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Geçtiğimiz sene iç inde laboratuvarımızda yürüttüğümüz
çal ışmalarımızın bulgularını  yı l l ık bültenimiz aracı l ığıyla sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu bir senede bizim iç in oldukça heyecan verici  bir süreci
tamamladık ve tüm bebek ve çocuk çal ışmalarımızı  çevrim içi
yürütmek üzere sanal ortama taşıdık.  Ai leler ve çocukları  i le Zoom
üzerinden gerçekleştir i len çevrim içi  çal ışmalarımızda hem bebek
hem de çocuk gel iş imine dair sorularımıza, çal ışmamıza katı lan
minik bi l im gönüllülerimizin desteği i le yanıtlar aradık.  Bu
çal ışmalarımızda şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçları
bültenimizde bulabil irs iniz .

Bu sene ayrıca iki  yı lda bir gerçekleştir i len ve gel iş im psikoloj is i
alanındaki büyük ölçekl i  uluslararası  kongrelerden bir i  olan Society
for Research in Chi ld Development kongresinde üç çal ışmamızı
sunduk. Bu çal ışmalarımızın hepsi  çevrim içi  gerçekleştirdiğimiz ve
gönüllü ai lelerimizin katkı ları  i le tamamlanan çocuk
araştırmalarıydı .  
  
Bi l iyoruz ki  gel iş im psikoloj is i  alanında yürütülen çal ışmaların hepsi
araştırmalara gönüllü olarak katı lan ai lelerin desteği i le
yapılabi lmektedir ve alanda edini len her yeni bi lgiye bu destek
sayesinde ulaşı labi lmektedir.  Araştırmalarımıza destek olan ve
çal ışmalarımıza katı lan tüm ailelere ve minik bi l im gönüllülerimize
en içten teşekkürlerimizi  sunuyoruz.

Bebek ve Çocuk Gel iş imi Laboratuvarı
Boğaziçi  Üniversitesi
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Bebekler le ,  yet işkinler le olduğundan daha farkl ı  b ir  şeki lde i let iş im
kuruyoruz.  Örneğin sesimiz daha t iz  ç ık ıyor ,  daha tane tane ve daha pozit i f
konuşuyoruz.  Bu i let iş im biç imi “bebeğe yönelt i lmiş konuşma”  olarak
tanımlanıyor .  Daha önce yapı lan çal ışmalar bebekler in bu tür konuşmayı
tercih ett ik ler in i  ve bu tür konuşmanın bebeklere yönelt i lmesi  gerekt iğini
bekledikler in i  göster iyor .  Peki  bebekler in ,  bebekler le farkl ı  şeki l lerde
i let iş im kuran kiş i lere dair  bir  beklent i ler i  var mı? Bu soruya yanıt  bulmak
için çevr im iç i  b ir  bebek çal ışması  tasarladık .  

BEBEKLERİN İLETİŞİM BEKLENTİLERİ 
(12 -  17 ay) -  Devam ediyor
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Bu sene yürüttüğümüz tüm çalışmalar gibi
bu çalışmamızı da tamamen çevrim içi
olarak gerçekleştirdik. Bunun için ailelere
uygun bir gün ve saate randevu oluşturup,
Zoom aracılığı ile görüşmeler yaptık. 



Görüşmede bebekler ebeveynlerinin kucağında
ya da bir mama sandalyesinde otururken

bilgisayar ya da tablet ekranından hazırladığımız
videoları seyrettiler. Sonrasında bebeklerin

ekrana bakma süreleri hassas bir şekilde ölçüldü.
Katılan bazı minikler bilim gönüllüleri daha sakin

otururken, bazıları da oldukça hareketli bir
şekilde çalışmamızı başından sonuna

tamamladılar.
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Yapı lan araşt ırmalar bebekler in genel l ik le şaşırt ıc ı  bulduklar ı  beklenmedik
olaylar ı  daha uzun iz ledikler in i  göster iyor .  Biz de bu bulguya dayanarak
öncel ik le bebeklere ik i  yet işkin ve bir  bebeği temsi l  eden çizgi  karakterler in
i let iş imini  içeren videolar iz lett ik .  Bebek gel iş imine dair yapılan
çal ışmalarda sıkça kullanı ldığı  gibi  küçük yuvarlak bebeği temsil
ederken, büyük yuvarlaklar farkl ı  yetişkinler olarak kullanı ldı .  

