çocuğun doğasına uygun olan bir durumdur (Karpat,1996: 

109). Sürekli kendi istek ve arzularını yapma eğilimi vardır. Etrafında olan kiĢilerin 

duygularını sezimler ve hareketlerini ona göre ayarlar. Bu dönemde çocuğun dikkati 

çabuk dağılmaktadır (Cirhinlioğlu, 2001: 41). 

Bu dönemde bazı duygular çocuk üzerinde etkilidir. 

Aidipus kompleksi; erkek çocuğun annesine karĢı duyduğu aĢırı sevginin yanında, 

babasına karĢı düĢmanlık hissetmesi ve aynı zamanda suçluluk duyması olayıdır. Bu 

duygunun detayına cinsel kimlik oluĢumunda daha detaylı olarak değinilecektir 

(Çakmaklı, 1991: 89). 

Okul öncesi döneme ait diğer duygulardan biri de canlılıktır. Bu duygu o yaĢ 

döneminde olan çocukların, etrafındaki her Ģeye insana ait vasıfları yüklemesine neden 

olur (Gürün, 1984: 27). Daha net bir Ģekilde ifade edilecek olur ise çocuk her nesneye, 

eĢyaya canlıymıĢ gibi bakar. Örneğin çocuğun annesine, anne bir tane daha ayakkabı 

alalım birbirlerine kardeĢ olsunlar demesi gibi. Her Ģeye canlılık vermesinin yanında bir 

de o canlıymıĢ gibi gördüğü objeye karĢı öyküler kurması da bu hissiyatın göstergesidir 

(Çakmaklı, 1991: 111). Bu canlılık duygusuna örnek olarak; ay‟ ın uyuduğu ve güneĢin 

çocuklarının olduğu düĢünceleri verilebilir. 

Okul öncesi dönemde diğer yaĢanan bir his de yapaycılıktır. Bu duygu çocuğa var 

olan doğa olaylarının inĢasını, insanların yaptığını düĢündürtmesi olayıdır. Zamanla 

algılama yapısı geniĢleyecek ve öğrenecekleri ile bu zayıf düĢünce yapıları insani 

olmaya dönüĢecektir (Gürün, 1984: 28). Bu düĢünce yapısına sahip olan çocuk, doğal 

Ģelaleyi insanların duvar örerek ordan su akıtarak oluĢturduklarını düĢünür. Bu duygu 

her nesnenin, objenin yapay olarak yapıldığına inanılmasına vesile olur (Çakmaklı, 

1991: 113). Örneğin, çocuğun denizin alanına kocaman bir kazan olarak bakması. 

4. yaĢından sonra çocuk daha masum hale gelirken agrasifliğini kenara bırakarak 

daha fazla laf dinleyen ve dıĢa dönük bir ruh haleti içine girecektir (Gürün, 1984: 32). 
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Çocuk bu dönemde çok Ģen Ģakrak aĢırı konuĢan büyümeye hevesli, sevecen, çabuk 

kızabilen gibi duygulara bürünür. Bu hali çevresi ve ailesi tarafından fark edilecektir ve 

çocuk bu durumda memnun kalacaktır (Meggitt, 2013: 136). Erken çocukluk 

döneminde hakim olan en baskın duyguları, heyecan ve merak duygularıdır. Kendilerini 

sabırsızca ifade etmeyi severler ve dinleme yeteneğinde ise bazı sıkıntılar yaĢanabilir. 

Anlatacağı kiĢinin iĢinin olup olmaması ya da baĢka bir kiĢi ile konuĢuyor olup olması 

onu o anda ilgilendirmemektedir. O anlatacağı her türlü bilgiyi istediği anda aktarmaya 

çalıĢmaktadır (Koca, 2009: 15). 

1.3.2.2.3. BiliĢsel GeliĢim 

Okul öncesi dönem biliĢsel geliĢim açısından iĢlem öncesi dönem olarak Piaget 

tarafından sınıflandırılmıĢtır. Bu dönemde somut olandan hareketle düĢünme becerisi 

mevcuttur. Özellikle gerçekle rüyayı, hayali ayıramaz hatta bu yüzden korkuları onlar 

için çok büyüyebilir. Özellikle bebeklik dönemine göre ayırt ediciliği bu dönemde 

geliĢmiĢtir. (Cirhinlioğlu, 2001: 100). Bu dönemde biliĢsel olarak eskiye nazaran 

oldukça önemli geliĢmeler mevcuttur. 

Okul öncesi dönemde çocuk neden- sonuç iliĢkisini anlayabilecek yeterliliğe sahip 

değildir (Çakmaklı, 1991: 113). Örneğin mutfakta annesine yardım ederken tabağı 

kırması neticesinde annesinin ona kızmasına bu dönemde çocuk anlam veremez. Düz 

bir mantıkla annesine yardım yapmasının suç olduğunu bu dönemde çocuk düĢünebilir. 

Ġlk çocukluk olarak da adlandırılan bu dönemde, çocuk kendisini basit olarak 

tanıtabilir (Çeküç vd., 2011:29). Basit oyunları kendi kendilerine konuĢarak anlayabilir. 

Sayıları belli sayılara kadar sayabilir. Kendince kendi ile ilgili basit programlar 

yapabilir. Bir de karĢıt kavramların varlığını anlayabilir (Meggitt, 2013: 137). Örneğin; 

az çok kısa- uzun, sıcak-soğuk gibi bazı kavramları öğrenebilir. 

Okul öncesi dönemde çocuk zihninden bazı Ģeyler oluĢturabilir. Bunlar hayali de 

olabilir. Gerçek hayatlarla da ilintili olabilir. Bu oluĢturduğu hayali olaylar olumsuz olur 

ise çocuk için korkutucu olabilir. Olumlu ise duygusal anlamda çocuğu pozitif 

yapacaktır (Gürün, 1984: 38). Bu dönemde artık model alarak öğrenme yöntemi, çocuk 

tarafından daha ileri bir seviyeye getirilmiĢtir. Model aldığı kiĢinin hal ve tavırlarını ilk 

önce zihnine alıp daha sonra da onu düĢündükten sonra ikinci aĢama olarak çocuk 
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uygulamaya çalıĢacaktır (Özdoğan, 2000: 224). ĠĢlem öncesi dönemde, somut olarak 

düĢünen çocuk bu dönemde öğrenmeye çok açık olup her türlü aktiviteleri biliĢsel 

düzeyine göre gerçekleĢtirebilecektir (KarakaĢ, 2011: 42). Bu dönemde hikaye kitabının 

resimleri çocuğa gösterildiği zaman çocuk kendince var olan kelime dağarcığı ile olayı 

karĢısındakilere anlatabilecek düzeye gelebilecektir (Cirhinlioğlu, 2001: 101- 103). Bu 

dönemde çocuğa sunulan zengin uyarıcılar, çocuğun çevresine olan farkındalığını 

artırır. 

Okul öncesi dönemde özellikle hakim olan merak duygusu, beraberinde ardı 

ardası kesilmeyen sorular getirmektedir. Bu sorulara ebeveyn çocuğun zihinsel geliĢimi 

dikkate alarak cevap vermeli sorular çocuğun aynı zamanda zihinsel geliĢimini 

desteklemelidir (Yavuzer, 1995: 130). Bu dönemde çocuklarca merakla oluĢturulan 

soruların niteliği ve niceliğinde de bireysel farklılıklar gözlenebilir. Bazı çocuklar 

soruları çok fazla dillendirirken bazı çocuklar ise bu soruları daha az sorabilir. ĠĢte 

ebeveynin burada dikkat etmesi gerektiği husus; çocuğun sorduğu sorulara, sabırla 

makul Ģekilde cevap vermektir. Esas olan burada bu soruların çocuğun her türlü geliĢim 

alanına etki edeceği unutulmamalıdır. Soruları çocuğun özellikle biliĢsel geliĢimine 

oldukça faydalıdır (Çamlıca, 2007: 53). Bu dönemde çocuğun eskiye oranla bilinçlenme 

düzeyi daha iyi olursa ileriki hayatı açısından oldukça önemli getirileri olacaktır. 

Gelecek hayatında iyi bir çocuk, iyi bir ebeveyn, mesleğini iyi bir Ģekilde icra eden 

etkin bir birey olmasını sağlayacaktır (Cüceloğlu, 1991: 46). Ebeveynin bilinçli bir 

Ģekilde çocuğunu yönlendirmesi, onun ileriki tüm hayatını olumlu yönde etkileyecektir. 

1.3.2.2.4. Sosyal GeliĢim 

Ġlk çocukluk döneminde artık sosyal geliĢim ivme kazanmıĢ ve aynı zamanda bu 

dönem çocuk açısından daha anlamlı bir hale gelmiĢtir. Dördüncü ayından sonra 

özellikle toplumsal bazı değerleri öğrenebilecek hale gelmiĢ olacaktır. HoĢuna giden bir 

davranıĢta teĢekkür edebilir. Artık çocuk, özgüven sahibi olup, çevresiyle iliĢki 

kurabilen ve temel yaĢamsal becerileri yerine getirebilen bir sosyal kiĢilik olarak bu 

aĢamada karĢımıza çıkmıĢtır (Meggitt, 2013: 139). Ġlk olarak çocuk yakın iliĢki içinde 

olduğu annesi ile sosyal iliĢkilere baĢlamakta ve gene annesine olan sıkı iliĢkinin 

azalmasıyla sosyalleĢmede yeni bir kapı aralanmıĢ olacaktır. Çevresindeki diğer 

kiĢilerle bu dönemde iliĢkisi artmıĢtır (Cirhinlioğlu, 2001: 124). Bu dönemde çocuk 
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kendini ve çevresini daha çok tanımaya baĢlamıĢtır. Ebeveyn artık büyüyen çocuklarına 

bazı sorumluluklar yüklemiĢtir. Çocuğun kendi benliğini sosyal kabul görerek 

geliĢtirdiği görülmektedir. Bu sosyal kabul ilk önce aile içinde oluĢur (Yavuzer, 1995: 

109). Bu sosyal kabul ise çocuğun kendisine olan güvenini destekleyecektir. 

Çocuk bu yaĢ aralıklarında kendini büyümüĢ olarak kabullendirmek istemekte ve 

bu konuda çok heveslidir. Bu yüzden de aslında yeni akran grupları ile kurmuĢ olduğu 

sosyal çevrede kavgalar görülebilir (Gürün, 1984: 40). Bu dönemde aslında grup 

anlamında oluĢan ilk sosyal grup çocuğun akran grubudur. 3-5 yaĢ döneminde oluĢan 

sosyal iliĢkilerde, çocuklar arasında birbirlerine karĢı ilgisizlik görülebilir. Etkin bir 

etkileĢim bu yaĢ çocuklarında çok fazla görülmemektedir (Çeküç vd., 2011: 29). 

Çocuklar aynı oyun içinde sadece eĢya alıĢ veriĢi yaparak etkileĢime girmektedirler. 

Okul öncesi dönemde edindiği her türlü psiko-sosyal edinimler çocuğun hemen 

hemen her döneminde etkileyici izler bırakacağı daha önce de ifade edilmiĢtir. Sosyal 

geliĢim açısından da aynı Ģekilde çocuğun kendini karĢısındakilere karĢı güvende 

hissetmesi sosyal geliĢim açısından oldukça önemlidir (Çakmaklı, 1991: 73). Bu dönem 

için sosyal kabul de sosyal geliĢim açısından diğer geliĢim dönemlerinde de olduğu gibi 

önemlidir. Özellikle sosyal kabul ailede baĢlamaktadır. Çocuğun, ebeveynin onu 

dinlediğini hissetmesi, ne düĢündüğünü önemsediğini bilmesi çocuğun kendi varlığını 

kabul ettirdiğini düĢünmesi onun oluĢturacağı her türlü iliĢkide faydalı olacaktır 

(Yavuzer, 1995: 14). 

Çocuk bu dönemde toplum içinde var olan kural ve kaideleri gerek ailelerinden 

gerekse oynadığı oyun ve akran gruplarından öğrenir. Doğruyu- yanlıĢı ayırt edebilmeyi 

bu Ģekilde öğrenebilecektir. Bunun yanında artık bu dönemde akran grupları ile tanıĢır. 

Bu dönemde çocukların diğer çocuklarla sosyal etkileĢime girmesi sosyal geliĢim 

açısından geliĢme kaydetmesini sağlar (Oruç ve Öztürkler, 2011: 87). Özellikle bu 

dönemde çocuğun aynı akran grupları ile bir arada olduğu kuruluĢlarla tanıĢabilir. Okul 

öncesi eğitimin yoğunlaĢtığı yaĢ özellikle 3-5 yaĢ arası dönemdir. 

Okul öncesi dönemde özellikle akran grupları ile etkileĢime gireceği zaman 

aralıkları çocuğun sosyalleĢebilmesi için önemlidir. Çocuk bahçelerine, çocuk 

kulüplerine götürülmesi çocuğun iĢ birliğini öğrenmesine olanak verecektir (Çakmaklı, 

1991: 87). Çocuk, okul öncesi eğitim veren kuruluĢlara hazırlanmalıdır. Çocuğun okula 
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hazır bir Ģekilde gitmesi akran gruplarıyla iyi bir etkileĢim içerisine girmesine imkan 

tanıyacaktır. 

Çocuk, çok iyi bir taklit edici ve aynı zamanda iyi bir kaydedici olmasından 

dolayı sosyal etkileĢime kolay bir Ģekilde geçecektir. Ġlk baĢta onlar için rol model 

alacakları anne baba iken yeni kuruluĢlarla tanıĢması ve öğretmenlerle tanıĢması rol 

model alacağı kiĢi açısından farklılaĢmanın oluĢmasına neden olmuĢtur. Her türlü 

edinimler çocuğun, sosyal geliĢimi açısından oldukça önemlidir (Çamlıca, 2007: 55). 

Bu dönemde denildiği gibi sosyal geliĢim açısından akran grupları ile bir araya geldiği 

zamanlar çocuk için önemli olacaktır. Bu yaĢ döneminde aileler, bu tür kuruluĢlara bu 

dönemdeki çocuklarını göndermelidirler. Çocuğun bu kurumlarla ilgili her türlü 

gereksinimi cevaplandırmalı ve bu tür kuruluĢlara çocuk hazır gönderilmelidir. Bu tür 

okul öncesi kreĢ ana okulu gibi kuruluĢlara çocuğun gönderilmesi ona zihinsel, sosyal 

ve sayamadığımız birçok alanda geliĢimsel katkı sağlayacaktır (Koca, 2009: 6). Ġlk 

çocukluk olarak adlandırılan bu dönemde çocuk herhangi bir kreĢ ya da anaokuluna 

gitmese bile sosyal geliĢimi devam etmektedir. Ancak bebeklik dönemine göre bu 

dönemde sosyal iliĢkiler ailenin dıĢına taĢmıĢtır. Daha önce bu sosyal çevre taĢsa da bu 

dönemde daha anlamlı hale gelmiĢ, çocuğun fark edilmiĢlik düzeyi artmıĢtır. GörüĢülen 

akraba, komĢu çocukları ya da gittiği kreĢteki çocuklarla oyunlar baĢlamıĢtır (Eğitim 

Bilimleri Yayın Kurulu, 2010: 154).  

1.3.2.2.5. Dil GeliĢimi 

KiĢinin iletiĢim yeteneği, içinde bulunduğu toplum sayesinde geliĢmektedir. Dil 

geliĢimi de iletiĢim yeteneğini geliĢtiren diğer unsurlardandır (Koca, 2009: 9). Bu yaĢlar 

arasında dil geliĢimi açısından çocuğun konuĢması akıcılık kazanmıĢtır. Bu dönemde 

çocuk anlatılan bir olayı dikkatli bir Ģekilde dinleyebildiği, dinlediğini de rahatlıkla 

ifade edebilmeyi öğrenmiĢ ve olgunluğa ulaĢmıĢ olacaktır (Gürün, 1984: 41). Dil 

geliĢiminde etkili olan merak duygusu bu dönemde de etkilidir. Merak çok fazla soru 

sorulmasını beraberinde getirmiĢtir. Soru sormanın da dil geliĢimine, kelime hazinesini 

geniĢletmesi açısından faydası vardır (Çamlıca, 2007: 53). Bu dönemde çocuk kelime 

hatası yapabilir. Tekrar tekrar aynı Ģeylerin konuĢulmasını isteyebilir. Ne için? Niye? 

Nasıl? gibi neden- sonuç iliĢkisine yönelik soruları çok sormaktadır. Adını soyadını, 

annesinin adını, babasının adını bu dönemde rahatlıkla ifade edebilir (Meggitt, 2013: 
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137-138). Bebeklik dönemine göre bu dönemde dil geliĢiminde çok büyük bir ilerleme 

söz konusudur. 

Çocuk çok iyi bir kaydedicidir. Bu kayıt altına alma iĢlemi çocuğun dil geliĢimi 

açısından da oldukça fayda sağlamaktadır. Çevresine karĢı dikkat düzeyi etkin olan 

çocuklarda dil geliĢimine ivme kazandırma olayı daha fazladır (Özdoğan, 2000: 224). 

Bu dönemde çocukta konuĢma hataları görülse de çocuk sayıyı, kimlik bilgilerini, anne 

baba adını, kendi adını doğru Ģekilde ifade edebilir (KarakaĢ, 2011: 42). Ebeveyn, 

çocuğunun dil geliĢimine destek olmak için onunla aktivitisel dil cimlastiğini birlikte 

yapabilir (Cirhinlioğlu, 2001: 42-52). Dil geliĢimi sosyal geliĢimi doğrudan 

etkilemektedir.çocuğun iletiĢim gücü, çevresi ile etkileĢiminde oldukça etkili olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

2.1. ARAġTIRMANIN KAPSAMI 

Toplumsal değiĢim ve geliĢim neticesinde toplumsal hareketlilikler meydana 

gelmektedir. GeçmiĢten günümüze kadar geliĢen sanayileĢme ile birlikte kırdan kente 

yoğun bir Ģekilde göç yaĢanmıĢtır. Bu göç dalgası kadın istihdamına olanak tanırken 

aynı zamanda kadının yeni bir kimlikle tanıĢmasına neden olmuĢtur. Bu sürece gelene 

kadar kadın, ev içerisinde hem çocuğu ile hem de evi ile ilgilenen bir rolde görülür iken 

artık hem çocuğu ile hem evi ile hem de çalıĢma sahasında iĢi ile ilgilenen kiĢi rolünde 

görülmeye baĢlanmıĢtır. Kadına yüklenilen bu sorumluluklar kadın için yeni bir 

kimliğin oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu yeni kimlik ise “çalıĢan anne” kimliğidir          

( Karaca Çakınberk, 2011: 34-35). ĠĢte bu noktada araĢtırmamızın ana konusunu 

oluĢturması açısından annenin çalıĢan olarak ya da çalıĢmayan olarak, çocuğunun 

yanında yer alması oldukça önemli görülmüĢ olup bu konu araĢtırmamızın kapsamı 

içerisinde yer almıĢtır. 

SosyalleĢme sürecinin önemli bir evresini oluĢturan 0-5 yaĢ döneminde, annenin 

ücretli iĢ sahasında yer alıp almamasının, çocuğu bu süreçte nasıl etkilediği hususu 

ayrıca araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

0-5 yaĢ dönemi çocuğun hayata dair temel becerilerini kazandığı kritik dönemdir 

(Çamlıca, 2007: 53). Bu dönemde çocuğun yakın çevresinde birinci derecede etkileĢim 

içerisinde olduğu kiĢi annesidir. Bu sürece annenin nasıl ve ne Ģekilde eĢlik edeceği, 

çocuğun sosyalleĢme sürecinde oldukça önemli olup bu konu araĢtırmamızın önemli bir 

kısmını oluĢturmuĢtur. 

Annenin çalıĢmayan olarak ya da ücretli iĢ sahasında çalıĢan olarak çocuğun 

yanında yer alması, sosyalleĢme sürecinde farklı profilleri ortaya çıkarıp çıkarmayacağı 

araĢtırılmıĢtır. 

Buradan hareketle; GümüĢhane merkez mahallelerinde oturan, 0-5 yaĢ arasında 

çocuğu olan ve ücretli olarak farklı istihdam alanlarında çalıĢan anne ile çalıĢmayan 

annelerin çocuk yetiĢtirme biçimleri araĢtırmanın kapsamını oluĢturmuĢtur. Bu 
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çalıĢmada ücretli iĢ sahasında çalıĢan ve çalıĢmayan annelerin çocukların sosyalleĢme 

süreci üzerindeki etkileri araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu nokta araĢtırmamızın 

omurgasını oluĢturmuĢtur. SosyalleĢme sürecinde bu ayrımın yansımasını görebilmek 

adına, araĢtırmamız alan araĢtırması ile desteklenmiĢtir. Alan araĢtırması, annelerin 

çocuk yetiĢtirme tekniklerini bizzat onların gözünden görebilme olanağı sağlamıĢtır.  

2.1.1. AraĢtırmanın Konusu 

AraĢtırmamızda makro anlamda, sosyalleĢme sürecinde çalıĢan anneler ile 

çalıĢmayan annelerin tutumlarına odaklanılırken mikro anlamda da buradan hareketle 

GümüĢhane ilinde farklı hizmet sektörlerinde ücretli olarak çalıĢan anneler ile 

çalıĢmayan annelerin tutumlarına odaklanılmıĢtır. 

Annenin ücretli iĢ sahasında çalıĢıp çalıĢmaması, onun toplumsal yapı içerisindeki 

rolünü değiĢtirmektedir (Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü [KSSGM], 

1998: 15). Annenin ücretli iĢ sahasında bulunup bulunmaması üzerinden ayrıma 

gidilerek bu durumun çocukta sosyalleĢme sürecini nasıl etkilediği, araĢtırmamızın 

temel konusunu oluĢturmuĢtur.  

SanayileĢme sonrası oluĢan yeni istihdam alanları ile birlikte annenin ücretli iĢ 

sahasına girmesi onun ev iĢleri ve çocuk bakımı dıĢında yeni sorumluluklar 

üstlenmesini sağlamıĢtır. Annenin ücretli olarak çalıĢması, onun ev iĢleri ve çocuk 

bakımında birinci dereceden sorumlu kiĢi olma özelliğini değiĢtirmemiĢtir. Bu durum 

ise kadının sorumluluklarını eskiye nazaran bir hayli artırmıĢtır (Connel, 1998: 189). Bu 

Ģekilde algılanmasında, toplumda var olan yapının etkili olduğu söylenebilir. Ataerkil 

yapı, erkeğe ev dıĢında sorumluluklar verirken kadına ise ev içinde ev iĢleri ve çocuk 

bakımında da sorumluluklar yüklemiĢtir. Ancak 1970 sonrası artan kadın hareketleriyle 

birlikte kadınlar birçok demokratik haklar elde etmiĢ ve ücretli iĢ sahalarında daha fazla 

yer almaya baĢlamıĢtır (KSSGM, 1998: 1).  Aynı zamanda bu demokratik hareketler 

kadının ev dıĢına çıkıĢını da toplum nezdinde normalleĢtirmiĢ ve var olan realiteyi 

değiĢtirmiĢtir (Aslan, 2006: 102). 

Yapılan araĢtırmada özellikle annelerin ev dıĢında çalıĢıp çalıĢmadıkları, ev iĢleri 

ve çocuk bakımındaki sorumluluklarını eĢi ile paylaĢıp paylaĢmadıkları araĢtırmamızın 
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konuları içerisinde yer almıĢtır. Annenin bu iki farklı Ģekilde konumlanıĢı beraberinde 

birçok farklılığı da meydan getirmiĢtir. 

 Özellikle daha önce de ifade edildiği gibi 0-5 yaĢ arası dönem temel becerilerin 

kazanıldığı kritik dönemdir (Çamlıca, 2007: 53). Bu dönemde annenin çocuğa hangi 

konumda eĢlik ettiği, çocuğun bu önemli sürecini yakından etkileyeceğinden dolayı 

araĢtırmamızda bu hususa yer verilmiĢtir. 

Bu farklılıklar içerisinde katılımcı annelerin konumları detaylı Ģekilde 

araĢtırılmıĢtır. Annelerin, 0-5 yaĢ arasındaki çocuklarına nasıl yaklaĢtıkları, onlara ne 

kadar zaman ayırdıkları, çocuklarının ihtiyaçlarına karĢın farkındalık düzeyleri, annelik 

stratejileri kapsamlı bir Ģekilde araĢtırmada yer almıĢtır. 

2.1.2. AraĢtırmanın Amacı 

Hayata dair temel becerilerin kazanıldığı 0-5 yaĢ dönemde, sosyalleĢme sürecine 

annenin hangi konumda, nasıl ve ne Ģekilde etki edeceği oldukça önemli olup 

araĢtırmamızın da amacının Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur.  

ÇalıĢmamız, en baĢından itibaren kendimize seçtiğimiz epistemolojik yaklaĢım ve 

araĢtırma tekniğimiz ile açıkça ortaya koyabildiğimiz bir alan araĢtırması niteliği 

taĢımaktadır. Alan araĢtırması kapsamında görüĢmeler sırasında elde edilen veriler, 

araĢtırmamızın ortaya konulmasına yardımcı olmuĢtur. AraĢtırma, annelerin 

konuĢtukları dil ile anlamaya, anlamlandırmaya ve okunmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

doğrultuda özellikle annelerin, çocuk yetiĢtirme sürecine nasıl dahil oldukları ve dahil 

oluĢta hangi stratejileri geliĢtirdikleri, çalıĢmanın amacını belirlemesi adına büyük bir 

titizlikle irdelenmiĢtir. Bu irdeleme alan araĢtırması ile zenginleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın amaçları; 

 Annenin ücretli iĢ sahasında olup olmamasının, çocuğun sosyalleĢme süresini 

nasıl etkilediğini anlamak, 

 Annenin ücretli iĢ sahasında ya da evde bulunmasının, çocuğun sosyal 

geliĢimi açısından ne gibi farklılıklar oluĢturabileceğini anlamak, 
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 Özellikle 0-5 yaĢ arası dönemde çocukların sosyalleĢme sürecinde, annelerin 

içinde bulunduğu sosyo ekonomik düzeyleri itibari ile geliĢtirmiĢ oldukları 

annelik stratejilerini anlamak, 

 0-5 yaĢ arası dönemde çocuğun sosyalleĢme sürecinde annenin ücretli iĢ 

sahasında olmasının getirmiĢ olduğu sorumlulukların bu sürece nasıl 

yansıdığını görmek, 

 Annelerin, çocuk yetiĢtirme hususundaki imkanları açısından, içinde 

bulundukları GümüĢhane ilinin etkisini değerlendirmek. 

2.1.3. AraĢtırmanın Önemi 

Ġnsan hayatının en önemli süreçlerinden olan bebeklik ve okul öncesi dönem 

olarak adlandırdığımız “0-5 yaĢ arası dönem” özellikle araĢtırmamızın kapsamıını 

belirlemede öncülük etmiĢtir. 0-5 yaĢ arası dönem hayata dair temel becerilerin 

kazanıldığı kritik dönemdir. Bu süreçte çocuğa eĢlik eden, en etkin kurum ise ailedir. 

Özellikle bu süreçte çocuğun kendi ihtiyaçlarını karĢılayabilme düzeyindeki yetersizliği, 

çocuğun annesi ile olan etkileĢimini artırmaktadır. Bu süreçte çocuk hayata dair 

edinimiler kazanırken aynı zamanda sosyalleĢme sürecine de girmiĢ bulunmaktadır. 

Annenin sosyalleĢme sürecinde çalıĢan ya da çalıĢmayan olarak çocuğuna nasıl eĢlik 

ettiği oldukça önemli hususlardandır. Çocuğuna ne kadar zaman ayırdığı, bu ayırdığı 

zaman zarfında çocuğu ile nasıl vakit geçirdiği bu temel becerilerinin kazanımında 

nelere dikkat ettiği gibi detaylandırabileceğimiz birçok konuda çalıĢan anneler ile 

çalıĢmayan anneler karĢılaĢtırılmıĢtır. Özellikle annelerin günlük hayatlarında sürekli 

karĢılaĢtırılan durum, bilimsel olarak ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu durum ise 

çalıĢmanın merak uyandıran bir konuya değinmiĢ olmasından dolayı önemini 

artırmıĢtır. Temel becerilerin kazanılmasının insan hayatını nasıl etkilediği, özellikle 0-5 

yaĢ arasında çocuklar için önem arz eden hususların hangilerinin olduğu ve bu süreçte 

çalıĢan annelerin ve çalıĢmayan annelerin çocuklarına nasıl yaklaĢtığı araĢtırmada 

ortaya konmaya çalĢılmıĢtır. 
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2.1.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Kadının iĢ hayatına girmesi ve aynı zamanda anne olması onun, yarı zamanlı iĢi 

tercih etmesine neden olmuĢtur. Ayrıca bu durum kayıt dıĢı çalıĢmaya da kadınları 

yöneltmiĢtir. Bu durum kadının emeğinin, belli alanlara hapsedilmesine neden olmuĢtur. 

Kadının geçmiĢten günümüze çocuk yetiĢtirmede baĢrolde görülmesi ve bir de kadının 

ücretli olarak çalıĢma alanlarına dahil olması, kadının sorumluluklarını bir hayli 

artırmıĢtır. Makro bağlamda çalıĢmamız bu noktalarla bağlantılı bir Ģekilde 

oluĢturulmuĢtur (Karaca Çakınberk, 2011: 48). 

Mikro alanda araĢtırma sınırlılıkları ise; GümüĢhane ili Merkez Ġlçesi ile 

sınırlandırılmıĢ bu araĢtırmada çalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin bu süreçte 

çocukları nasıl etkiledikleri görülmeye çalıĢılmıĢtır. Konu kapsamında sadece 0-5 yaĢ 

dönemi arasında çocukları olan çalıĢan ile çalıĢmayan anneler üzerinde araĢtırma 

yapılmıĢ olup bu kapsamda olmayan anneler araĢtırma alanı dıĢında tutulmuĢtur. 

Kadının çalıĢma sahasındaki istihdam alanları, içinde bulunduğu coğrafyanın 

imkanları ile doğru orantılıdır. Bu noktadan bakıldığında, GümüĢhane ili; toplumsal 

yapısı açısından homojen ve ataerkil bir yapıya sahip, demografik yapısı açısından az 

nüfuslu olup istihdam alanlarının sınırlı olduğu bir Ģehir özelliği göstermektedir. ÇalıĢan 

anneler mesai saatleri içerisinde çocuk bakımı ve ev iĢlerinden dolayı baĢka kadınların 

emeğinden faydalanmak durumunda kalmıĢtır. Bu durum ise emeğin zincirleme olarak 

birbirini takip ettiğini göstermiĢtir. Bir uçta farklı istihdam alanlarında çalıĢan anneler 

değerlendirilirken diğer uçta ise çalıĢmayan ücretsiz ev emekçisi anneler 

değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmede, araĢtırmamız hem litaratür taraması ile hem de 

alan çalıĢması ile desteklemiĢ olup mikro bağlamı ile ilintili bir Ģekilde yürütülmüĢtür. 

2.2. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

Yöntem bilim yani metodoloji, genel yasalara ulaĢmak için sarf edilen düĢünme 

faaliyetidir (Çelebi, 1996: 44-45). AraĢtırmamızda anlamacı epistemoloji 

benimsenmiĢtir. Buradan hareketle GümüĢhane‟ de 0-5 yaĢ arası çocukları bulunan, 

çalıĢan ve çalıĢmayan annelerin, sosyalleĢme sürecini nasıl etkiledikleri katılımcıların 

gözünden görülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda; nitel araĢtırma yöntemi, annelerin bu 

süreçteki rolleri hakkında daha detaylı bilgi elde edebilmek için tercih edilmiĢtir. 
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AraĢtırılan konuda, değerleri nitel araĢtırma yöntemi açığa çıkarmaktadır 

(Mayring, 2011: 17-19). Nitel araĢtırma yöntemi ile katılımcıları içinde bulundukları 

sosyoekonomik durumları ile görebilme olanağı elde edilebilmektedir. Gözlemleme 

teknikleri ile de veriler elde edilerek araĢtırma adına saptamalarda bulunulabilmektedir 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2000: 18). Bu anlamda araĢtırmada kullanılan nitel araĢtırma 

yöntemi ile katılımcılar gözlemlenlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmaya, yorumlayıcı bir anlayıĢ ile yaklaĢılmıĢ ve gözlemleme tekniği ile de 

veriler toplanılmaya çalıĢılmıĢtır. Elde edilen her olgu, kavramlar arası iliĢki oluĢturur 

ve bu iliĢki ise devinimselliği ifade eder. Çünkü her yeni oluĢum farklı bir oluĢumu 

ifade eder. Bu oluĢumu anlamlandırabilmek adına ise araĢtırmaya yorumlayıcı bir 

anlayıĢ ile yaklaĢılmıĢtır (Alacapınar ve Sönmez, 2011: 71-72). 

Nitel araĢtırma yöntemi zengin bilgi verilerinin elde edildiği araĢtırma 

yöntemlerinden biridir. Her sosyal olay bir kere yaĢanır ve bu sosyal olay her kiĢi 

nezdinde farklı etkiler bırakır. AraĢtırmada bu etkilerin, veriler olarak toparlanıp 

değerlendirilmesi nitel araĢtırma sayesinde ancak mümkün olacaktır. 

AraĢtırma öncesi yapılacak olan litaratür tarama ve pilot çalıĢma araĢtırmacının 

çalıĢmasını Ģekillendirecektir (Creswell, 2013: 49-51). Öncelikli olarak araĢtırmamızda 

litaratür taraması yapılmıĢ ve kavramsal çerçevemiz oluĢturulmuĢtur. Litaratür 

taramasının ardından oluĢan açık uçlu sorular ise araĢtırmanın seyrini kolaylaĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmanın Ģekillenmesi adına öncelikli olarak, pilot çalıĢma olarak 2 katılımcı ile 

görüĢülmüĢtür. Bu pilot çalıĢmalar sayesinde araĢtırmanın seyri belirlenmiĢtir. 

Her anne kendi anlam dünyasına göre çocuk yetiĢtirir. Bu sebeple, görüĢme 

sırasında katılımcıların farklı tutum ve davranıĢları kayıt altına alınmıĢtır. Bundan 

dolayı da genellemelere ulaĢma yolundan ziyade nitel araĢtırma sayesinde katılımcıların 

anlam dünyalarına ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Anlam dünyalarına ulaĢılmaya çalıĢılırken, 

subjektif gerçeklerden hareket edilmiĢtir. Anlam dünyalarına ulaĢabilmek ise nitel 

araĢtırma yöntemi sayesinde mümkün olabilecektir. Verilerin analiz aĢamasında ise nitel 

araĢtırma yöntemi, yargılardan bağımsız bir Ģekilde hareket edilmesini ve görüĢmeler 

sırasında elde edilen veriler ile analize gidilmesini sağlar (Mayring, 2011: 29-30). 

Nitel araĢtırma yönteminde örneklemi var oldukları alanlarda gözlemleme olanağı 

mevcuttur. Gözlemleme sırasında yapılan görüĢmeler katılımcının onayı ile ses kayıt 
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cihazları ile kayıt altına alınmalıdır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2013: 255). GörüĢmeler sırasında elde edilen veriler, yorumlamaya hazır bir 

Ģekilde kaydedilip daha sonrası için ise deĢifre edilerek bulgular elde edilmiĢtir. 

Nitel araĢtırma sayesinde, bilgi toplama sırasında etkin role sahip olurken elde 

edilen bilgiyi yorumlama da yaratıcı olabilme yetisine sahip olunabilmektedir. 

AraĢtırma sürecine göre ölçümler yapılabilmektedir. Bu gerçekleĢtirilen ölçümler, 

niceliksel olarak değil niteliksel olarak yapılmaktadır (Neuman, 2009:235-236). Nitel 

araĢtırma yöntemi ile örneklemin günlük hayatı deĢifre edilebilmektedir (Cole, 1999: 

115). Nitel araĢtırma yöntemi sayesinde araĢtırmamızda, katılımcıların günlük 

yaĢantılarının detaylarının betimlenmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.2.1 AraĢtırma Tekniği 

AraĢtırmamızda yöntem olarak nitel araĢtırma yöntemi tercih edilirken teknik 

olarak da alanda görüĢme ve dolaylı gözlem teknikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmamızda, 

alan araĢtırması sayesinde katılımcıların görüĢlerine herhangi bir etki altında kalmadan, 

olduğu gibi ulaĢabilme imkanı bulunmuĢtur. AraĢtırmada görüĢmeler ses kayıt cihazı ile 

kayıt altına alınmıĢtır. Williams‟ ın da savunduğu gibi alan araĢtırmasında hassas 

davranılması gerektiği düĢüncesi dikkate alınmıĢtır (Mayring, 2011: 61). 

AraĢtırmada kullanılan gözlem tekniği, araĢtırılan konu hakkında detaylı bilgi 

edilmesine olanak sağlayan bir tekniktir. Ayrıca gözlem tekniği araĢtırılan konuda 

hedefe ulaĢılabilmesi için gerekli olan verilerin toplanmasında önemli bir araç olma 

özelliği taĢıyan teknik türüdür (Yıldırım ve ġimĢek,2000: 124). Gözlem tekniği 

sayesinde araĢtırmanın verileri herhangi bir etki altında kalmadan oluĢturulabilmektedir. 

Aynı zamanda bu teknik birinci dereceden bilgi toplamayı da mümkün kılmıĢtır 

(KurtuluĢ, 2010: 38). 