Bebeğe 
yönelik 

konuşma

Yetişk
ine 

yönelik 

konuşm
a



Videolar ın bir  k ısmında yet işkin karakter (mavi yuvarlak)  bebek karakterle
bebeğe yönelt i lmiş konuşma i le i let iş ime geçerken,  bazı  v ideolarda yet işkin
karakter (kırmızı  yuvarlak)  bebek karakter i le yet işkine yönelt i lmiş
konuşma i le i let iş ime geçt i .  Sonrasında bebek karakter ya beklenmedik bir
şeki lde kendis iyle yet işkine yönel ik şeki lde konuşan karakter i le etki leş ime
girmeyi tercih ett i  ya da beklenen bir  şeki lde kendis iyle bebeğe yönel ik
şeki lde konuşan karakter i  tercih ett i .

Boğaziçi  Bebek ve Çocuk
Geliş imi Laboratuvarı
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Çal ışmamızın henüz başındayız ancak ş imdiye kadar topladığımız ver i ler ,
bebekler in beklent i ler in in 14 .  aydan sonra oluşmaya başladığına işaret
ediyor .  Çevrim içi  bir şeki lde veri  toplama sürecine devam ettiğimiz bu
çal ışma hem bu metodun ülkemizdeki bebek ve çocuk gel iş imi
araştırmaları  alanında i lk uygulamalarından bir i  olma özell iğini  taşıyor
hem de şimdiye kadarki bulgularıyla bebeklerin diğer bebeklerin i let iş im
tercihleri  konusunda çeşit l i  beklenti lerinin olabileceğine işaret ediyor.
Dünyanın ve ülkemizin her yer inden bebekler in kendi  evler inden
katı labi lecekler i  bu çal ışma i le bebekler in kendi ler i  d ış ındaki  bireyler in de
tercihler iyle i lg i l i  beklent i ler i  olabi leceğini  görmek oldukça heyecan ver ic i !

BEBEKLERLE İLETİŞİM (4-24 AY ve YETİŞKİNLER)
Devam ediyor

İnsan i let iş iminin bir  amacı da diğer insanlarla duygusal bağ kurmaktır .
İ let iş imin ebeveyn ve bebek arasındaki  i l işk inin güçlenmesinde ve bağ

kurulmasında da erken yaşlardan i t ibaren rol  oynadığı  düşünülüyor .  Üstel ik
bebeklerde i let iş im yalnızca di l  aracı l ığ ı  i le deği l ,  bebek konuşmaya

başlamadan önce de mimik,  hareketler ve sesler aracı l ığ ı  i le
gerçekleşebi l iyor .  Bu i let iş im araçlar ı  sayesinde bebekler sosyal ve

duygusal olarak ebeveynler iyle etki leş ime geçiyorlar .  



Biz de bu çal ışmamızda anneler in bebekler iyle nası l  i let iş im kurduğunu
anlamaya çal ış ıyoruz.  Türkçe anne-bebek i let iş imi alanında bu konuda i lk
kez yürütülen çal ışmamızda anneler bebekler iyle bir  yet işkinle
kurduklar ından farkl ı  b ir  şeki lde mi i let iş im kuruyor,  bu i let iş im şekl i
bebeğin yaşına göre farkl ı l ık  göster iyor mu, eğer öyleyse ne gibi
farkl ı l ık lar vardır  gibi  sorulara yanıt  ar ıyoruz.  Bu amaçla çal ışmamızın bir
bölümünde 4-24 ay aral ığında bebeği olan anneler le çevr imiçi
görüşmeler gerçekleşt ir iyor ,  bebekler i  ve araşt ırmacımız i le i let iş im
kurarken ses kayıt lar ın ı  al ıyoruz.  Çal ışmamızın sonunda anneler s ık l ık la
bebekler iyle günlük hayatta kurduklar ı  i let iş im biç imine dair  farkındal ık
kazandıklar ın ı  bel irt iyorlar !
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Oldukça geniş bir  yaş aral ığındaki  bebekler ve anneler iyle
gerçekleşt irdiğimiz bu çal ışmamız iç in hedefimiz hem daha fazla anne ve

bebeğe ulaşarak elde ett iğimiz bi lgi ler i  zenginleşt irmek hem de
çal ışmamıza daha önce destek olmuş anne ve bebekler le yeniden

buluşarak zaman içer is inde bebekler in yaşına göre değişen i let iş im
şeki l ler in i  keşfedebi lmek.  Anne ve bebeklerin günlük hayattaki

i let iş imlerinin küçük bir bölümüne şahit olarak bebeklerle i let iş ime
dair daha çok şey öğrenmek iç in sabırsızlanıyoruz!

Çal ışmamızın yet işkinler le yürütülen ayağında ise yet işkinler in bebeklere
yönelt i len i let iş ime dair  ne gibi  ç ıkar ımlar yaptık lar ın ı  incel iyoruz.Mesela

yet işkinler yalnızca annenin bebeğiyle konuşmasından kesit ler i  d inleyerek
bebeğin yaş ya da cinsiyet in i  tahmin edebi l iyorlar mı? 

30 dakika süren çal ışmamıza
 katı lmak isterseniz QR kodunu okutabil irs iniz
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Yetişkinlerin bebeğe yönelt i lmiş
konuşmadaki değişkenl iklere karşı
ne derece hassas olduklarını
anlamıza yardımcı olacak bu
çal ışmamıza sizleri  de davet
ediyoruz.  Üstel ik çal ışmamız
sonunda yanıtlarınızla i lgi l i  geri
bi ldir im alabil irs iniz!

BEBEĞİMLE KONUŞUYORUM 
(0-4 YAŞ) -  Devam ediyor

Bu çal ışmamızda anne  ve babalar ın doğumdan i t ibaren çocuklar ıyla
kurduklar ı  doğal i let iş im biç imler in i  incel iyoruz.  Çal ışmada anne ve
babalar çocuklar ıyla günlük hayatta olduğu gibi  konuşurken cep
telefonlar ı  aracı l ığ ıyla bu konuşmalarını  kaydediyorlar .  Ebeveynler in
istedikler i  uzunlukta konuştuklar ı  bu çal ışmada anne babalar çocuklar ıyla
beraber en son yaptık lar ı  b ir  akt iv i teden,  beraber okuduklar ı  b ir  k i taba ya
da parkta oyun oynarken yaşadıklar ı  b ir  anıya kadar istedikler i  her
konuda konuşabi l iyorlar .  Daha sonra aldıklar ı  bu kayıt lar ı  internet s i temiz
üzerinden biz imle paylaşıyorlar .  

Böylece anne ve babaların kullandıkları  kel imeler ve ses tonları  da dahil
olmak üzere birçok ipucu aracı l ığıyla çocuklarıyla i let iş im biçimlerine

dair oldukça detayl ı  bi lgi  edinme şansı  yakal ıyoruz! 