AraĢtırmada zamana ve duruma kesinlik ifade edecek Ģekilde bağlı kalınmadan, 

araĢtırılan konu üzerinde herhangi bir ön yargı bulundurmadan gözlenen durum kayıt 

altına alınmıĢtır (BaĢ ve Akturan, 2008: 99). AraĢtırma kapsamında oluĢturulan 

örneklemi, içinde bulunduğu yer ve zamana bağlı olarak, dar bir alanda değerlendirmek, 

araĢtırmayı etkileyecek olan etkenlerin dikkate alınmamasına neden olacaktır (Alkan, 

2012: 4). Bu anlamda katılımcıların davranıĢları, eylemleri, söylemleri gerek mekansal 
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anlamda gerek de zamansal anlamda herhangi bir alana hapsedilmeden izlenilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmamızın konusu itibari ile 0-5 yaĢ arası çocuğu olan, çalıĢan ve çalıĢmayan 

annelerin, çocuklarının sosyalleĢme süreçlerindeki rollerini irdeleyebilmek adına bu 

görüĢme tekniği tercih edilmiĢtir. Nitel araĢtırmamızda desenimizi belirlerken kesinlik 

ifadesi ile olaya bakılmamıĢtır. Nitel araĢtırmalar sosyal olaylar üzerine yapılan bir 

araĢtırma yöntemi olduğu için sosyal olayların çözümlenmesinde tek bir teknik yerine 

birden çok teknik kullanılması daha uygun olmuĢtur(Yıldırım ve ġimĢek, 2000: 32). 

GörüĢme tekniği sayesinde, katılımcıların her türlü tutum, tavır ve davranıĢları 

görülebilme imkanı bulunmaktadır (Creswell, 2013: 60). Bu anlamda 0-5 yaĢ dönemde 

çocuğun sosyalleĢme sürecinde katılımcı annelerin her türlü etkileri görülmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Nitel araĢtırma tekniği olan görüĢme ve gözlem teknikleri veri toplamada önemli 

araçlar olma özelliği gösterir. Ġnsan ve insana ait her türlü sosyal olayın çözümlenmesi 

zordur. Çünkü her sosyal olay ve etkisi insandan insana değiĢiklik göstermektedir. Nitel 

araĢtırma yöntemi sosyal olayların esnekliğine uygun bir araĢtırma yöntemidir (Yıldırım 

ve ġimĢek, 2000: 18-21). Anlamacı epistemolojisinin gereği olarak görüĢme tekniği ile 

olayların ardında yatan derin anlamlar anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır (BaĢ ve Akturan, 

2008: 111). Bu teknik ile katılımcıların iç dünyaları görülmeye çalıĢılmıĢtır. 

Veri toplamada görüĢme tekniği ile katılımcılardan yüzyüze bilgileri elde etme 

Ģansı bulunmaktadır (KurtuluĢ, 2010: 32). Yüzyüze görüĢebilmemiz, katılımcıların 

kendilerini sıcak ve samimi bir ortamda hissetmelerini sağlamıĢtır. Bu durum ise daha 

gerçekçi veriler elde edilmesini sağlamıĢtır.  AraĢtırmamızda katılımcıların kendilerini 

rahat hissetmeleri, elde edilecek olan verilerin gerçekliğini artırmıĢtır. 

Nitel araĢtırma yönteminde araĢtırmacı, örneklemine karĢı herhangi bir etki 

etmeden sadece örneklemin düĢüncelerini elde edebilmek adına ipucu niteliğinde kısa 

sözcüklerle araĢtırmaya etki etmektedir (BaĢ ve Akturan, 2008: 111-113). 

AraĢtırmamızda görüĢme, katılımcılara açık uçlu sorular sorularak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu sorularla katılımcıların sosyalleĢme süreci hakkındaki fikirleri detaylı bir Ģekilde 

öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. Katılımcıyla derinlemesine görüĢülmüĢ olup herhangi bir etki 

söz konusu olmadan birebir katılımcının görüĢleri elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Sorular 
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kısa zaman içerisinde katılımcıya iletildikten sonra yönlendirici her hangi bir etkide 

bulunmadan cevaplandırmaları beklenmiĢtir. 

Açık uçlu sorular araĢtırma sırasında esneklik gösterilebilmesine imkan 

tanımaktadır. Bu sorular aynı zamanda katılımcılara göre Ģekillenecektir (Mayring, 

2011: 29). AraĢtırmamızda, görüĢme öncesi hazırlanan açık uçlu sorular sayesinde 

katılımcıların görüĢlerini onların gözünden görebilme imkanı elde edilmiĢtir. Açık uçlu 

sorular ile desteklenen görüĢme tekniği sosyal olayların esnekliğine uygunluk 

gösterecek Ģekilde hazırlanmıĢtır. Böylece gerçekçi bilgiler elde edilmiĢtir. 

Yapılan derinlemesine görüĢmede kayıt cihazı ile kayıt altına alınan görüĢler daha 

sonra, deĢifre edilerek metne dönüĢtürülmelidir (Mayring, 2011: 93). GörüĢmeler, ses 

kayıt cihazı ile kayıt altın alınırken, diğer yandan da görüĢme sırasında her türlü vurgu 

da not alma Ģekli ile kayıt altına alınmalıdır (Yıldırım ve ġimĢek, 2000: 121). Alan 

araĢtırması sırasında elde edilen görüĢmeler ayrıntılı bir Ģekilde çalıĢmada yerini 

almalıdır (Neuman, 2009: 227). GörüĢme esnasında ses kayıt cihazı kullanılmıĢtır. 

Ancak bu ses kayıt cihazı kullanılmadan önce katılımcıların izinlerine baĢvurulmuĢtur. 

AraĢtırma sırasında ses kayıt cihazının yanı sıra bir de diğer vurgular not alma yolu ile 

kayıt altına alınmıĢtır. 

GörüĢme sırasında ses kaydı yapılacağı katılımcıya iletildikten sonra görüĢme 

kayıt altına alınmalıdır (Sözmez ve Alacapınar, 2011: 71). GörüĢmeye baĢlamadan önce 

araĢtırmanın içeriği hakkında katılımcılara detaylı bir Ģekilde bilgi verilmeli ve 

akıllardaki soru iĢaretleri giderilmelidir (BaĢ ve Akturan, 2008: 114). Bu soru 

iĢaretlerini giderme yolunun tercih edilmesi katılımcıların araĢtırmaya katılma oranlarını 

olumlu yönde etkilemiĢtir.  

GörüĢme sırasında katılımcının ne hissettiğini anlamak için araĢtırmacının 

kendisini katılımcının yerine koyması gerekmektedir. AraĢtırma boyunca yönlendirici 

olunmamalıdır (Creswell, 2013: 54- 60). AraĢtırmada, sorular kısa bir Ģekilde sorularak 

katılımcının kendini ifade etmesine bol bol zaman ayrılmıĢtır. AraĢtırmanın seyrini 

etkileyecek herhangi bir yönlendirme içerisine girilmemiĢtir. AraĢtırmada katılımcılara 

yönelik empatik yaklaĢılmıĢtır. AraĢtırmamızda oluĢturulan temel sayıtlılar metne 

dönüĢtürülen verilerin, bilgiler ıĢığında yorumlanması ile denenmiĢ ve çalıĢmamızda 

bunlara yer verilmiĢtir. 
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2.2.2. Evren ve Örneklem Seçimi 

AraĢtırma ile ilgili elde edilecek bulguların yer aldığı genelin ifadesine evren 

denir (Büyüköztürk vd., 2013: 78). Evren, araĢtırmamızı ilgilendiren ve genel bir kanıya 

varılabilecek kümenin toplamıdır. Evren için ilgili kümeyi belirleyebilmek adına belli 

bir kapsamlılığa gidilmesi gerekmektedir. Nitel araĢtırmalarda örneklem, sosyal olay ve 

olguları anlamak ve anlamlandırmak için oluĢturulur (Neuman, 2009: 230- 232). 

Örneklem ise araĢtırma ile ilgili elde edilebilecek bulguların yer aldığı toplamın içinde 

bulunan ve sınırlamanın yapıldığı küçük gruptur (Büyüköztürk vd., 2013: 79).  

Nitel araĢtırma yöntemi kullanılan bir araĢtırmada örneklem belirlenirken 

özellikle dikkat edilmesi gereken husus; örneklemin toplumsal yapıyı ve toplumsal 

yaĢamı temsil etmesidir. AraĢtırmamızda kullanılan örneklem, genel konuya bağlı 

olarak oluĢturulan grubu temsil etmektedir. Grup kendi içerisinde sınıflandırılmıĢtır 

(Neuman, 2009: 319-320). Örneklem seçiminde geneli temsil edebilecek güce sahip 

homojen alt gruplardan faydalanılmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2000: 66). 

Örneklemimiz; raslantısal olmayan örneklem türlerinden, kotalı örneklem türüne göre 

hazırlanmıĢtır. 

Evren tezin baĢlığında da belirtildiği gibi GümüĢhane‟de ücretli iĢ sahasında 

çalıĢan ve ücretsiz ev emekçisi olup çalıĢmayan, 0-5 yaĢ arasında çocuğu olan anneler 

ekseninde oluĢturulmuĢtur. Bu anlamda örneklemimiz GümüĢhane ili üzerinden 

oluĢturulmuĢtur.  

GümüĢhane ili, coğrafi yapı olarak derin bir vadi üzerinde yapılanmıĢ küçük bir 

yerleĢim yeridir. Bugünkü nüfusuna gelinceye kadar özellikle GümüĢhane merkez nüfus 

oranı 1927 den 2000‟ li yıllara kadar % 41,49 oranında nüfus artıĢı yaĢamıĢtır (Devlet 

istatistik Kurumu [DĠE], 2000: 52). Nüfus artıĢ oranı eskiye nazaran artmıĢ olsa bile 

GümüĢhane ili yüksek oranda göç veren bir ildir. Göç vermesinde ve ekonomik olarak 

geri kalmasında, coğrafi yapısının geliĢmeye müsait olmamasının oldukça büyük etkisi 

vardır (Canlı, 2002: 898). Ülke genelinde GümüĢhane ili diğer illere oranla çok fazla 

göç vermiĢtir (GümüĢ, 1996: 51). Tabloda 2008- 2013 yılları arasında GümüĢhane‟nin 

verdiği göç oranlarını belirtmektedir. 
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Tablo 2.1. DOKAP Bölgesi GümüĢhane 2008-2013 Yılı Nüfus Göç Hızı 

Göç Yılları Göç Verme Hızı 

2008-2009 13,37 

2009-2010 9,83 

2010-2011 10,92 

2011-2012 16,14 

2012-2013 39,78 

Kaynak: TÜĠK, DOKAP Eylem Planı (2014-2018) kayıtlarından derlenmiĢtir. (Akt; Türkiye Ġstatistik 

Kurumu [TÜĠK], 2014-2018: 20). 

GümüĢhane ili geliĢmiĢlik düzeyi olarak ise ülke genelinde incelendiğinde, 

oldukça alt sıralarda yer almaktadır. Ġl sıralaması açısından GümüĢhane ili sosyo 

ekonomik düzeyi olarak 2011 yılları arasında 62. Sırada yer almaktadır (TÜĠK, 2014-

2018: 22). Küçük bir il olmasına rağmen maden açısından oldukça zengin bir ildir 

(Akpınar, Akaryalı & Demir, 2006: 15). 

GümüĢhane, çocuğun sosyalleĢmesi açısından da okul öncesi eğitim veren kurum 

açısından da oldukça yetersiz bir ildir. Hem okul öncesi eğitim veren kurumların az 

oluĢu hem de sosyal tesislerin az oluĢu çocukların sosyalleĢmesi açısından dezavantajlı 

bir durum oluĢturmaktadır (Ġl Özel Ġdaresi [ĠÖĠ], 2010-2014: 54-55). Çocuğun 

sosyalleĢmesi açısından dezavantajlı bir durum yaratan bu olumsuzluklar mahalleler 

arasındaki farklılıkla birlikte belirginleĢmektedir. 

GümüĢhane ili örneğinde, toplamda araĢtırmamızda 13 çalıĢan ve 13 çalıĢmayan 

anne katılımcı ile görüĢülmüĢtür. 26 katılımcı anne araĢtırmamızın verilerinin elde 

edilmesinde bizlere kaynaklık etmiĢtirler.  

Özellikle örneklem oluĢturulurken dikkat edilmesi gereken husus örneklemin 

geneli yansıtmasıdır (KurtuluĢ, 2010: 64). Bu açıdan örneklemimiz 13‟er kiĢi olmak 

üzere ayrı ayrı iki grup haline getirilmiĢtir. Temel konudan hareketle annenin çalıĢıp, 

çalıĢmadığı göz önüne alınarak gruplandırılmaya gidilmiĢtir. Örneklemin 
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oluĢturulmasında kullanılan bu iki homojen alt grup, araĢtırılan konunun geneli 

hakkında bilgi edinilmesini mümkün kılmıĢtır. 

Bir diğer husus ise örneklem oluĢturulurken araĢtırma konusu dikkate alınarak 

özellikle bu araĢtırmayı etkileyebileceği düĢünülen değiĢkenlere göre oluĢturulmaya 

çalıĢılması hususudur (Büyüköztürk vd., 2013: 85). Kotalı örneklem çeĢidinde, gruplar 

kendi içinde bazı konularda heterojenlik göstersede ayrı ayrı bakıldığında gruplar 

homojenlik özelliği göstermektedir (ġenol, 2012: 392). Kotalı örneklem çeĢidi, nitel 

araĢtırma yöntemi kullanan birçok araĢtırmacı tarafından kullanılmıĢtır (Geray, 2006: 

124).  

13 çalıĢan anne ile 13 çalıĢmayan anne örneklemimizin katılımcılarını 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢan annelerin çalıĢtıkları ücretli iĢ sahaları ise; (2) Öğretmen, (1) 

Sosyolog, (1) Mahalli Ġdareler Müdürü, (1) Hizmetli, (1) AĢçı ve evde bitkisel ürünler 

satıyor,(1) Sekreter, (3) Memur, (1) Çocuk bakıcısı, (1) HemĢire, (1) BulaĢıkçı 

Ģeklindedir. AraĢtırmamızda 26 katılımcı anne ile derinlemesine görüĢülmüĢtür. Bu 

görüĢme ise yarı yapılandırılmıĢ sorular ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Kullanılan gözlem ve 

görüĢme teknikleri aracılığı ile annelerle yapılan görüĢme sırasında çeĢitli veriler elde 

edilmiĢtir. Bu veriler bilgiler ıĢığında analiz edilerek oluĢturulan sayıtlıların denenmesi 

sağlanmıĢtır. Hayata dair temel becerilerin kazanıldığı 0-5 yaĢ arası döneminde, 

çocuğun en yoğun etkileĢim içerisinde olduğu annesinin bu sürece nasıl ve ne Ģekilde 

etki edeceği araĢtırmanın konusunu oluĢturmuĢtur. Konusu ise örneklemin oluĢumunda 

direk etkili olmuĢ ve araĢtırmanın anne üzerinden yürütülmesini sağlamıĢtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN BULGULARI ve YORUMLAR 

3.1. GÜMÜġHANE ÖRNEĞĠNDE ÇOCUĞUN SOSYALLEġME OLGUSU 

Çocuğun sosyalleĢme süreci bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren 

baĢlamaktadır. Bu süreçte bebeğin etrafında bulunan kuruluĢlar, kiĢiler, olaylar, olgular 

ve imkanlar bu süreci doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen araçlardır. Bu anlamda, 

sosyalleĢme sürecini etkileyen her türlü olası durum gözden geçirilmiĢtir. 

3.1.1. Örneklemin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Uyguluma kısmında öncelikli olarak örneklemimizi oluĢturan 0-5 yaĢ arası 

çocuğu olan, çalıĢan ve çalıĢmayan annelerin sosyo demografik özelliklerine 

değinilecektir. GümüĢhane‟ li ya da gurbetçi olan annelerin, yaĢ ve medeni durumunun, 

eğitim, meslek, çalıĢıp çalıĢmadıkları, mekansal ikameti, aile profilleri ve çocuk 

yetiĢtirme stratejileri, çocukların sosyalleĢme sürecini yakından ilgilendirmesi açısından 

önemlidir. GörüĢmeler sırasında bu etkenlere bağlı olarak farklı cevaplar alındığı ve 

farklı durumlarla karĢılaĢıldığı olmuĢtur. Bundan dolayı ana baĢlıklara geçmeden önce 

katılımcıların sosyo demografik özelliklerine yer verilecektir. 

3.1.1.1. Ġl Dağılımı 

Örneklemimizin iller dağılımına çalıĢan ve çalıĢmayan anne olarak ayrı ayrı yer 

verilmiĢtir. ÇalıĢan anne katılımcıların iller dağılımı aĢağıdaki tablodaki Ģekildedir. 
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Tablo 3.1. ÇalıĢan Annelerin Ġl Dağılımı 

Bakıldığı zaman; 13 çalıĢan anne katılımcıdan 6‟sının gurbetçi olduğu 

görülmüĢtür. Bir çalıĢan annenin ise GümüĢhaneli olduğu ancak GümüĢhane iline, 

Trabzon ilinden göç ettiği öğrenilmiĢtir.  

Göç ile gelen 7 çalıĢan anne katılımcının 5‟inin tayinden dolayı diğer ikisinin ise 

evlilikten dolayı GümüĢhane‟ ye göç ettiği öğrenilmiĢtir. Bu anlamda çalıĢan annelerde 

yatay hareketliliğin yaĢandığı görülmüĢtür. Aynı refah seviyesi içerisinde yer değiĢtirmeleri, 

çocukların sosyalleĢme sürecini olumsuz yönde etkilemeyecektir. 

ÇalıĢmayan anne katılımcıların iller dağılımı ise aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

KAT. NO DOĞUM YERĠ YAġADIĞI ĠL  

K/1 TRABZON GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/2 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/3 ERZĠNCAN GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

K/4 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/5 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/6 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/7 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/8 ANKARA GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

 K/9 AKSARAY GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

 K/10 TRABZON GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

K/11 KOCAELĠ GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

K/12 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/13 GĠRESUN GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 
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Tablo 3.2. ÇalıĢmayan Annelerin Ġl Dağılımı 

 

ÇalıĢmayan anne katılımcıların 5‟i gurbetçidir. ÇalıĢmayan 3 anne katılımcının ise 

GümüĢhaneli olduğu halde GümüĢhaneye faklı illerden göç ettikleri görülmüĢtür. Bu 

iller ise; Kayseri, Bursa ve Ankara‟ dır. 

KAT. NO DOĞUM YERĠ YAġADIĞI ĠL   

K/14 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/15 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/16 BURSA GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/17 SAKARYA GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

K/18 ANKARA GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/19 ERZURUM GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

K/20 GĠRESUN GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

K/21 IĞDIR GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

 K/22 ANKARA GÜMÜġHANE GURBETÇĠ 

 K/23 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/24 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/25 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 

K/26 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 



98 
 

Göç ile gelen 8 çalıĢmayan annenin 2‟sinin evlilikten dolayı, 1‟inin eĢinin 

tayininden dolayı diğer 5 çalıĢmayan annelerin ise buraya iĢ kurmak amacıyla ya da iĢe 

girmek maksadıyla geldiği öğrenilmiĢtir. Bu anlamda çalıĢmayan annelerde dikey 

hareketliliğin yaĢandığı ve refah seviyelerinin aynı kalmadığı, aĢağı ya da yukarı doğru 

hareket edebileceği bu durumun ise çocuğun sosyalleĢme sürecini olumsuz yönde 

etkileyebileceği söylenebilecektir. 

Buradan hareketle; çalıĢan annelerin göç ile gelen kısmının büyük çoğunluğunun 

yaĢamlarında yatay hareketliliğin yaĢandığı, çalıĢmayan annelerde ise dikey hareketliliğin 

yaĢandığı bu durumun çocuğu olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıĢtır. 

3.1.1.2. YaĢ ve Medeni Durumu 

YaĢ ortalamalarına bakıldığında çalıĢmayan anne katılımcılarımızın yaĢ alt sınırı; 

24‟tür. YaĢ üst sınır ise; 37‟dir. YaĢ ortalaması ise yaklaĢık olarak 28‟dir. ÇalıĢmayan 

anne katılımcılarımızdan 10‟unun evli olduğu, 2‟sinin eĢinden boĢandığı, 1‟sinin ise 

eĢinin ölü yani dul olduğu bilgisne ulaĢılmıĢtır.  

ÇalıĢan anne katılımcıların yaĢ alt sınırı; 25 iken yaĢ üst sınırı ise 36‟ dır.YaĢ 

ortalamasına bakıldığında ise, yaĢ ortalaması yaklaĢık olarak 30‟ dur. ÇalıĢan annelerin 

medeni halleri ise 9 katılımcının evli, 3‟ünün boĢanmıĢ, bir tanesinin ise dul olduğu 

öğrenilmiĢtir. 

Hem çalıĢan anne katılımcılarımızdan hem de çalıĢmayan anne 

katılımcılarımızdan 2 Ģer annenin evlilik nedeni ile GümüĢhane iline göç ettiği 

görülmüĢtür. Buradan da hareketle, evliliğin göçe neden olduğu söylenebilir.  

YaĢ ve medeni durum dağılımının, çocuğun sosyalleĢme sürecine dair 

katılımcıların, bazı duygu ve düĢünceleri üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢan 

veya çalıĢmayan annelerin yaĢlarının ilerledikçe, çocuk sayısında artıĢın yaĢandığı 

görülmüĢtür. Ayrıca yaĢ ilerledikçe buna bağlı olarak tecrübelerin arttığı, artan bu 

tecrübe ile de çocuğun geliĢim sürecinde daha esnek davrandıkları araĢtırma esnasında 

dikkat çeken bulgular arasında yer almaktadır. 

Dikkat çeken diğer bir bulgu ise katılımcılarımızın medeni durumlarının 

araĢtırmaya katılıp katılmayacakları hususunda yönlendirici bir etken olduğu noktasıdır. 
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Katılımcıların araĢtırmaya baĢlamadan önce verilen ön bilgiye istinaden özellikle 

çalıĢmayan annelerin verdikleri tepkileri Ģu Ģekilde olmuĢtur: “Ben evliyim. Eşime 

danışmam lazım. Bunu birileri dinleyecek mi? Benim için bir sıkıntı yok eşimle ilgili bir 

husus sorulacak mı? Benim çocuk yetiştirmem çok iyi. Çok disiplinli bir anneyim.” gibi 

sayabileceğimiz daha birçok tepki aldık. Bu tepkilere karĢı ikna gücü ile gönüllülük 

ilkesine bağlı kalarak görüĢmelere devam edilmiĢtir. Sosyolojik açıdan bakıldığı zaman, 

toplumsal yaĢantının, annelerin söylem ve yaklaĢımlarında farklılıklara neden olduğu 

görülmüĢtür. 

En eski tarihlerden itibaren çocuk bakımında ilk akla gelen kiĢi olarak anne 

görülmüĢtür. Ġlkel tarihlerden beri aile, erkek otoritesini meĢrulaĢtıran, toplumsal bir 

temel zemine oturtturulmuĢtur. Bu durum ise ataerkil bir yapının oluĢmasına neden 

olmuĢtur. Her olayda kadının erkeğe bağlı hareket ettiği görülmüĢtür. Cinsel iliĢkiden, 

en önemli hususlara kadar kadın erkeğe tabi olarak yaĢamıĢtır. Bu bulgularla ilgili daha 

önce yapılmıĢ binlerce araĢtırmalar mevcuttur (Connel, 1998: 169- 170). 

Dünyada da ülkemizde de gerçekleĢen toplumsal olaylarla birlikte köylerden 

kentlere doğru göç yaĢanmıĢtır. Bu göç olayı sadece mekansallıkta kalmamıĢtır. Aynı 

zamanda bulundukları sosyal mevki, itibar ve imkanlar niteliğinde de yer değiĢtirme 

meydana gelmiĢtir (Karaca Çakınberk, 2011: 34). Zamanla bu göç olayı ile birlikte 

ataerkil yapının esnediği görülmüĢtür. Bunun yanında bir de özellikle 1970 ve 

sonrasında çıkan kadın hareketleri de bu yapının yavaĢ yavaĢ çözülmesine imkan 

tanımıĢtır. Bu ve bunun gibi birçok olay, ataerkil yapının sarsılmasını, kırılmasını 

sağlamıĢtır. Ancak bu ataerkil yapı sarsılsa da günümüzde varlığını sürdürmektedir 

(Connel, 1998: 171). Ataerkil yapı geçmiĢten günümüze kadar varlığını farklı Ģekillerde 

de olsa devam ettirebilmiĢtir. Ancak bu karĢılaĢılan önemli olaylar toplumsal yaĢamda 

farklılaĢmalara neden olmuĢtur. Bu farklılaĢmalar erkeğin hegemonyasını eskiye 

nazaran kırmıĢ ancak yapılan çalıĢmada hala etkisini devam ettirdiği görülmüĢtür. 

3.1.1.3. Eğitim ve Meslek Durumu 

GümüĢhane ilinde okuma yazma oranlarına bakıldığında erkeklere göre kadınların 

okuma yazma oranları daha düĢüktür (Bostancı, 2004: 890). Kadınların bununla birlikte 

çalıĢma sahasına katılma oranları da erkeklere göre düĢüktür. 
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GümüĢhane ilinde iĢ imkanının az oluĢu, kadının erkeğe oranla iĢ hayatında daha 

geride kalmasına neden olmuĢtur. Son yıllarda GümüĢhane ilinin kalkınmasına yönelik 

hazırlanan stratejik planlar içerisinde; kadınlara eĢit imkanların sunulması, eğitim 

seviyelerinin yükseltilmeye çalıĢılması ve aynı zamanda kadınların statüsünün yüksek 

yerlere girmelerini sağlamakda yer almaktadır. Bunun için de öncelikli olarak okur- 

yazarlık ve beraberinde eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hususları hedef alınmıĢtır 

(ĠÖĠ, 2010-2014: 62). 

GümüĢhane ilinde iĢ hayatına katılabilecek 12 yaĢın üstündeki nüfusun oranı 

toplamda bakıldığında, % 63 iken bu durum kadınlar ile erkekler arasında oransal olarak 

farklılaĢmaktadır. Bu oranları ise erkeklerde; % 69 iken, kadınlarda ise % 57‟ dir. % 69 

luk oran içinde erkeklerin katılma oranı GümüĢhane merkezde % 50 iken, kadınlardaki 

% 57‟ lik katılma oranı içinde kadınların katılma oranı % 7‟ dir. Bu oranla da 

GümüĢhane ilinde kadının çalıĢma sahasına girme oranının oldukça düĢük olduğu 

görülecektir (DĠE, 2000: 107).  

GümüĢhane ili iĢ imkanlarının dar olduğu bir ildir. Bu anlamda çalıĢma 

sahalarının kısıtlılığı da özelllikle eğitim seviyeleri düĢük olan annelerin, bu sahalarda 

aktif olarak yer almalarını olumsuz etkilemiĢtir. Bu anlamda GümüĢhane ilindeki 

iĢletme sayıları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.3. DOKAP Bölgesi GümüĢhane Ġli 2013 Yerel ĠĢletme Sayıları 

Ġl ĠĢletme sayıları 

GümüĢhane 1.158 

Kaynak: TÜĠK, DOKAP Eylem Planı (2014-2018) kayıtlarından derlenmiĢtir. (Akt; TÜĠK, 2014-2018: 

35). 

GümüĢhane ilinde bu verilerden hareketle iĢletme sayılarının yetersiz olduğunu 

söylemek mümkün olacaktır. Var olan iĢletmelerde öne çıkan alanlar ise gıda ürünleri 

ve içecek imalatlarında, madencilik ve taĢocakçılığında ve en son olarak kimyasal 

madde ve ürünlerin imalatlarında daha fazla yoğunlaĢıldığı görülmüĢtür (Devlet 

Planlama TeĢkilatları [ DPT], 2006: 238). 
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26 Katılımcı anne ile gerçekleĢtirdiğimiz görüĢmelerin sonucunda eğitim ve 

meslek durumlarını değerlendirecek olur isek 13 çalıĢan katılımcımızdan 6‟sının lisans 

mezunu olduğu, 2‟sinin ön lisans mezunu olduğu, 2‟sinin lise, 2‟sinin ortaokul, birinin 

ise ilkokul mezunu olduğu öğrenilmiĢtir.  

13 çalıĢmayan anne katılımcımızdan, 1‟inin lisans mezunu, 2‟sinin ön lisans 

mezunu, 5‟inin lise mezunu, 1‟inin ortaokul mezunu, 4‟ünün de ilkokul mezunu olduğu 

öğrenilmiĢtir. Bu anlamda çalıĢan anne katılımcılarımızın çalıĢmayan anne 

katılımcılarımıza göre eğitim seviyelerinin daha yüksek olduğunu söylemek doğru 

olacaktır. 

ÇalıĢan annelerde göze çarpan bulgu, çalıĢan annelerin, eğitim seviyeleri ile 

çalıĢtıkları alanlar arasında bir paralelliğin olmasıdır. ÇalıĢan anne katılımcıların meslek 

ve eğitim eĢleĢtirmelerine bakıldığında, lisans mezunu olan katılımcıların, hemĢire 

memur, müdür, öğretmen, sosyolog olarak çalıĢtığı, ön lisans mezununun memur olarak 

çalıĢtığı, lise mezunlarının, bulaĢıkçı ve sekreter olarak çalıĢtıkları, ortaokul mezununun 

lokantaya yemek yapımı ve bitkisel ürün sattığı, ilkokul mezunlarının ise hizmetli ve 

bebek bakıcılığı yaptıkları öğrenilmiĢtir. AĢağıda çalıĢan anne katılımcılarımızın 

bazılarının eğitim ve meslek durumlarını ifade eden görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

“Ortaokul mezunuyum. Lokantaya yemek hazırlıyorum. Dükkana evde 

yemek yapıp gönderiyorum. Ne kadar? 450 tl gibi gelir elde ediyorum. Bir de 

Ersa var ya bitkisel ürün işte onlardan satıyorum. Bu ay başladım. İlk buna 

da…”(K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün Satıcılığı, 

Erzincan, Gurbetçi, Zengin ) 

“İlkokul mezunuyum. Kendi evimde çocuk bakıyorum. Ne benimkini ondan 

ayırırım ne de o çocuğu benimkinden ayırıyorum. Kendi evimde 

çalışıyorum.”(K/1: 36, Evli, İlkokul, Bebek Bakıcısı, Trabzon, Gümüşhaneli, 

Zengin ) 

“Üniversite mezunuyum. Yazı işlerinde Müdür olarak çalışıyorum. Daha 

önce farklı alanlarda da çalıştım.” (K/10: 35, Evli, Lisans, Müdür, Trabzon, 

Gurbetçi, Zengin) 

“Ön lisans ama üniversiteyi bitirmek üzereyim. Memurum. Valilik 

Planlamada Kamu alanında çalışıyorum.” (K/7: 29, Lisans, Memur, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin) 
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ÇalıĢan annelerin görüĢmeler sırasında verdikleri cevaplardan elde edilen 

verilerde; eğitim seviyesinin çalıĢtıkları alanları etkilediği açıkça ortaya 

konulmuĢtur. 

Diğer bir önemli husus ise annelerin çalıĢıp çalıĢmamaları ile eğitim durumları 

arasında iliĢkisinin olup olmadığı durumudur. ÇalıĢmayan annelerin eğitim 

seviyelerinin genel anlamda çalıĢan annelerin eğitim seviyelerine göre daha düĢük 

olduğu görülmüĢtür. 

AĢağıda çalıĢmayan annelerin eğitim ve meslek durumlarına iliĢkin görüĢme 

verilerine yer verilmiĢtir. 

“ İlkokul mezunuyum. Hayır çalışmıyorum. Daha önce evlenmeden önce bir 

ara Ak partinin bürosunda çalıştım. Evlendikten sonra hayır çalışmadım. Bir 

mesleki imkanım olsaydı çalışırdım. Düşünüyorum, mesela yani çocuğun 

istediğini, kıyafetleri alamıyorum. Bazen diyorum çalışırsam olursa işim 

çocuğuma daha iyi bir gelecek sağlarım. Diyorum.” (K/17: 25, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul) 

“ Şu anda bebeğim var çalışamazdım. Ama mesleğim olsa çalışırdım. 

Hissetmiyorum. Çünkü ben eşimin maaşını alırdım diye düşündüm. Ya 

hissetmedim. Ama nasıl hissederdim. Keşke bende okusaydım da bir meslek sahibi 

olsaydım. O zaman çalışırdım” (K/26: 37, Dul, İlkokul, Çalışmayan Anne, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul) 

Katılımcılarla görüĢme esnasında elde edilen veriler yukarıda verilmiĢtir. Bu 

veriler doğrultusunda Ģu da söylenebilir. Özellikle çalıĢan annelerin eğitim seviyeleri 

yüksektir. Eğitim seviyelerinin yüksek olması, annelerin çalıĢma hayatına girip 

girmemesini de yakından etkilemiĢtir. ÇalıĢmayan annelerin söylemleri de bu 

doğrultuda olmuĢtur. Özellikle hem anne olması hem de çalıĢıyor olması kadına birçok 

sorumluluk yüklerken buna nazaran kadının bu durumu tercih etmesinde de seçici 

davranmasına neden olmuĢtur. ÇalıĢmayan annelerin çoğunluğu mesleki imkanları 

dahilinde çalıĢmayı tercih edecekleri yönünde görüĢler bildirmiĢtirler. 

Bu duruma genel olarak bakıldığında, çalıĢmayan 13 katılımcıdan 3‟ünün mesleki 

imkanları olması halinde dahi çalıĢmayı istemediklerini, diğer 10 katılımcının ise 

mesleki imkanlarının bulunması halinde kesin olarak çalıĢacağı Ģeklinde görüĢleri 

alınmıĢtır. ÇalıĢmayan anne katılımcıların, çalıĢma isteğine iliĢkin görüĢlerine daha 
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önce yer verilmiĢtir. ÇalıĢmayan annelerde, çalıĢmayı istemediklerine iliĢkin anne 

görüĢüne aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 “ Ben mi yok çalışmadım girmek istersem torpille felan babam iyi yerlerde 

gelebilirim. Bir yerlerde ama öyle fikir aklımdan geçmedi keşke okusaydım diye 

istesem bir yerlerde çalışırım. Çalışan anneler karşıyım. Yani çoluğu çocuğu zer 

sefil başkalarının elinde yedikleri belli değil, uyku saatleri değil mesela benim 

apartmanımda bir çocuk var sabah bakıyorum bakıcıya getiriyor. Çocuk 2 

yaşında çocuk uykulu uykulu kafası bir o tarafa düşüyor. Bir bu tarafa. Yaz, kış 

getiriyor. Sıcak yatağından çıkıyo geliyo. Bakıcıya bırakıp gidiyo. Öyle bir 

çocuğum olsun da istemezdim. Yani böyle bir hayatım olsun istemezdim.” (K/18: 

24, Evli, Ortaokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gümüşhaneli, ) 

Annelerin eğitim ve meslek durumlarının çocuk yetiĢtirmede, çocuğun 

sosyalleĢmesi sürecinde yakından iliĢkili olduğu, görüĢmecilerle ve katılımcılar yapılan 

görüĢme sırasında net bir Ģekilde fark edilmiĢtir. Bu iliĢki tüm araĢtırmanın her 

boyutunu detaylı olarak ortaya koyacaktır. SosyalleĢmenin bir bütün olması sebebiyle 

bu süreçte annenin eğitim ve özellikle meslek durumunun, bu sürecin her alanını 

etkilediği görülmüĢtür. Ġlerleyen bölümlerde annenin çalıĢıyor olup olmaması, mevcut 

durumla ayrı ayrı iliĢkilendirilerek ortaya konulacaktır. 

3.1.1.4. ÇalıĢma Alanları 

AraĢtırmamızda çalıĢmayan anneler, ev iĢleri ve çocuk bakımı ile ilgilenen kesimi 

oluĢtururken, çalıĢan anneler ise ev dıĢı ücretli iĢ sahasında çalıĢan ve aynı zamanda da 

ev iĢleri ve çocuk bakımında ilgili kiĢi olarak görülen kesimi oluĢturmaktadır. 

13 çalıĢan anne katılımcının 4‟ünün özel sektörün farklı alanlarında çalıĢıyorken, 

9‟u ise kamusal alanın farlı alanlarında çalıĢmaktadır. Özel sektörde çalıĢan annelerin 

eğitim seviyeleri kamu sektöründe çalıĢan annelere göre oldukça düĢüktür. Özel 

sektörde çalıĢan anne katılımcılarımızın çalıĢma alanları ise; sekreterlik, çocuk 

bakıcılığı, bulaĢıkçılık ve özel bir dükkana yemek yapımı iĢidir. Özel sektörde çalıĢan 

annelerin bu sektöre giriĢlerinin nedenlerinin baĢında eğitim seviyelerinin düĢük olması 

gelmektedir. Kamusal alanda çalıĢan annelerin çalıĢtıkları alanlar ise memur, hizmetli, 

öğretmen,hemĢire, sosyolog ve müdürlüktür. 