0-4 yaş aral ığındaki çocuğunuzla olan
konuşmanızı  biz imle paylaşarak

araştırmamızın bir parçası  olmak isterseniz QR
kodunu okutabil ir  veya l inke t ıklayabil irs iniz

 

GUNES ONER
https://bcl.boun.edu.tr/tr/bebegimle-konusuyorum?ltclid=f9ff6fc6-3219-4288-86df-e2a3080028f8
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ÇOCUK
ÇALIŞMALARIMIZ

ÇOCUKLAR ORTAK BİLGİYİ NASIL ANLAMLANDIRIYOR?
(6-8 YAŞ ve YETİŞKİNLER) - Tamamlandı

Aynı kültürel  gruptan ik i  k iş in in pek çok ortak konuda bi lgi  sahibi
olması  beklenebi l i r .  Örneğin tanımadığımız bir i  b iz im bi ld iğimiz bir
türküyü bi l iyorsa,  aynı  sosyal gruptan olduğumuzu düşünebi l i r iz .  Ama
daha genel bi lgi ler ,  örneğin gökyüzünün mavi olması ,  bunu bi len bir
k iş i  iç in ç ıkar ım yapmamıza yeterl i  o lmayabi l i r .  Bu çal ışmamızda çocuk
ve yet işkinler in ortak bi lgiy i  k iş i ler in konuştuğu di l  ya da nerede
yaşadıklar ına dair  bir  ipucu olarak kul lanıp kul lanmadıklar ın ı  ve
kul lanıyorlarsa sosyal ç ıkar ımlar ında farkl ı  b i lg i  tür ler in i  ayr ışt ır ıp
ayrışt ırmadıklar ın ı  inceledik .  Bunun iç in 6-8 yaşlar ındaki
kat ı l ımcı lar ımıza farkl ı  çocuk çiz imler i  gösterdik ve bu çocuklar ın
bi ld iği  çeşit l i  b i lg i ler sunduk.

“Bu çocuk “Daha dün
annemizin” şarkısını

bi l iyor,  sence
Türkiye’de mi yaşar

yoksa Fransa’da mı?”

“Bu çocuk şarkı
söylemeyi bi l iyor,

sence Türkiye’de mi
yaşar, Fransa’da

mı?”
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Bi lgi ler in bir  k ısmı kültürümüze
özgü iken (daha dün annemizin
şarkıs ı  ya da bayramda el  öpmek
gibi) ,  b ir  k ısmı da genel  bi lgi lerdi
(şarkı  söylemek ya da bis ik lete
binmek gibi) .  

Çiz im karakterler in bi ld iği  bu
bi lgi ler i ,  kat ı l ımcı  çocuklar ın da
bi lmesi  muhtemel olan bi lgi ler
arasından seçt ik .  Ardından
katı l ımcı lar ımıza bu çocuklar ın
Türkçe mi Fransızca mı
konuştuğunu ya da Türkiye’de mi
yoksa Fransa’da mı yaşadığını
sorduk.  Ayrıca verdikler i  yanıttan
ne kadar emin olduklar ın ı  da
bel irtmeler in i  istedik .  
 

Çocuk kat ı l ımcı lar ımız çal ışmamızı
laboratuvarımızdan bir  araşt ırmacı

i le Zoom’da görüşerek tamamlarken,
yet işkin kat ı l ımcı lar ımız aynı

çal ışmayı bi lgisayarlar ına gönderi len
bir  l ink üzer inden kendi ler i

yürüttüler .

Sonuçlara göre tüm yaş gruplarında, bir kiş inin bi ldiği  bi lgiye göre
konuştuğu di l  ve yaşadığı  yer hakkında çıkarımlar yapıldığını  gözlemledik.

Bununla birl ikte kültürel ve genel bi lgi  türlerinin ayrımının 7 yaşından
it ibaren ortaya çıktığını ,  6 yaşındaki çocukların bu bi lgi  türlerini

ayrışt ırmadığını  gördük. Yani,  7-8 yaş ve yetişkin katı l ımcı lar kültürümüze
özgü bi lgi leri  bi len bir kiş inin Türkiye’de yaşadığı  ya da Türkçe konuştuğu

çıkarımını  yaparken, genel bi lgiyi  bi len bir kiş i  iç in yaşadığı  yer ya da
konuştuğu di l  iç in bu çıkarımlarda bulunmadılar.  Ayrıca 8 yaşındaki

çocukların genel bi lgi  çeşit leri  arasında yer alan ahlaki bi lgiyi  (yardıma
ihtiyacı  olanlara yardım etmek) i lginç bir şeki lde kültürel bi lgi  gibi

değerlendir ip,  bu bi lgiyi  bi len kiş inin Türkiye’de yaşadığı  ya da Türkçe
konuştuğu çıkarımı yaptıkları  da bulgularımız arasındaydı.

Boğaziçi  Bebek ve Çocuk
Geliş imi Laboratuvarı
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Bu bulgular ın ,  çocuklar ın kültürel  bi lg i  hakkındaki  düşünceler i  hakkında
bi lgi lendir ic i  olmanın yanı  s ıra,  çocuklara farkl ı  kültür lere ait  bi lg i ler
öğreterek ayrımcı l ığ ı  azaltmayı amaçlayan müdahale programlarını
gel işt iren araşt ırmacı lar iç in bu programların  hangi yaşlardan i t ibaren
etki l i  o labi leceğine dair  içerdiği  ipuçlar ı  i le faydal ı  olmasını  umuyoruz.
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Genel gözlemlenebilir 
bilgiler

Kendiyle ilgili 
gözlemlenebilir bilgiler

Prosedürel bilgiler

Kültürel bilgiler

Ahlaki normlar

Sosyal normlar

Gözlemlenemez bilgiler

örn. koşmak terletir

örn. dünya yuvarlaktır

örn. yüzmek

örn. bir şarkı (Ali Baba'nın Çiftliği)

örn. başkalarına bilerek zarar vermek yanlıştır

örn. oyun oynarken kurallara uymak gerekir

örn. köpekler havlar

Başarı l ı  b ir  öğrenme iç in bi lginin k imden edini ld iğine dair  farkındal ık
büyük bir  önem taşır .  Çocuklar da erken yaşlardan i t ibaren hem kendi
gözlem ve deneyimler i  sonucu ulaşt ık lar ı  b i lg i ler i  hem de başkalar ının
ifadeler inden öğrendikler i  b i lg i ler i  hassas bir  şeki lde değerlendir ir ler .
Örneğin başkalar ının bir  bi lg iye o anki  er iş im durumunu düşünerek,  hangi
bi lgiy i  kendi  başlar ına öğrenebi lecekler i  ve hangi bi lgiy i  başkalar ının
yardımıyla öğrenebi lecekler i  konusunda bir  anlayış gel işt ir i r ler .Bu
çal ışmamızda,  5 ve 8 yaşlar ı  arasındaki  çocuklar ın kendi  bi lgi  edinim
süreçler i  hakkındaki  düşünceler in i ,  aşağıda örnekler in i  verdiğimiz 7 farkl ı
b i lg i  türü çerçevesinde inceledik :

ÇOCUKLAR FARKLI BİLGİ TÜRLERİNİ 
NASIL ÖĞRENDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR? 

(5-8 YAŞ) -  Tamamlandı
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Araşt ırma sonuçlar ına göre,  çocuklar  gözlemlenebi l i r  b i lg i ler i
çoğunlukla kendi ler in in öğrendikler in i  söylerken,  gözlemlenemez,
prosedürel  ve kültürel  bi lg i ler i le sosyal ve ahlaki  normları  ise
genelde başkalar ından öğrendikler in i  söyledi ler .  

Gözlemlenemez ve prosedürel  bi lg i ler i le kültürel  normları  öğrendikler i
kaynak olarak ise en çok ai le üyeler in i  gösterdi ler .  Öte yandan,
çocuklar ahlaki normların öğrenilmesinde ai le üyelerinden ve

öğretmenlerden benzer ölçüde bahsetseler de sosyal normları  en
çok öğretmenlerinden öğrendiklerini  ifade etti ler.  

Ayrıca,  kültürel bi lginin öğrenilmesinde en çok atıfta
bulundukları  kaynak ai le olmakla birl ikte çocuklar bu bi lginin
ediniminde medyadan da bir bi lgi  kaynağı olarak sıkl ıkla
bahsetti ler.