Özel sektörde de kamu sektöründe de çalıĢan 13 katılımcı anneden 12‟si iĢverenin 

çocuk bakımı ile ilgili anlayıĢlı ve esnek davrandığı yönünde görüĢ bildirirken sadece 
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çalıĢan bir annenin amirinin çok anlayıĢlı olmadığı yönünde fikri alınmıĢtır. ÇalıĢan 

annelerin çalıĢma alanlarındaki mesai saatlerinin, çocuğun sosyalleĢmesi açısından çok 

uygun olmadığı Ģeklinde katılımcılardan bilgiler alınmıĢtır. AĢağıda bununla ilgili 

katılımcı görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

“Çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz. O konularda baya zorlanıyoruz. Öğle 

saatlerine yetişmek, çocuklarımıza zaman ayırmak, öğle zamanlarında 1 saate 

gidip geri dönmemiz1,5 saat olsa bence daha iyi “ (K/2: 36, Evli, Ortaokul, 

Hizmetli, Gümüşhane, Yoksul ) 

“ Nöbetler gece olduğu için çocuğum babaannesi ile kalıyor. Eşim zaten 

yok. Eşim uzakta. Eşişm ile ayrıldıktan sonra babaannesi ile kalıyor. Ama gene de 

içim el vermiyor. Gece benle uyumasını isterdim.” ( K/11: 30, Boşanmış, Lisans, 

Hemşire, Kocaeli, Gurbetçi, Zengin)  

“Çok uzun çalışıyoruz. 3‟ e kadar falan çalışsak daha iyi olur. Çocuk 

gelişimi açısından” (K/8: 29, Evli,  Lisans, Memur, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

“Çalışma saatlerinin çocuk bakımı için uygun zaman dilimleri olduğunu 

düşünmüyorum. Çünkü çocuklar üçte çıkıyorlar. Biz 5-6 ya kadar çalışıyoruz.Bu 

yüzden çünkü gerçekten ciddi problem.” (K/7: 29, Evli, Lisans, Memur, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

ÇalıĢan annelerin çalıĢma alanları açısından bakıldığında; eğitim seviyesi yüksek 

annelerin kayıtlı iĢleri terch ettikleri, eğitim seviyeleri düĢük annelerin ise kayıt dıĢı, 

düĢük ücretli iĢleri tercih ettikleri görülmüĢtür. ÇalıĢan 13 anneden 3‟ünün kayıt dıĢı 

olarak çalıĢtığı öğrenilmiĢtir. Eğitim durumlarına bakıldığında; ilkokul, ortaokul ve lise 

düzeylerinde oldukkları bilgisine ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢtıkları iĢler ise; yemek yapımı ve 

bitkisel ürün satıcılığı, bebek bakıcılığı ve bulaĢıkçılıktır. GümüĢhane ilinde iĢletme 

sayılarının yetersizliği kayıt dıĢı çalıĢmanın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Kayıt 

dıĢılık genel manada “ geliĢmekte” olan ülkelerde ve illerde kendini çok fazla 

göstermektedir. 

Tablo 3.4. Türkiye‟ De Yıllar Ġtibari Ġle Kayıt DıĢı Ġstihdamın Seyri 

Yıl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Eylül 

Oran(%) 50,14 48,17 46,97 45,97 43,50 43,6 44 

Kaynak: TÜĠK, GümüĢhane Ticaret ve Sanayi odası 2011 kayıtlarından derlenmiĢtir (Akt; Ticaret ve 

Sanayi Odası[ TSO], 2011: 43). 
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Genel anlamda elde edilen verilerden hareketle çalıĢan kadınların çalıĢtıkları 

alanlardaki amirlerinden memnun oldukları bilgisine ulaĢılmıĢtır. Bu memnuniyetin 

çocuk yetiĢtirme sürecine oldukça olumlu etkileri mevcuttur. Sadece mesai saatlerinin 

yeterli olup olmaması hususunda çalıĢan annelerin memnuniyetsiz oldukları 

görüĢlerinden elde edilmiĢtir. ÇalıĢan annelerin çalıĢtıkları alanlarla ilgili yaĢadıkları 

problemlere iliĢkin elde edilen bulgular, aile kısmında annelik stratejileri kapsamında 

detaylandırılacaktır. 

3.1.1.5. Kentte Mekansal Konum  

Katılımcıların, kentte mekansal konumlanıĢlarına çocuğun sosyalleĢmesi 

açısından, değinilecek birçok noktası vardır. Ailelerin mekansal konumlanıĢı çocuğun, 

hem geliĢimsel özelliklerine hem de onun sosyalleĢmesine etki ettiği görülmüĢtür. 

Özellikle oturdukları mevkide parkın olup olmadığı, oyun sahalarına evin yakın olup 

olmaması ve çocuğun bu alanlara götürülmesi arasında bir bağın olduğu görülmüĢtür. 

GümüĢhane ilinin küçük ve dağlık bir bölge olması ve geliĢen bir il olması, genel 

anlamda büyük Ģehirlere nazaran çoğu Ģeyden çocukların mahrum kalmalarına neden 

olmuĢtur. ÇalıĢan anne katılımcılarımızın ve ücretsiz ev emekçisi anne 

katılımcılarımızın çocuklarını sosyal geliĢimleri açısından çevrelerindeki aktivite 

alanlarına götürme dereceleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna iliĢkin anne görüĢlerine aĢağıda 

yer verilmiĢtir. 

“Yok, ya çocuklar için faaliyet, hiçbir şey yok. Ya sadece park var oda 

çocuğa yetmiyo hani aktivite yok bekliyoruz şenlik olsun falan oda bu sene hiç 

yok. Geçen sene vardı. Şuraya park kuruldu. Güzeldi. Merkezde oturuyorum. 

Hayır. Yok. Sadece park var. Günde iki üç defa getiriyoruz.” (K/9: 28, Evli, Ön 

lisans, Memur, Aksaray, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Merkez ama yeni ismi değişti bilmiyorum şu anda herhangi bir aktivite 

alanı yok. Bir aydır ordayım parkımız falan yok şu anda yani haftalık bir haftada 

bir zaman geliyor iki haftada bize uzak olduğu için sürekli götüremiyorum (K/ 2: 

36, Evli, Ortaokul, Hizmetli, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“ Kentin merkez çamlıca mahallesinde oturuyorum. Çocuğumuzun gelişimi 

açıcından etkinlik yetersiz. Maalesef tek aktivitemiz piknik ve parka götürebilmek. 

Apartmanın yakınında bir park var. haftada bir kere götürebiliyorum. Seviyor da 

guduk.” (K/6: 28, Evli, Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 
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Mekansal açıdan çalıĢan anneler ile çalıĢmayan anneler arasında özellikle 

çocuklarını oturdukları mevkilerdeki aktivite alanlarına götürmeleri açısından çok 

büyük bir farklılık gözlenmemiĢtir. 

Katılımcılarla görüĢme esnasında aktivite alanı olarak sadece parkın var olduğu 

yönünde görüĢmeler kaydedilmiĢtir. ÇalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin ortalama 

olarak haftada iki üç kez çocuklarını parka götürdükleri öğrenilmiĢtir. Annenin çalıĢıyor 

olması çocuğunu parka götürme sıklığını çalıĢmayan annelere oranla etkilemediği 

görülmüĢtür. Çoğu çalıĢan annenin mesai dıĢında çocuklarını parka götürmesi, 

çalıĢmayan annelerin ise ev iĢleri dıĢında çocuklarını parka götürmeye çalıĢması her iki 

tarafın da çocuklarını parka götürmeleri açısından farklılığın oluĢmasına engel olmuĢtur. 

Genel anlamda GümüĢhane ili merkez 10 mahallesinden oluĢan küçük bir yapıya 

sahip olan, annelerin çalıĢmasını imkansızlıktan dolayı kısıtlayan, tek türden ev 

yapılarına sahip olan, sosyalleĢmenin de istenilen düzeyde gerçekleĢebilmesinde 

yetersiz kalan bir ildir. Bu anlamda annelerin GümüĢhane iline iliĢkin memnuniyet 

dereceleri de araĢtırmamız içerisinde yer almıĢtır. Özellikle çocukların 

sosyalleĢebilmesi hususunda annelerin oturdukları mevkilerden memnun olup 

olmadıkları araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢan anne katılımcılarımızın çoğunluğu, genel anlamda GümüĢhane ilinde 

yaĢamalarından memnun oldukları sadece 2 annenin memnun olmadığı görüĢmeler 

neticesinde elde edilmiĢtir. Ancak çocuğun sosyalleĢmesi açısından 13 çalıĢan anne 

katılımcımız, GümüĢhane ilinin yetersiz olduğunu düĢünmektedir. 

“Ya hiç gelmiyor. Hep aynı kalıyor. Çocuklar için gidip gezecekleri bir yer 

yok. Varımız yoğumuz bir şamatamız var.” (K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek 

Yapımı ve Bitkisel Ürün Satıcılığı, Erzincan, Gurbetçi, Zengin ). 

“ Doğma büyüme buradayım, tabi ki memnun değilim, çocuğun sosyal 

açıdan iyi bir il olmadığını düşünüyorum.” (K/7: 29, Lisans, Memur, Gümüşhane) 

“ Hayır. Memnun değilim. Mesela yüzme havuzu felan yeni açıldı. Ben 

buraya ilk geldiğimde yoktu. Hani daha fazla etkinlik felan yapılabilir. ”(K/13:  

32, Dul, Lisans, Öğretmen, Gresun, Gurbetçi, Zengin) 

ÇalıĢmayan 13 katılımcı anne , GümüĢhane ilinden memnun olup olmamalarına 

iliĢkin çok farklı cevaplar vermiĢtirler. 2 çalıĢmayan anne görüĢmeci hem genel 
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anlamda yaĢadıkları GümüĢhane ilinden hem de çocuğunun sosyalleĢmesi yönünden 

GümüĢhane ilinden memnun olmadıklarını dile getirmiĢtirler. 

“ Memnun değilim. Hiçbir yönden memnun değilim. Hem kendi açımızdan 

soysal aktivitesi yok, gezecek yer yok. Doğru düzgün bir şey yok. Çocuk açısından 

da hiçbir sosyal aktivite yoktur. Gezdireceğimiz bir park yok bir sahili yok.” 

(K/14: 29, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Kayseri, Gümüşhaneli, Yoksul )  

ÇalıĢmayan 6 anne katılımcı ise hem kendi açılarından hem de çocukların sosyalleĢmesi 

açısından GümüĢhane ilinin uygun bir il olduğu düĢüncelerini paylaĢmıĢtırlar.  

“ Memnunum. Evet bence çok uygun okula geliş gidiş açımızdan parkta 

olsun her yerde rahatız, çalınacak korkumuz yok, güvenli yani arkadaşlar 

açısından da çok iyi.” (K/23: 28, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin ) 

ÇalıĢmayan 5 anne katılımcı ise; genel anlamda GümüĢhane ilinden memnun 

olduklarını ancak çocuğun sosyalleĢmesi açısından GümüĢhane‟ den memnun 

olmadıklarını dile getirmiĢtirler. 

“ ilk geldiğimde memnun değildim. Ama şu anda memnunum seviyorum. 

Küçük şehir, hani sıkmıyor. En azından istediğimizi yapabiliyorum. Geldiğim 

yerde hiç gezemiyordum. Burada en azından burada gezebiliyorum yani. 

Çocuklar için faaliyet hiç bir şey yok bekliyoruz ki şenlik olsun falan. O da bu 

sene hiç yok geçen sene vardı. Şuraya park kuruldu güzeldi.” (K/22: 28, Evli, 

İlkokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

YaĢamaları ve çocuğun sosyalleĢmesi açısından GümüĢhane iline ve oturdukları 

mevkilere yönelik memnuniyetlerine iliĢkin elde edilen verilerden hareketle Ģunlar 

söylenebilir. ÇalıĢan annelerin GümüĢhane ilinden, çoğunluğunun memnun olduğu 

ancak çocuğun sosyalleĢmesi açısından ise yetersizliğinden dolayı çoğunluğunun 

memnun olmadığı görülmüĢtür. ÇalıĢmayan annelerde bu durum oldukça farklılık 

göstermiĢtir. Çok az bir kısmının hem yaĢamalarına iliĢkin hem de çocukların 

sosyalleĢmesine iliĢkin GümüĢhane ilinden memnun olmadıkları öğrenilirken, yarısının 

ise her iki açıdan da GümüĢhane ilinden memnun oldukları, geriye kalan az kısmının ise 

yaĢantıları açısından ideal bir Ģehir olmasına rağmen çocukların sosyalleĢmesi açısından 

oldukça yetersiz bir il olduğuna iliĢkin görüĢlerine ulaĢılmıĢtır. GümüĢhane ili 

çocukların sosyalleĢebilmesi için gerekli zengin uyarıcıya sahip bir il değildir. Genel 

anlamda çalıĢan anneler bu hususta mutabakata varırken çalıĢmayan annelerde 
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farklılaĢmalar gözlemlenmiĢtir. Bu fark, GümüĢhane‟nin yetersizliğine rağmen 

çalıĢmayan annelerin aslında içinde bulundukları mevkilerin yetersizliğini yok 

saymaları ve bu süreçteki aksaklıkları görmemeleri anlamına gelmektedir. Buna karĢın 

çalıĢan anne katılımcıların ise çok az bir kısmının bunu yok saydığı ve bunda da 

GümüĢhane ilinin güvenli bir il olmasının çocuk yetiĢtirmek adına daha önemli 

olduğunun vurgusunda bulunarak bu durumu savundukları görülmüĢtür. 

3.1.1.6. Aile Profilleri  

Çocuğun içinde bulunduğu aile yapısı, çocuğun sosyalleĢmesini, geliĢimsel 

özelliklerinin oluĢmasını, hayata olan bakıĢını, yaĢantı Ģeklini, seçeceği mesleğini, 

edindiği arkadaĢlarını, okuduğu okulu ve daha sayabileceğimiz birçok alanını yakından 

etkilemektedir.  

Aile, sosyalizasyon sürecine katkıda bulunan ve toplum bilimcilerinin 

çoğunluğunca “sosyalleĢme ajanları” olarak tanımlanan grup ve kurumların baĢında 

gelen ve çocuklarının sosyal geliĢimini birinci dereceden etkileyen kurumların baĢında 

gelmektedir (Newman, 2013: 13). Bebeğin gözlerini ilk açtığı ortam olan aile, bebeğin 

hayata dair ilk edinimlerini kazandıran ve sosyal ortam olma özelliği taĢıyan bir 

kurumdur. Bebeğin hayata dair ilk referans aracı annesidir. 

Aile içinde bireyler arası etkileĢimlerin yoğun ve olması gerektiği gibi yaĢanması 

bebeğin gözlerini açtığı andan itibaren katılacağı sosyalleĢme sürecine baĢarılı bir 

Ģekilde girmesini sağlayacaktır (Gürün, 1984: 157). 

Örneklemimizle yaptığımız görüĢme ve gözlemler sayesinde aile profilleri 

çözümlenmiĢ ve bazı bulgular elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢan ve çalıĢmayan 0-5 yaĢ arasında çocuğu olan anneler içinde bulunduğu 

kültürel ve sosyal yapıları, kurdukları aile yapıları, aile içerisinde ki iliĢkileri tutumları 

görüĢmeler esnasında öğrenilmiĢtir. Genel olarak araĢtırma esnasında kaydedilen 

verilerden yola çıkılarak elde edilen sonuçlara göre, ailelerin genelinin çekirdek aile 

özelliği gösterdiği görülmüĢtür. ÇalıĢan, dul ve boĢanan iki annenin geniĢ aile içerisinde 

yaĢadığı, bir de kısa zamana kadar çalıĢan bir annenin de geniĢ aile tipi özelliği 

gösterdiği öğrenilmiĢtir. GeniĢ aile özelliği taĢıyan aile profiline iliĢkin çalıĢan anne 

görüĢüne aĢağıda yer verilmiĢtir. 
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“ Biz babaanneyle beraberdik. 5 sene beraber durduk daha yeni ayrıldık 8 

ay oldu. Ayrıldıktan sonra uykuyu, yemeyi ancak ayarlayabildik. Çünkü büyüğün 

yanında olmuyor. Sen ne söylüyorsan büyük daha aksini söylüyor. Şimdi iyiyiz. 

Ama şimdi 9: 30 da en geç 10:00‟ da ikisi de uyuyor (K/3: 25, Evli, Ortaokul, 

Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün Satışı, Erzincan, Gurbetçi, Zengin ) 

ÇalıĢan annelerde çalıĢtıkları için artan sorumluluklarında ev bakımı, çocuk iĢleri 

ve çocuk bakımında eĢlerinin bu sorumluluklarını paylaĢmalarına iliĢkin genel anlamda 

bakıldığında, 13 katılımcıdan 4‟ünün eĢinin bulunmadığı öğrenilmiĢtir. Geriye kalan 9 

katılımcıdan ise sadece bir tanesinin hiçbir sorumluluğu paylaĢmadığı diğer  

katılımcının ise bu sorumlulukları eĢlerinin paylaĢtıkları görüĢme esnasında 

kaydedilmiĢtir. Bu sorumlulukları paylaĢan 8 katılımcı eĢlerinin de sadece yardımcı 

niteliğinde sorumlulukları paylaĢtıkları öğrenilmiĢtir. Buna iliĢkin görüĢlere aĢağıda yer 

verilmiĢtir. 

“ Çocuk bakımında ilk akla gelen anne, çocuğumun şimdi yemeğini… vs 

hazırlarken bende tamamen ben, ama ilgi boyutu ise tamamen babada. Anne 

olarak ilgi ben veremiyorum. Çamaşır, yemek hazırlamada, temizliklerini 

yaparken de hazırlanma tamamen bende ama ben bunları yaparken de mecburen 

onlarla ilgileniyor. Ben çocuklarıma ilgi veremiyorum.” (K/10: 35, Evli, Lisans, 

Müdür, Trabzon, Gurbetçi, Zengin ) 

“ İlk akla gelen ben ya şöyle bir şey % 60 ben yapıyorsam % 40 ta eşim 

yapıyor. % 50 ye % 50 desem olmayacak. “ (K/8: 29, Lisans, Memur, Ankara, 

Gurbetçi, Zengin ) 

“ Tabiî ki çocuk bakımında ilk akla gelen kişi benim. Ev işleri ve çocuk 

bakımın da % 75 oranında yük bende. Çocuğun zaruri ihtiyaçlarını ben 

karşılıyorum. Oyunu babası yapıyor. Yani tek forvet değilim ama idare derecede 

baba da bana yardımcı oluyor. Dediğim gibi % 25 ancak yardım ediyor. 

Çalışmam eşimle ev işlerinde ve çocuk bakımında sorumluluklarımızı tamamıyla 

eşit paylaşmamızı sağlamıyor. Eşim yardımcı konumunda sadece”( K/6: 28, 

Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

EĢi bulunmayan anne katılımcıların çocukla ilgili sorumluluklarını, kendi 

ebeveynleri ile ve eĢinin ebeveynleri ile paylaĢtıkları görülmüĢtür. Bunla ilgili anne 

görüĢüne aĢağıda yer verimiĢtir.  

“ Aile içerisinde önceden eşimdi. Şimdi kayınvalidem saolsun. Ama ilk akla 

gelen benim tabiki.” ( K/11: 30, Boşanmış, Lisans, Hemşire, Kocaeli, Gurbetçi, 

Zengin ) 
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“ Annem. Ama ilk etapta ben. Geiş aile. Kaynanam var.annem var. 

Kardeşlerim var. Genellikle hafta sonları beraber, ortak zaman geçirebiliyoruz. O 

da benim sınav okuma zamanım değilse.” ( K/13: 32, Dul, Lisans, Öğretmen, 

Gresun, Gurbetçi, Zengin ) 

Kadının değiĢimi, toplumsal değiĢimlerle birlikte gün yüzüne çıkmıĢtır. Kadının 

sanayileĢme ve endüstriyeleĢme ile birlikte ücretli iĢçi olarak tarih sahnesinde yer aldığı 

görülmüĢtür. Kadını ev iĢleri ve çocuk bakımı ile ilgili sorumluluklarını, girdiği her 

alana taĢımıĢtır. Ücretli olarak çalıĢmaya baĢlamasının yanında bu sorumlulukları da 

devam etmiĢtir. Ev içinde her türlü ev iĢinde, çocuk bakımında görevli olan kadın, 

sanayileĢme ile birlikte ücretli olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu durum kadının eskiye 

oranla sorumluluklarının artmasına neden olmuĢtur (Connel, 1998: 189). ÇalıĢan kadın 

iĢinde kendini geliĢtirme, evinde çocuğunu yetiĢtirme ve kocasına karĢı ideal eĢ olma 

çabasını göstermek zorunda kalmıĢtır. Ev iĢlerinde de çocuk bakımında da birincil 

nitelikte kadını etkin kılmıĢtır (Gündoğdu Kıran, 1998: 124). Annenin çalıĢması kadına 

verilen rol ve sorumlulukları ortadan kaldırmamıĢtır.  

Kadınlara ev dıĢında ücret karĢılığında çalıĢsalar bile ev içindeki iĢlerini yapacak 

kiĢiler olarak görülmüĢ ve aynı zamanda, ülkenin refah düzeyine katkıları da bu oranla 

hiç dikkate alınmamıĢtır. Ev iĢi ve çocuk bakımı kadının asli görevi olarak görülürken 

sanayileĢme ile birlikte erkeklerin de ev iĢlerinde ve çocuk bakımında kadına yardımcı 

olması asli görevi olmamakla birlikte sadece ona yardımcı niteliği kazandırmıĢtır 

(KSSGM, 1998: 50-51). 

ÇalıĢmayan annelerin, eĢlerinin ev bakımı ve çocuk bakımında sorumlulukları 

paylaĢmalarına iliĢkin genel anlamda 13 katılımcı annenin 3‟ünün eĢinin olmadığı 

geriye kalan 10 anneden 5‟inin eĢinin sorumluluklarını paylaĢmadığı, diğer 5 

katılımcının ise eĢlerinin sorumluluklarını paylaĢtıkları Ģeklinde görüĢlerine ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmayan annelerle görüĢmeler esnasında elde edilen verilere aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Çocuk ve ev bakımında eĢlerinin yardımcı olmadığını sadece kendilerinin bu 

sorumlulukları yerine getirdiğini söyleyen anne görüĢleri aĢağıdadır. 

“ Paylaşmaya çalışıyorum ama fark etmeyip hep ben yapıyorum eşim 

sadece para getiriyor.”(K/23: 28, Lise, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin ) 
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“Anne yani ben ilgileniyorum, eşim geceleri çalışıyor. Gündüzleri uyuyor. 

Fazla olmuyor. Geceleri çalışıyor. Gündüzleri uyuyor.” ( K/15: 30, Lise, 

Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

Çocuk ve ev bakımında eĢinin kendisi ile bu sorumlulukları paylaĢtıklarını 

düĢünen görüĢmecilerin görüĢme verileri, genel itibari ile sorumlulukları çok az 

paylaĢtıkları yönünde olmuĢtur. Bu görüĢme verilerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ İkimiz de ilgileniyoruz ama tabiî ki anne, eşim evet yardımcı oluyo yani 

şey değil. Çocuğa ben bakıyorum ama o da ilgileniyor.” ( K/20: 27, Evli, Ön 

Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ İlgilenmede mi? Sadece benim evet % 30 diyebilirim. Sadece çünkü hafta 

sonları eşimi görebiliyorum. Geri kalan kısım bende. Çok az görüyorum ki eşimi 

seyahat ettiği için…” (K/19: 32, Evli, Lisans, Çalışmayan Anne, Erzurum, 

Gurbetçi, Yoksul ) 

EĢi olmayan 3 annenin ise genel itibari ile aynı çalıĢan anneler gibi kendi 

ebeveyni ve eĢinin ebeveyni ile sorumlulukları paylaĢmaya çalıĢtıkları öğrenilmiĢtir. 

AĢağıda buna örnek teĢkil edecek anne görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

“ İlgilenmede benim. Kızlarımla babaannesi, dedesi hepsi ilgileniyor. Ha 

onlardan zannettim tabi ben ben.” ( K/25: 32, Boşanmış, Ön lisans, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Yoksul) 

“İlk ben annesi ben ilgileniyorum. Dayısı ilgileniyor.” ( K/24: 27, 

Boşanmış, Lise,  Gümüşhane, , Gümüşhaneli, Yoksul )  

Genel anlamda görüĢmeler esnasındaki verilere bakılacak olur ise elde edilen 

bulgu; çalıĢan annelerin çoğunluğunun eĢlerinin, ev iĢleri ve çocuk bakımında bu 

sorumlulukları paylaĢtıkları, çalıĢmayan annelerin ise yarısının eĢlerinin ev iĢleri ve 

çocuk bakımında bu sorumlulukları paylaĢtıkları öğrenilmiĢtir. Annelerin görüĢme 

esnasında uyandırdığı intiba ise eĢlerinin ev iĢleri ve çocuk bakımında kendileri ile bu 

sorumlulukları çok az Ģekilde paylaĢtıkları Ģeklinde olmuĢtur. 

Verilerden  hareketle de Ģu bulgu elde edilmiĢtir. Erkeklerin çalıĢma hayatına 

giren kadınlara sadece yardımcı pozisyonda bu sorumlulukları paylaĢtıkları, ancak aynı 

konumda olmalarına rağmen sorumlulukları eĢit paylaĢmadıkları görülmüĢtür. Bu 

durumda çocuğun sosyalleĢme sürecinde çalıĢan annelerin bir sürü sıkıntı ile baĢ baĢa 

kalmasına neden olmuĢtur. 
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Türkiye‟ nin yakın geçmiĢine bakıldığı zaman sanayileĢme ile birlikte insanların 

bilinç düzeyinin arttığı görülmüĢtür. Kadının iĢ hayatına girmesiyle doğurganlık oranı 

azalmıĢtır. Refah düzeyi artmıĢtır. Türkiye‟nin sanayileĢmesinde özellikle 1990 öncesi 

çalıĢan kadınların çoğunluğunun yüzdesi tarım sektöründe aile içinde çalıĢırken, 

zamanla eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte kadın, ev dıĢında da çalıĢma hayatına 

girmiĢtir. Bu durum erkeğin otoritesini yavaĢ yavaĢ kırmıĢtır (Çilingiroğlu, 1998: 138-

139). Kadının çalıĢma sahnesine girmesi refah seviyesini artırmıĢ olsa da aynı zamanda 

birçok sorumlulukla da kadının baĢ baĢa kalmasına da neden olmuĢtur. 

Öncelikli olarak sosyalleĢmenin, baĢarılı bir Ģekilde yürütebilmesi için aile içinde 

bireylerin kendilerini iyi hissetmeleri gerekmektedir. Özellikle aile içindeki bireylerin 

birbirleri üzerinde, sosyalleĢme sürecinde yönlendirici etkileri vardır. Bunun 

farkındalığı ile ilk önce bu kiĢiler kendilerini iyi hissetmelidir. Özellikle yönlendirici 

olan anne- baba kendi aralarında çocuğa karĢı tutarlı davranmalıdırlar (Davis, 1990:96-

97). Sosyalizasyon sürecinin baĢlangıcı, ilk sosyal ortam olan ailede baĢlamaktadır. 

Ailenin bu süreci etkileme süresi ise uzun bir dönemi kapsamaktadır (Akyüz, 2008: 

132). 

Annelerin, aile içinde çocuk yetiĢtirme hakkında eĢi ile aynı düĢünme konusunda; 

çalıĢan annelerden 4‟ünün eĢinin olmadığı öğrenilmiĢtir. 9 çalıĢan annenin 7‟sinin 

çocuk yetiĢtirme ile ilgili eĢi ile aynı düĢünmediği, geriye kalan 2 katılımcının ise eĢi ile 

aynı düĢündüğü öğrenilmiĢtir. 

EĢi olmayan annelerin ise aile içinde sorumlulukları paylaĢtıkları ebeveynleri ile 

genel anlamda aynı düĢünceleri paylaĢtıkları öğrenilmiĢtir. Bu konudaki katılımcı 

ifadelerine aĢağıda yer verilmiĢtir.  

 “Ya dinliyoruz. Annem olsun kız kardeşim olsun herkes ayrı ayrı dinliyor. Bir 

araya geliyoruz. Öyle karar veriyoruz.” (K/12: 24, Boşanmış, Lise, Bulaşıkçı, 

Gümüşhaneli, Gümüşhaneli, Yoksul)  

EĢi ile aynı düĢünmeyen anne görüĢlerine de aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 “ Düşünmüyoruz. Mesela ben parka gitme diyorum eşin gitsin diyorum. 

Ben mesela şunu yapmasın diyorum o yapsın diyor.” (K/1: 36, Evli, İlkokul, 

Bebek Bakıcısı, Trabzon, Gümüşhaneli, Zengin ) 
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 “ Yani çok fazla değil o daha agrasiftir. O ister ki böyle daha aklı başında 

büyük gibi düşünsün ama beş yaşındaki çocuk ne kadar oturaklı düşünebilir ki…” 

(K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün Satımı, Erzincan, 

Gurbetçi, Zengin ) 

“ Düşünmüyoruz. Çeliştiğimiz çok noktalar var. Eşim benim şımarttığımı 

düşünüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Çocuğu her konuda engellememek 

lazım nasıl her şeyde istediğini yapmak nasıl yanlış bir şeyse engellemekte bence 

yanlıştır.” (K/5: 30, Lisans, Öğretmen, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

Aynı düĢünen anne görüĢlerine de aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Aynı düşünüyoruz fikir ayrılığına düşmüyoruz. Beni aşıyorsa diyorum ki 

babana git sor. Özellikle ergenlik çağında olan en büyük oğlum noktasında 

sorumluluğu babaya yüklüyorum ” (K/2: 36, Evli, Ortaokul, Hizmetli, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

ÇalıĢmayan 13 katılımcı annenin ise eĢi ile çocuk yetiĢtirmelerinde aynı düĢünüp 

düĢünmediklerine iliĢkin yapılan araĢtırmada, 3‟ünün eĢinin olmadığı ancak 

sorumluklukları paylaĢtıkları ebeveynleri ile aynı düĢündükleri, 4‟ünün ise eĢi ile aynı 

düĢündüğü, 6 annenin ise eĢi ile aynı düĢünmediği görüĢme esnasında elde edilmiĢtir. 

Farklı düĢünen çalıĢmayan anne katılımcıların bunu ifade ediĢlerine aĢağıda yer 

verilmiĢtir. 

“Çok her yerde düşünmüyoruz. Bazı noktalarda çakıştığımız oluyor, ya 

aklıma şimdi çok da gelmiyor ama aslında çokda aktivitelere gitmelerini 

istiyorum. Özellikle kızında istiyorum. Ama eşim özellikle kızın gitmesini 

istemiyor. Daha şey düşünüyor. Sosyal aktiviteleri istemiyor. Ama ben 

düşünüyorum. İstiyorum.”        ( K/14: 29, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Kayseri, 

Gümüşhane, Yoksul ) 

“ Aynı düşüncede değiliz ben çocuğumu daha iyi yetiştirmek istiyorum. 

Eşim de daha farklı yetiştirmeye çalışıyor. Hani çocukla bu tarzla konuşma 

diyorum. Hani çocuk sonuçda aklı hemen kapıyo diyorum. Ya ama olsun diyor ne 

olacak bana benzesin gibisinden.” (K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, 

Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

Aynı düĢünceleri paylaĢtıklarına iliĢkin görüĢme bildiren anne ifadelerine aĢağıda 

yer verilmiĢtir; 

“ Eşim evet yardımcı oluyor yani şey değil. Çocuğa ben bakıyorum ama oda 

ilgilenmiyor ama evet aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Çocuk yetiştirme ile ilgili 

konularda…”(K/20: 27, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, Yoksul) 
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Buradan elde edilen bulgu Ģu yönde olmuĢtur. ÇalıĢmayan annelerin de çalıĢan 

annelerin de aile profillerinde çocuk yetiĢtirme ile ilgili çocuğun sosyal geliĢimini yakın 

dereceden ilgilendiren bir durumda, eĢi ile aynı düĢünceleri paylaĢmama hususunda 

benzerlik görülmüĢtür. Aynı Ģekilde çalıĢmayan eĢi olmayan annelerde de 

sorumlluluklarını paylaĢtıkları anne babaları ile aynı düĢündükleri bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

Çocuğun sosyalleĢme sürecinde, diğer bir önemli husus ise anne- baba 

tutumlarıdır. ÇalıĢan anne katılımcılarımızın aile profilinde çocuğa karĢı takındıkları 

tutumları ve tavırları; 13 çalıĢan anne katılımcıdan 12‟sinin hem çocuğun fikrini 

aldıkları hem de kendi fikirlerini birleĢtirdikleri noktasında görüĢler elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢan annelerin çoğunluğunun demokratik anne- baba tutumu gösterdikleri, çok 

az bir kısmının ise çocuğu küçük olduğu için çocuğun fikirlerini dikkate almadıklarını 

sadece kendi fikirlerini önemsediklerini söylemiĢtirler. Bu ailenin görüĢme boyu vermiĢ 

oldukları cevaplardan oluĢan veriler değerlendirildiğinde, aĢırı korumacı tavır 

takındıkları görülmüĢtür. 

AĢırı korumacı tavır takınan aileler, çocuğunu sürekli değiĢtirmeye denetlemeye 

çalıĢırlar. Onun yanlıĢ yapmasına izin vermezler. YanlıĢ yapmaması için çocuğa yapılan 

müdahalelerde çocuğun sevgisini dahi kullanabilirler (Yavuzer, 1995: 56) 

Bu ailenin görüĢüne aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Çocuğum henüz çok küçük daha bir yaşında ama ileriki yaşlarda onunla ilgili 

konularda muhakkak fikrini alırım. Şimdilik sadece kendimiz karar alıyoruz.” (K/6: 28, 

Evli, Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

Diğer 12 katılımcının tavır ise demokratik anne baba tutumlarıdır. Çocuğun 

geliĢim sürecinde her türlü olası durumda çocuğun fikrini alan ve kendi mantık 

süzgecinden de geçiren aile tipi karĢımıza çıkmıĢtır. 

Çocuğun duygu ve düĢüncelerinin, anne babanın deneyimi ile birleĢtiği tutum 

olan demokratik tutum, çocuğun hoĢgörülü olmasını sağlayacaktır. Çocuğun duygu ve 

düĢüncelerini ifade etmelerine bu ailede izin verilir. Bu tutum çocuk yetiĢtirmede en 

ideal anne baba tutumudur (Komisyon, 2011: 162). Bu tarz ailelerde çocuk sosyal kabul 

görmüĢtür. Ġstenilen alan içinde alınan tedbirler dahilinde çocuğun özgür bırakılması, 

onun sosyal geliĢiminde yol katetmesine imkan sağlayacaktır (Cirhinlioğlu, 2001: 152). 
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Bu alanda özgür bırakılması çocuğun kendi deneyimlerini edinmesine imkan 

sağlayacaktır. 

ÇalıĢmayan anne katılımcılarımızdan, 1 annenin genel itibariyle görüĢmenin 

baĢından sonuna kadar vermiĢ olduğu cevaplar göz önüne alındığında aĢırı korumacı 

tavır takındığı görülmüĢtür. Diğer bir katılımcının ise sadece çocuğun kararlarına önem 

verdiği söylemlerinde görülmüĢtür. Buradan hareketle bu annenin aĢırı izin verici bir 

tutum takındığı görülmüĢtür. Bu bulgunun elde edilmesini sağlayan görüĢe aĢağıda yer 

verilmiĢtir. 

“Çocuğun fikrine göre yapıyoruz. Ya mesela gideceğimiz zaman ilk ben 

çocuğuma sorarım aynı şekilde eşim de çocuğa sorar nereye gidelim annecimi 

babacım ne yapalım. Defnegül ne derse biz onu yaparız.” (K/22: 28, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

Geri kalan 11 katılımcı çalıĢmayan anne ise hem çocuğunun hem de kendi 

düĢüncelerini dikkate aldıkları yönünde görüĢ bildirmiĢtirler. Demokratik tutum 

gösteren anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Tabi her ikisini de dikkate alıyoruz. Mesela dışarı çıkmak istiyor. 

Çıkabilir miyim? Diyor. Bakıyorum hava soğuksa dışarı salmıyorum güzel olsun. 

Ondan sonra diyorum öyle çık diyom. “(K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, 

Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Tabiî ki canım çocuğumun fikrini alıyorum. Tabi kendi fikrimi sunarım. 

Ama onun da fikrini alırım. Yaşı büyüdüğü için şu an isteklerini harfiyen 

yapmamaya çalışıyorum. Çünkü küçüğü 1 yaşında bu dönemde nereye götürsem 

oraya gider. Her şeyi çok yaparsam o beni yorar. O yüzden yapmıyorum.” (K/20: 

27, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Her ikisini de alıyorum. Ama öncelikli benm fikirlerim önemli.”( K/ 25: 

32, Boşanmış, Ön Lisans,, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

ÇalıĢmayan annelerin çocuk yetiĢtirme ile ilgili tutumlarında demokratik tutumun 

sergilenmesinin daha fazla olduğu görülmüĢtür. Bu anlamda çalıĢan anneler ile 

çalıĢmayan anneler karĢılaĢtırıldığında demokratik tutumun iki tarafta da ağır bastığı 

görülmüĢ ve bu konuda farklılaĢmanın olmadığı tespit edilmiĢtir. GeliĢen dünyada insan 

haklarının bu kadar gün yüzüne çıkması ile insan fikrinin önemsenmesinin önemli 

olduğu vurgusunun sürekli empoze edilmesi günümüz tarihinde ailelerin demokratik 

tutum takınmalarına ve çocuklarını önemsemelerine imkan tanınmıĢtır. Ayrıca eğitimin 
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öğrenci merkezli olması, bu duruma yapıcı etki yapmıĢtır. Bu güncel realite çalıĢan ile 

çalıĢmayan annelerin çocuklarının fikirlerini önemsemeleri konusundaki fikirlerinde 

farklılığın oluĢmasının önüne geçmiĢtir. 

Aile içinde eĢi ve çocukları ile ortak zaman geçirmeleri hususuna bakıldığında, 

genel anlamda elde edilen bulgu, çalıĢan annelerin belli çalıĢma düzenlerinin olduğu, 

eĢlerinin de aynı Ģekilde düzenli bir çalıĢma saatlerine sahip olduğu ve genel olarak 

mesai saatleri dıĢında hep birlikte vakit geçirdikleri öğrenilmiĢtir. EĢi olan 9 çalıĢan 

anneden sadece çalıĢan birinin eĢinin çalıĢma saatlerinin farklı olduğu ve az görüĢtükleri  

8‟inin ise eĢi çocukları ve aileleri ile çok yoğun bir iliĢki içinde oldukları yönünde görüĢ 

alınmıĢtır. Diğer 4 annenin eĢinin olmadığı bu açığı kendi ve eĢlerinin ebeveynleri ile  

kapatmaya çalıĢtığı, öğrenilmiĢtir. Katılımcı görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“Akşama, devlet memuru olduğumuz için mesai sonrası ya dışarıda ya da 

evde çay keyfi falan ortak oyun oynuyoruz. Eğitim setleri, bowling mesela neyimiz 

var topla oynuyoruz okadar.” (K/5: 30, Evli, Lisans, Öğretmen, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin) 

“İşim dışında hep beraber geçiriyoruz. Hem Muhammet Aliye göre 

geçiriyoruz.” (K/8: 29, Evli, Lisans, Memur, Ankara, Gurbetçi, Zengin) 

“ Annemlerle baya bir geniş, geniş aile, 10 saat felan, ya aile içi şeyler. 