Kısacası ,  çocuklar hangi bi lgi ler i
kendi ler in in öğrenmiş olabi lecekler i
ve hangi bi lgi ler i  başkalar ından
öğrenmiş olabi lecekler i  hakkında bi lgi
tür ler in in olası  öğrenme şeki l ler ine
uyabi lecek genel  bir  anlayışa
sahipler .  Bunun ötesinde,  farkl ı  b i lg i
tür ler in i  hangi yol la ve kimden
öğrenebi lecekler ine dair
düşünceler in in de onlar ın öğrenme
süreçler ine etkis i  olabi leceği
düşünülebi l i r .

Bunun iç in öncel ik le çocuklara farkl ı  tür lere ait  bazı  bi lg i ler sunduk ve bu
bi lgi ler hakkında art arda üç soru sorduk.  Bu sorulardan i lk i ,  çocuklar ın

veri len bi lgiy i  bi l ip bi lmedikler i  hakkındaydı .Ver i len bi lgiy i  bi ld iğini
söyleyen çocuklara sonrasında bu bi lgiy i  kendi ler in in mi öğrendiği  yoksa

başkalar ından mı öğrendiğini  sorduk.  Son soru ver i len cevaba göre
şeki l lendi .  Bi lg iy i  kendis in in öğrendiğini  söyleyen çocuklara "bu bi lgiy i

nası l  öğrendikler in i"  sorarken,  bi lg iy i  başkasından öğrendikler in i  söyleyen
çocuklara ise "bu bi lgiy i  k imden öğrendikler in i"  sorduk.



Çocuklar ın bi lgiye dair  düşünceler i
erken yaşlardan i t ibaren oluşuyor .
Mesela,  çocuklar bi lgi  durumunun

kiş iden kiş iye veya zamanla
değişebi leceği  ç ıkar ımını

yapabi l iyorlar .  Daha önceki
çal ışmalar ımız çocuklar ın özel l ik le

ortak kültürel  bi lg iye önem verdiğini
ve kendi ler iyle aynı  kültürel  bi lg iye

sahip kiş i ler le arkadaş olmayı tercih
ett iğini  gösterdi .  Biz de bu

çal ışmamızda çocuklar ın kültürel
bi lgiye yer değişt irme ve büyüme

durumlarında ne kadar kal ıc ı l ık
atfett iğini  araşt ırdık .

 

Bu amaçla,  4 ve 6 yaşlar ındaki
çocuklara kendis iyle aynı  yaşta
görünen çocuk karakterler
gösterdik .  Her karakter iç in bir
uyduma kültürel  bi lg i  (Zimzop
Oyunu,  Uçuk Kaçık Dansı  gibi)
tanıtt ık ve karakterler in bu kültürel
bi lgiy i  bi ld iğini  ya da sevdiğini
söyledik .  Daha sonra,  bu karakter
başka bir  şehre taşındığında ya da
büyüyüp bir  yet işkin olduğunda bu
bi lgi ler i  b i l i r  mi ya da sever mi diye
sorduk.  Ayrıca çocuklar ın verdikler i
cevaplardan ne kadar emin
olduğunu da değerlendirdik .
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ÇOCUKLAR BİLGİ ve TERCİHLERİN NE KADAR KALICI
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR? (4 ve 6 YAŞ) 

Devam ediyor

"B başka bir şehre
taşındığında zimzop
oyununu bi l ir  mi?" 

"B büyüyüp bir
yetişkin olduğunda

zimzop oyununu bi l ir
mi?" 



Şimdiye kadarki  sonuçlar ımız çocuklar ın büyümeye kıyasla taşınma
durumunda kültürel  bi lginin daha kal ıc ı  olmasını  beklediğini  gösterdi .

Yani,  4 ve 6 yaşındaki çocuklar,  başka bir yere taşındığımızda bi lme
ve sevme durumunun korunmasını  beklerken yaş büyüdükçe daha az

korunacağını  bel irtt i ler.  Ayr ıca,  taşınma ve büyüme arasındaki  bu fark,
6 yaş çocuklarda daha fazlaydı .
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Bu sonuçlar,  çocukların kültürel bi lgi  ve tercihlere yaklaşımında yaşla
birl ikte bir değişim gözlenebileceğini  gösteriyor.  Çocuklar yaşları

i lerledikçe bir kültürel bi lgiyi  bi lmeyi daha kal ıc ı  görüyor olabil ir ler ve
bu da çocukların kültürel bi lgi  üzerinden yaptıkları  ç ıkarımları

anlamamız açıs ından önemli  olabil ir .  Çocuklar ın bu yaklaşımlar ını  daha
detayl ı  anlayabi lmek ist iyoruz ve çal ışmamızın şu an yürütmekte olduğumuz

ikinci  aşamasında çocuklar ın tanıdıklar ı  şarkı ,  oyun gibi  kültürel  ögeler i
bi lmeye ve sevmeye ne kadar kal ıc ı l ık  atfett ik ler in i  incel iyoruz

Aynı zamanda, 4 yaşındaki  çocuklar ,  tercihler in yani  bir  kültürel
oyunu ya da dansı  sevmenin,  o kültürel  bi lg iy i  b i lme durumundan

daha kal ıc ı  olmasını  beklerken bu durum 6 yaş çocuklar iç in
geçerl i  o lmadı .  Alt ı  yaşındaki  çocuklar 4 yaş çocuklara kıyasla

kültürel  bi lg inin bi l inmesine daha fazla ve sevi lmesine,  yani
tercihlere,  daha az kal ıc ı l ık  atfetme eği l imi gösterdi ler .

Başkasının verdiği  sözü yerine get ireceğine,  doğruyu söyleyeceğine ya da
verdiğimiz s ırr ı  saklayacağına duyduğumuz inanç o kiş iye ne kadar
güvendiğimiz i  göster ir .  Sosyal güven,  k iş i ler in iy i  oluş hal i  ve toplumsal refah
gibi  birçok önemli  unsur i le i l işk i l i  o lduğu iç in araşt ırmacı lar taraf ından
toplumların temel taşı  olarak kabul edi lmektedir .  

ÇOCUKLARDA SOSYAL GÜVEN GELİŞİMİ 
(7-10 YAŞ) -  Devam ediyor



Fakat k iş i ler in başkalar ına ne kadar güvendiği  konusunda kültür ler
arasında önemli  farkl ı l ık lar görülüyor .  Örneğin İsveç,  sosyal güvenin en
yüksek olduğu ülkeler arasında yer al ıyorken,  Türkiye sosyal güvenin daha
düşük olduğu ülkeler arasında yer al ıyor .  Yaşanı lan çevrenin etnik açıdan
ne kadar çeşit l i  o lduğu sosyal güven konusunda ülkeler arasında görülen
farkl ı l ık lar ın sebepler inden bir i .  Ayr ıca,  önceki  çal ışmalar çocuklar ın
tanıdıklar ı  k iş i lere tanımadıklar ına göre daha fazla güvendiğini  göster iyor .
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İsveç Uppsala Üniversitesi  i le ortak olarak yürüttüğümüz bu
çal ışmamızda,  İsveç ve Türkiye’deki  ebeveynler in başkalar ına karşı
duyduklar ı  güvenin ve sosyokültürel  etkenler in bu ik i  ü lkede doğup
büyümüş çocuklarda sosyal güvenin gel iş imi üzer indeki  rolünü inceledik .
Sosyal güven konusunda yet işkinlerde görülen    kültür lerarası
farkl ı l ık lar ın çocuklarda da görülüp    görülmeyeceği merak ett iğimiz
sorulardan bir iydi .  Merak ett iğimiz diğer bir  soru ise ebeveynler ve
çocuklar ının başkalar ına duyduklar ı  güven arasında bir  i l işk inin olup
olmadığıydı .  Son olarak,  çocuklar ın yaşadığı  çevrenin etnik açıdan ne
kadar homojen olduğunun çocuklar ın sosyal güven gel iş imler in i  nası l
etki lediğini  incelemek istedik .