Muhabbet edebiliyoruz. Çayımızı içebiliyoruz. Çocuklarla ilgilenebiliyoruz.” ( 

K/12: 25, Boşanmış, Lise, Bulaşıkçı, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

Çok fazla beraber zaman geçiremediğini ifade eden katılımcı görüĢü ise; 

“ Çok fazla değil işinden dolayı saat 11 de geliyor haftada 1 eğer izin 

alabiliyorsa, birkaç haftada ancak bir zaman buluyoruz. Olduğunda dolu 

geçirmeye çalışıyoruz.” (K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün 

Satımı, Erzincan, Gurbetçi, Zengin ) 

ÇalıĢmayan 13 anne katılımcının 3‟ünün eĢinin olmadığının bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

Geriye kalan 10 anneden  sadece 1‟inin mesai dıĢında sürekli hep beraber vakit 

geçirdiklerini diğer 9‟unun ise eĢlerinin iĢ saatlerinin düzenli olmadığını bundan dolayı 

da çok fazla zaman geçiremediklerini ifade etmiĢtirler. AĢağıda sürekli zaman 

geçirdiğine dair bir katılımcının görüĢüne yer verilmiĢtir. 

“Biz çok vakit geçiriyoruz. Akşamlardan eşim çok geç gelmez hafta sonları 

beraberiz. Öyle çok sık zaman geçiriyoruz. Çok gezeriz. Muhakkak akşamlardan 

yürüyüş yapıyoruz. Parklara gideriz. Akşamlardan çıkıyoruz. Şehir dışına 
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çıkıyoruz.” (K/ 14: 29, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Kayseri, Gümüşhaneli, 

Yoksul ) 

Beraber çok zaman geçirmediklerine iliĢkin çalıĢmayan anne görüĢüne aĢağıda yer 

verilmiĢtir. 

“Şu anda lokanta işletiyorlar. Çok fazla geçiremiyoruz. Cumartesi 

pazarımız da yok. Belki iki haftada bir gün o günü de pek geçiremiyoruz. Çünkü 

bizimki köye götürüyor. güzel oluyor. Köyde geziyorlar (K/16: 32, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Bursa, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

ÇalıĢmayan ve eĢinden boĢanan anneler ise aynı Ģekilde eĢlerinin eksikliğini 

ebeveynleri ile kapatmaya çalıĢmıĢtırlar. 

Aile içerisinde geçirilen ortak zamanın çocuğun sosyal geliĢimi açısından önemi 

büyüktür. Elde edilen genel bulgu çalıĢan annelerin eĢlerinin çalıĢma saatlerinin düzenli 

olduğu yönündedir. Düzenli bir Ģekilde ailecek bir araya gelebildikleri öğrenilmiĢtir. 

ÇalıĢmayan annelerin eĢlerinin iĢ alanlarına bakıldığında; esnaf, fırıncı, iĢçi, oto 

tamircisi, asker, garson, satıĢ sorumlusu ve Ģofördür. Bir katılımcının eĢi ise 

cezaevindedir. Bu anlamda bakıldığında genelinin özel sektörde çalıĢtığı ve izin 

günlerinin yok denecek kadar az olduğu öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan annelerin eĢleri ve 

çocukları ile birlikte zaman geçirme olayı oldukça az olduğu öğrenilmiĢtir. Bu açıdan 

çalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin aile içinde beraber vakit geçirmeleri açısından 

büyük farklılık gözlemlenmiĢtir. EĢi olmayan çalıĢan ve çalıĢmayan annelerin ise 

eĢlerinin yokluğunu ebeveynleri ile kapatmaya çalıĢtıkları öğrenilmiĢtir. 

Aile içinde geçirilen ortak zaman, çocuğun sosyal geliĢimi açısından oldukça 

önemlidir. Cinsel kimlik geliĢimi açısından ise anne, baba rol model olacağı için 

özellikle anne ve babayla geçirilen ortak zaman oldukça kıymetlidir. Erkek çocukları 

açısından babayla geçirilen ortak zaman oldukça önemlidir. 

Ebeveyn, çocuk için örnek rol model niteliği taĢımaktadır. Kız çocuğu anneyi 

kendine rol model alırken erkek çocuk da babayı kendine örnek almaktadır. Bu örnek 

alma durumunda edindikleri edinimler kiĢilik oluĢumunda da ayrıca etkilidir (Meggitt, 

2013: 16). Özellikle sosyalleĢme sürecinde okul öncesi ve bebeklik çağında ailenin 

çocuğu etkileme düzeyi daha yüksektir. Aile de ise baĢ rolü anne almaktadır. Bu 

dönemde bebek ya da çocuk zihinsel olarak açık, sosyal olarak da yönlendirmeye 

müsait bir harç gibidir. Aile, çocuğun istek ve arzularını geliĢimsel düzeyini dikkate 
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alarak istediği kalıba göre onu Ģekillendirebilir (Çamlıca, 2007: 78). Yoğun iliĢkilerin 

yaĢandığı aile ortamında var olması gereken sabır, sevgi, tolerans gibi yaĢamsal değeri 

yüksek olan hisler,çocuğun sosyalleĢme sürecine adaptasyonunu ve toplumsal öğretileri 

öğrenmesini sağlayacaktır (Yörükoğlu, 2010: 126). Çocuğun içinde bulunduğu aile 

yapısı çocuğun sosyalleĢme düzeyini oldukça yakından etkilemektedir. 

3.1.2. Çocuğun SosyalleĢme Sürecine Katkı Sağlayan KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar 

3.1.2.1. Aile 

Aile, kültürel zenginliklerin geçiĢliliğini sağlayan aynı zamanda bu bireylerin 

zenginlik içinde evrilerek ilerleme kaydetmesine katkıda bulunan, bireylerin sosyal 

etkileĢimine yön veren ve kendi kiĢiliğini geliĢimsel özelliklerine göre ortaya 

koymalarına imkan tanıyan, kurumsal yapıya sahip olan samimi iliĢkilerin yaĢandığı 

birincil gruplardır (ġarlak, 2011: 5).  

Aile içerisinde özellikle bebek doğduğu andan itibaren etkileĢim içine girilen ilk 

kiĢi, annedir. Bu süreçten itibaren annenin bebeğe nasıl eĢlik edeceği oldukça önemlidir. 

Annenin bu dönem içerisinde çalıĢması ona yeni bir kimlik kazandırırken, bu durum  

anneler arası ayrımın da ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu ayrım annelerin 

çocuklarına karĢı geliĢtirmiĢ oldukları stratejileri de etkilemiĢtir. Çocuğun sosyalleĢme 

sürecinde ailelerin, çocuğunu sosyalleĢebileceği yerlere götürmesi, onlara karĢı sabırlı 

olması ve onları bir birey olarak görüp bireyle konuĢurcasına sohbet etmesi çocuğun 

sosyal geliĢimini olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle 0-5 yaĢ arası döneminde en 

göze çarpan özelliklerden bir tanesi, çocuğun çok fazla soru sormasıdır. Aile bu 

durumda, sabırlı davranmalı ve onlara karĢı sevgisini toleransını göstermelidir. 

Bu konuda elde edilen verilere göre çalıĢan 13 katılımcımızdan 12‟ sinin 

çocuklarına karĢı sabırlı davrandıkları ve onları bir olay karĢısında dinleyen tavırlar 

sergiledikleri söylemlerine bakılarak ortaya konulmuĢtur. Burada dikkat çeken bulgu ise 

çalıĢan annelerin sevgilerini çocuklara hat safhada gösterme eğilimidir. Evde 

bulundukları vakitlerde özellikle sevgilerine sınır koymadan çocuklarına yansıtmaya 

çalıĢtıkları görülmüĢtür. Buna karĢın çalıĢmayan anneler, çocuk yetiĢtirmede sevgisinde 

sınır koymaya çocuklarını Ģımartmamaya çalıĢmıĢtırlar. 
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ÇalıĢmayan anne katılımcının görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Günlük küçüklerimi dinliyorum. He he çok sabırlıyım mı? Sabırlıyım. 

Veriyo çok şükür. Her şeyin aşırısı iyi değil aşırıya kaçmadan yapmaya 

çalışıyorum (K/16: 32, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Bursa, Gümüşhaneli, 

Yoksul ) 

“ Oğlumla alakalıysa tabiî ki dinlioyrum. Çağırıyorum. Oğlum ne oldu 

diyorum tamam annem diyorum annem diyorum. Annem ben sana inanıyorum. 

Diyorum. Mesela bazen vurmadım diyo gibisinden diyorum. Ben seni biliyorum. 

Zaten diyorum. Evet canım sabır veriyorum. .çok soru soruyor. Zaten diyorum. 

Zaten bu yaşlarda anne bu ne? Anne oraya gidelim mi? Anne bunu yapalılm mI? 

Gibisinden . Sınır tanıyorum. Yeni geldiğinde mesela suçluysa hani küçük küçük 

cezalar veriyor. Hani diyom. Sen cezalısın. Dışarı çıkarmazsın gibisinden.” 

(K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul) 

“ Tabiki, şımarmasın diye kısıtlama yapıyoru. Ama belirli yerlerde  de 

çocuğuna destek oluyorsun. Öyle yüzünü asıpda oturamazsın.” ( K/26: 37, Dul, 

İlkokul, Çalışmayan Anne, Yoksul ) 

“Şu an hani 1 yaşındaki çocukla bir şey konuşamazsınız. Ama büyük kızımla 

gerektiğinde konuşuyorum. Yani nasıl yani evet mesela kızım konuşmaya çok 

erken başladı. Anne bu ne? Dokunduğu her şeyi soruyodu. ve ben de ne olduğunu 

söylemişimdir. Onun yani eşim askerdeydi o dönemde büyük kızıma daha bir 

faklıydı. Her şeyin ben ben yaptım. Her dedğinde yani o dönemde yapıyorum.” 

(K/20: 27, Evli, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, Yoksul ) 

ÇalıĢan anne görüĢlerine de aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“Ufak tefek Eymen‟ nin anlayabileceği, basit şeyleri anlattım. Sabırlı 

davranıyorum. Ama bazen insanın sabrını o kadar zorluyor ki orada kendim hiç 

sınır koymadım. Sevgi açısından ama toleransta sınır koydum.” (K/5: 30, Evli, 

Lisans, Öğretmen, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ Kendim her yaptığım olayı anlatıyorum. Bunun karşısında 1 yaşında 

olduğu için jest ve mimiklerine de dikkat ediyorum. Çocuğuma karşı sabırlı 

davranıyorum. Sabırsız olmama rağmen hat safhada sabır gösteriyorum (K/6: 28, 

Evli, Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin) 

“ Bir olay olunca ona anlatıyorum ve duygularını da dinliyorum. Sabırlı 

davranmaya çalışıyorum. Çok fazla sevgimi hissediyor. Çok fazla şımarık. Çok 

fazla hissediyor.” (K/7: 29, Evli, Lisans, Memur, Gümüşhane, Gümüşhaneli, 

Zengin ) 
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GörüĢmelerden de anlaĢılabileceği gibi çalıĢan anneler çocuklarına karĢı 

duygularını hat safhada gösterirken çalıĢmayan annelerin ise kısıtlama getirdikleri 

görülmüĢtür. 

SosyalleĢme sürecinde sosyal geliĢimi destekleyecek alanlara çocukları götürme 

konusunda tüm annelerle görüĢme yapılmıĢtır. Bu görüĢmelerden elde edilen verilerden 

hareketle oluĢturulan bulgu ise çalıĢan ve çalıĢmayan annelerin çocuklarının sosyal 

geliĢimlerini destekleyecek yerlere götürdükleri bilgisi elde edilmiĢtir. Bu sosyal 

geliĢimini destekleyecek alanların tercihinde ise maddi imkanların iĢin içine girdiği ve 

imkanlarına göre yerlere götürdükleri bulgusu elde edilmiĢtir. ÇalıĢan annelerin tatile 

farklı yerlere götürme imkanlarının olduğu çalıĢmayan annelerin ise GümüĢhane 

ilindeki imkanlara göre alanlara götürdükleri bulgusuna görüĢmeler esnasında elde 

edilen veriler aracılığı ile ulaĢılmıĢtır. Bunla ilgili çalıĢan anne katılımcı görüĢlerine 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“Büyüğü özellikle küçüğünde aralarında problem olduğu için birbirlerinden 

ayırmak için bir haftalığına Antalya‟ ya falan götürdük. Orda biraz havuzdu 

yüzmeydi sadece, onunla vakit geçirdik. Çok şey hissettiği için kendisini yani onu 

o türlü aktiviteler onu biraz kardeşi altında çok baskı altında olduğu için onu 

biraz rahatlatma yönünde onun istekleri yönünde daha çok yerine getiriyoruz. 

Ama yaşına uygun şeyler seçiyoruz. Ama onun istemediği şeylerden uzak 

duruyoruz.” (K/10: 35, Evli Lisans, Müdür, Trabzon, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Genellikle biz topraklarla oynamayı çok seviyor. Denizi, yüzmeyi çok 

seviyor. Geçen sene denize çok götürdük toprak biz böyle. Gittik özendik balkona 

şişme havuz bir yaz ona su taşıdım. Yani sırf yüzsün diye seviyor diye” (K/7: 29, 

Evli,  Lisans, Memur, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

ÇalıĢmayan anne görüĢmeci görüĢlerine de aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Tatilimiz yok. Mesela kültür merkeziydi, kütüphaneydi. Hemen hemen 

hepsine götürdüm.” (K/23: 28, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ İşte yakınımızda bir tane okul var Mehmet Akif Ersoy İlkokulu var işte 

eğlencesi olsun 23 Nisan olsun şey olsun o zaman götürüyorum. Tatile de götürme 

şansım olmadığı için genellikle evimizdi parktı, dışarısı, evimizin yakınıydı.” 

(K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul) 

“Yapamıyorum. Hiçbirşey yapamıyorum. Kareteye gidiyorlardı.bir tane 

hocaları var. Anlaşamıyorlar. Şuan da spora gidemiyorlar. Sıkıntın en büyük bu 
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zaten hocaları insan değil. Bir de başka hoca o da yok. İmkan var mı? Yok canım. 

Daha nerde? Hiçbir yere çıkaramıyorum. Zaten çevre de yok.”( K/26: 37, Dul, 

İlkokul, Çallışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul) 

ÇalıĢan anneler çocuğun sosyal geliĢimini destekler nitelikte alanlara götürmede 

geniĢ maddi imkanlara sahipken çalıĢmayan annelerde bu imkanlar GümüĢhane ili ile 

sınırlı kalmıĢtır. 

Annelerin çalıĢıp çalıĢmaması çocuklarına karĢı geliĢtirdikleri stratejilerin 

değiĢmesine neden olmuĢtur. Bu anlamda elde edilen bulgulara ayrı ayrı yer verilmiĢtir. 

Bulgulardan biri, çalıĢmayan annelerin evde bulundukları zaman zarfında ev 

bakımı dıĢında çocuklarına ayırdıkları, çalıĢan annelerin ise mesai dıĢındaki kalan tüm 

zamanlarını çocuklarına ayırmaya çalıĢtıkları Ģeklindedir. Genel itibari ile çalıĢan 

anneler çocukları uyuduktan sonra iĢlerini halletmeye çalıĢırken çalıĢmayan anneler ise 

gün içinde iĢlerini yaptıktan sonra kalan zamanlarında çocukları ile ilgilenmeye 

çalıĢtıkları öğrenilmiĢtir. Bu noktada ilgilendikleri saatler açısından çalıĢan annelerden 3 

katılımcının çocuklarına fazla zaman ayıramadığı bilgisine ulaĢılırken, 10‟unun ise 

mesai dıĢındaki tüm saatlerini çocuklarına ayırdıkları bilgisi elde edilmiĢtir. ÇalıĢmayan 

annelerden ise 3‟ünün ev iĢinden çok zaman bulup çocuklarıyla ilgilenemedikleri 

öğrenilmiĢtir. Diğer 10 çalıĢmayan anne katılımcı ev iĢleri dıĢında ortalama çocuklarına 

4-5 saat zaman ayırdıkları bilgisine ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢan anneler ile çalıĢmayan anneler 

arasında bu anlamda bakıldığında farklılığın olmadığı gözlemlenmiĢtir. 

ÇalıĢan annelerin çocuklarına ayırdığı zaman ile ilgili veriler aĢağıda verilmiĢtir. 

“ Hafta içleri 5 ten sonra, hafta sonlarında zaten komple çocuğumlayım. 

Gelişimsel özelliklerini, şu anda yemeğine felan dikkat ediyorum. Yemeklerini 

parçalar halinde önüne koyuyorum. Koparabilmesi için yürümesi için elinden 

tutup yürüyorum. Oyun oynarken oyuncaklarına dikkat ediyoruz gelişimsel olsun 

diye” (K/6: 28, Evli, Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ Hafta sonları zaten zamanı sabahtan uyuyana kadar nerdeyse 10‟ a kadar 

onla geçiriyorum. Hafta içinde 5 ten uyuyana kadar yani 10‟ a kadar beraber 

zaman geçiriyoruz. Tamamen beraberiz. Etkinlik olarak öyle yapmadım. Etkinlik 

olarak yapmadım. Zekasını geliştirmesi için oyuncaklarla parkta oynattım.” (K/9: 

28, Evli, Ön Lisans, Memur, Aksaray, Gurbetçi, Zengin ) 

“ 4 saat akşamlardan akşam yemeğidir. İşte akşamdan geç saate bir 

çayımızdır. İşte 10.30-9 gibi işte o kadar. Akşam gidince birebir mesaiden sonra 
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hemen hemen tüm saatimi ona ayırıyorum. Yürüyüp gezdiriyorum. Alıp 

götürüyorum. Oynatıyorum. Daha çok oyuncaklarıyla alıyoruz. Döküyoruz. 

Oynuyoruz. Yani gün içinde yapamadığım şeyleri o saate bırakıyoruz (K/2: 36, 

Evli  Ortaokul, Hizmetli, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

Çocuklarına zaman ayıramadığını söyleyen anne ifadelerine aĢağıda yer 

verilmiĢtir. 

“ Günde yarım saat ancak oyun yapıyoruz. Akşamlardan hikaye okumaya 

gayret ediyoruz. Ama bu hikaye okuma boyutunu çok sevmiyoruz. Başka da bir 

şey yok.” K/10: 35, Lisans, Müdür, Trabzon) 

“  Çocuğuma pek zaman ayıramıyorum. Okulum olmadığı zaman ama mesai 

sonrası iki saat ayırıyorum.” ( K/13: 32, Dul, Lisans, Öğretmen, Gresun, 

Gurbetçi, Zengin ) 

ÇalıĢmayan annelerin çocuklarına ayırdıkları zaman ile ilgili veriler aĢağıda 

verilmiĢtir. 

“Benden hiç ayrılmıyor ki. Tuvalet ihtiyacımda bile yanımda birebir uyku 

zamanı oluyor. Uyutmadan önce emzirmede oluyor yani iki üç saat oluyor hadi.” 

(K/ 20: 27, Evli, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, Yoksul) 

“İki ya. çok sık geçiriyorum birebir çocuklarımla yani babam da yardımcı 

oluyo ev işlerinde. Ama zaten çocuklarıma aşırı ilgiliyim. Zaten çocuklarım da 

aşırı soru soruyorlar. Bana şunu yapalım anne. Bunu yapalım anne. Bunu 

oynayalım anne. Kendi başlarına da çok şey yapmıyorlar. Hani beraber. Yani 

belli aktivitesel bir oyunumuz yok. Ya oyuncaklarını getirirler. Ya kule yaparız 

şeylerle ( K/21: 24, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Iğdır, Gurbetçi, Yoksul) 

ÇalıĢmayan annelerin çok fazla zaman ayıramadıklarına iliĢkin görüĢlerine de yer 

verilmiĢtir. 

“Ben biraz evde titizim. İşten zaman bulup da öyle çok zaman geçirdiğim 

yok. Zaten bir de iki taneler. Ancak peşlerini toplamakla tabi onlarla da 

ilgileniyorum. Ama işlerim daha çok yapamıyoruz. Ama parkta arkadaşlarıyla bir 

araya gelmeyi de yapıyoruz. ama onun haricinde öyle yok öyle bir şey yaptığımız 

yok.” ( K/18: 24, Evli, Ortaokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gümüşhaneli ) 

Bu görüĢmelerden hareketle, çalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin çocuklarına 

ayırdıkları zaman açısından çokda bir farklılığın olmadığı görülmüĢtür. Bu açıdan 

çalıĢan anneler mesai dıĢındaki tüm zamanlarını çocuklarına ayırmaya çalıĢmaları ile 

çalıĢmayan annelerle olan açığını kapatmaya çalıĢtıkları görülmüĢtür. 



123 
 

ÇalıĢan annelerin çalıĢma sebeplerine bakıldığında, çalıĢan 12 anne katılımcının 

bununla ilgili görüĢü Ģu Ģekilde olmuĢtur. Hem çocuklarının geliĢimi açısından maddi 

destek sağlamak amacıyla hem de aileye destek sağlamak amacıyla çalıĢtığını ifade 

etmiĢtirler. 1 çalıĢan annenin çalıĢma sebebi ise mesleğini icra etmek için olduğu 

öğrenilmiĢtir. 

Katılımcıların görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Çalışma sebebim hem çocuğuma iyi bir gelecek sağlamak, her türlü 

gelişimine her türlü imkanla desteklemek, hem de ayaklarımın üzerinde durmak 

için çalışıyorum. “ (K/6: 28, Evli, Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, 

Zengin ) 

“ Tabi ki maddiyatta var ama çalışmayı da seviyorum. Kocam sigortamı 

öderse neden tercih etmeyeyim. Dışarıdan ödese isterdim. Yaşam standartım 

düşmezse çocuğumla vakit geçirmek için çalışmamayı isterdim (K/ 8: 29, Evli, 

Lisans, Memur, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

ÇalıĢan annelerin annelik stratejilerinin oluĢumunda ücretli iĢ sahasında yer 

almasının etkisi büyüktür. Annenin ücretli iĢ sahasında çalıĢıyor olması çocuk 

yetiĢtirme sürecinde annenin çocuklarına karĢı oluĢturacakları stratejisinde oldukça 

önemli etkilere sebep olmuĢtur. Öncelikli olarak genel bir bulgu olarak Ģu 

söylenebilecektir. ÇalıĢan annelerin genel anlamda çalıĢtıklarından dolayı annelik 

vazifelerini yerine getirme rolleri hem çalıĢtığı iĢe karĢı sorumluluklarını yerine getirme 

hem de ev bakımı anlamındaki sorumlulukları da kadını oldukça zorlamaktadır. ÇalıĢan 

13 katılımcımızın sadece 5‟ i ev iĢi ve çocuk bakımı noktasında zorlanmadığını ifade 

ederken geriye kalan 8‟sinin ise zorlandığını ancak bu durumu çocuğa hissettirmemeye 

çalıĢtıklarını ifade etmiĢtirler. Çoğunun bu anlamda sorumluluklarını yerine getirmede 

zorlandığı, ancak çocuğuna bu durumu hissettirmemeye çalıĢtıkları görülmüĢtür. ayrıca 

çalıĢan annelerin, çocuklarının geliĢimsel ihtiyaçlarını daha fazla ön planda tuttukları 

görülmüĢtür. 

Artan sorumluluklarından dolayı zorlandığını ifade eden katılımcı görüĢleri 

“ Tabi ki zor, hayat zor, bu zorluklarla gerçekten karşılaştık çocuk 

bakımının yanında evdeki sorumluluklarımız evdeki yapmamız gerekli olanlar 

akşam bizi bekliyor. Ne kadar çalışsak da o işlerden muaf değiliz maalesef hem 

çocukla ilgilenmek, hem çocuk gelişimi hem ev bakımı zor yıpranıyoruz. 
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Yoruluyoruz. Ancak bunu çocuğa hissettirmemeye çalışıyorum. “ (K/5: 30,Evli,  

Lisans, Öğretmen, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ Tam anlamıyla sorumluluklarım çalıştığım için arttığından dolayı kendim 

zorlanıyorum. çocuğumu da dört dörtlük yetiştiremiyorum. Ama bu durumu 

olabildiğince çocuktan ödün vermek yerine ev temizliğinden ödün veriyorum 

yıpranıyorum ama değiyor (K/6: 28, Evli, Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Sorumluluklarım arttı ama çocuğuma özen gösterdim. Gerisine 

yapabildiğim kadar yaptım. Geri kalanları” (K/7: 29, Evli, Lisans, Memur, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ Nöbet günleri dışında hep beraber geçiriyoruz. Ben ev işlerini 

çocuğumdan geri tutuyorum. Genelde ben çocuğumu ön planda tutuyor. Geri 

kalanda işlerimi yapıyorum.” (K/14: 30, Boşanmış, Lisans, Hemşire, Kocaeli, 

Gurbetçi, Zengin ) 

Artan sorumluluklara iliĢkin çalıĢtığı için çocuk bakımı ile ilgili zorlanmadıklarını 

ifade eden anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“Şu an benim bir gelirim var. Şu an yemek yapıyorum. Bir dükkana. Bundan 

bir gelir elde ediyorum. Dışarıya yemek yapacağım yerde yemek yapıyorum. Bir 

de Ersa‟ ya üyeyim. Bitkisel ürünlere üyeyim. Evet çalışıyorum. Özel. Evde 

çalışıyorum. Sıkıntı yaşamıyorum. Yemek yapmak için iki saatimi ayırıyorum. Bu 

sürede oğlum okulda oluyo kızım da yanımda oynuyor kendi kedine zaman 

geçiriyor. Baş edebiliyorum ya. Akşamdan yemeklerimi yapıyorum.” (K/3: 25, 

Evli Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün Satımı, Erzincan, Gurbetçi, Zengin) 

“ Şimdi Gümüşhane küçük bir şehir. Zamanımız 5‟ te çıkıyoruz. Ama on, on 

beş dakikada eve gidebildiğim için zamanım olduğu için eşime de evime de 

çocuğuma çok güzel zaman ayırabiliyorum.” (K/8: 29, Evli, Lisans, Memur, 

Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

ÇalıĢan annelerin hem çocuğunun geliĢimine hem de ailesinin ekonomisine destek 

vermek için çalıĢtıkları ve bundan kaynaklı olarak ortaya çıkan sorumluluklarını 

çocuklarına hissettirmemeye çalıĢtıkları görülmüĢtür. 

ÇalıĢan annelerin çalıĢtıkları noktada anneliğine dair yaĢadığı diğer bir sıkıntı ise 

suçluluk duygusudur. Buna iliĢkin 13 katılımcıdan 7 katılımcının çocuklarına karĢı 

suçluluk duygusunu hissettiği, kalan 6 katılımcının ise bu suçluluk duygusunu 

hissetmediği öğrenilmiĢtir. AĢağıda çalıĢan anne katılımcıların suçluluk hissettiklerine 

iliĢkin ifadelere yer verilmiĢtir. 



125 
 

“ Tabi çok fazla. İşte mesela ağlıyor. Anne bende gelmek istiyorum. Diyor. 

Ağlıyor. İşte getiremediğim zamanlar ağlıyorsun. Ama hayır bu durumu 

hissettirmemeye çalıştım.” (K/2: 36, Evli,  Ortaokul, Hizmetli, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“ Yani genelde yalnız kalmadığı için pek nadir. Yanında biri var ama o ilk 

zamanlar kreşe verdiğim zamanlarda sıkıntılı geçmiştir. Çok küçük olduğu için 

onun aklı sarmıyordu. Anlamıyordu. Ama ben ayrıldığımda üzülüyordum. 

Ağlıyordum.” (K/4: 34, Boşanmış, Lise, Sekreter, Gümüşhane, Gümüşhaneli, 

Yoksul ) 

“ Ağladığı hasta olduğu zamanlarda suçluluk duydum. Üzüldüğümü belli 

ettim” (K/7: 29, Evli, Lisans, Memur, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Ay ilk zamanlarda özelikle size en ihtiyacı olduğu zamanlarda bırakıp 

gitmek özellikle çok zordu. O özlüyor. Siz üzülüyor. Tabiî ki hissediyor.” (K/9: 28, 

Evli, Ön Lisans, Memur, Aksaray, Gurbetçi, Zengin ) 

Suçluluk hissetmeyen annelerin görüĢlerine aĢağı da yer verilmiĢtir. 

“ İşte çalışırken çocuğumdan ayrıldığımdan dolayı suçluluk hissetmiyorum. 

Çünkü onun için çalışıyorum. Ama ayrıldığım için hüzünleniyorum. Bu duygusal 

durumumu çocuğuma hissettirmiyorum.” (K/6: 28, Evli, Lisans, Sosyolog, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ Bakıcıya çok mutlu gittiği için hiç ağlama felan olmadığı için hiç suçlu 

hissetmedim. Hatta okula da ilk okula gittiğinde ilk gün beni okuldan kovdu. Anne 

işe git dedi. O konuda sıkıntı yaşamadığım için vicdanen sorumluluk 

hissetmedim.” (K/8: 29, Evli, Lisans, Memur, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

“Yok. Hayır. Fazla yorgunluk oluyor. Kendime zaman ayıramıyorum. Ama 

sorun olmuyor. Ağlamıyor. Genelde oyuna dalmış oluyor. Ya da uyumuş oluyor. 

Büyük kızım gelip beni kapıdan yolculuyolar.” ( K/12: 25, Boşanmış, Lise, 

Bulaşıkçı, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

Genel manada çalıĢan annelerin, annelik stratejilerine bakıldığında çalıĢan 

anneler, bu annelik kimliği ile birçok sorumlulukla baĢ baĢa kalmıĢtır. Bu 

sorumluluklarla birlikte bir de çocuğunun geliĢimini takip etmesi gerekliliği de annenin 

birçok sıkıntı ile karĢılaĢmasına neden olmuĢtur. Çoğu katılımcı anne, bu bulgumuzu 

destekler nitelikte görüĢler beyan etmiĢtir. Çocuğuna karĢı görevlerini yerine getirmeye 

çalıĢan anneler ekseriyetle bu artan sorumluluklarını çocuklarına hissettirmemeye 

çalıĢmaktadırlar. Bu bulguya istinaden elde edilen çalıĢan annenin görüĢlerine aĢağıda 

yer verilmiĢtir. 
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“ Tabii çok fazla işte mesela ağlıyor. Anne ben de gelmek istiyorum diyor. 

Ağlıyor. İşe getiremediğim zamanlarda ağlıyorsun. Hayır hissettirmemeye 

çalıştım. Akşam yetiştirebildiğim kadar çocuklarıma anlatıyorum. İşte annem 

bende çalışıyorum. Konuşarak halletmeye çalışıyorum.” (K/2: 36, Evli,  Ortaokul, 

Hizmetli, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

ÇalıĢan annelerin artan sorumluluklarını çocuklarına hissettirmeme çabaları, göze 

çarpan bulgular arasında yer almıĢtır. 

Kadının çalıĢması bir de anne olması onun rol ve sorumluluklarını artırırken aynı 

zamanda da çocuk eğitiminde de etkili olabilme problemini baĢarı ile tamamlayabilme 

arzusunu kadına aĢılamıĢtır. Anne ile çocuk arasındaki iliĢkide annenin çalıĢması 

kesitsellik yaĢanmasına neden olabilecek bir durumdur. Anne çocuğa yeterince zaman 

ayırmalı ve var olan zamanını etkili bir Ģekilde kullanmalıdır (Çamlıca, 2007: 151). 

Kadının çalıĢıyor olması ve birden çok sorumluluğa zaman ayırma ihtiyacını ortaya 

çıkarır. Bunun sonucu kadında ortaya çıkan tedirginlik hissi ve bunu çocuklarına 

hissettirmeme çabası onda yıpranmıĢlık hissinin yaĢanmasına neden olacaktır (Solter, 

2010: 49). 

ÇalıĢan annelerde annelik stratejilerinin belirlenmesinde etkili olan diğer bir husus 

ise; çocuğunu çalıĢırken kime bıraktığı hususudur. Çünkü kadınların çalıĢması, 

çocukların bakımı ile ilgili bir destek alması gereksinimi ortaya çıkarır. Kendi iĢ yerinde 

emek harcarken aynı zamanda çocuk bakımı ile ilgili farklı kadınlardan yardım almak 

durumunda kalmıĢtır. Bu durum zincirleme olarak devam etmiĢtir. Bir kadının bir 

alanda çalıĢması diğer bir kadının da çalıĢma hayatına girmesine vesile olmuĢtur. Bu 

bulgu ile ilgili bir katılımcının görüĢme verisine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Çocuk bakıyorum. Kendi evimde çalışıyorum. Kendi evimde bakıyorum. Ne 

benimkini ondan ayırırım. Ne de o çocuğu kendiminkinden ayırırım.” (K/ 1: 36, Evli, 

İlkokul, Bebek Bakıcısı, Trabzon, Gümüşhaneli, Zengin ) 

ÇalıĢan 13 katılımcımızdan 2‟si evinde çalıĢtığı için bakıcıya ihtiyaç duymadan 

çocuklarını kendileri bakarken, diğer 11 annenin çocuklarını yaĢlarına oranla ya 

bakıcıya ya da kreĢe verdikleri öğrenilmiĢtir. Bu 11 annenin çocuk bakımında 8‟inin  

çocuklarını, birincil dereceden akrabalarına baktırdığı, diğer 3 katılımcıdan 2‟sinin 

çocuklarını yabancı kiĢilere baktırdığı, diğer katılımcı annenin ise çocuğunu kreĢe 

gönderdiği öğrenilmiĢtir.  
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ÇalıĢan annelerin konuĢmaları ifĢa edildiğinde açıkça görülmüĢtür ki; tüm anneler 

çalıĢtığı süreçte farklı kadınların yardımı ile bu iĢleri yürütmeye çalıĢmıĢtır. Bu da 

zincirin farklı halkalarının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bir de iĢ mesai saatlerinde 

ise çocukları ile özellikle 13 katılımcıdan 11‟inin öğle aralarında ya da hasta oldukları 

zamanlarda amirlerinden izin alarak mesai saatleri içerisinde de annelik stratejilerini 

yürütmeye çalıĢtıkları görülmüĢtür. 2‟si ise zaten evinde ücret karĢılığında çalıĢırken 

annelik stratejisini de beraberinde yürütmüĢtürler. 

ÇalıĢan anne günün büyük bir kısmını çocuğundan ayrı geçirdiği için kendini 

suçlu hisseder ve bundan dolayı da eve geldiği zamanını çocuğuyla birlikte dolu dolu 

geçirmeye çalıĢtığı görülmüĢtür. Özellikle 0-3 yaĢ döneminde bebek, zamanını anne ile 

geçirmelidir. Anne eğer çalıĢıyor ise bebek, babaanneye, anneanneye ya da bakıcıya 

verilmelidir. Ancak anne çalıĢsa da çalıĢmasa da çocuk kreĢe 3 yaĢından sonra 

verilmelidir (Yavuzer, 1995: 79). Bu durum çocuğun sosyalleĢmesi açısından da 

geliĢimi açısından da oldukça faydalıdır. 

ÇalıĢmayan annelerin annelik stratejilerinde suçluluk hissine iliĢkin elde edilen 

bulgu ise; çalıĢmayan 13 anneden 10‟unun çalıĢmadığı için çocuğa istediği her imkanı 

sunamaması, onda suçluluk duygusunu ortaya çıkarmıĢtır. Çocuğuna karĢı geliĢtirdiği 

annelik stratejilerini de bu suçluluk duygusu ayriyeten etkilemiĢtir. Geriye kalan 3 anne 

ise çalıĢmasa da her imkanı sağladıklarını ve bundan dolayı da herhangi bir suçluluk 

hissi duymadıkları bilgisine ulaĢılmıĢtır. Bu bilgiye istinaden aĢağıda anne görüĢlerine 

yer verilmiĢtir. 

“ Kesinlikle evet daha iyi şeyler düşünürken yapamıyorum. En iyi kreşler, 

yüzmeler, sosyal aktiviteler ama yapamıyorum.” (K/19: 32, Evli, Lisans, 

Çalışmayan Anne, Erzurum, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Tabi ki. Çalışsaydım çocuklarımın daha iyi eğitimini olsun hem daha iyi 

karşılardım. Tabiî ki canım çocuğumu bakan birisi olsa çalışırım. O zaman daha 

iyi yaşatırım her istediğini alırım bir şey istediğinde en azından boynumuzu 

bükmeyiz babası mesela yeri geldiğinde olmadığında bir şey istendiğinde 

bakamıyor çocukların yüzüne. “ (K/20: 27, Evli, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, 

Giresun, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Evet gayet tabiki. Çarşıya çıkıyorsun. İstediği bir şey oluyor. 

Alamıyorsun. Burda şamata diye bir şey var. Gitmek istiyor. Para yok. 
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Götüremiyrum.” (K/24: 27, Boşanmış, lise Çalışmayan Anne, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Yoksul ) 

ÇalıĢmayan annelerde maddi anlamda çalıĢmadığı için çocuk geliĢimine dair 

imkansızlık yaĢamadığını ifade eden anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir 

“ Yok çalışsaydım da aynı olurdum. Babası çok fazla imkan sağlıyor o 

yüzden böyleyim haddinden fazla ilgileniyor belki babası yapmasaydı ilgisizliği 

vermez. Her türlü üstlenirdim her şeyi yapardım çalışırdım.” (K/22: 28, Evli, 

İlkokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin )  

ÇalıĢan anneler günün büyük bir kısmını çocuğu ile ayrı geçirdiği için suçluluk 

hissini yaĢarken çalıĢmayan anneler ise çalıĢmadığı için çocuğuna her imkanı 

sağlayamadığından dolayı suçluluk hissi yaĢamaktadır. 

3.1.2.2. Okul 

SosyalleĢme sürecinde çocuğa uzun süreli olarak eĢlik eden sosyalizasyon 

ajanlarından bir tanesi de okuldur. Okul, çocuklara gerçek hayatın simülatör halinin 

çocuklara yaĢatılma imkanı sunar. Okul, formel bir Ģekilde bir plan ve program 

dahilinde çocuğun eğitilip öğretildiği kurumdur (Newman, 2013: 72). 

SosyalleĢme ajanları arasında aileden sonra gelen en etkili kurumların baĢında 

okul gelir. 0– 5 yaĢ için kurumsal olarak okulun Ģekli kreĢ ya da ana okul Ģeklinde 

görülmektedir. 3-5 yaĢ dönemi okul öncesi dönem olarak kabul edilmiĢtir. 13 çalıĢan 

katılımcıdan 8‟inin okul öncesi dönemde çocuğu bulunmaktadır. ÇalıĢmayan 13 anne 

katılımcı arasında okul öncesi yaĢta çocuğu olan 8 anne vardır. Bu 8 çalıĢan anne 

katılımcılardan sadece 2‟si çocuğunu kreĢe göndermemektedir. ÇalıĢmayan anne 

katılımcılardan  ise sadece 2 katılımcının bu çağdaki çocuğunu kreĢe gönderdiği diğer 5 

katılımcının ise göndermediği öğrenilmiĢtir. GörüĢmeler esnasında elde ettiğimiz bulgu 

çalıĢmayan annelerin, kreĢe gönderecek yaĢta çocukları olduğu halde kreĢe 

göndermedikleri yönünde olmuĢtur. Sebepleri ise 3‟ü maddi imkansızlıktan dolayı 

olduğunu söylerken diğer 1 anne katılımcının ise evde olduğundan göndermediğini ve 

son 2 katılımcının ise seneye göndereceğinden dolayı bu sene kreĢe göndermediğini 

bildirmiĢtirler. Göndermeme sebeplerinde ana etkenin maddi imkansızlık olduğu 

görüĢmelerden genel olarak elde edilen bir durumdur. Buradan hareketle elde edilecek 

bulgu; 3-5 yaĢ arası dönemde çocuğun her türlü geliĢimi açısından kreĢ oldukça 
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etkilidir. Bu kreĢten mahrumluk durumu çalıĢmayan annelerin çocuklarında oldukça 

yüksektir. ÇalıĢmayan annelerin kreĢe göndermeme gerekçelerinin geneline 

bakıldığında ise yüksek oranda maddi imkansızlıktan kaynaklı olduğu görülmüĢtür. 

Çocuğun, sosyal geliĢimi açısından kreĢ oldukça etkili olup çocuğa zengin 

uyarıcılar sunmaktadır. KreĢ, sosyalleĢme açısından yaĢamsal önem taĢımakta olup 

olumlu yönde onun yükselmesine imkan sağlayacaktır Çocuk 3. yaĢına geldiğinde anne 

çalıĢıyor olmasa bile çocuğun tüm geliĢim alanlarının geliĢmesi açısından çocuk kreĢe 

ya da anaokuluna gönderilmelidir. (Yavuzer,1995: 79). Ancak kreĢ yaĢı gelmeden önce, 

kreĢle ilgili çocuk açısından detaylı olarak araĢtırılıma yapılmalıdır. Çocuğu hazırlamak 

için de çocuğa bazı etkinlikler yapılmalı ve kreĢ, öğretmen çocuğa tanıĢtırılmalıdır. 

Anne ilk gün, tüm gün olarak çocuğa eĢlik etmeli ve daha sonra da yavaĢ yavaĢ 

yanından ayrılmalı ve yanında kalma olayını da günden güne azaltarak bitirmelidir 

(Meggitt, 2013: 106). 

ÇalıĢan ve çalıĢmayan annelerin, kreĢ öncesi kreĢe göndermeden önce çocuklarını 

hazırlamaları açısından ise araĢtırma yapmalarına iliĢkin, çalıĢmayan annelerde 

çocuklarını kreĢe araĢtırarak gönderme çok az iken çalıĢan anneler de bu araĢtırarak 

gönderme olayı oldukça yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Bilinçlilik düzeyi çocuğun kreĢe uyum sürecini kolaylaĢtırır. Çocuğa karĢı hiçbir 

çaba sarf etmeden çocuğun sosyalleĢmesini beklemek çocuğun istenilen düzeyde bir 

sosyalleĢme gerçekleĢtirememesine neden olacaktır. 

Bu konuda anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“Anasınıfına gidiyor. Direk giti. Direk gönderdim. Hiçbir problem 

yaşamadım. Biraz sessizliğinden yana problem yaşadım. Çok kalabalık çocuklar. 

Benimki sessiz falan çok geride kalmış. O konuda öğretmenle konuştum. O 

konuda defnenin durumunu sordum şimdi daha iyi alıştı. Çocuk gelişimciye gittik 

pek fazla aklıma yatmadı. Hani bir çocuğun karakteridir. Değişmez. Ben ona 

inanıyorum. Çocuk ağırsa değişmez. Sessizce devam eder. Benim çocuğumu 

saçmadığım yer yok. Her türlü aktiviteler, her şeyi ben çocuğuma yaşatıyorum. 

tek başımıza değil babamız değil konuşarak her şeyi yapıyoruz. Beraber ama ona 

rağmen, benim çocuğum açılmadı. Sessiz, kendi köşesinde, oynar. Çocuk 

danışmanı söylediğinde ben dedim hayır benim kızımın huyu öyle bana benzedi 

karakteri öyle umursamadım. O şekilde devam ettik. Hatta bu sene daha çok 

açıldı. Biz yardımcı olduk çocuğum dedik şu şekilde oynasak şöyle olur. Biz onla 

evde oynarken anne- baba gibi değil arkadaş gibi hemşirecilik, doktorculuk 
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oynuyor ya bizde anne baba diye hitap etmedik arkadaş olarak.” (K/22: 28, Evli, 

İlkokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin) 

“Yok gitmiyor ben evdeyim. İhtiyaç duymuyorum. Zamanı gelince gider.” 

(K/16: 32, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Bursa, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

”Yok gitmiyor. maddi yönlerden dolayı bir de kreş uzak çarşıda olduğu için 

baya araştırma yaptım baya pahalı oluyor kreşler.” (K/17: 25, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

“Kreşe gidiyor. Zaten uyumadan önce hikaye okumaları okuyoruz. Yok 

hayır zaten oğlum çocuk gelişimi uzmanına götürdüğümüz için o dedi ki götürün. 

Kafa dağıtsın. Stres atsın. Stresi olmuş geceleri uyuyamıyormuş. Ağlayarak 

uyanıyordu. O yüzden götürdüm. Çocuk gelişimine de o zaman anlaşıldı. Zaten 

diskleksi (ileri zekalılık)olduğu çocuk gelişimi kreşe yönlendirdi. “(K/3:25,Evli, 

Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün Satımı, Erzincan, Gurbetçi, Zengin) 

“Kreşe gidiyor. Ya zaten anaokuluna 3,5 yaşında başladı. Ondan önce 

sürekli anaokuluna gitmek istiyordu. Bakıcısı onu sürekli anaokulunun bahçesine 

götürüyor. Orda öğretmenlerle görüşüyormuş. Kendi kendini hazırladı. Ben çok 

fala uğraşmadım” (K/8: 29, Evli, Lisans, Memur, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

ÇalıĢan annelerin çoğunluğunun, çocuğunu okul öncesi eğitime gönderdiği buna 

karĢın çalıĢmayan annelerin ise çoğunluğunun çocuğunu, okul öncesi eğitim 

kurumlarına göndermediği görülmüĢtür. Bir de bu anlamda bakıldığında okul öncesi 

eğitimi veren kurumlara gönderme öncesi hazırlama sürecinde, çalıĢan annelerin daha 

bilinçli olduğu gözlemlenmiĢtir. 

3.1.2.3. Akran ve Oyun Grupları 

Oyun ve akran grupları hem bireysel açıdan hem de toplumsal açıdan insan için 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Akran grupları içerisinde özellikle oynadıkları 

oyunlara iliĢkin aldıkları kararlar ve uyguladıkları kurallar aslında çocuğu topluma bir 

nevi hazırlanmıĢ olacaktır. Çünkü bu kurallar çocuğa diğer insanlarla sosyal hayat 

içerisinde yaĢayabilme olanağı sağlayacaktır. Çocuk, akran grupları içerisinde yer aldığı 

müddetçe oluĢan etkileĢimden sosyalleĢmesi de ivme kazanacaktır (Gürün, 1984: 119). 

Çocuklarını akran grupları ile bir araya getirme durumlarına bakıldığında, çalıĢan 

annelerde sadece 1 katılımcının 2 hafta gibi uzun sürede ancak çocuğunu akran grupları 

ile görüĢtürebildiği, diğer 12 katılımcıdan 6‟sının çocuğunun kreĢe gittiği için 



131 
 

çocuklarının sürekli olarak akran grupları ile bir araya geldikleri öğrenilmiĢtir. Diğer 6 

annenin çocuklarının da sürekli olarak akran gruplarıyla bir araya geldikleri 

öğrenilmiĢtir. Yani çoğunun çocuklarını akran grupları ile sık bir Ģekilde bir araya 

getirebildikleri öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan annelerde ise; 13 katılımcıdan 10‟unun 

çocuklarının her gün, akran gruplarıyla bir araya geldiği, 3‟ünün ise hafta da iki üç 

günde ancak bir araya gelebildiği öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan annelerde de durum aynı 

olmuĢ ve çocuklarının akran gruplarıyla sık bir Ģekilde bir araya gelebildikleri 

görülmüĢtür. Burada Ģu dikkat çekmektedir. Anne çalıĢıyor olsa bile diğer akran 

gruplarıyla, çocuklarını sık bir Ģekilde bir araya getirebilmektedir. Buradan da hareketle 

çocuğun sosyalleĢme sürecinde etkili olan akran gruplarına karĢı çocuğunu 

görüĢtürmeleri açısında annenin çalıĢmıĢ olması bu görevine karĢı aksaklık yapmasına 

neden olmadığı görülmüĢtür. 

Çocukların akran grupları ile bir araya geldiklerinde sosyal iletiĢim becerilerini 

olumlu yönde geliĢtirip geliĢtiremediklerine bakıldığında; özellikle çalıĢmayan anne 

görüĢmecilerden 9 annenin çocuklarının akran grupları ile olumlu iliĢkiler 

geliĢtiremedikleri, 4 annenin ise olumlu iliĢkiler geliĢtirdikleri öğrenilmiĢtir. ÇalıĢan 

annelerde ise bu durum, tam tersi Ģekildedir. 10 çalıĢan annenin çocuklarının akran 

grupları ile olumlu iliĢkiler geliĢtirdikleri, 3 annenin çocuklarının ise olumlu iliĢkiler 

geliĢtiremedikleri yönünde bilgiler alınmıĢtır. Yani çalıĢan annelerin çocuklarının, 

çalıĢmayan annelerin çocuklarına göre diğer akran gruplarıyla daha olumlu iliĢkiler 

gerçekleĢtirebildikleri görülmüĢtür. SosyalleĢmenin hangi düzeyde olduğu, çocuğun 

diğer akranları ile geliĢtirmiĢ olduğu iliĢki biçiminde görülebilecektir. Bu gruplar 

içerisinde olumlu iliĢkiler sergilemesi sosyalleĢmenin iyi bir yönde ilerlediğini 

gösterecektir. Bu olumlu iliĢikiler geliĢtirme açısından bakıldığında, çalıĢan annelerin 

çocuklarının sosyalleĢme düzeylerinin çalıĢmayan annelere göre daha iyi yönde 

gittikleri görülmüĢtür. Annelerin çocuklarının akran grupları ile bir araya gelme 

sıklıkları ve geldiklerinde de nasıl iliĢkiler oluĢturduklarına iliĢkin annelerin görüĢlerine 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

ÇalıĢmayan anne görüĢmeleri, 

“ Sıklığını tam şey yapamıyorum. Ama kış olduğu için. Ev ortamlarında bir 

araya geliyorlar. Bu şekilde genelde çok olumlu olmuyor davranışları. Genelde 

eşyalarını paylaşmak istemiyor. Vurmaya yönelik ısırmaya yönelik hareketlerde 
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yapıyor. Abisi ve ablası onu biraz fazla bunalttığı için o da o şekilde oynuyor 

diğer akranlarıyla.” (K/14: 29, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Kayseri, 

Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“Yengesi var. Onla birlikte kuzenleri var. Sürekli bir arada oynuyorlar. 

Tabi ki birbirlerini kıskandıkları oluyor. O bir şey alınca o istiyor diğeri elinden 

çekiyor.” (K/20: 27, Evli, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, 

Yoksul ) 

“Diğer çocuklarla çok oynamak istemiyor. Anneciğim niye oynamıyorsun. 

Anneciğim sen suçlusundur. Ağlıyorsa muhakkak suçludur. Hemen hayır anne ben 

yapmadım. Öyle böyle bağırıyor. Çağırıyor. Hayır annecim sen bağırdığın için 

sen suçlusun. Annecim sen sakince anlat ben anlarım. Ama babasına anlatmıyor 

babasına şu şuna şunu yaptı dediği zaman babası hemen onu ordan alacak başka 

yere götürecek. Diyorum ya babayla farklı benle daha ağır çocuğum. Öyle.” 

(K/22: 28, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

“Evet ediyorum da hani öyle şeyleri olmadı kavga gürültü. Bazı çocuklar 

Oldu mu? Büyükler oraya karışırlar tabi ki.” (K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan 

Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Çocuklar açısından çocuklarımın, kızımın en çok okulda zaten dışarda iç 

yok. Kızım eve kapanıktır. Oğlumun vardır. Pek nadir. Çok yoktur. Şöyle kızım 

evde oturduğu zaman arkadaşı olsa çok iyi olur. Açılır. Psikolojik olarak ta açılır. 

( K/26: 37, Dul, İlkokul, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul  ) 

ÇalıĢan anne görüĢmeleri, 

“Anasınıfına gidiyor. Yok sadece bir çocuk gelişimciye götürdüm. Maşallah 

annesi her şeyi güzel dedi gittim. Oraya ağlamadı ben korktum. Ondan ki çocuk 

benden ayrılmayacak bile ben bıraktım. Ecrin ben gidiyorum. Tamam anne dedi 

Allaha şükür. Tabi ki olumlu davranışlar sergiliyor.” (K/1: 36, Evli, İlkokul, 

Bebek Bakıcısı, Trabzon, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Sık geliyorlar. Kuzenleri olduğu için. Sorun yaşamıyoruz. Sürekli sık sık 

bir araya geliyorlar. Olumlu olumsuz davranışları var. Evde hiç yapmadıklarını 

akran gruplarıyla bir araya geldiklerinde yapıyor. Ful şımarıklık” (K/5: 30, Evli, 

Lisans, Öğretmen, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Kreşe gittiği için hemen hemen her gün görüşüyor. Akranlarıyla. İlişkisine 

ben dikkat ediyorum ama öğretmenlerinden de öğreniyorum. Çocuk, anne baba 

yanındayken farklı, anne baba yanında tek başına olduğunda farklı. Benim 

yanımda olduğumda zaten bir şey öğretmene sorudum siz yokkende liderlik 

özelliği çok fazla. Sorun yok öğretmenden de alıyorum o tarz bilgileri genelde.” 

(K/8: 29, Evli, Lisans, Memur, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 
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“Akrabalarımız var burda. Onların çocukları var. Tam 3 yaşında olmasa da 

4-5 onlarla oyun oynuyo. O yüzden sosyalleşiyor. Pozitif bir çocuk. Sosyal, 

arkadaşlarıyla, kuzenleriyle, sıcak bir ortam kuruyo. Kendi ailemin yanına 

götürdüğümde kuzenleriyle oynuyor.” ( K/11: 30, Boşanmış, Lisans, Hemşire, 

Kocaeli, Gurbetçi, Zengin ) 

Yukarıdaki görüĢler çalıĢmayan annelerin çoğunluğunun çocuklarının akran 

grupları ile olumlu iliĢkiler geliĢtirememeleri ve bunun sonucunda sosyalleĢme 

süreçlerinin baĢarılı bir Ģekilde ilerleyemediğini göstermektedir. Diğer bir bulgumuz ise 

çocuğun sosyal geliĢimi açısından akran gruplarının faydalı olup olmamasına iliĢkin 

çalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin görüĢlerine iliĢkindir. ÇalıĢan annelerin 

çoğunluğu, akran gruplarının çocuklarının sosyal geliĢimi açısından daha faydalı 

olduğunu düĢünmektedir. ÇalıĢan anne katılımcılarımızın 10 anne akran gruplarının 

çocukların sosyalleĢme sürecinde oldukça olumlu etkilerinin olduğunu düĢünürken, 2 

anne katılımcı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilerinin olduğunu 1 anne katılımcı 

ise sadece olumsuz yönde etkilerinin olduğunu ifade etmiĢtirler. ÇalıĢmayan annelerde 

ise 13 katılımcıdan 7 anne katılımcı akran gruplarının çocukların sosyalleĢmesinde 

olumlu etkilerinin olduğunu söylerken, diğer 4 anne katılımcı ise hem olumlu hem de 

olumsuz yönde etkilerinin olduğunu, 2 anne katılımcı ise sadece olumsuz yönde 

etkilerinin olduğunu ifade etmiĢtirler. AĢağıda bu duruma iliĢkin annelerin görüĢlerine 

yer verilmiĢtir. 

“ Faydalı olmasa zaten dışarı göndermezdim. Oğlumum hani gelişim 

açısından hem de kavga etmemeleri yönünden hani aile yetiştirme yönlerinden 

çocukların faydalı olduğunu düşünüyorum.” (K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan 

Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Bence çocuklar şey kullanıyor. Annecilik babacılık oynuyor, hoşuma 

gitmiyor. Anne baba oynamaları var. Çocukları oluyor. Farklı bir odaya 

geçiyorlar. Çocuğun bu yaşta yapmaması gerekiyor. Yapmaması lazım. Bizim 

zamanımızda biz oynuyorduk ama biz hiç bir şey bilmiyorduk. Şimdikiler 

biliyorlar (K/22: 28, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Tabi en azından paylaşmayı öğreniyor. Bilmediğini öğreniyor. Yani daha 

iyi iletişim haline giriyorlar.” (K/2: 36, Evli, Ortaokul, Hizmetli, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“ Çok değil, çok zannetmiyorum. Çok etkili olduğunu düşünmüyoruz.”( K/5: 

30, Evli, Lisans, Öğreten, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 
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“ Akran gruplarıyla haftada 2-3 defa getiriyorum. Kuzeni de aynı yaşta 

olduğu için şanslıyız sürekli bir araya gelme şansımız var. Akranlarıyla bir araya 

geldiğinde tepkilerini ölçüyorum. Akranlarıyla bir araya geldikçe sosyalleştiğini 

düşünüyorum. Paylaşımı öğreniyor.” (K/6: 28, Evli, Lisans, Sosyolog, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Arkadaşları demi, arkadaşlarının hepsi kızıma uygun değil, kimileri alta 

çekiyor.. kimileri üste çekiyor. Öyle söyleyeyim. “ (K/8: 29, Evli, Lisans, Memur, 

Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

ÇalıĢan annelerin çoğunluğunun akran gruplarnın çocukları üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğunu düĢünmeleri ve çocuklarının arkadaĢlarıyla olumlu iliĢkiler 

geliĢtirmeleri, annelerin düĢüncelerinin çocuklarına nasıl yansıdığını ortaya 

koymaktadır. Akran grubunun etkisine inanamayan, görüĢmecilerin çocuklarının akran 

gruplarıyla olumlu iliĢkiler geliĢtiremedikleri görülmüĢtür. 

3.1.2.4. Kitle ĠletiĢim Araçları 

Her türlü aktuel bilginin paylaĢımını sağlayan kitle iletiĢim araçları aynı zamanda 

insanların sosyalleĢme düzeyini de artırmaktadır (Neuman, 2009: 6). Aktuel bilginin 

paylaĢımı kitle iletiĢim araçları sayesinde mekana bağlı kalmadan geniĢ kitlelere 

yayılmaktadır. 

Kitle iletiĢim araçları özellikle günümüzde nüksettiği için diğer sosyalleĢme 

araçlarına göre daha farklıdır. Hitap ettiği kesim genel anlamda gençler ve çocuklardır. 

Kitle iletiĢim araçları, aynı zamanda popüler kültürü, hitap ettiği kesime aktarmıĢ 

olmaktadır (Tezcan, 1985: 202). Kitle iletiĢim araçlarının aile içinde özellikle 

çocukların sosyalleĢmesi açısından faydalı olabilmesi için ebeveyn tarafından bu 

iletiĢim araçların bilinçli bir Ģekilde kontrolü sağlanmalıdır.  

Çocuğun, kitle iletiĢim araçlarına ulaĢabilirliğine ailenin sınırlılık koyması ve bu 

açıdan belli periyotlarla iletiĢim araçlarını vermesi çocuğun kontrollü bir Ģekilde 

sosyalleĢmesini sağlayacaktır (Yavuzer, 1995:171). Bunun yanında kitle iletiĢim 

araçların kontrollü bir Ģekilde kullanılmadığı takdirde çocukta; monotonluğa, ufkunun 

daralmasına ve tek tipleĢmeye yol açacaktır (Tezcan,1985: 203). 

Çocukların, kitle iletiĢim araçlarına ulaĢabilirliğine yönelik annelerin koymuĢ 

oldukları sınırlamalara bakıldığında; genel anlamda 13 çalıĢan anneden hepsinin kitle 
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iletiĢim araçlarının çocukların ulaĢabilirliliği açısından bir sınırlama getirdikleri 

görüĢmeler esnasında kaydedilmiĢtir. Bir de bu araçların zararlı olup olmamasına iliĢkin 

görüĢlerine bakıldığında, 13 çalıĢan anne katılımcıdan 8‟inin kitle iletiĢim araçlarının 

çocuk eğitimi açısından zararlı olduğunu, 5 katılımcı annenin ise kitle iletiĢim 

araçlarının hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin olduğunu ifade etmiĢtirler.  

ÇalıĢmayan 13 anne katılımcının 6‟sının çocuklarının bu kitle iletiĢim araçlarına 

ulaĢabilirliğini kısıtladığı, geriye kalan 7 annenin ise kısıtlamadığı bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmayan annelerden dokuzunun kitle iletiĢim araçlarının zararlı olduğuna dair 

görüĢlerinin olduğu, 2 annenin hem zararlı hem de yararlı olduğuna dair görüĢlerinin 

olduğu geriye kalan 2 katılımcının ise kitle iletiĢim araçlarının faydalı olduğuna dair 

görüĢlerinin olduğu öğrenilmiĢtir. 

Verilerden hareketle Ģu bulguya ulaĢılmıĢtır; çalıĢan annelerin kitle iletiĢim 

araçlarına karĢı çalıĢmayan annelere göre daha temkinli yaklaĢtığı ancak zararlı 

olduğunu düĢünmeleri noktasında elde edilen verilerden hareketle hemen hemen aynı 

düĢündükleri görülmüĢtür. Sadece çalıĢan annelerde kitle iletiĢim araçlarının tamamen 

yararlı olduğuna dair düĢünen hiçbir katılımcının olmadığı buna karĢın çalıĢmayan 

annelerde sadece yararlı olduğuna dair düĢünen az da olsa annelerin olduğu 

görülmüĢtür. 

Kitle iletiĢim araçlarının özellikle günümüzde hakim olduğu, bu noktada aslında 

çalıĢan annelerin de çalıĢmayan annelerin de çok bilinçli olmadığı görülmüĢtür. Çünkü 

kitle iletiĢim araçlarına karĢı özellikle zararlı gözle bakılması, onun yararlarının hiçe 

sayılması kitle iletiĢim araçlarının çocuğun sosyalleĢmesindeki yerinin görülmemesine 

neden olmaktadır. Aksine kitle iletiĢim araçları birçok noktada çocuğun sosyalleĢmesi 

açısından oldukça büyük öneme sahiptir. ÇalıĢan anneler bilinçli bir Ģekilde bu kitle 

iletiĢim araçlarını çocukları ile buluĢturmaktadır. Buna karĢın, çalıĢmayan annelerin 

çoğunluğunun bu araçlara karĢı sınır koymadıkları görüĢmeler sırasında kaydedilmiĢtir. 

AĢağıda görüĢme esnasına anne katılımcıların vermiĢ oldukları yanıtlara yer 

verilmiĢtir. 

“Kitle iletişim araçlarından özellikle telefon, tableti oyuncak gibi kullanmak 

istiyor ama eline vermiyorum. Televizyon çok dikkatini çekmiyor. Çektiği çizgi 

filmleri izletiyorum. Kitle iletişim araçlarının radyasyon açısından zararlı 

buluyorum. Ama gelişimine katkısı olduğunun üşünüyorum. Özellikle son 
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dönemlerde çıkan eğitici çizgi filmleri çok olumlu.” (K/6: 28, Evli, Lisans, 

Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Benim oğlum müzikle uyuyor. İstemiyorum. Ama alışkanlık haline geliyor. 

Yani müzikle uyutuyorum. Keşke uyutsam. Çalışan anneler, mecbur. Televizyon 

karşısına geçmesi yani oluyor. Gene 1 saat. Tabiî ki zararlı. Televizyona 

kapıldığında bazen beni hiç duymuyor. Keşke hiç vermesek ama olmuyor.” (K/9: 

28, Evli, Ön Lisans, Memur, Aksaray, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Ali‟ nin televizyona karşı çok ilgisi yoktu. Biz teşvik ettik izlesin diye. 

Televizyon izlemesine yönlendirdik. İzliyor. Günde zaten beş saat duruyor. Yarısı 

2,5 saatini televizyon izleyerek geçiriyor. Zararlı olduğunu düşünüyorum. Ama 

şimdi şey çıkartması yapıyor. Gördüğü karakterlerle karşılaştırma yapıyor. 

Arabada arkada oturma meselesini idrak etmeyi öğrendi. Önceden hep önde 

gitmeyi isterdi. Ama çizgi filmlerde de göre artık önde oturmayı da istemiyor. 

Arkayı kabullendi. ama artı yaşlarını artık kendi anlıyor. + 7 görünce 

istemiyor.”(K/10: 35, Evli, Lisans, Müdür, Trabzon, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Aşırı telefonla uğraşıyor. Çocuk oyunları var onlarla oynuyor. En az iki 

üç saat izliyor. Kısıtlamaya çalışıyoruz. Zararlı bence radyasyon daha. Doktorları 

dinliyorum. Çok zararı var. O yüzden uzaktan izletiyorum.” (K/15: 30, Evli, Lise, 

Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ Yok hayır hepsi evde var çünkü kendimizi kurtarmak için izin veriyoruz. 

Sıkıldı zaten istemiyor. Resim çiziyor. Oyun oynuyor. Çizgi film izliyor. Televizyon 

izlemesine de izin veriyorum. Aksine karı var. Söylenen her şeyi tekrar ediyor. Yok 

zararı bence çok yakından izliyorlar. Başkada zararı yok bence.” (K/19: 32, ,Evli, 

Lisans, Çalışmayan Anne, Erzurum, Gurbetçi, Yoksul) 

“ Yapamıyoruz. Orda çok kötüyüz. Onu televizyondan uzaklaştırmak için 

sigortayı attırıyoruz. Okuldan geliyor. Başlıyor. Annecim gel yanıma gel. Efendim 

bile demiyor. Hele bu aralar daha fazla arttı. Telefonlarda oyun zeka geliştirici 

oyunlar. Cep telefonda da yapamıyoruz. Televizyonda da yapamıyorum. Sigortayı 

attırıyorum. Ne yapayım az önce bile sabah kalktık sürekli yapıyor. Hadi gel 

annecim yemek yiyelim. Annecim elektrikler gitti geldi balkona benimle konuştu. 

ve izlediği bölümleri tekrar tekrar izliyor. Gece yarısına kadar. Her fırsatta ya biz 

sofradan çıkalım ya hemen basıyor, açıyor.” (K/ 22: 28, Evli, İlkokul, Çalışmayan 

Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

“Ben iş yaparken de kısa da olsa da oturuyorum. Karşısında, televizyon 

izliyo. Günde 3-4 saati geçmez en fazla 2 saat ya çocuk üzerinde tabiki eğitici 

etkisi var. Kitle iletişim araçlarının ama çok fazla olunca çocuklar donuk oluyo. 

Duygulara karşı duyarsızlaşıyor. Günde 3 saati geçmemesine dikkat ediyorum.”   

( K/11: 30, Boşanmış, Lisans, Hemşire, Kocaeli, Gurbetçi, Zengin ) 
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GörüĢmelere bakıldığında çalıĢan annelerin çocuklarının kitle iletiĢim araçlarına 

ulaĢabilirliğinde daha bilinçli bir Ģekilde davrandıkları görülmüĢtür. Genel anlamda 

çalıĢan anneler de çalıĢmayan anneler de kitle iletiĢim araçlarına zararlı olarak 

bakmıĢtırlar. 

3.1.3. “0-5” YaĢ Arası Dönemde Çocuğun SosyalleĢme Sürecine Doğrudan ya da 

Dolaylı Yoldan Etki Eden Diğer Olgu ve Olaylar 

3.1.3.1. Beslenme 

Özellikle bebeklik dönemi için anne sütü önemli bir besin kaynağı olup bebeğin 

ileriki hayatı için anne sütünün kesintisiz olarak 6 ay boyunca ek gıda verilmeksizin 

verilmesi gerekmektedir. 

Bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren anne karnında geliĢen ya da 

geliĢmesi gereken emme refleksi açığa çıkar. Bu refleks anne ile olan ilk temasını 

gerçekleĢtirirken aynı zamanda bebekle, anne arasında ilk bağın oluĢmasını 

sağlamaktadır (Gürün, 1984: 73). 

Emzirmenin süresi en az 6 ay olarak belirlenmiĢtir. Sağlıkla ilgili tüm yapılan 

çalıĢmalarda da bu sürenin gerekliliği ispatlanmıĢtır. Bu emzirme olayı sadece basit bir 

susturma aracı olarak görülmemelidir. Bu maksat ile yaklaĢılan bebeklerin 

çoğunluğunda oluĢacak olan sosyal kimliğinin saldırgan ve öfkeli olduğu görülmüĢtür 

(Solter, 2010: 99). Ancak özellikle ek gıdayla bebekler 4. ayından itibaren 

tanıĢtırmalıdır. Ancak bu  sadece tanıĢma Ģeklinde gerçekleĢtirilmeli kesinlikle öğününü 

atlayacak kadar ek gıda verilmelidir (Cirhinlioğlu, 2001: 222).  

Ek gıdaya geçildikten sonra özellikle annelerin davranıĢ Ģekilleri bebeklere karĢı 

muhakkak esnek olmalıdır. Otoriter ya da baskıcı olmak çocuğun sosyal geliĢimini 

olumsuz yönde etkileyecektir (Solter, 2010: 11). O yüzden bebeklerin yeterli besinleri 

aldıktan sonra fazlasını almaları için ısrar edilmemelidir. Bebeklere karĢı otoriter ya da 

baskıcı davranılmamalıdır. 

Bebeğe zorla çocuğu yedirme eğilimi anne ile bebek arasındaki iliĢkiyi olumsuz 

yönde etkileyecektir. Bu durum bebeğin mutsuz, içine kapanık bir bebek olmasına 
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yemek yemeye karĢı antipati geliĢtirmesine neden olabilir (Meggitt, 2013: 108-109). 

Yemek yedirme metodunun çocuğun kiĢiliğinin oluĢumunu etkilediği görülmektedir. 

Beslenmenin karĢılanması gereken bir ihtiyaç olduğu çocuğa doğal yolla ebeveyn 

tarafından sevdirmelidir. Bu dönemde çocuğa bireysel olarak yemek yedirme alıĢkanlığı 

da baĢlatılabilir (Yavuzer, 1995: 138-141). Bu yemek yeme olayı çocuk için iĢkence 

haline getirilmemelidir. Tüm aile fertleri ile birlikte aynı masada yemek yenmelidir. Bu 

çocuk için sosyal kabul göstergesi olacaktır. 

ÇalıĢan 13 anne katılımcıdan 11 annenin bebeğini 6. Aydan fazla emzirdiği ve ek 

gıdaya geçtikten sonra da sadece 1 annenin otoriter davrandığı diğer 12 annenin ise 

esnek davrandığı görülmüĢtür. ÇalıĢmayan 13 annenin 11‟inin ilk 6 ay bebeğini 

emzirdiği, sadece ikisinin bu azami süre içinde çocuğunu emzirmediği öğrenilmiĢtir. Ek 

gıdaya geçme sürecinde ise 8 annenin esnek davrandığı diğer 5 annenin ise otoriter 

davrandığı öğrenilmiĢtir. Buradan hareketle çalıĢmayan annelerin, çalıĢan annelere göre 

çocuk yedirme açısından daha otoriter olduğu söylenebilecektir. ÇalıĢan annelerinde, 

çalıĢmayan annelerin de 6. Ayına kadar bebeklerini emzirdikleri görülmüĢtür. Bu açıdan 

annelerin çalıĢması bebeklerini emzirmelerine engel olmadığı göstermiĢtir. ÇalıĢan 

annelerin bebeklerini emzirdikleri sürede amirlerinin esnek ve anlayıĢlı davrandıkları 

elde edilen veriler arasındadır. Sosyal geliĢim açısından çocuklarının ek gıdaya 

geçtikleri sırada annelerin esnek davranması oldukça önemli olup bu durum sosyal 

geliĢimi destekler nitelikte olacaktır. 

Bulgulara istinaden aĢağıda anne görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

“1 ay emzirdim. Hazır mamalarla beslendi. Şimdi de yemek yemeyi 

istemiyor. Çok üzerine düştüm. Gıdalı şeyleri yedirmeyi üzerine düştüm. Ama 

artık rahat bıraktım. İstediğini vermeye çalışıyorum. Bıraktım rahat ona gıdalı 

yemiyor.” (K/15: 30, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, 

Zengin ) 

“Kızım iki yaş emdi oğlanın üstüne kız geldi. Oğlumu doktor kesmemi 

söyledi. 10 ay emzirdim. Kızım kendi bıraktı. Verdim. Ama olmadı. Oyunlarla 

felan yedirmeye çalıştım. Otoriter davrandım. He “ (K/16: 32, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Bursa, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“ 1,5 yaşına kadar emzirdim. Amirim bu sürede esneklik sağladı. Katı 

gıdaya geçişte esnek davrandım.” (K/7: 29, Evli, Lisans, Memur, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin ) 
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“Büyüğünü 2 yaşına kadar küçüğünü 1 yaşına kadar emzirdim. Esneklik 

sağladılar. Emzirebildim. Birinci çocukta otoriterdim. İkinci çocukta esnek 

mecburen esnek oldum.” (K/ 10: 35,Evli,  Lisans, Müdür, Trabzon, Gurbetçi, 

Zengin ) 

“ Büyüğü 2 yaş küçüğü 3,5 ay çok üstüne düştüm. Küçüğünün. Büyüğü 2 

yaşına kadar emdi. Ek gıdaya her zaman yedirdiim. Çok üstüne düştüm. Otoriter 

davrandım. Yesin. Her zaman yesin. Yemek istemedi yedirdim. Çok yerdi ama tabi 

minyom tipti. Bir çocuk çok öyle şey yapmadı. Giriyo ama çok öyle şey yapmadı. 

Yaştlarından daha şey kilosuda boyuda yaşıtlarından daha iyi.” ( K/25: 32, 

Boşanmış, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

ÇalıĢan annelerin ve çalıĢmayan annelerin bebeklerini genel anlamda ilk altı ay 

emzirebildikleri bu anlamda kadınların çalıĢmasının emzirme iĢlemine engel olmadığı 

görülmüĢtür. Bunun yanında bir de çalıĢan annelerin bebekler ek gıdaya geçtiklerinde 

çalıĢamayan annelere göre daha esnek davrandıkları görülmüĢtür. 

3.1.3.2. Uyku 

Uyku, insan hayatının her alanıyla alakalıdır. Ayrıca insanın tüm geliĢim 

alanlarını da etkilemektedir. Bebek ilk dünyaya geldiği zamanlarda gece gündüz 

uyurken zamanla uykuya olan bağlılığı azalmıĢ ve buna oranla  annesine olan bağlılığı 

da azalmıĢtır. Bu uyuma olayı zamanla belli bir periyotlara dönüĢecektir (Gürün, 1984: 

85). Ancak uyku uyuma oranları ve periyotları bebekten bebeğe farklılaĢabilir. Bunun 

nedeni ise bireysel farklılıklardır. Uyku düzenini oluĢturmada ailenin etkisi vardır. 

Ebeveynler, bebeklerinin hangi saat aralıklarıyla uyumasını istiyorsa o saatlerde bebeğe 

uyuma ile ilgili uyarıcılar verilmelidir (Cirhinlioğlu, 2001: 193- 196).  

Uyku ile ilgili ebeveynlerin en fazla üzerinde düĢündüğü olay bebeğin kendileri 

ile uyuyup uyumaması hususudur. Bebeğin anne ve babası ile uyumasında hiçbir 

sakınca bulunmamaktadır. Sadece bebeğin düĢme ve boğulma tehlikelerine karĢı 

önlemler alınması gerekmektedir. Anne ve babasıyla uyuyan bebeklerin uyumayan 

bebeklere oranla daha uzun bir Ģekilde uyanmadan gece uykularını uyudukları yapılan 

çalıĢmalarda görülmüĢtür (Solter, 2010: 121). 

Uyku ile ilgili önemli hususlardan olan, çocukların anne-babaları ile uyuyup, 

uyumaması hususunda katılımcılarımızdan elde ettiğimiz veriler; çalıĢan annelerin 

yedisinin çocuklarının kendi odalarında uyudukları, 6 annenin ise kendileri ile aynı 
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odada uyudukları öğrenilmiĢtir. 13 katılımcının da mevcut durumdan memnun oldukları 

öğrenilmiĢtir. 

ÇalıĢmayan annelerin on birinin çocukları ile aynı odada uyudukları, 2 annenin ise 

çocuklarının kendi odalarında uyudukları öğrenilmiĢtir. Ancak çalıĢmayan anneler 

bulundukları mevcut durumdan çok memnun değildirler. Beraber uyuyan 11 annenin 8‟i 

çocuğu ile aynı odada uyumayı çok uygun bulmamaktadır. Diğer çalıĢmayan 5 annenin 

ise mevcut durumundan memnun oldukları bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

Veriler özellikle mevcut bulunduğu durumdan hareketle değil de annelerin 

düĢüncelerinden hareketle, çalıĢan annelerin de çalıĢmayan annelerin de çocuklarının 

kendi odalarında ayrı uyumalarının daha iyi olduğu düĢüncesinde oldukları 

görülmüĢtür. ÇalıĢan anneler mevcut durumda düĢüncelerini desteklerken çalıĢmayan 

anneler düĢüncelerini hayatlarına geçirememiĢtirler. Bunda en büyük etken ise maddi 

imkanlarının olmayıĢı etkili olmuĢtur. 

Daha önce yapılmıĢ çoğu çalıĢma da da anne babasıyla uyuyan çocuğun gece 

aralıksız ve daha uzun uyuduğu görülmüĢtür. Bunun sebebi ise anne baba ile uyumanın 

çocuğa getirdiği güven duygusunun oluĢumu Ģeklinde tespit edilmiĢtir. 

AĢağıda katılımcıların uyuma hakkındaki görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

   “Aynı odada çok kötü. Ama nasıl kötü eşim nöbet tutuğu zaman benim 

için çok iyi oluyor. Onunla rahatım. Ya bu şehirde rahatım. Ama ben başka 

şehirde onunla yatıp destek alıyordum. Benimle yatmaya alıştı. Ya şu an benim 

için sıkıntı değil. Sadece karı-koca açısından iyi olmuyo. Benim çocuğum ayrı 

odada uyusa korkuyor.” (K/22: 28, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Ankara, 

Gurbetçi, Zengin ) 

   “ Aynı odada uyumuyorlar. Aksine daha iyi. Kendi odasında uyumaları 

çünkü odamda koyacak yerim de yoktu. Kendi odalarında bağımsızlar. Daha iyi 

bence. Hiç koymadım. “ (K/19: 32, Evli Lisans, Çalışmayan Anne, Erzurum, 

Gurbetçi, Yoksul ) 

  “ Hayır. Hatta ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Niye dersen ? 

uyandığında ve ya her hangi bir şeye ihtiyacı olduğuda bizim yanımızda 

olduğunu hissetmesi daha güvende oluyor. Bunu fark ediyoruz.” (K/ 9: 28, Evli, 

Ön Lisans, Memur, Aksaray, Gurbetçi, Zengin ) 
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  “Aynı odada uyuyorum. Zaten bana bağlı oldukları için bence olumlu 

evet uykuları düzenli.” (K/ 13: 32, Dul, Lisans, Öğretmen, Gresun, Gurbetçi, 

Zengin) 

  “ Aynı odada uyuyor. Aynı odada ben daha rahatım. Eymen de kendini 

güvende hissediyor. Uyku düzeni var.” (K/5: 30, Evli, lisans, Öğretmen, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

ÇalıĢan annelerin çoğunluğunun, çocuklarının kendileri ile ayrı odada uyudukları 

buna karĢın çalıĢmayan annelerin ise çoğunluğunun mevcut durumlarından dolayı 

çocukları ile aynı odada uyudukları belirlenmiĢtir. ÇalıĢan anneler içinde bulundukları 

mevcut durumdan memnun iken, çalıĢmayan annelerin ise bu durumdan memnun 

olmadıkları ancak mecburiyetten dolayı çocukları aynı odada uyudukları öğrenilmiĢtir.  

3.1.3.3. Tuvalet Eğitimi 

Tuvalet eğitimine bebek 18 aylık iken baĢlanabilir. Tuvalet eğitimine bebeğin 

hazır olması çok önemlidir. Bunun belirtileri mevcuttur (Meggitt, 2013: 121). 18. 

ayından sonra bebeğin tuvalet eğitimini öğrenmesi olağan bir durum iken, 18. Aydan 

sonra hangi aylarda tam manasıyla öğreneceği bireysel farklılıklara göre Ģekillenecektir 

(Çeküç vd., 2011: 25). Tuvalet eğitimi için bebeğin hem bedensel hem de zihinsel 

olarak geliĢime ihtiyacı vardır. Bedensel olarak el kas ve parmaklarının olgunluğuna 

eriĢmesine gerek varken zihinsel olarakda tuvaletinin yapacağı anı idrak edebilmesine 

gerek vardır (Yavuzer, 1995: 146). Tuvalet eğitiminde aile aĢamalı bir Ģekilde 

ilerlemelidir. Bir sonraki aĢama için yapacağı hareket için de çocuğun ödüllendirileceği 

hatırlatılarak teĢvik edilmelidir. Ayrıca tuvalet eğitiminde bireysel farklılıkların 

olabileceği hususu unutulmamalıdır (Cirhinlioğlu, 2001: 192). Anne bu eğitimi 

vermeden önce gerekli araĢtırmayı yapmalıdır. 

Tuvalet eğitimi bebek açısından sıkıcı hale getirilmeden hatta oyunlar eĢliğinde 

verilmelidir (Solter, 2010: 224-225) . Bu tuvalet eğitiminde bebek ile anne, babasının 

arası iyi iken bu eğitimi vermek kolay olacaktır. KiĢilik oluĢumunda tuvalet eğitimi 

oldukça etkilidir. Annenin bu dönemde titiz bir Ģekilde hareket ederek bebeğin hazır 

olmasını beklemeden bu eğitimi vermeye kalkıĢması, bebeğin tam özerkliğini 
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kazanacağı bu dönemde boyun eğen pasif ya da tam tersi agrasif isyankar bir kiĢiliğine 

bürünmesine neden olacaktır (Cirhinlioğlu, 2001: 115-116). 

Tuvalet eğitiminde yapılması gerekenlere annelerin dikkat etmesi yani annenin 

bilinçlilik düzeyi çocuğun ilerideki sosyal hayatı adına oldukça önemlidir. Bu noktada 

çalıĢan ve çalıĢmayan annelerden elde ettiğimiz veriler; 13 çalıĢan anne 

katılımcımızdan, tuvalet eğitimi verilebilecek yaĢta çocuğu olan 9 anne katılımcımızın 

olduğu diğer dördünün bu yaĢ aralığında çocuğunun olmadığı öğrenilmiĢtir. Bu 9 

çalıĢan anne katılımcıdan sadece 1 annenin araĢtırma yapmadan bu eğitimi çocuğuna 

verirken diğer 8 annenin araĢtırarak bu eğitimi çocuklarına verdiği öğrenilmiĢtir. 

ÇalıĢmayan 13 anne katılımcıdan 9‟unun bu eğitimi verebileceği çocuklarının olduğu 

öğrenilmiĢtir. Bu 9 katılımcıdan sadece 4‟ünün araĢtırarak bu eğitimi verdiği diğer 5‟ 

inin ise araĢtırma yapmadığı öğrenilmiĢtir. Bilinçlilik düzeyi çalıĢan annelere göre 

çalıĢmayan annelerde oldukça düĢüktür. ÇalıĢan anneler bu tuvalet eğitimini daha çok 

ciddiye alarak dikkatli bir Ģekilde tuvalet eğitimini çocuğuna vermeye çalıĢmıĢtırlar. 

Tuvalet eğitimi sosyal geliĢim ile yakından iliĢkilidir. Bu eğitime iliĢkin anne 

görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Yok yok, kesinlikle kendi kendime beraber annem yani kendi kendime 

yaptırmaya çalıştım. Kitap falan okumadım, yok yok araştırmadım. Bu eğitimi 

yani oğlum böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacak, çişin gelince 

oğlum şöyle tuvaletin gelince bana söyle gibi bu şekilide.”( K/17: 25, Evli,  

İlkokul, Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Tuvalet eğitimini çok güzel aldı. Bir kere öğrettim hemen aldı. Temizliğine 

de dikkat ediyor. Dişlerini yıkıyor. Ellerini yıkıyor. Kendi kendine aldı. Ama tabi 

ben biraz çaba harcadım. Annem mesela tuvalete girince, çıkınca eller yıkanır. 

Ellerini yüzünü yıka dedim.” (K/15: 30, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Biraz geleneksel takıldık. O konuda çünkü babaannesi biraz daha 

tecrübeliydi o konuda dikkate aldım. Sadece birkaç kitap okudum. O konuda o 

kadar.” ( K/11: 30, Boşanmış, Lisans, Hemşire, Kocaeli, Gurbetçi, Zengin ) 

Sonuçta çocuğun kiĢiliğinin oluĢumunda etkili olan tuvalet eğitiminin çalıĢan 

anneler arasında önemli oranda baĢarılı oldukları belirlenmiĢtir. 
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3.1.3.4. Oyun 

Oyun bebeklik döneminden itibaren bebeğin kendi bünyesinde var olan 

potansiyelin eğlenceli bir Ģekilde çıkmasını sağlayan araçtır. Oyun oynama etkinliği, 

boĢ zamanı değerlendirmek için geçirilen basit bir etkinlik olarak görülmemelidir. Oyun 

oynama etkinliği, özellikle bebeklik döneminde ve okul öncesi dönemde yaĢamsal 

becerilerin kazanılmasında yapıcı etkiye sahiptir (Yavuzer,1995: 152). Oyun sırasında 

bazı kuralların konulması bebeği gerçek hayata hazırlamaktadır. Oyun sırasındaki 

basitleĢtirilmiĢ kurallar bebeğin ilerideki hayatında karĢılaĢacağı kural ve kaidelere 

adeta hazırlanması anlamına gelecektir. (Gürün, 1984: 119). Oyun sırasında akran 

grupları ile oluĢturdukları kurallar çocuğun yaĢamı adına yapıcı etki bırakmaktadır. 

Bebekler özellikle ilk iki yıl öğrenmeye karĢı hevesli ve elveriĢlidirler. Eğitim 

üzerine çok fazla görüĢ bildiren ünlü eğitimci Maria Motessori özellikle öğrenme için 

ilk iki yılın önemli olduğunu ve bu öğrenme isteğine karĢı zengin uyaranlarla 

oluĢturulmuĢ aktivitelerin, oyun Ģeklinde bebeğe sunulması gerektiğini bildirmiĢtir. 

(Solter, 2010: 148). Oyunlar sayesinde çocuk birçok alanda geliĢim sağlayacaktır. 

Akranlarıyla uzlaĢmasını sağlayacak ve aynı zamanda içinde bulunduğu topluma da 

uyumunu sağlamıĢ olacaktır (Gürün, 1984: 119). Oyun esnasında özellikle ebeveynin 

çocuğuna karĢı olumlu bir Ģekilde yaklaĢması gerekmektedir. Eğer ebeveyn herhangi bir 

olumsuzluğa karĢı çocuğuna toleranssız bir Ģekilde yaklaĢırsa, çocuk ise buna karĢılık 

agrasif ve saldırgan bir Ģekilde davranacaktır (Çakmaklı, 2007: 96). Oyun oynamanın 

çocuğun kuracağı sosyal iliĢkiler açısından oldukça önemli etkiler bıraktığı söylenebilir. 

Oyun etkinliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar, oyunu  boĢ 

geçirilen zaman olarak görmemektir. Bu boĢ zaman geçirme algısı çocuğa hiçbir katkı 

sağlamayacaktır (Cirhinlioğlu, 2001: 176). Ebeveynin çocuğunun geliĢim düzeyini 

bilerek geliĢimsel özelliklerini destekleyecek aktiviteler hazırlayarak ya da uzmanlar 

tarafından hazırlanan aktiviteleri alarak çocuğuna bu aktiviteleri oyun Ģekliyle sunarak 

onun geliĢimini desteklemesi gerekmektedir. (Solter, 2010: 156). Oyun oynayarak 

geçirdikleri zamanın çocuğun geliĢimsel yönünü desteklemek amaçlı olarak geçmesi 

ebeveynle çocuk arasındaki yaĢanacak olan etkileĢimin bilinçli bir Ģekilde yaĢanmasına 

neden olur. Bu hususta çalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerden elde edilen veriler 

değerlendirmek adına görüĢmelere bakılmıĢtır. 
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ÇalıĢan anne katılımcılardan 13‟ünün çocuğuyla oyun oynayarak vakit geçirdiği, 

bu 13 anneden 11‟inin çocuğun geliĢimsel yönünü desteklemek için oyun oynamaya 

çalıĢtıkları öğrenilmiĢtir. 

ÇalıĢmayan anne katılımcıların 10‟unuun çocuklarıyla oyun oynadığı, 3‟ünün ise 

oynamadığı öğrenilmiĢtir. Çocuklarıyla oyun oynayan 10 anneden 8‟inin çocuklarının 

geliĢimsel yönlerini desteklemek amacıyla oyun oynadıkları, 2 annenin ise sadece 

zaman geçirmek için çocuklarıyla oyun oynadıkları öğrenilmiĢtir. 

Elde edilen verilerden hareketle Ģu bulguya ulaĢılmıĢtır; çalıĢan annelerin 

gününün büyük bir kısmını iĢte geçirmelerine rağmen evdeki kalan zamanını çocuğu ile 

oyun oynamaya ayırdıkları görülmüĢtür. Buna karĢın çalıĢmayan annelerin zamanının 

tamamını evde geçirmelerine rağmen çocukları ile oyun oynamaya zaman ayıramayan 

annelerin olduğu ve bu noktada eksikliğin olduğu görülmüĢtür. Oyun oynayan annelerin 

hemen hemen hepsinin bu oyunu amaçsal olarak oynadığı elde edilen önemli tespitler 

arasında yer almıĢtır. 

Oyun oynamaya iliĢkin çalıĢan anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Yani oynamaya çalışıyoruz. Zeka geliştirici oyunlar alıyoruz. Çocuk 

gelişimci uzmanın yardımı ile alıyoruz. Gelişimsel olarak dikkat ediyoruz. 

Oyuncaklarına da dikkat ediyoruz.” (K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek Yapımı ve 

Bitkisel Ürün Satımı, Erzincan, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Genelde oyunumuz, misket eğitim setimiz var. Aşamalı olarak özellikle 

zihinsel gelişimine yönelik oyunlar vardı. 48. Ayından sonra başlıyor. Geçen 

senede ki da çok basitti. Eymen‟ le eğer zaman geçireceksek genelde o eğitim 

setinden yararlandık. Hem eğitsel hem de oyunla zaman geçirmek için oynadık. 

Eğitim seti dışında, bowling, top oynama.” (K/5: 30, Evli, Lisans, Öğretmen, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli Zengin ) 

“ Oyun oynuyoruz. Ama zaman geçirmek için yorulsunlar da bir an önce 

uyusunlar diye oynuyorduk. Oyunu oynuyoruz. Ama ben çabuk sıkılıyorum. Çabuk 

bırakmak istiyorum. Erkek çocuk ya top ya bey bilet diye bir oyun var. Ben 

atıyorum o tutuyor vs. ve ya top, kız da abisinin elinde ki oyuncakları almaya 

çalışıyor sadece.” (K/10: 35, Evli, Lisans, Müdür, Trabzon, Gurbetçi, Zengin ) 

Oyun oynamaya iliĢkin çalıĢmayan anne görüĢlerine de yer verilmiĢtir. 

“ Yani oynuyoruz. Genelde biz saklambaçla başladık. Minderleri alıyoruz. 

Leğenleri, sepetleri diziyorum. Onların üzerinde koşuyor. Eline bir şeyler 
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veriyorum. Onların üzerinde koşması, basket felan atmasına izin veriyorum. 

Çocuk gelişimini desteklemek hem de enerjisini doğru yerde atabilmesini 

sağlamasını sağlıyorum.” (K/14:29, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Kayseri, 

Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“ Oyun oynuyorum. İşte mesela ne mi? Yapıyorum. Oyun hamuru 

yapıyoruz. İşte mesela ne mi yapıyoruz? Aşçılık yapıyoruz. Legolarla oynuyoruz. 

El becerisi için içinde zihinsel gelişimi içinde olsun her ikisi içinde oynuyoruz. 

Ama sıkılıyorum. Ama çok fazla zaman ayıramıyorum. Oynasam çok oyun 

oynayabilecek bir çocuk ama zamanım olmuyor. Gerek ev işi olsun. Bebeğim 

olsun. Gün içinde çok nadir, az zaman oluyor.” (K/19: 32, Evli, Lisans, 

Çalışmayan Anne, Erzurum, gurbetçi, Yoksul ) 

“Çocuğumla oyun oynamıyorum. Oyun oynamayla çok aram yok. Ya ben 

oynamıyorum. Ama babası felan bazen yapar. Yapboz felan oynarlar. Ama ben 

oynamıyorum.” (K/18: 24, Evli, Ortaokul, Çalışmayan Anne, Ankara, 

Gümüşhaneli ) 

Elde edilen verilerden hareketle Ģu söylenebilir. Annenin çalıĢıyor olması çocuğu 

ile oyun oynayarak beraber zaman geçirmelerine engel olmamıĢtır. Hatta çalıĢan annede 

çocuğuyla beraber oyun oynayarak zaman geçirme, çalıĢmayan annelere göre daha 

yüksektir. Amaçsal olarak oyun oynama olayında ise bir farklılık gözlenmemiĢtir. 

3.1.3.5. Ayrılık Kaygısı 

Bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren gerçekleĢtirdiği ilk emme refleksi 

ile annesiyle arasında eĢi bulunmayan bir bağ oluĢturmaktadır. Bu bağın güven hissi ile 

oluĢması bebeğin ileriye dönük tüm hayatını ilgilendirecektir. Özellikle annenin ilk üç 

ay bebeğini kucağında sıklıkla tutması bu oluĢan bağın güçlenmesini sağlayacak ve 

bebeğin ileriki hayatına daha güvenle yaklaĢmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca onun 

özgüveninin yüksek olmasını da sağlayacaktır (Oruç ve Öztürkler, 2011: 83). Özellikle 

bebeğin doğduğu ilk bir saat, anne ile bebek arasında oluĢacak olan bağ için önemli bir 

zaman dilimini oluĢturmaktadır. Bu saat diliminde anne ile bebeğin kucaklaĢması, 

mutlu bir Ģekilde annenin bebeği emzirmesi bu oluĢacak olan bağın olumlu yönde ve 

sıkı bir Ģekilde oluĢmasını sağlayacaktır. Bu oluĢacak olan bağ ise bebeğin kendini 

güvende hissetmesine ve olumlu bir kiĢilik geliĢtirmesine katkı sağlayacaktır (Gürün, 

1984: 73). Bebek ile anne arasında oluĢacak olan güvenli bağ bebeğin ilerideki 

hayatında özgüven kazanmasına ve bu güvenle sosyal çevresindekilere yaklaĢmasına 
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olanak sağlayacaktır. Bebeğin, sevginin, hoĢgörü ve sabrın hakim olduğu bir ortamda 

sosyal kabul görerek büyümesi o bebeğin kendisini o ortamda güvende hissetmesini 

sağlayacaktır (Yavuzer, 1995: 161). Çocuğun bu güven hissi ile büyümesi onun ileriki 

hayatında kuracağı iliĢkilerde önemli derecede olumlu etki oluĢturacaktır. 

Annelerin görüĢlerinden elde edilen veriler; çalıĢmayan 13 anne katılımcıdan 

10‟unun ilk bir saat içinde bebekleri ile mutlu bir Ģekilde kucaklaĢtığı diğer 3‟ünün ise 

ameliyat geçirdikleri için bebeklerini bu zaman diliminde kucaklarına alamadıkları 

verileri elde edilmiĢtir. ÇalıĢan 13 anne katılımcıdan 10‟unun ilk bir saat içinde 

bebeklerini mutlu bir Ģekilde kucaklarına alabildikleri, 3‟ünün ise ameliyattan dolayı bu 

zaman diliminde bebeklerini kucaklarına alamadıkları öğrenilmiĢtir. Ġlk bir saat içinde 

bebeğini kucağına alıp almamalarına iliĢkin anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“Doğumdan bir saat içinde aldım. Çok farklı bir şey. Onun senin olduğunu 

kabullenmek, sadece sana ait olduğunu bilerek ve sana muhtaç olduğunu bilmek 

çok güzel bir şey.” ( K/9: 28, Evli, Ön Lisans, Memur, Aksaray, Gurbetçi, Zengin) 

“ilk yarım saat içinde aldım kucağıma, duygusallaştım. Güzel bir duyguydu. 

“ (K/20: 27, Evli, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ İlk doğdu hastanede 1,5 saat sonra kucağım aldım. Hiçbir şey. Çok 

şansızdım. Alamadım bile. Normal doğdu. Yaptım ama. Çok kötü yapmışlar. Beni 

o esnada kimse yoktu. Çocuğu sarılık olmasın diye yarım saatte emzirmem 

gerekiyormuş. Onu o zorlukla aldım. Hiçbir şey anlamadım.” ( K/22: 28, Evli, 

İlkokul, Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Anne karnındayken çocuk seni duyabiliyor. Hissediyor. Bir de ilk yarım 

saat içinde emmesi çocuk için çok iyi baya bilinçliydim. Dikkat ettim.” (K/23: 28, 

Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

Yukarıdaki görüĢlerden hareketle dikkat çeken bulgu; ilk bir saat içinde çalıĢan 

anneler de çalıĢmayan anneler de, mutlu bir Ģekilde bebeklerini kucaklarına almıĢ ve 

bebek ile aralarında güvenli bir bağ oluĢumunu baĢlatmıĢtırlar. Bu manada bu güvenli 

bağ bebeğin ileriki hayatında dıĢa dönük ve sosyal bir bağ oluĢturmasına imkan 

tanıyacaktır. 

Ġlk beĢ yıl bebeğin her türlü geliĢimi için çok önemli olduğu daha önce de ifade 

edilmiĢtir. Bebeğin daha sonraki hayatında insanlara güvenip güvenmediği ya da 

kendine olan güven hissinin oluĢup oluĢmadığı ailesi ile kurduğu iliĢki açısından 

güvenli bir bağa bağlı gerçekleĢecek hissiyatlardır (Karpat, 1996: 173). Özellikle doğum 
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öncesi dönem itibari ile oluĢan bağa karĢı anne ilgili olmalıdır. Doğum öncesi dönem 

itibari ile annenin bilinçlilik düzeyi bebek doğduktan sonraki bağın oluĢumu daha 

sonraki oluĢacak olan güvenli bağa ve güvensiz bağa etki edecektir. Bu manada çalıĢan 

anneler ile çalıĢmayan annelerin doğum öncesi dönem itibari ile araĢtırma yapıp 

yapmadıkları, bağ oluĢması için bebeğine dair ne yaptıkları kısacası bilinçlilik düzeyine 

bakılmıĢtır. AraĢtırma sırasında elde edilen verilere göre tüm anneler bir Ģekilde bebeği 

ile bir bağ kurmuĢ ancak araĢtırma konusunda yani bilinçlilik düzeyinde farklıklar 

gözlemlenmiĢtir. 

ÇalıĢan 13 anne katılımcıdan 10‟unun doğum öncesi süreçte bebeğin geliĢimi ile 

ilgili araĢtırma yaptığı, 3‟ünün  ise araĢtırma yapmadığı öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan anne 

katılımcıdan ise 4‟ünün araĢtırma yaptığı, 9‟unun ise araĢtırma yapmadığı elde edilen 

veriler arasında yer almıĢtır. 

Bu verilere iliĢkin anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Evet araştırma yaptım. İnternetten genelde ki öyle şeylere meraklıydım. ve 

annemde kız kardeşim, oğlumdan bir yaş büyük. Annemde çok hamilelik geçirdiği 

için biliyorum. Hamilelikle ilgili bilgim çok. Konuşuyorduk. Anne karnındayken 

konuşuyorduk. Sohbet ediyorduk. Mesela babasıyla da iletişime geçirmeye 

sağlıyordum. Eşim çok korkar. Karnımda o oynadıkça o tiksiniyordu. Ama işte 

yapmaya çalıştım bir şeyler.” (K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel 

Ürün Satımı, Erzincan, Gurbetçi, Zengin ) 

“Evet yani kitap okuyordum. İnternetten araştırıyordum. Genelde 

internetten takip ediyordum. Kitapta demeyeyim. Kitapçıklardan, dergilerden çok 

okudum.” (K/5: 30, Evli, Lisans, Öğretmen, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“Yok araştırmadım. Kesinlikle araştırmadım. Annemden zaten bu konuları 

biliyordum. Kız kardeşimi de ben büyüttüm. Küçükken evet oldu. Konuşuyordum. 

Onunla oğlum sen doğ. Büyü. Seninle çok güzel şeyler yapacağız diyordum.” 

(K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Hemen aldımda sarılık oldu. Küveze koydular gene de sarılık oldu. 48 

saat yattı. Sonra geçti de kurtuldu. Yoksa hemen aldım kucağıma, dünya benim 

oldu. Çok başka. Hiçbir araştırma yapmadım. Yok öyle kitap okumadım. 

Ultrasyon görüntülerini seviyodum.”( K/26: 37, Dul, İlkokul, Çalışmayan Anne, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“Doğum öncesi bazen doğumla ilgili nasıl olur? Normal mi? Yoksa 

sezeryan mı olur. O konuda araştırma yaptım. Kitap okuma gibi bir alışkanlığım 



148 
 

yok. İnternetten araştırdım.” (K/21: 24, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Iğdır, 

Gurbetçi, Yoksul ) 

“Yaptım. Müzik dinledim. Hayır tamamen duygusal eşim yoktu yanımda. 

Yurt dışındaydı. Eşimin yokluğunda onunla geçirdim.” (K/22: 28, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

Bu görüĢmelerden hareketle oluĢturulan bulgu ise tüm annelerin doğum öncesi 

dönem itibari ile bebekleri ile duygusal bir bağ kurduğu, ancak çalıĢan annelerin bu 

bağın oluĢumuna dair daha bilinçli bir Ģekilde bu bağ oluĢumunu sağladıkları ve 

bilinçlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu kanısına varılmıĢtır. 

Bebeğin ihtiyaçlarının zamanında ve sevecen bir Ģekilde karĢılanması bebek ile 

anne arasındaki oluĢacak olan bağın güçlenmesine ve bu bağın olumlu yönde 

ilerlemesine imkan sağlayacaktır. Özellikle ilk üç ay içerisinde bebeğin  kucakta sıklıkla 

tutulması onun bebeğin kendini güvende hissetmesine ve olumlu bir kiĢilik 

geliĢtirmesini sağlayacaktır (Oruç ve Öztürkler, 2011:83). Ġmkanlar dahilin de 0-2 yaĢ 

dönemini bebeğin anne ile geçirmesi hem anne için hem de bebek için çok iyi olacaktır. 

Bebek bu dönemde tüm ihtiyaçlarına iliĢkin olarak anneye bağımlı bir Ģekilde 

yaĢamaktadır ve bu dönemde ihtiyaçlarını ağlayarak anne ve babasına iletmektedir 

(Koca, 2009: 5). Bu ileti karĢılığında annenin tepkisiz kalması bebeğin annesine karĢı 

güvensiz bağ geliĢtirmesine neden olur. Güvenli bağın oluĢması ihtiyaçlarının doğru yer 

ve zamanlarda karĢılanmasına bağlıdır (Eğitim Bilimleri Yayın Kurulu, 2010: 155). 

Anne ile bebek arasında oluĢacak olan bağın güvene dayalı olarak oluĢturulması 

bebeğin tüm hayatını yakından etkileyecektir. 

Annelerden elde edilen veriler, 13 çalıĢan anne katılımcıdan 11‟inin çocuğunu, 

ağlar ağlamaz direk kucağına alıp ihtiyaçlarını gidermeye çalıĢtıkları, 2‟sinin ise 

çocuğunun ihtiyacının giderme yerine ağlayarak kendi kendine susmasını bekledikleri 

öğrenilmiĢtir. 13 çalıĢmayan katılımcıdan ise 4‟ünün çocuğu ağladığı zaman direk 

kucağına alıp ihtiyaçlarını gidermeye çalıĢtıkları, geriye kalan 9‟unun ise çocuğu 

ağladığı zaman, direk kucağına almak yerine kendi kendine susmasını bekledikleri 

görülmüĢtür. 

“ Hemen almaya çalıştım. Kendini güvende hissetmesini sağlamaya 

çalıştım. Özellikle ilk 6 ay buna çok dikkat ettim.” (K/6: 28, Evli,  Lisans, 

Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 
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“Kendi kendine susma yöntemini seçtim. Çünkü sadece karın açlığından 

ağladığını düşünmüyorum. Bir yeri ağlayabilir. Hani bakarım ki susmaz . 

Acıktığın düşünürüm o zaman kucağıma aldım.” (K/17: 25, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul ) 

ÇalıĢan annelerin bebeklerinin ihtiyaçlarını daha kısa zamanda gidermeye 

çalıĢtıkları, bebeklerinin ihtiyaçlarını çalıĢmayan annelerin ise bebeklerinin ihtiyaçlarını 

giderme noktasında pasif kaldıkları görülmüĢtür. Bunun sonucunda ilk etapta, çalıĢan 

annelerin bebekleriyle daha olumlu bir bağ geliĢtirerek bebeklerinin kendilerine güvenli 

bağlanmalarını sağladıkları görülmüĢtür. 

Ayrılık kaygısının genel anlamda çalıĢan annelerin çocuklarında daha fazla 

görüldüğü görülmüĢtür. Çünkü gün içinde uzun bir Ģekilde çalıĢan anneler ile çocukları 

ayrı kalmaktadır. Bu ayrı kalıĢ en az hasar verici Ģekilde atlatılmalıdır. Bu ayrı kalıĢlar 

çocuğun tüm geliĢim alanlarını etkilediği gibi, sosyal geliĢimini de çok yakın dereceden 

etkilemektedir. ÇalıĢan annenin gün içinde evde olmayıĢı çocuğu ile iliĢkisinde 

kesitselliğin yaĢanmasına neden olmaktadır. Bu kesitselliğin çocukta ayrılık kaygısına 

dönüĢmemesi için çocuğa zaman algısı doğru Ģekilde öğretilmelidir (Çamlıca, 2007: 

151). Bebeğin ayrılık kaygısına kapılmaması için zaman algısının doğru Ģekilde 

öğretilmesinden sonra özellikle ayrılık yaĢanmasından önce bu ayrılığın anlatılması 

doğru olacaktır. ÇalıĢan anneler çocuklarını bakıcıya teslim etmeden önce, bebeğe 

bakıcıyla tanıĢma fırsatı verilmeli, onun evine götürülmeli, bakacak olan kiĢinin kendi 

evlerine gelmeleri sağlanmalı ve bebekle bakıcının zaman geçirmesine fırsat verilerek 

bakıcı ile bebek arasında bağın güvenli bir Ģekilde oluĢumu anne aracılığı ile 

oluĢturulmalıdır (Meggitt, 2013: 105- 106).  Bir de bebeğe sadece biyolojik ihtiyaçları 

olan bir varlık olarak bakılmamalıdır. Bakıcıya da sadece bebeği yediren içiren ve altını 

temizleyen kiĢi gözü ile de bakılmamalıdır (Meggitt, 2013: 31-54). Annenin çalıĢıyor 

olması çocukta güvensizlik hissi oluĢturacaktır. Ancak bebeğin annesinin geri 

geleceğini bilmesi ve bu süreç içerisinde kendini güvende hissedeceği ortamda kalması 

bu güvensizlik hissini en az seviyeye indirgeyecektir (Cirhinlioğlu, 2001: 112-113). 

Çocukta zaman kavramının doğru öğreniliĢi de ayrılık kaygısını azaltacaktır. Örneğin 

bebeğin ilk zamanlarda annenin kendisinin yanından ayrılarak diğer odaya gitmesine 

bile ağlamasına karĢın, zamanla diğer odadan geleceğine inanması aslında bebekte 

zaman algısının oluĢmasına imkan tanıyacaktır. Bu algının doğru Ģekilde bebeklere 
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verilmesi bebeğin ilk andan itibaren ayrılık kaygısını ortadan kaldırmasına imkan 

sağlayacaktır. 

ÇalıĢan annelerin çocukların ayrılık kaygısı yaĢamamalarına iliĢkin dikkat edip 

etmedikleri açısından elde edilen veriler, özellikle çalıĢan annelere iĢe giderken 

çocukları ile nasıl bir ayrılık yaĢadıklarına iliĢkin sorulduğunda 13 çalıĢan anne 

katılımcıdan 2‟sinin evde çalıĢtığı diğer 11‟inin  ise ev dıĢında ücretli sahalarda çalıĢtığı 

öğrenilmiĢtir. Bu 11 anneden 10‟unun iĢe giderken çocuğuna anlatarak evden çıktığı, 

1‟inin ise çocuğu ağladığı için çocuğuna görünmeden kaçarak evden ayrıldığı 

öğrenilmiĢtir. 

Bu verilere iliĢkin anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir; 

“ Kızımın ağladığı zaman da oluyor. Ağlamadığı zaman da oluyor. Annem 

diyorum sana mama alacağım gitmem gerekiyor. Bay bay yaparak ayrılıyoruz.” 

(K/2: 36, Evli, Ortaokul, Hizmetli, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“ Biliyor. Söylüyoruz. Bay bay yapıyoruz. Birbirimize hava sıcaksa 

pencereden bey bey yapıyoruz. Ama şey yapmıyor. Bizimle ayrı iken değil de 

bizimleyken akşam dışarı çıkmak istiyor. Gece hadi gidelim diyor.” (K/10:35, 

Evli,  Lisans, Müdür, Trabzon, Gurbetçi, Zengin ) 

“Anlatma yolunu çok denedim. İstedik ama alışamadı. Bu sefer de kaçarak 

gidiyorum. Eymen‟ de ayrılık kaygısı çok” (K/5: 30, Evli, Lisans, Öğretmen, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 

“ Yok onlar zaten biliyorlar çalıştığımı. Bende izah ediyorum. İşe gitmem 

lazım lazım diyorum.” ( K/ 13: 32, Dul, Lisans, Öğretmen, Gresun, Gurbetçi, 

Zengin )  

Ayrılık kaygısına karĢın çalıĢan annelerin büyük oranının bilinçli olduğu yapılan 

görüĢmeler neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda ortaya konulmuĢtur. 

3.1.3.6. Cinsel Kimlik OluĢumu 

Cinsel kimliğinin oluĢum yılları 1.5 ile 2 yaĢları arasındadır. Bu kimliğin 

özümsenmesi ise dördüncü yaĢına kadar gerçekleĢmiĢ olacaktır. 2-3 yaĢlarında çocuk 

kendisinin farkına varmaya, Ģekilsel olarak hangi cinsiyete ait olduğunu anlamaya 

baĢlayacaktır (Cirhinlioğlu, 2001: 147- 149). Cinsiyete göre kız bebeklerinin baĢtan 

aĢağıya pembe ile bürünmesi, erkek bebekleri ise maviye bürümesi buna örnektir. 
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Çocuğun cinsel kimliğin oluĢumunda, rol model alarak öğrenme yöntemi etkili 

olup özellikle içinde bulunduğu topluma göre Ģekillenmesinde de etkilidir. Bebek 

günlük yaĢantısı içinde bu oluĢumu içselleĢtirir (Özdoğan, 2000: 223). Ebeveynlerin 

çocuğun cinsel kimliğinin oluĢumunda etkin rol aldığının bilincinde olması 

gerekmektedir. Görmek istedikleri Ģekilde davranmaları, çocuğunun sağlam kiĢiliğinin 

oluĢumuna fayda sağlayacaktır (Çamlıca, 2007: 110). Özellikle çocuk, aile içinde olan 

hem cinsinin yaptıklarını yapmaya özen gösterir. Örneğin erkek bebeğin arabalarla 

ilgilenmesi ve “hen” gibi kelimelerle konuĢması gibi 

Cinsel geliĢim içgüdüsel olarak içten gelen dürtülerin geliĢimini ifade eder. 

Ebeveyn 18. Ayından sonra cinsel kimliğinin oluĢtuğunu dikkate alarak çocuğun bu 

geliĢimini desteklenmelidir.18. ayından sonra bebekte merak duygusu oluĢmaktadır. Bu 

her türlü geliĢim alanı ile yakından alakalıdır. Bebeğin bu merak duygusunu ebeveyn 

desteklemeli ve bebeğe ket vurmamalıdır (Gürün, 1984: 18). Ebeveyn olarak bu 

dönemde çocuğun cinsel kimliğini öğrenmesine fırsat vermeli, çocuğun sorduğu 

sorulara cevap vermeli, kendisini ifade etmesine imkan sunmalı ve ayıplayarak çocuğun 

duygularının bastırılmasından ziyade toplumsal kaideler ve geliĢimsel özelliklerini 

dikkate alarak gerekli açıklama çocuğa anlatılmalıdır (Koca, 2009: 4). Cinsel kimlik 

toplumun ona atfettikleri ile birlikte toplumsal bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

“Cinsiyet erkek kadın olarak sahip olduğu; genetik, fizyolojik, psikolojik ve 

biyolojik özellikleridir. Cinsiyet doğa tarafından belirlenirken toplumsal cinsiyet 

kültür tarafından belirlenir. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğin kültüre göre 

tanımlanmasıdır. Diğer bir ifade ile kadınlık ve erkeklik, erke ve kız çocuklarına 

atfedilen ve onlar tarafından yüklenilen sosyal olarak oluşturulmuş cinsiyet 

farklarıdır. Bunun anlamı gerek kamu hayatı gerkese de özel hayatın içerisinde 

kadınlara ve erkekler, kız ve erkek çocuklara atfedilen görevler ve işlevlerin 

belirlediği toplum içerisindeki cinsiyetler arasında sosyal olarak oluşturulmuş 

ilişkilerdir.”(Akt: Sayın ve Anzinger, 2012: 7). 

Cinsel geliĢim açısından bu dönemde en göze çarpan olay aidipus kompleksidir. 

Bu çağda erkek çocuk annesine aĢık iken, kız çocuğu da babaya aĢıktır. Hatta hem 

cinslerine düĢmanlık beslemelerinin yanında bir de suçluluk duyarlar. Bu dönemde 

cinsel tatmin, haz alma durumu yaĢanmaktadır ve aidipus kompleks döneminde 

kardeĢler birbirleriyle kıskançlık içindedirler (Karpat,1996: 89).Özelikle 0-5 yaĢ 

arasında çocuklarda gözlenen bu komplekste kız çocukları babalarına karĢı annelerini 

kıskanır ve annelerini taklit ederler. Aynı Ģekilde erkek çocuklar da annelerini 
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babalarına karĢı kıskanarak annesine sürekli gövde gösterisi yapma eğilimi içinde 

olmaktadırlar. 

Cinsel kimliğin oluĢumuna iliĢkin anneler ile görüĢülmüĢtür. Elde edilen veriler 

Ģu Ģekildedir. ÇalıĢan 13 anne katılımcıdan 12‟inin çocuğun cinsel geliĢimini destekler 

nitelikte hareket ettiği 1‟inin ise daha henüz çocuğun cinsel geliĢimine iliĢkin herhangi 

bir Ģeye dikkat etmediği öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan 13 anne görüĢmeciden ise sadece 

4‟ünün bu cinsel kimlik oluĢumuna dikkat ederek katkıda bulunmaya çalıĢtıkları diğer 

9‟unun ise bu geliĢim için herhangi bir Ģey yapmadığı öğrenilmiĢtir.  

Bu verilerden hareketle Ģu bulguya ulaĢılabilir. ÇalıĢan annelerin çocuklarının 

cinsel kimlik oluĢuma katkı sağlamak adına dikkat ettikleri, buna iliĢkin çalıĢmayan 

annelerin ise cinsel kimlik oluĢumunu normal seyrine bırakarak bu sürece herhangi bir 

katkı sağlamadıkları bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Cinsel kimlik oluĢumuna iliĢkin anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“ Tabiî ki bebekler aldım. Kız kıyafetleri alarak bak kızım bunlar senin, 

abininkilere bak bunlar erkek abinin.” (K/2: 36, Evli, Ortaokul, Hizmetli, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“ Cinsel kimliğine uygun alarak oyuncak alıyorum. Beni model alıyor. Ben 

ne yaparsam oda oyunu yapıyor. Allahtan babasını model almıyor. Yoksa akşama 

kadar yatıyor.” (K/6: 28, Evli, Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, 

Yoksul ) 

“ Bu yaşlarda başladı. Erkek, kız, kızlar kıza, erkekler erkeğe, babasını 

model alıyor. Bir de yeğenimizi model alıyor.” (K/10: 35, Evl, Lisans, Müdür, 

Trabzon, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Halen daha külotlu çorap bile olsa altında oturup kalktığında ben dikkat 

ettiriyorum. Halen bile o anlamıyor. Ama ben dikkat ediyorum.” (K/8: 29, Evli, 

Lisans, Memur, Ankara, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Yok öyle bir şey yapmadım. Yani he he ilk rol model beni aldı. Ama ben 

bir şey anlatmadım. Kendi kendine öğrendi.” (K/19: 32, Evli, Lisans, Çalışmayan 

Anne, Erzurum, Gurbetçi, Yoksul ) 

Cinsel kimliğin çocuklara yaĢattırılması açısından, çalıĢan annelerin bilinçlilik 

düzeyinin çalıĢmayan annelere göre daha yüksek olduğu görüĢmeler sırasında elde 

edilen verilerden hareketle görülmüĢtür. Cinsel kimliğin oluĢumunun insan hayatının 
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ilerleyen zamanlarında çok önemli olduğu ve ilk etapta bu eğitimin ailede verildiği 

bilinmektedir. Özellikle kız çocuğu için annenin rol model olması erkek çocuk için de 

babanın rol model olması önemli bir husustur. Ailenin bu anlamda çocuğun cinsel 

kimliğinin geliĢimini doğru yönde yönlendirmesi, çocuğun geliĢimsel özelliğini doğru 

Ģekilde kazanmasına imkan tanıyacaktır. Çocuk görerek öğrenecektir. Ancak 

deneyimlerken ailenin desteği ile bu edinimi kazanması, çocuğun adaptasyonunu 

kolaylaĢtırırken aynı zamanda toplumsal öğretileri daha çabuk içselleĢtirmesine katkı 

sağlamıĢ olacaktır. 

EĢinden boĢanmıĢ ya da eĢi vefat etmiĢ kadınların özellikle erkek çocuklarına rol 

model olmaları açısından durumları daha zor olmuĢtur. Bunla ilgili bir anne görüĢüne 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 “ Dayısı var. Zaten ilgileniyo. Babasıyla telafonla görüşüyorlar. Babası 

gelip görüyor. Yok. Hayır.” (K/24: 27, Boşanmış, Lise, Çalışmayan Anne, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul) 

EĢi olmayan annelerin cinsel kimliğin geliĢimi açısından rol model olacak olan 

babanın yokluğunu kendi aileleri ile bertaraf etmeye çalıĢtıkları görülmüĢtür. 

3.1.3.7. KardeĢ Kıskançlığı 

KardeĢ kıskançlığının özellikle ilk çocuklarda görülme oranı oldukça yüksektir. 

Tüm ilginin ilk çocuklarda oluĢunun ardından bu ilginin diğer çocuklarla paylaĢılması 

olayı çocuk için kıskançlığın yaĢanmasına neden olacaktır (Çamlıca, 2007: 54). 

Çocuğun tahtının sallandığını hissetmesi kıskançlığı doruk noktaya çıkaracaktır. 

KardeĢ kıskançlığı her yaĢta gözlemlenebilecek bir vakadır. Anne- babanın 

farkında olmadan söylediği bir cümle, bir övgü ve alacağı hediye … vs çocuğun içten 

içe de olsa kıskançlık duymasına neden olacaktır. Bunun anlaĢılması ise çocuğun 

yaptığı davranıĢlardan sezimlenebilir. Bu davranıĢlar çocuğun agrasifleĢmesi, ilk 

çocukluk ve son çocukluk döneminde iken bulunduğu geliĢim özelliklerinin gerisinden 

hareket etmesi, parmak emmesi, tırnak yemesi, altını ıslatması, kreĢe gitmek 

istememesi, kardeĢ ve akran gruplarına karĢı saldırgan davranması Ģeklindedir.. 

Yeni bir bebek olacağı zaman ebeveyn ekstralığa kaçmamalıdır. Sırf çocuk 

kıskanmasın diye ebeveynin her zamankinden farklı davranması, çocuğun dikkatini 
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çekecektir. Ebeveyn çocuğun her istediğini yapmamalı, onu daha fazla seveceklerini 

ifade etmemeli bir de anne doğuma gitmeden önce doğum anında çocuğu kime 

bırakacak ise o kiĢiyle tanıĢtırıp onunla kaynaĢmasını önceden sağlamalıdır (Canel, 

2011: 74-75). Hatta ardeĢ kıskançlığının oluĢmaması için daha kardeĢ anne 

karnındayken bu durum çocuğa alıĢtıra alıĢtıra anlatılmalıdır. Anne karnındaki bebeğin 

dünyaya gelme hazırlıkları aĢamasında var olan çocuk bu sürece dahil edilmelidir 

(Çamlıca, 2007: 54). Bu önlemlerin anneler tarafından alınması annelerin bilinçli olarak 

bu kriz anını yöneteceğini gösterecektir. 

Annelerin kardeĢ kıskançlığı ile karĢılaĢıp karĢılaĢmadıklarına ve karĢılaĢtıkları 

halde neler yaptıklarına iliĢkin yapılan görüĢmelerden elde edilen veriler; 

ÇalıĢan 13 anne katılımcıdan 6‟sının kardeĢ kıskançlığı ile karĢılaĢabilecek 

pozisyonda olduğu ve sadece 1‟inin kıskançlığın oluĢmaması adına araĢtırmalar 

yapmadığı görüĢmeler sırasında öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan 13 katılımcıdan da 6 „sının 

kardeĢ kıskançlığı ile karĢılaĢtığı öğrenilmiĢ ve bu 6 annenin de kardeĢ kıskançlığına 

iliĢkin hiçbir araĢtırma yapmadığı öğrenilmiĢtir. Bakıldığın da bu kıskançlık hissiyatının 

oluĢmaması adına çalıĢan annelerin biri dıĢında diğerlerinin araĢtırma yaptığı, 

çalıĢmayan annelerin ise hiçbirinin araĢtırma yapmadığı öğrenilmiĢtir. 

Verilerden hareketle oluĢturulan bulgu; çalıĢan annelerin kardeĢ kıskançlığına 

iliĢkin çalıĢmayan annelere göre daha bilinçli olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢan annelerin 

araĢtırma yaparak bu kıskançlık duygusunun oluĢmaması için önlemler almaya 

çalıĢtıkları görülmüĢtür. 

KardeĢ kıskançlığı çocuğun sosyal geliĢimini çok yakından etkilemektedir. 

KardeĢ kıskançlığının yaĢanması çocukta saldırganlığa sebep olurken aynı zamanda ya 

içine kapanık bir birey olmasına ya da var olduğu sosyal ortamda dikkat çekmek için 

elinden geleni yapmaya çalıĢtığı görülecektir. Bu hissiyatın çocuklarında yaĢanıp 

yaĢanmamasına ve yaĢanması halinde ne yaptıklarına iliĢkin anne görüĢlerine aĢağıda 

yer verilmiĢtir. 

“ Karşılaştım. Maalesef çok kötü ağır bir şekilde yaşadım. Öyle bir 

araştırma yapmadım. Hazırlamaya çalıştım. Aslında başta da belki bu yaşına 

gelene kadar yaşamadım. Ne zaman ki çocuk kendini göstermeye başladı, ön 

plana çıkmaya başladı işte o zaman başladı kıskançlık” ( K/14: 29, Lise, 

Çalışmayan Anne, Kayseri, Gümüşhaneli, Yoksul ) 
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“ Evet şu an 3-4 aydır başladı. Araştırma yapmadım. Ama ne yapmam 

gerektiğini düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. Ama öyle değildir. 

Paylaşmasını bilmesini istiyorum. Yok hayır. Hamilelik döneminde bir alıştırma 

yapmadım.” ( K/ 19: 32, Evli, Lisans, Çalışmayan Anne, Erzurum, Gurbetçi, 

Yoksul ) 

“Çok fazla evet, yani evet. Alıştırmaya çalıştım. Senin kardeşin olacak. 

Gelecek, bizimle yaşayacak. Bizle beraber yatacak. İşte diyorum ya 20 gün 

hastanede yatınca hani uzaklaştım. 20 gün beni hiç görmedi. Geldim. 1 hafta 

sonra kardeşi doğunca böyle annemden sen beni uzaklaştırdın gibi oldu. İlk 6 ay 

iyiydi. İyi toparladı. Ama o 6 aydan sonra kardeşi kendini sevdirmeye başladı. 

Evde babaanne vardı. Sen dur. Sen büyüksün. O yapsın. Sen çocuk musun? Bile 

diyorlardı. Üç yaşındaydı. Öyle tepkiler alınca baya sorun yaşadık. Çocuk 

gelişimciye başladık. Çişine de alışamamıştı. Çocuk gelişimi uzmanı o zamandan 

beri beraberiz.” (K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün Satımı, 

Erzincan, Gurbetçi, Zengin ) 

“ Evet karşılatım. Abisi pek fazla yapmıyordu. Kıskandı. Araştırma yaptım. 

Profosörllerden dinledim. O şekilde.” ( K/13: 32, Dul, Lisasn, Öğretmen, Gresun, 

Gurbetçi, Zengin )  

“ Evet yani kitap okuyorum. İnternetten araştırıyorum. Şimdiden başladık. 

Temkinli davranıyoruz. Şimdiden çok iyi. Kıyafetlerini küçülenlerine diyor. Anne 

bunları atma kardeşime sakla şu anki tutumları çok hoş. Çok şükür. İnşallah böyle 

gider.”( K/5:30, Evli, Lisans, Öğretmen, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin) 

“ Kızımda oldu. Başta hemen aştı. Onu şimdi çok seviyo.” ( K/26: 37, Dul , 

İlkokul, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul)  

ÇalıĢmayan annelerin, çocuğun sosyal hayatı açısından oldukça önemli olan bir 

hususta karĢılaĢmalarına rağmen hiçbir araĢtırma yapmadıkları, buna karĢın çalıĢan 

annelerde ise karĢılaĢan kesimin hepsinin araĢtırma yaptığı yapılan görüĢmelerde elde 

edilmiĢtir. Buradan da çalıĢan annelerin bu konuda daha bilinçli olduğunu söylemek 

mümkün olacaktır. 

3.1.3.8. BoĢanma ve Ölüm Vakası 

          Örneklemimize bakıldığında çalıĢan anne katılımcılarımızdan 3‟ünün eĢinden 

boĢandığı, çalıĢmayan annelerin ise 2‟sinin eĢinden boĢandığı öğrenilmiĢtir. 

        BoĢanma öncesi evlilik terapistinden yardım almalarına iliĢkin çalıĢan ve 

çalıĢmayan anneler karĢılaĢtırıldığnda; çalıĢmayan annelerin birinin evlilik terapistine 
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gitmediği diğerinin gittiği, boĢanmıĢ çalıĢan annelerin ise hepsinin terapiste gittiği 

anlaĢılmıĢtır. Bunla ilgili anne görüĢlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“Ya gittik. Bilmiyorum. Trabzona gitmiştirk. İsmini şimdi tanımıyorum. 

Doktora gitmiştik. Eşim de burda gitti. Savcılıktan gönderdiler. Burda yok. Bir ay 

felan ufak bir gelişme oldu. Ama gene aynı oldu. Ya ben kendim tarafımda 

elimden geleni yapıyordum. Ama tabi bu eşim tarafından görmedim.”( K/12: 25, 

Boşanmış, Lise, Bulaşık.ı, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

“Yani hastanedde gittik bir aile uzmanına. Beyefendi bize sordu. Sürekli ben 

cevapladım. O hep sustu. Dedi bir sebep yok anlaşmazlığa. Alkoldü.”( K/25: 32, 

Boşanmış, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul )  

 “ Etkilendi ama biz bir şekilde bu açığı kapattık. Çok fazla babayı 

görmediği için çok da etkilenmedi. Maddi sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Ama çok 

fazla değil. Tek başıma olduğum için çok önemli. Ya yardımcım yok. Maddi 

açıdan da sıkışıyorum. Yardım edenin yok. Hem annelik hem babalık ediyorsun 

ama çokda değil” (K/4: 34, Boşanmış, Lise, Sekreter, Gümüşhane, Gümüşhaneli, 

Yoksul ) 

ÇalıĢan annelerin boĢanma vakasını, çocuktan saklamadığı onun seviyesine inerek 

net bir Ģekilde bunu çocuğa anlatması olayıdır. ÇalıĢmayan annelerden bir tanesi hiç bu 

konuya eğilmezken, diğerinin ise çocuğu kandırma  yolunu seçtiği görülmüĢtür. Buna 

iliĢkin anne görüĢüne aĢağıda yer verilmiĢtir. 

  “Ya çocuklarıma onu farkettirmemeye çalıştım. Büyük kızım anne niye 

ayrısınız. İlk zaman diye sorduğunda, onu hiç saklamadım. Oyun oynarmşcasına, 

ya kızım anlaşamıyoruz. Sen nasıl arkadaşlarınla anlaşamıyorsan küsüyorsan, 

zaten farkında sürekli kavga edyorduk. Onun yanında kötü konuşmuyoruz. Sürekli 

farklı odalarda konuşuyoruz.” ( K/12: 25, Boşanmış, Lise, Bulaşık.ı, Gümüşhane, 

Gümüşhaneli, Yoksul 

“Yani çocuklar tabiki etkilendi. Küçüğü etkilenmedi de çok fazla. Büyüğü 

etkilendi. Etkilenince ben de bazı yollara başvurdum. Kızım baban çalışıyor. 

Gelemiyor. O yüzden bizle yaşamıyor. Öyle bir şekilde yürüttük. Geldik. Yani 

çocukların psikolojisi bozulmasın diye.” ( K/25: 32, Boşanmış, Ön lisasn, 

Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

Buna karĢın çalıĢan annelerin bu durumu gizletmeden anlattıklarına iliĢkin anne 

görüĢlerine yukarıda yer verilmiĢtir. BoĢanma ve ölüm durumu çocuğun sosyalleĢme 

sürecini yakından ilgilendirmektedir. Bu vakalar çocuklarda büyük hasarlar 

oluĢturabilecektir. Ancak bu hususu ebeveynler çocuğun en az hasarla atlatabilmelerini 
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sağlayabilecektir (Cirhinlioğlu, 2001 :184). ÇalıĢan annelerin, çalıĢmayan annelere göre 

boĢanma oayında daha bilinçli oldukları görüĢmelerden elde edilmiĢtir.   

Ölüm olayı aile yaĢantısında meydana gelebilecek en kötü olayların baĢında 

gelmektedir ( Yavuzer, 1995: 87). Ölüm olayı, çocukların yaĢ aralıklarına göre 

ebeveynce çocuğa anlatılması gereken hadiselerdendir. Ölüm olayını anlama yaĢ alt 

sınırı 7‟ dir. Ancak bu yaĢanılan durumun dıĢa vurumu her yaĢ grubunda farklı 

Ģekildedir( Cirhinlioğlu, 2001: 186-188 ). Ölüm hadisesinde önemli bir diğer husus da 

ebeveynlerden biri kaybedildiğinde diğerinin bu durumu hazmederek çocukları ile 

ilgilenmesi gerekmektedir. Kendisi  iyi olursa çevresi de iyi olacaktır ( Davis, 1990: 97-

98). Örneklemimizden bir çalıĢan ve bir çalıĢmayan annenin eĢini kaybettiği 

öğrenilmiĢtir. EĢini kaybetmiĢ çalıĢan ve çalıĢmayan annenin de bu süreci 1 ay 

içerisinde ancak atlatabildiği ve bu süreçten sonra çocukları ile yakından ilgilenebildiği, 

maddi anlamda çalıĢan annenin çok etkilenmediği, çalıĢmayan annenin ise çok 

etkilendiği söylemlerden anlaĢılmıĢtır. Bu bulguya istinaden annelerin görüĢlerine 

aĢağıda yer verilmiĢtir.  

“ Çok zor. 1 ay oldu da öyle biraz rahatladılar. Ağladılar. Üzüldüler. Yok 

bu küçüğü görmedi. Öbürleri gördü en azından tattılar. O duyguyu onlara bu 

dünyanın geçici olduğunu hepimizin öleceğini öbür dünyada babalarının bizleri 

beklediğini yani hep islamiyetten.” ( K/26:37, Dul, İlkokul, Çalışmayan Anne, 

Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul ) 

Zor bir süreçti. 1 ay onca kendime gelebildim. Doktorlar. Anca psikolojik 

doktorla. Kardeşlerim benimle o dönemde ilgileniyordu. Ben sürekli ağlıyordum. 

Hani sonuçta zor bir süreçti. Çocuğum dışarıda bsiklet sürüyordu. Yan tarafında 

bir yokuş vardı. Bisiklette yaralandı. Duvara çarptı. Kafasını komşularım, 

arkadaşlarım, çevrem bana şey dedi; göz yaşı göz yaşını getirir. Kendine gel. 

Çocuklarınla ilgilen. Çocuklarım zaten küçüktü. Hele küçüğü babayı sadece isim 

olarak biliyordu. Fotoğraflarından biliyordu. Büyüğüm çok etkilenmedi. Şu 

şekilde anlattım. Babanız cennete gitti. Orda bize ev yapıyor. Bizde gidicez 

evimizi tamamlıyor.” (K/13: 32, Dul, Lisans, Öğretmen, Gresun, Gurbetçi, 

Zengin) 

Her iki annenin de çocuklarının çok fazla etkilenmedikleri yaĢlarına oranla ölüm 

Ģekillerinin anlatıldığı, en azından sosyalleĢme sürecinde bu vakadan en az hasarla 

etkilenmeleri için annelerinin gayret ettikleri görülmüĢtür. 
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3.1.3.9. Yoksulluk Olgusu 

Yoksulluk olgusu sosyalleĢme sürecini çok yakın dereceden etkilemektedir. Aile; 

çocuğun dünyaya gözlerini açmasından bir yetiĢkin olmasına kadar ki geçen sürede 

çocuğuna maddi destek sağlayan bir kurumdur. Bu süreçte çocuğuna her türlü imkanı 

sağlaması, onun sosyal çevresine karĢı daha atılgan olmasını sağlarken, aynı zamanda 

çocuğun sosyalleĢme sürecine de ivme kazandırmıĢ olacaktır (ASPB, 2014: 9). 

Yoksulluk olgusuna iliĢkin; çalıĢan annelerin, çalıĢmayan annelerden refah 

düzeyinin genel anlamda daha iyi olduğu yapılan görüĢmelerden elde edilmiĢtir. Kendi 

aralarında karĢılaĢtırma yapıldığı zaman çalıĢmayan annelerin daha çok yoksulluk 

çektiği görülmüĢtür. ÇalıĢan annelerde sadece 3 annede yoksulluk görülürken, 

çalıĢmayan annelerde ise 9 annenin yoksul olduğu öğrenilmiĢtir. Ancak yoksulluk 

açısından  bakıldığı zaman genel anlamda, çalıĢan annelerin çocuklarına her imkanı 

sağlayabildiği, buna karĢın çalıĢmayan annelerin imkanlarının kısıtlı olduğu çocuklarına 

karĢı bu anlamda suçluluk duydukları elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Bu 

imkanların yeterliliği ise çocuğun sosyalleĢmesi açısından oldukça önemli olacaktır. 

Özellikle eĢi ölü ve eĢinden ayrı çalıĢmayan annelerin daha fazla yoksulluk 

çektikleri görülmüĢtür. ÇalıĢan annelerde de eĢinden ayrıldıktan ya da eĢi öldükten 

sonra bir refah düzeyinde düĢüklüğün yaĢandığı yapılan görüĢmelerden elde edilmiĢtir. 

Bu hususta çalıĢmayan anne görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

“İstediğimiz gibi de yaşamış değiliz. Aç değil açık da değiliz. Ama işimiz 

daha iyi olsa evimiz olsa daha iyi hani tabiî ki bunu büyük kızım hissediyor. Diyor 

anne kendime ait bir odam olsun benim de kendine ait bir eşyam olsun.” (K/20: 

27, Ön Lisans, Çalışmayan Anne, Giresun, Gurbetçi, Yoksul ) 

“İllaki maddi sıkıntılarımız oluyor. Oldu da zaten. Bazen hissediyorlar. 

İster. İstemez. Baba olduğu zaman daha farklı oluyor. Maddi de manevi de 

farklı.” (K/21:24, Evli, Lise, Çalışmayan Anne, Iğdır, Gurbetçi, Yoksul ) 

“ Yoksulluk tabiî ki sıkıntı çekiyoruz. Çocuğu etkilememeye çalışıyoruz. 

Elimizden geldiğince yemiyorum, yediriyorum. Şeklinde yok hayır belli 

etmiyoruz.”(K/17: 25, Evli, İlkokul, Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul) 

“Var tabi. Niye olmasın ki. Olmaz. Olur mu? İllaki. Giyim olsun. Hani lise 

sınavına girecekler ya her dersin kitabı 30-40 her dersin ayrı ayrı mesela bazen 

icabımda kiramı veriyorsam fırını veremiyorum. Kimi zaman afedersin çorbayla 
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geçiştiriyorum. Hep böyle hep böyle sıkıntılı.” (K/26: 37, Dul, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Yoksul )  

“ Hayır, yok. Geçimim gayet güzel Allaha şükür.” ( K/13: 32, Dul, Lisasn, 

Öğretmen, Gresun, Gurbetçi, Zengin )  

“Ya aslında kamuda çalışıyorum. Yok yani bariz öyle bir şey.” ( K/11: 30, 

Boşanmış, Lisasns, Hemşire, Kocaeli, Gurbetçi, Zengin )  

Genel anlamda araĢtırmanın baĢından sonuna dek yapılan görüĢmelerimizden 

hareketle net bir Ģekilde söyleyeceğimiz; çalıĢmayan annelerin ekonomik düzeylerinin 

çalıĢan annelere göre oldukça düĢük olduğudur. Bu durum çocuğun sosyal geliĢimini 

doğrudan da dolaylı yoldan da etkileyecektir. Çocuklar maddi imkanları dahilin de 

sosyalleĢme sürecine katılacaklardır. 

3.1.3.10. Çocuk YetiĢtirme Sürecinde Ödül ve Ceza 

Ödül çocuk eğitiminde önemli yer tutarken ödülün yanlıĢ anlamda kullanılması 

yanlıĢ sonuçlara varmasına neden olur. Özellikle ödül ile ne anlatılmak istiyorsa 

arasında ödül ile anlatılmak istenen arasında bağ kurulmalıdır. Bu Ģekilde istenilen 

düzeylerde sonuçlar elde edilmiĢ olacaktır. Çocuğa sürekli yaptırılmak istenilen olay 

eğer yaptırılıyorsa çocuk bir Ģey kazanamayacaktır. Aksine bu durum çocuğun bağımlı 

hale gelmesine neden olacaktır (Solter, 2010: 184). Bir de ödül sadece maddiyatla 

eĢleĢtirilmemelidir. Anne babanın çocuğunu mutlu edecek her türlü hal ve tavırları 

çocuk için ödül niteliği taĢıyacaktır (Yavuzer, 1995: 118). 

Annelerin çocuk yetiĢtirmede ödül ve cezalara nasıl ve ne Ģekilde baĢvurduklarına 

iliĢkin veriler Ģu Ģekildedir; 

ÇalıĢmayan 13 anneden 10‟unun  hem ödüle hem de cezaya baĢvurdukları, 3‟ünün 

ise sadece ödüle baĢvurduğu bilgisine ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢan 13 anne katılımcıdan 7‟sinin 

sadece ödüle baĢvurduğu 1‟ isinin ise sadece cezaya baĢvurduğu, geriye kalan 5‟inin ise 

hem ödüle hem de cezaya baĢvurduğu öğrenilmiĢtir. Anne görüĢlerine aĢağıda yer 

verilmiĢtir; 

“Çocuğum istenilen bir davranışı yaptığında onu alkışlayarak 

ödüllendiriyorum. Böylece teşvik oluyor. Başarıya ulaştığı davranışı, 

içselleştirmesini sağlıyorum. Bu şekilde hiç ceza vermedim. “ (K/6: 28, Evli, 

Lisans, Sosyolog, Gümüşhane, Gümüşhaneli, Zengin ) 
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“ Ödül şeyimiz var. Mesela o ney, mesela bu ödevleri var. Şu an rakamları 

öğreniyoruz. Bütün harfleri tersinden yazdığı için eğer onu yaparsa ödül alıyoruz. 

Ya da onu bir yere götürüyoruz. Pedagogun dediği gibi, ceza onu odasına 

gönderiyorum. Düşünüyor hatasını. Anlıyor. Gelip ya benden ya da kardeşinden 

özür diliyor.” (K/3: 25, Evli, Ortaokul, Yemek Yapımı ve Bitkisel Ürün Satımı, 

Erzincan, Gurbetçi, Zengin ) 

        “ Tabiî ki suçluysa küçük küçük cezalar veriyorum. Dışarı çıkmazsın 

cezalısın diyorum. Gelip özür diliyor. Tamam annecim diyor. Ödül olarak ta 

çikolata alıyorum. Dışarı çıkıyorum. Ama oyuncak yok diyorum. Çünkü oyuncak 

hastalığı var oğlumda ödüllendiriyorum onu” (K/17: 25, Evli, İlkokul, 

Çalışmayan Anne, Sakarya, Gurbetçi, Yoksul) 

ÇalıĢan annelerin ödülü daha fazla kullandıkları ve bunu bilinçli bir Ģekilde 

uyguladıkları görülmüĢtür. 
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

SosyalleĢme süreci, bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren baĢlayıp hayatı 

boyunca devam eden bir süreçtir. Aslında bebek, anne karnındayken, annenin yaĢantı 

Ģeklinden bu süreçte olumlu ya da olumsuz etkilenmiĢ olacaktır. Etkilenme düzeyi ise 

sosyalleĢme sürecini bu aĢamada baĢlatmıĢ olacaktır. Bu anlamda çocuğun 

sosyalleĢmesinde gözlerini açtığı toplumun etkisi büyüktür. Bebeğin, toplum içinde 

bulunduğu konumu, sahip olduğu imkanları ve etkileĢim içerisine girdiği kiĢiler, 

sosyalleĢmesinin seyrini değiĢtirecek niteliğe sahiptir. Bebeğin ilk etapta etkileĢim 

içerisine girdiği kiĢi ise annesidir. AraĢtırmamızda 0-5 yaĢ arası çocuğun sosyalleĢme 

sürecinde özellikle annenin rolü araĢtırılmıĢ olup bu sürece annenin çalıĢmayan olarak 

mı yoksa ücretli çalıĢan olarak mı eĢlik ettiğine bakılmıĢ ve hangi konumda olduğunun 

bu süreci nasıl etkilediği araĢtırmamızın odak noktasını oluĢturmuĢtur. AraĢtırma 

sürecinde bazı çeĢitli veriler elde edilerek bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmada, GümüĢhane ilinde ikamet eden 26 anne ile görüĢülmüĢtür. Bu 

anneler kendi içinde 2 homojen alt gruba ayrılmıĢtır. 13 çalıĢan anne ile 13 çalıĢmayan 

annenin ayrı ayrı görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Öncelikli olarak annelerin hepsi; 

GümüĢhane ilini sosyal aktivite yönünden yetersiz bulmaktadır. Bu durumun böyle 

olmasında, GümüĢhane ilinin sosyo ekonomik durumu ve fiziksel yapısı etkilidir. 

Bebek gözlerini ilk olarak aile içinde açar ve ailesi onun ilk sosyal çevresini 

oluĢturur. Bu sosyal çevresinin yapısı da çocuğun sosyalleĢmesini yakın dereceden 

etkilemektedir. Çocuğun sosyalleĢmesi açısından çalıĢan 13 annenin aile profilleri ile 

çalıĢmayan 13 annenin aile profilleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu hususta çalıĢan annelerin de 

çalıĢmayan annelerin de çekirdek aile yapılarına sahip oldukları görülmüĢtür. Kadının 

çalıĢma hayatına dahil olması ile birlikte artan sorumluluklarını eĢinin paylaĢması 

arasında bir bağ kurulmuĢtur. ÇalıĢan annelerin çoğunluğuna eĢlerinin yardımcı olduğu 

ancak sorumlulukları anne ile eĢit paylaĢmadıkları, sadece eĢlerinin yardımcı nitelikte 

iĢin içine girdiği, ev iĢleri ve çocuk bakımında ilk akla gelen kiĢilerin kendilerinin 

olduğu yaptığımız araĢtırma neticesinde öğrenilmiĢtir. Bu durum annelerde yıpranmıĢlık 

hissini oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmayan annelerde ise sorumlulukları paylaĢma hususunda 

çalıĢmadıklarından dolayı eĢlerinin bu rolleri üstlenmedikleri öğrenilmiĢtir. Aile 

profiline iliĢkin diğer bir husus ise eĢler arasında aile içinde tutarlı düĢünme becerisinin 
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varlığının, çocuğun sosyalleĢme sürecini olumlu yönde etkilemesi hususudur. Tutarlılık 

noktasında çocuk yetiĢtirmede eĢi ile aynı düĢünceleri paylaĢıp paylaĢmadıklarına 

iliĢkin çalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin düĢüncelerinin benzerlik gösterdiği 

görülmüĢtür. Aynı Ģekilde çocuklarına karĢı takındıkları tutumlarda da çalıĢan anneler 

ile çalıĢmayan annelerde de benzerlik görülmüĢtür. ÇalıĢan annelerin de çalıĢmayan 

annelerin de çoğunluğunun, çocuklarına karĢı demokratik tutum sergiledikleri 

görülmüĢtür. Bu takınılan tutumlarda ve tutarlı davranmalarda ortaya çıkan benzerliğin 

sebebi olarak ise değiĢen ve geliĢen dünyadaki insan haklarının önemsenmesi 

yönündeki vurguların etkisi gösterilebilir. Bu anlamda artık çalıĢmayan ve eğitim 

seviyesi düĢük olan annelerde de bilinçlilik düzeyinin eskiye oranla arttığı 

gözlemlenmiĢtir. Aile içinde özellikle çocukla birlikte geçirilen zaman, çocuğun 

sosyalleĢmesi açısından oldukça önemlidir. ÇalıĢan annelerin, kendilerinin de eĢlerinin 

de iĢ saatlerinin belli aralıklarda sabit oluĢu, bir arada ailece vakit geçirmelerine imkan 

tanırken, çalıĢmayan annelerin, eĢlerinin düzenli iĢ saatlerine sahip olmayıĢları beraber 

vakit geçirmelerine engel olmuĢtur. Aile içinde hep birlikte geçirilen zamanın 

sosyalleĢme açısından oldukça önemli olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. Özellikle 

çocukların rol model alarak, hayata dair edinecekleri temel becerileri kazanmaları ve 

sosyalleĢebilmeleri açısından beraber zaman geçirmeleri oldukça kıymetlidir. 

ÇalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin çocuklarına ayırdıkları zaman açısından 

aralarında fazla bir farklılık görülmemiĢtir. Birebir çocuklarına zaman ayırma açısından; 

çalıĢmayan annelerin ev iĢleri dıĢında kalan zamanlarını çocuklarına ayırdıkları, çalıĢan 

annelerin ise mesai dıĢındaki kalan tüm zamanlarını çocuklarına ayırdıkları ve ev 

iĢlerini yetiĢebildikleri kadarı ile yaptıkları görülmüĢtür. ÇalıĢan annelerin; ev iĢleri ile 

uğraĢıyor olması hem anne olması hem de iĢ sahasında çalıĢıyor olması, 

sorumluluklarını yerine getirmede bir hayli zorlanmasına neden olmuĢtur. Ancak 

çalıĢan annelerin çoğunluğunun, bu durumu çocuğuna hissettirmemeye çalıĢtığı 

görülürken kendi içinde yıpranmıĢlığı ve tükenmiĢliği yaĢadıkları elde edilen önemli 

bulgular arasında yer almıĢtır. Mesai saatleri dĢındaki zamanlarını çocuklarının 

geliĢimsel özelliklerini deseklemeye çalıĢan anneler, yorulduğunu ve yetemediğini 

çocuklarına hissettirmemeye çalıĢmaktadırlar. Bu durum annelerin yıpanmalarına neden 

olmuĢtur. ÇalıĢan annelerin konuĢmalarının deĢifresinde çocuklarını bırakıp iĢe 

gittikleri için suçluluk hissi yaĢadıkları görülmüĢtür. Buna karĢın çalıĢmayan annelerde 
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de çocuğuna her imkanı sağlayamamalarından kaynaklı olarak suçluluk duydukları 

görülmüĢtür. ÇalıĢmayan annelerin özellikle çocuğun geliĢimi açısından ücretli iĢ 

sahalarında yer almaları dahilinde daha fazla imkan sağlayacakları yönündeki kanaatleri 

görüĢmeler sırasında göze çarpan önemli hususlar arasında yer almıĢtır. 

ÇalıĢmayan anneler, çocuğuna sevgi göstermede sınır koymakta ve çocuğunun 

Ģımarmasını engellemeye çalıĢan bir tavır sergilemektedirler. ÇalıĢan annelerin ise 

çocuklarına karĢı sevgiyi hat safhada göstermeye çalıĢtıkları öğrenilmiĢtir. Aynı 

zamanda evde bulundukları zamanı, ayrı geçirdikleri zamanın telafisi olarak gördükleri 

için çocuklarına karĢı olan sevgiye sınır koymadıkları da öğrenilmiĢtir. Çocuğun 

sosyalleĢme sürec açısından sevginin ne az verilmesi ne de fazla verilmemesi 

gerekmektedir. ÇalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin çocukların sosyalleĢmeleri için 

götürdükleri yerlere bakıldığında; çalıĢan annelerin çocuklarına maddiyata dayalı olarak 

her imkanı sunmaya çalıĢtıkları, çalıĢmayan annelerin ise daha çok mevcut imkanlarla 

bu durumu geçiĢtirmeye çalıĢtıkları elde edilen önemli bulgular arasında yer almıĢtır. 

Çocuğun sosyalleĢme sürecinde etkili olan araçlar arasında yer alan okul, 0-5 yaĢ 

arası için kreĢi ya da anaokulunu temsil etmektedir. Bilhassa 3-5 yaĢ dönemi olan okul 

öncesi dönemde çocuğun bu eğitime katılması sosyalleĢmesi açısından oldukça 

faydalıdır. Bu dönemde çalıĢan ve çalıĢmayan anneler, çocuklarını dahil etmelidir. 

Ancak çalıĢmayan annelerin çoğunluğunun çocuğunu okul öncesi eğitim kurumlarına 

göndermedikleri görülmüĢtür. Buna karĢın çalıĢan annelerin ise çoğunluğunun 

çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderdiği öğrenilmiĢtir. KreĢe gönderme 

hususunda hazırlık için araĢtırma yapma olayı yani annelerde bilinçlilik düzeyi, çalıĢan 

annelerde oldukça iyi durumdadır. Bu durum çocukların uyum sürecini artırırken 

olumlu bir kimlik geliĢtirmelerine de imkan tanıyacaktır. Okul öncesi eğitim veren 

kurumların sosyalleĢme sürecinde etkili olduğu ancak bu süreçte annenin bilinçlilik 

düzeyinin de etkili olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. Bu durum çalıĢan anneler ile 

çalıĢmayan anneler açısından oldukça farklılık göstermiĢtir. ÇalıĢmayan annelerin, okul 

öncesi dönemde eğitim veren kuruluĢlara çocuklarını dahil etmedikleri bunun genel 

anlamda nedenin ise, maddi imkansızlık olduğu öğrenilmiĢtir. Çocuğunu kreĢe 

gönderen, çalıĢmayan annelerin ise hazırlık aĢamasını yapmaksızın direk bu sürece 

çocuğunu dahil ettiği görülmüĢtür. Buna karĢın çalıĢan annelerin çoğunluğunun bu 

sürece çocuğunu hazırlık aĢamasından sonra dahil ettiği görülmüĢtür. 
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ÇalıĢan anneler ile çalıĢmayan annelerin çocuklarını akran gruplarıyla bir araya 

getirmelerinde bir farkın olmadığı görülmüĢtür. Ancak bir araya getirilen çocukların 

olumlu sosyal iletiĢim kurup kurmamalarına iliĢkin aralarında büyük bir farklılık olduğu 

gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢan annelerin çoğunluğunun çocuklarının akran gruplarıyla olumlu 

iliĢkiler geliĢtirdikleri buna karĢın çalıĢmayan annelerin ise çoğunluğunun çocuklarının 

olumsuz iliĢkiler kurdukları öğrenilmiĢtir. Bundan da hareketle sosyalleĢme sürecinde 

çalıĢan annelerin çalıĢmalarına rağmen çocuklarını diğer akran gruplarıyla çalıĢmayan 

anneler kadar bir araya getirebildikleri görülmüĢtür ve aynı zamanda diğer akran 

gruplarıyla çalıĢan annelerin çocuklarının, çalıĢmayan annelerin çocuklarına göre daha 

fazla olumlu iliĢkiler geliĢtirdikleri araĢtırma sırasında öğrenilmiĢtir. Çocukların akran 

gruplarıyla sık bir Ģekilde bir araya getirilmeleri, çocukların sosyalleĢmeleri açısından 

oldukça olumlu etkiye sahiptir. 

SosyalleĢme sürecinde akran gruplarının çocukların sosyalleĢme süreci üzerindeki 

etkisine iliĢkin anne görüĢleri değerlendirildiğinde; çalıĢmayan annelerin bu süreçte 

akran gruplarının etkisinin olduğunu düĢünmemeleri, çocuklarının olumlu iliĢkiler 

geliĢtirememesinde etkili olabilecek bir durum olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢan annelerin 

ise buna karĢın, çocuğun sosyalleĢme sürecinde akran gruplarının önemine iliĢkin 

farkındalık düzeyleri oldukça iyi olarak gözlemlenmiĢtir. 

Kitle iletiĢim araçlarının günümüzde birçok alanda hakim olduğu ve sosyalleĢme 

açısından da etkili olduğu bilinmektedir. ÇalıĢan anne katılımcıların hepsinin, 

çocuklarına karĢı kitle iletiĢim araçlarını kullanmada kısıtlama getirdiği öğrenilmiĢtir. 

Aynı zamanda  çoğunluğunun, bu araçları zararlı bulduğu öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan 

annelerin ise bir kısmının bu araçlara karĢı çocuklarına kısıtlama getirdiği görülmüĢtür. 

Aynı Ģekilde çalıĢan anneler gibi çalıĢmayan anneler de kitle iletiĢim araçlarının zararlı 

olduğunu bildirmiĢtirler. Çocuğunun kitle iletiĢim araçlarını bilinçli bir Ģekilde 

kullanmasına iliĢkin çalıĢan annelerin çalıĢmayan annelere göre daha dikkatli olduğu 

görülmüĢtür. Ancak çalıĢan annelerin de çalıĢmayan annelerin de kitle iletiĢim araçların, 

çocukların sosyalleĢmesi açısından olumlu yönlerinin olduğunu yok saydıkları 

görülmüĢtür. Çoğunluğunun zararlı olduğunu düĢündükleri bu araçların çocuğu doğru 

Ģekilde ulaĢa bilirliğini sağlamaları halinde çocukların sosyalleĢmeleri üzerinde 

yararlarının olacağı gerçekliği her iki taraf açısından da göz ardı edilmiĢtir.  
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Bebek, dünyaya gözünü açtığı ilk andan itibaren sosyalleĢme sürecinde ilk emme 

refleksi ile annesi arasında bağ kurmaktadır. Annenin mutlu ve sevecen bir Ģekilde 

bebeğini emzirmesi, bebeğin kendini güvende hissetmesini ve sosyalitesinin artmasını 

sağlayacaktır. Bebeğin ilk 6 ay anne sütünü emmesi sağlık açısından oldukça önemlidir. 

ÇalıĢan annelerin de çalıĢmayan annelerin ve çoğunluğu, ilk 6 ay bebeklerini 

emzirmiĢtir. ÇalıĢan annelerde bu anlamda herhangi bir kayıp yaĢanmamıĢtır. Bir de 

beslenmeye iliĢkin sosyal geliĢimi açısından annenin esnek ya da otoriter davranması 

çocuk için oldukça önemli bir husustur. Bu hususta çalıĢan annelerin ek gıdaya geçiĢ 

sürecinde çalıĢmayan annelere göre daha esnek davrandıkları araĢtırma sırasında 

yapılan görüĢmeler esnasında öğrenilmiĢtir. Bu manada çalıĢan anneler, çalıĢmayan 

annelere göre esnek davranma Ģekilleri ile çocuklarının soysal geliĢimlerine daha çok 

destek sağladıkları görülmüĢtür. Bu süreçte otoriter davranılmaması, esnak davranılması 

gerekmektedir. 

Uyku insan hayatının her alanı ile alakalı bir ihtiyaçtır. Bebek ilk doğduğunda 

sürekli uyurken zamanla uykuya olan bağlılığı azalmıĢtır. Aynı oranda da anneye olan 

bağlılığı da azalacaktır. Özellikle 3-5 yaĢ arası çocukta uykuya olan ilgi iyice azalmıĢ 

duruma gelecektir. 

0-5 yaĢ döneminde çocukların ebeveynleri ile beraber uyuma olayına bakıldığında 

çalıĢan annelerin çoğunluğunun çocukları ile ayrı odada uyuduklarını buna karĢın, 

çalıĢmayan annelerin ise çoğunluğunun çocukları ile aynı odada uyudukları 

öğrenilmiĢtir. ÇalıĢmayan annelerin çocuğuyla beraber uyuduklarından dolayı rahatsız 

oldukları ancak mevcutsal imkanlardan dolayı buna mecbur oldukları bilgisine 

ulaĢılırken, çalıĢan annelerin de çocuğuyla ayrı odada uyuduklarından dolayı memnun 

oldukları öğrenilmiĢtir. Ancak ebeveynle aynı odada uyuyan çocukların kendilerini daha 

güvende hissettikleri yapılan araĢtırmalarda görülmüĢtür. Bu durum çalıĢan annelerde 

de çalıĢmayan annelerde de bilinmemektedir. Aksine çalıĢan annelerde, ayrı odada 

uyumalarının çocukların geliĢimleri açısından faydalı olduğu yönündeki kanaatlerine 

ulaĢılmıĢtır. Ancak çocuğun özellikle 5 yaĢına kadar çocuğun ebeveyni ile uyuması, 

çocuğun kendisini güvende hissetmesi, çocuğun olumlu sosyal bir kiĢilik geliĢtirmesine 

imkan tanıyacaktır. 
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0-5 yaĢ dönemi içerisinde edinilen kazanımlardan bir tanesi de tuvalet eğitimidir. 

Bu eğitimin nasıl verildiği çocuğun ileriki hayatını çok yakın dereceden etkilemektedir. 

Özellikle diğer kiĢilerle kuracağı iliĢkilere kadar her türlü sosyal geliĢimini de oldukça 

yakından etkilemektedir. ÇalıĢan annelerin çoğunluğunun özellikle bu eğitimi vermeden 

önce araĢtırma yaptıkları öğrenilirken, çalıĢmayan annelerin ise sadece bir kısmının 

araĢtırma yaptığı öğrenilmiĢtir. Buradan hareketle çalıĢan annelerin tuvalet eğitimini 

verirken daha bilinçli Ģekilde çocuklarına yaklaĢtıkları görülmüĢtür. Bu bilinçlilik, 

çocuğun ileriki hayatı açısından oldukça büyük önem taĢıyacaktır. 

Tuvalet eğitimi çocuğun her alanını etkileyen ve yaĢamı boyunca da etkili 

olabilecek çok az hususlardan bir tanesidir. Annenin bu süreçte bilinçli olup çocuğa 

karĢı yapması gerekenleri bilmesi, onun ileriki hayatında dıĢa dönük bir kiĢilik 

geliĢtirmesini sağlayacaktır. 

SosyalleĢme sürecinde çocuğun içinde bulunduğu toplumda var olan kural ve 

kaidelere uymasında, çocuğun oynadığı oyunların etkisi büyüktür. Oyun sayesinde 

çocuk, sosyal çevre edinirken aynı zamanda basit bir Ģekilde toplumsal normları 

öğrenir. Oyunu ebeveynin bilinçli bir Ģekilde çocukla oynaması, çocuğun birçok yönden 

geliĢimini destekleyecektir. ÇalıĢan annelerin hepsinin mesai dıĢında çocuğu ile oyun 

oynayarak bilinçli bir Ģekilde zamanlarını geçirmeye çalıĢtıkları öğrenilmiĢtir. 

ÇalıĢmayan annelerin ise evde çocukları ile zaman geçirmelerine rağmen çocukları ile 

oynamayan annelerin olduğu öğrenilmiĢ ancak oynayan kısmının ise bilinçli bir Ģekilde 

oynamaya çalıĢtığı görülmüĢtür. 

Doğum öncesi dönemde yani hamilelik döneminde bebek ile anne arasında 

duygusal bir bağ oluĢur. Bu dönem ve sonrası için annenin araĢtırma yapması çocuğun 

sosyal geliĢimi açısından oldukça önemli olacaktır. Bu noktada çalıĢan annelerin 

çoğunluğunun doğum öncesi araĢtırma yaptığı buna karĢın çalıĢmayan annelerin az 

kısmının araĢtırma yaptığı öğrenilmiĢtir. Anne ile bebek arasında oluĢan bağın olumlu 

yönde geliĢmesi aynı Ģekilde bebeğin dıĢ dünya ile oluĢturacağı tüm iliĢkilerinde güvene 

dayalı olmasını ve mutlu olabilmesini sağlayacaktır. Bu anlamda da çalıĢan annelerin 

sosyalleĢme sürecine çalıĢmayan annelere oranla daha temkinli bir Ģekilde adım attıkları 

görülmüĢtür. 
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Çocuğun beslenmesinden uyumasına, tuvalet eğitiminden annesi ile nasıl zaman 

geçirdiğine kadar her Ģeyin sosyalleĢme sürecini etkilediği görülmüĢtür. SosyalleĢme 

süreci kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreçte de annenin çalıĢıp çalıĢmaması, sosyalleĢme 

sürecinin seyrini etkilediği görülmüĢtür. Annenin bilinçli olması ve çocuğu zengin 

uyarıcılarla buluĢturması, bu sürecin seyrini istenilen düzeye getirecektir. 

Güvenli bağ oluĢumunda bebeğin ihtiyaçlarını ağlayarak giderme yoluna gitmesi 

ve bunun karĢısında annenin nasıl bir tavır takındığı da çocuğun sosyal geliĢimi 

açısından oldukça önemlidir. Annenin bebeğinin ihtiyaçlarını hemen karĢılaması, 

bebeğin kendini güvende hissetmesine ve annesi ile olumlu bağ geliĢtirmesine imkan  

sağlamıĢ olacaktır. Bu manada çalıĢan annelerin çoğunluğunun, çocuğu ağladığında 

çocuğunu hemen kucağına alıp onun ihtiyaçlarını gidermeye çalıĢtığı görülmüĢtür. 

ÇalıĢmayan annelerin ise çoğunluğunun çocuğu ağladığında ağlayarak kendi kendine 

susmasını beklediği görülmüĢtür. Buradan hareketle de çalıĢan annelerin bebekleriyle 

ilk etapta çalıĢmayan annelerin bebeklerine göre daha güvene dayalı olumlu bağ 

kurdukları görülmüĢtür. 

Gün içinde çalıĢmayan annelerin çocuklarıyla sürekli zaman geçirdikleri ancak 

buna karĢın çalıĢan annelerin gün içinde mesai saatlerinde çocuğu ile ayrı zaman 

geçirdikleri ve bundan dolayı da çocuğun ayrılık kaygısı yaĢadığı görülmüĢtür. Ancak 

anne ile çocuk arası olumlu bir bağ kurulmuĢ ve haberli bir ayrılıĢ Ģekli yaĢanmıĢ ise bu 

ayrılık kaygısı zamanla ortadan kalkacaktır. Bu manada çalıĢan annelerin iĢe giderken 

bay bay yaparak ayrılmaları bebeğe zaman kavramını öğretilmesini sağlayacaktır. Bu 

zaman algısı da ayrılık kaygısını ortadan kaldırmıĢ olacaktır. Bu anlamda çalıĢan 

annelerin çoğunluğu çocuğu ile haberli bir ayrılık Ģekli yaĢamaktadır. Bu da zamanla 

ayrılık kaygısını ortadan kaldıracaktır. Bu anlamda çalıĢan annelerin ayrılık kaygısına 

karĢı bilinçli davrandıkları görülmüĢtür. 

Cinsel kimliğin özellikle ilk 3 yaĢta oluĢumu baĢlarken 3-5 yaĢ arasında ise 

özümsenmesi yaĢanır. Bu cinsel kimlik öğretileri tamamen topluma bağlı ve toplumdan 

hareketle oluĢmaktadır. Aile, daha bebekken cinsiyetini renklerle çocuğa dikte 

etmektedir. Bebeğe bu cinsel kimlikle birlikte toplumsal öğretiler verilmeye 

baĢlanmaktadır. Cinsel kimlik oluĢumunda çocuklarına cinsel kimliğe iliĢkin belli 

öğretileri kazandırma çabaları açısından bakıldığında; çalıĢan annelerin çoğunluğunda 
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bu öğretileri kazandırma eğilimi varken, çalıĢmayan annelerin çoğunda ise bu yönde 

eğilim görülmemiĢtir. Bu sürecin normal seyrinde ilerleyeceğine iliĢkin görüĢlerine 

ulaĢılmıĢtır. Bu manada bakıldığında cinsel kimliğin öğretilmesinde; çalıĢan annelerin 

bilinçlilik düzeyinin oldukça iyi olduğu gözlemlenmiĢtir. 

KardeĢ kıskançlığı çocuğun her açıdan etkilenmesine neden olan önemli bir 

olaydır. Bunu yaĢayan çocukların sosyalleĢme süreçlerinde olumsuz yönde etkileneceği 

kiĢiliğinin de olumsuz yönde geliĢeceği görülecektir. Sosyal beceriler açısından bu 

durumu yaĢayan çocuklar, saldırgan, dikkat çekmeye yönelik hal ve tavırları olan, 

agrasif ve çevresine karĢı olumsuz tavırlar içerisine giren yapıya sahip olacaktır. KardeĢ 

kıskançlığı oluĢmaması için yeni doğacak olan bebeğin geleceği, daha anne 

karnındayken çocuğa anlatılmalıdır. KardeĢ kıskançlığı yaĢanmaması adına izlenecek 

yol hakkında öncesinde araĢtırma yapılmalıdır. Bu manada çocuklarında kardeĢ 

kıskançlığının yaĢanabileceği annelerden; çalıĢan anne grubunun hepsinin araĢtırma 

yaptığı ve kardeĢ kıskançlığı oluĢmaması adına bilgiler edindiği görülmüĢtür. 

ÇalıĢmayan annelerin ise hiçbirinin araĢtırma yapmadığı öğrenilmiĢtir. Buradan da 

hareketle bir kez daha söylenebilir ki çalıĢan annelerin bu süreci daha bilinçli bir Ģekilde 

yönlendirdiğidir. ÇalıĢan annelerin bu süreçte bilinçli olması, çocuklarının sosyalleĢme 

süreci üzerindeki rolünün olumlu yönde olduğunu göstermektedir. 

Maddi imkanların aile içerisinde yeterli olup olmaması, sosyalleĢme sürecini 

yakın dereceden etkilemektedir. SosyalleĢme süreci daha önce de ifade edildiği gibi 

kaçınılması imkansız bir olaydır. SosyalleĢmenin hangi yönde ve hangi oran da 

gerçekleĢeceği, ailenin imkanları ile de doğru orantılıdır. SosyalleĢme her kiĢide farklı 

cereyan eden bir süreçtir. KiĢilerin sosyal ortamlara girip girmemesi de bu süreci 

oldukça etkilemektedir. Ne kadar zengin uyarıcı çocuğa sunulur ise sosyalleĢme de o 

kadar çok boyutlu gerçekleĢecektir. 

ÇalıĢan annelerin çocukları her türlü sosyal ortamlarla tanıĢırken daha önce de 

ifade edildiği gibi çalıĢmayan annelerin çocukları, mevcut imkanlar dahilinde sosyal 

ortamlarla tanıĢtığı görülmüĢtür. Özellikle boĢanan ya da eĢi ölen annelerin evli olan 

annelere göre yoksulluğu daha fazla yaĢadıkları görülmüĢtür. ÇalıĢan annelerde sadace 

2 annede yoksulluk görülürken, çalıĢmayan annelerde ise bu yoksulluk oldukça fazladır. 
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Bu farklılık, çalıĢan annelerin çocukları ile çalıĢmayan annelerin çocukları arasında 

sosyalleĢmeleri açısından oldukça farklılıkların oluĢmasına neden olacaktır. 

Çocuğun geliĢiminde ödül ve cezanın yeri oldukça önemlidir. Ödül verilirken 

bilinçli olunmalıdır. Verilmek istenilen ile ödül arasında bağ kurulmalıdır. Ceza, anne 

ile çocuk arasında olumsuz bağın geliĢmesine neden olacaktır. Çocuk eğitiminde ceza 

tasvip edilen bir yöntem değildir. Bu hususta görüĢmeler esnasında elde edilen veriler 

neticesinde oluĢan intiba Ģu Ģekildedir. ÇalıĢan annelerin özellikle daha bilinçli bir 

Ģekilde ödül ve cezayı kullandıkları gözlemlenmiĢtir. 

Sonuç olarak çocuğun sosyalleĢme sürecinde, annenin çalıĢıp çalıĢmamasının bu 

annelik rolünü nasıl yerine getirdiğini etkilediği gibi, çalıĢan annenin bu süreçte 

çalıĢmayan anneye oranla daha bilinçli olduğu ancak buna karĢın artan sorumluluklarına 

karĢı yıpranmıĢlık hissi yaĢadığı görülmüĢtür. Bu yıpranmıĢlık hissini ise çocuklarına 

yansıtmamak için çaba sarf ettikleri görülmüĢtür. Aynı zamanda mesai saatleri dıĢındaki 

kalan zamanlarını özellikle çocuk bakımına ayırdıkları ev iĢlerini ise yetiĢtirebildikleri 

kadarı ile yaptıkları ve bu konularda baĢka kadınlardan da yardım aldıkları öğrenilirken, 

çalıĢmayan annelerin ise, ev iĢleri dıĢındaki vakitlerini çocuklarına ayırdıkları 

öğrenilmiĢtir. Gün içinde çocukları ile bire bir zaman geçirmede çalıĢan anne ile 

çalıĢmayan anneler arasında farkın olmadığı görülmüĢtür.  

Çocuğun sosyalleĢme sürecinde, özellikle 0-5 yaĢ dönemi için önemli olan her 

hususta çalıĢan annelerin, farkındalık ve imkan düzeylerinin çalıĢmayan annelere göre 

daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢan annelerin sosyalleĢme sürecinde, çalıĢmayan 

annelere göre daha bilinçli oldukları ve zamanını çalıĢmayan annelere göre daha etkili 

bir Ģekilde kullanabildikleri görülmüĢtür. SosyalleĢme sürecine etki edecek her türlü 

olay ve olgularda çalıĢan anneler daha bilinçli bir Ģekilde yaklaĢarak bu sürece 

çalıĢmayan annelere göre daha etkin bir Ģekilde rehberlik ettikleri görülmüĢtür. 
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EKLER 

EK 1.  ÇALIġAN ANNELERDE ĠL DAĞILIMI, YAġ ve MEDENĠ DURUM 

KAT. 

NO 

DOĞUM 

YERĠ 

GURBETÇĠLĠK 

DURUMU 

YAġ MEDENĠ DURUM ve 

EġĠN ĠL DURUMU 

ÇOCUK SAYI 

ve YAġ 

K/1 TRABZON GÜMÜġHANELĠ 36 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 2 TANE(5,16) 

K/2 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 36 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 3 TANE ( 18 

AY, 11,16) 

K/3 ERZĠNCAN GURBETÇĠ 25 EVLĠ (GÜMÜġHANELĠ) 2 TANE(  30 

AYLIK ve 5 ) 

K/4 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 34 BOġANMIġ ( BEKAR) 1 TANE (5) 

K/5 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 30 EVLĠ (ERZURUMLU) 2 TANE ( 4,1) 

K/6 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 28 EVLĠ 

(KAHRAMANMARAġLI) 

1 TANE (1) 

K/7 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 29 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 1 TANE (3 ) 

K/8 ANKARA GURBETÇĠ 29 EVLĠ (TOKATLI) 1 TANE (5 ) 

 K/9 AKSARAY GURBETÇĠ 28 EVLĠ (AKSARAYLI) 1 TANE (20 

AYLIK) 

 K/10 TRABZON GURBETÇĠ 35 EVLĠ (TRABZONLU) 2 TANE (2,5) 

K/11 KOCAELĠ GURBETÇĠ 30 BOġANMIġ (BEKAR) 1 TANE ( 3) 

K/12 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 25 BOġANMIġ (BEKAR) 2 TANE ( 1,8) 

K/13 GĠRESUN GURBETÇĠ 32 DUL ( EġĠ ÖLÜ) 2 TANE ( 3,6) 
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EK 2. ÇALIġMAYAN ANNELERDE ĠL DAĞILIMI, YAġ ve MEDENĠ DURUM 

 

KAT. 

NO 

DOĞUM YERĠ GURBETÇĠLĠK 

DURUMU 

YAġ MEDENĠ DURUM ve 

EġĠN ĠL DURUMU 

ÇOCUK           

SAYI ve YAġ 

K/14 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 29 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 3 TANE(20 

AYLIK,9,12) 

K/15 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 30 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 3 TANE( 18 AY, 

11,16) 

K/16 BURSA GÜMÜġHANELĠ 32 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 3 TANE( 3,4,11) 

K/17 SAKARYA GURBETÇĠ 25 EVLĠ ( SAKARYALI) 1 TANE (5) 

K/18 ANKARA GÜMÜġHANELĠ 24 EVLĠ ( ANKARALI) 2 TANE (1,7) 

K/19 ERZURUM GURBETÇĠ 32 EVLĠ(ERZURUMLU) 2 TANE (1,3) 

K/20 GĠRESUN GURBETÇĠ 27 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 2 TANE (1,8) 

K/21 IĞDIR GURBETÇĠ 24 EVLĠ(GÜMÜġHANELĠ) 2 TANE (3,5) 

 K/22 ANKARA GURBETÇĠ 28 EVLĠ ( YOZGATLI) 1 TANE (5) 

 K/23 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 28 EVLĠ ( 

GÜMÜġHANELĠ) 

3 TANE ( 2,5,7 ) 

K/24 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 27 BOġANMIġ ( BEKAR) 1 TANE (5)  

K/25 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 32 BOġANMIġ ( BEKAR) 2 TANE (4,7) 

K/26 GÜMÜġHANE GÜMÜġHANELĠ 37 DUL ( ÖLÜ) 3 TANE (2 

AYLIK, 13,14) 
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EK 3. ÇALIġAN ANNELERDE EĞĠTĠM, MESLEK, ÇALIġMA ALANLARI ve 

YOKSULLUK DURUMLARI  

 

 

KAT. NO EĞĠTĠM 

DURUMU 

MESLEK DURUMU, 

ÇALIġMA ALANLARI  

YOKSULLUK 

DURUMLARI 

K/1 ĠLKOKUL BEBEK BAKICILIĞI ( KAYIT 

DIġI) 

ZENGĠN 

K/2 ORTAOKUL HĠZMETLĠ ( TEMĠZLĠK 

HĠZMETLERĠ- KAYITLI) 

YOKSUL 

K/3 ORTAOKUL YEMEK YAPIMI ve 

BĠTKĠSEL ÜRÜN SATICILIĞI 

(KAYIT DIġI) 

ZENGĠN 

K/4 LĠSE SEKRETER ( ÖZEL SEKTÖR-

KAYITLI ) 

YOKSUL 

K/5 LĠSANS ÖĞRETMEN (KAYITLI) ZENGĠN 

K/6 LĠSANS SOSYOLOG ( KAYITLI) ZENGĠN 

K/7 LĠSANS MEMUR (KAYITLI) ZENGĠN 

K/8 LĠSANS MEMUR (KAYITLI) ZENGĠN 

 K/9 ÖN LĠSANS MEMUR (KAYITLI) ZENGĠN 

 K/10 LĠSANS MAHALLĠ ĠDARELER 

MÜDÜRÜ ( KAYITLI) 

ZENGĠN 

K/11 LĠSANS HEMġĠRE (KAYITLI) ZENGĠN 

K/12 LĠSE BULAġIKÇI( KAYIT DIġI) YOKSUL 

K/13 LĠSANS ÖĞRETMEN ( KAYITLI) ZENGĠN 
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EK 4. ÇALIġMAYAN ANNELERDE EĞĠTĠM, MESLEK ve YOKSULLUK 

DURUMLARI 

 

 

 

 

KAT. NO EĞĠTĠM 

DURUMU 

MESLEK DURUMU YOKSULLUK 

DURUMLARI 

K/14 LĠSE ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

K/15 LĠSE ÇALIġMAYAN ANNE ZENGĠN 

K/16 ĠLKOKUL ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

K/17 ĠLKOKUL ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

K/18 ORTAOKUL ÇALIġMAYAN ANNE ZENGĠN 

K/19 LĠSANS ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

K/20  ÖN LĠSANS ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

K/21 LĠSE ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

 K/22 ĠLKOKUL ÇALIġMAYAN ANNE ZENGĠN 

 K/23 LĠSE ÇALIġMAYAN ANNE ZENGĠN 

K/24 LĠSE ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

K/25 ÖN LĠSANS ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 

K/26 ĠLKOKUL ÇALIġMAYAN ANNE YOKSUL 
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EK 5. GÖRÜġME FORMU 

1. DEMOGRAFĠK BĠLGĠLERE YÖNELĠK SORULAR 

1.1. Doğum Yeri? 

1.2. YaĢ? 

1.3. Medeni Durumu? 

1.4. Eğitim Durumu? 

1.5. Meslek Durumu? 

1.6. EĢinin Doğum Yeri? 

1.7. EĢinin Eğitim Durumu? 

1.8. Çocuk Sayısı ve YaĢları 

1.9. Çocuğunuzun engel durumu var mı? 

2. YAġANILAN YER ĠLE ÇOCUK YETĠġTĠRME ARASINDAKĠ ĠLġKĠYE 

ĠLĠġKĠN SORULAR 

2.1. GümüĢhane‟ ye göç ile mi geldiniz? 

2.2. GümüĢhane‟ ye gelme sebebiniz nedir? 

2.3. GümüĢhane‟ de yaĢadığınıza memnun musunuz? 

2.4. Çocuğunuzun geliĢimi açısından bulunduğunuz GümüĢhane ilini nasıl 

buluyorsunuz? 

3. ÖRNEKLEMĠN ÇALIġMA ALANLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇOCUK YETĠġTĠRMEDE 

YAġADIKLARI SORUNLARA ĠLĠġKĠN SORULAR 

3.1. Ücretli olarak her hangi bir alanda çalıĢıyor musunuz? 

3.2. Daha önce farklı alanlarda ücretli olarak çalıĢtınız mı? 

3.3. ÇalıĢtığınız için çocuk bakımı ile ilgili zorlandığınız noktalar nelerdir? 

3.4. Siz çalıĢırken çocuğunuza kim bakıyor? 

3.5. Bakan kiĢiden memnun musunuz? 

3.6. ÇalıĢtığınız alandaki amiriniz, çocuğunuzla ilgilenmeniz gerektiği zaman zarfları 

için anlayıĢlı davranıyor mu? 

3.7. Mesai saatlerinin çocuk bakımı için uygun zaman dilimleri olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

4. ÖRNEKLEMĠN MEKANSAL KONUMLANIġININ ÇOCUK 

YETĠġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN SORULAR 

4.1. Kentin neresinde oturuyor sunuz? 
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4.2. Oturduğunuz mevkide çocuğun geliĢimine yönelik etkinlik yapabileceğiniz 

alanlar mevcut mudur? 

4.3. Apartmanın yakınında park var mıdır? 

4.4. Parka hangi sıklıkla götürüyor sunuz? 

5. ÇOCUK YETĠġTĠRĠLMESĠNDE AĠLE PROFĠLĠNE ĠLĠġKĠN SORULAR 

5.1. Aile içinde çocukla ilgilenme de akla gelen ilk kiĢi kimdir? 

5.2. Çocuk bakımı ve ev bakımında eĢiniz size yardımcı oluyor mu? 

5.3. Çocukla ilgili alınması gereken bir kararda sadece kendi fikirlerinizi mi 

önemsiyorsunuz? Yoksa sadece çocuğun fikirlerini mi? Yoksa her ikisini de 

önemsiyor musunuz? 

5.4. Çocuğunuzun yanında çocukla ilgili bir Ģeyde eĢinizle fikir ayrılığına düĢüyor 

musunuz? 

5.5. Aile yapınız geniĢ aile yapısı mı yoksa çekirdek aile yapısını mı yansıtmaktadır? 

5.6. Aile içerisinde ortak ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Bu geçirilen zamanı nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

6. ÇALIġAN ANNE ĠLE ÇALIġMAYAN ANNELERĠN ANNELĠK STRATEJĠLERĠ 

6.1. Çocuğunuzla gün içinde sadece ona ayırdığınız bire bir ne kadar zaman 

geçiriyorsunuz? 

6.2. Çocuk yetiĢtirmede geliĢimsel özelliklerini bilerek desteklemek amaçlı her hangi 

bir aktivite gerçekleĢtiriyor musunuz? 

 ÇalıĢan Annelerin annelik stratejisine yönelik sorular 

6.3. ÇalıĢmanızın sebebi aile geçimini mi sağlamak? Yoksa mesleğinizi yerine 

getirmek mi? 

6.4. Çocuğunuzun temel becerilerini kazandırmasında çalıĢtığınıza zaman zarflarında 

bu sürece kimler yardımcı oldu? Bu yardımdan memnun kaldınız mı? 

6.5. ÇalıĢtığınız süre zarfları içinde çocuğunuzu görme Ģansızın oluyor mu? 

6.6. Çocuğunuzu iĢe giderken eve bırakıp gittiğiniz için suçluluk hissi duydunuz mu? 

6.7. Eğer suçluluk duyduysanız bunu çocuğunuza hissettirdiniz mi? 

6.8. ÇalıĢtığınızdan dolayı artan sorumluluklarınızla baĢ edebiliyor musunuz ? bu 

sorumluluklarınızın fazlalığı çocuk yetiĢtirme sürecinizi olumsuz etkiliyor mu? 

 ÇalıĢmayan annelerin annelik stratejilerine yönelik sorular 
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6.9. ÇalıĢmadığınız için çocuğunuza istediğiniz imkanları sunamadığınızı 

düĢünüyor musunuz? 

6.10.  Herhangi bir mesleki imkanınız olsa çalıĢmayı mı, çalıĢmamayı mı tercih 

ederdiniz? 

6.11. Çocuğunuza gün içinde bire bir ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Bu ayırdığınız 

vakitlerde çocuğunuzla nasıl zaman geçiriyorsunuz? 

6.12. ÇalıĢmadığınız için maddi imkansızlık çektiğinizi düĢünüyor musunuz? Bu 

imkansızlıktan dolayı çocuğunuza karĢı kendinizi suçlu hissediyor musunuz? 

6.13. Çocuğunuzun isteklerini yerine getirebiliyor musunuz? 

7. ÇOCUĞUN SOSYALLEġME SÜRECĠNE ĠLĠġKĠN SORULAR 

7.1. Çocuğun sosyal geliĢimini destekleyecek ne tür etkinlik aktivite alanlarına 

götürdünüz? 

7.2. Çocuğunuzu tatile götürdünüz mü? Tatile gitme tercihinde kime göre bu durum 

belirlenmektedir? 

7.3.  Herhangi bir olay karĢısında çocuğunuzu dinliyor ve onun ne hissettiğini 

anlamaya çalıĢıyor musunuz? 

7.4. Çocuğunuzun merak duygusunun hat safhada olduğu bu dönemde çocuğunuza 

karĢı sabırlı mısınız? 

7.5. Çocuk yetiĢtirme süreciniz de çocuğunuza sabrınızı sevginizi toleransınızı, 

Ģefkatinizi ne derece yansıtıyorsunuz? 

8. ÇOCUĞUN SOSYALLEġME SÜRECĠNDE ARACI OLAN KURUM ve 

KURULUġLARA ĠLĠġKĠN SORULAR 

8.1. Çocuğunuz kreĢe gidiyor? 

8.2. Gidiyor ise, bu kuruluĢlara göndermeden önce herhangi bir araĢtırma ya da 

hazırlık aĢaması geçirdiniz mi? 

8.3. Çocuğunuz akran grupları ile haftada kaç kez bir araya geliyorlar? 

8.4. Çocuğunuzun akran grupları ile bir araya geldiğinde olumlu iliĢki geliĢtirip 

geliĢtirmediğine dikkat ediyor musunuz? 

8.5. Akran gruplarının, çocuğun sosyal geliĢimi açısından olumlu etkisinin olduğunu 

düĢünüyor musunuz?  

8.6. Çocuğunuzun kitle iletiĢim araçlarına ulaĢabilirliği noktasında herhangi bir 

kısıtlama yapıyor musunuz? 
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8.7. Kitle iletiĢim araçları ile çocuğunuzun oyun oynamasına izin veriyor musunuz? 

Ġzin veriyorsanız, ne tür oyunlar oynamasına müsaade ediyorsunuz?  

8.8. Tv izlemesine herhangi bir kısıtlama getiriyor musunuz? 

8.9. Kitle iletiĢim araçlarının çocuk yetiĢtirmeniz üzerinde ne gibi etkisi olduğunu 

düĢünüyorsunuz? 

9. ÇOCUĞUN SOSYALLEġME SÜRECĠNDE DOĞRUDAN ve DOLAYLI 

YOLLARDAN ETKĠ EDEN OLAYLARA ĠLĠġKĠN SORULAR 

9.1 Çocuğunuz ne kadar süre emzirebildiniz? 

9.2 ÇalıĢıyorsanız, bu mesai saatleri içerisinde bebeğinizi emzirmeniz hususunda 

amiriniz anlayıĢlı davrandı mı? 

9.3. Katı gıdaya baĢladığınızda çocuğunuza karĢı otoriter mi yoksa esnek mi 

davrandınız? 

9.4. Çocuğunuz sizinle aynı odada mı uyuyor? y oksa kendi odasında mı uyuyor? Bu 

konu hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

9.5. Çocuğunuz uykuya geçiĢi düzenli midir? 

9.6. Tuvalet eğitimi verirken nelere dikkat ettiniz ve herhangi bir araĢtırma yaptınız 

mı? 

9.7. Çocuğunuzla oyun oynuyor musnuz? 

9.8. Ne tür oyunlar oynuyorsunuz? 

9.9. GeliĢimsel olarak desteklemek amacıyla mı yoksa boĢ zaman doldurmak için mi 

oyun oynuyorsunuz? 

9.10. Gün içinde sizden çocuğunuz ne kadar ayrı zaman geçiriyor? 

9.11. Ayrı geçirdiğiniz zamanın ardından çocuğunuz size karĢı nasıl bir tutum 

geliĢtirmektedir? 

9.12. ÇalıĢan anneler için; çocuğunuzla ayrılırken nasıl bir ayrılıĢ Ģekli 

yaĢamaktasınız? 

9.13. Özellikle ilk üç ay boyunca çocuğunuzun ağlama tepkisine karĢın nasıl tepki 

verdiniz? 

9.14. Çocuğunuz doğduktan sonra ne kadar süre içinde kucağınıza alabildiniz? 

9.15. Bebeğiniz ilk doğduğunda ne hissettiniz? 

9.16. Doğum öncesi dönemden itibaren çocuğunuzla nasıl bir etkileĢim içiresinde 

oldunuz ? Ve bu dönem için herhangi bir araĢtırma yaptınız mı? 
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9.17. Çocuğun cinsel kimliğinin oluĢumu ile ilgili her hangi bir araĢtırma yapıp her 

hangi bir aktivitisel bir Ģeyler yaptınız mı? 

9.18. Toplumsal cinsel özelliklere iliĢkin çocuğa farklı sorumluluklar yüklediniz mi? 

9.19. KardeĢ kıskançlığı ile karĢılaĢtınız mı? 

9.20.KardeĢ kıskançlığına iliĢkin her hangi bir araĢtırma yaptınız mı? 

 EĢinden boĢanan annelere yönelik sorular 

9.21.BoĢanma öncesi evlilk terapistinden destek aldınız mı? 

9.22.BoĢanma öncesi tedbir aldınız mı?  

9.23.BoĢanma durumunu çocuğa nasıl anlattınız? 

9.24.BoĢanma gerçekleĢtikten sonra eski eĢinizi çocuklarınıza kötülediniz mi? 

 EĢi vefat eden annelere yönelik sorular 

9.25.EĢinizin vefatından ne kadar süre sonra çocuklarınızla ilgilenmeye baĢladınız?          

9.26.Ölüm hadisesini çocuğunuza nasıl anlattınız? 

 Tüm annelere yönelik sorular 

9.27.Her hangi bir yoksulluk durumu var mıdır? Bu durum çocuk geliĢimi 

etkileyecek bir durumda mıdır?                                                    

9.28. Çocuk yetiĢtirme sürecinde ödül ve ceza hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

Uyguluyor musunuz? 
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