Çal ışmamıza kat ı lan 7-10 yaş
arasındaki  çocuklara anneler in i ,  en

yakın arkadaşlar ın ı ,  kendi  sosyal
grubundan bir  çocuğu (Türk) ve

başka sosyal gruptan bir  çocuğu
(Batr is adında hayal i  b ir  mi l let)

temsi l  eden 4 farkl ı  ç iz im gösterdik
ve çocuklara her bir  ç iz im i le bir l ikte

bir  senaryo sunduk.



Ardından her karakter iç in
farkl ı  senaryolarda o kiş iye ne
kadar güvendikler in i  ölçen bir
soru sorduk.  Bu şeki lde
çocuklar ın ,  yakınl ık açıs ından
birbir inden farkl ı  olan bu
kiş i lere farkl ı  durumlarda ne
kadar güvendikler in i  incelemiş
olduk.  
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"Diyel im ki  annen seni bu

hafta sonu sinemaya

götüreceğini  söyledi .

Sence annen gerçekten

hafta sonu seni s inemaya

götürür mü?"

Ayrıca,  ebeveynlere de
göndermiş olduğumuz anket
aracı l ığ ıyla başkalar ına ne

kadar güvendikler i  ve
çocuklar ının sosyal çevreler in in

etnik açıdan ne kadar çeşit l i
o lduğu hakkında bi lgi  aldık .

Çal ışmamız şu anda Türkiye ve İsveç’te
devam ediyor .  Ş imdi l ik Türkiye’deki
kat ı l ımcı lar ımız i le ulaşt ığımız
bulgulardan bahsedeceğiz .  Sonuçlar ,
önceki  çal ışmalara benzer şeki lde,  güven
duyulan kiş in in yakınl ık derecesinin
çocuklar ın verdiği  yanıt larda etki l i
o lduğunu gösterdi .  Yani çocukların,  en
çok anne ve yakın arkadaşına, sonra
tanımadıkları  Türk bir çocuğa ve en son
da başka bir mil letten (Batris)  çocuğa
güvendiklerini  gözlemledik.

Çocukların,  yakınl ık derecesi  fark
etmeksizin başkalarına duydukları

güvende herhangi bir yaş farkı
gözlemlemedik.  Diğer yandan,

küçük çocuklar ın (7-8 yaş) Türk ve
Batr is çocuklara benzer miktarda

güvenirken,  büyük çocuklar ın (9-10
yaş) Batr is  çocuğa göre Türk

çocuğa daha fazla 
güvendiğini  bulduk .  

Önceki çal ışmalardan farkl ı  olarak, ebeveynlerin başkalarına ne kadar
güvendiği  i le çocuklarının başkalarına karşı  güvenleri  arasında bir
i l işkiye ulaşmadık.  Son olarak,  beklediğimiz üzere,  çocuklar ın sosyal
çevreler in in etnik açıdan heterojen olması  i le başkalar ına karşı  güvenler i
arasında bir  i l işk i  gözlemledik .  Daha açık bir  i fadeyle,  sosyal çevreler i  etnik
açıdan daha çeşit l i  o lan çocuklar ,  daha az çeşit l i  o lan çocuklara kıyasla,
tanımadıklar ı  ve farkl ı  mi l letten olan çocuğa (Batr is)  daha fazla güvendi ler .



Boğaziç i  Üniversitesi  i le Boston ve Columbia
Üniversiteler in in ortak olarak Amerika,  Çin ,  İ ran ve
Türkiye’de yürüttüğü kültür lerarası  bir  projenin
parçası  olan araşt ırmamızda bu soruya yanıt  ar ıyor
ve 5-11  yaşlar ındaki  çocuklarla Zoom üzerinden
birebir  görüşmeler gerçekleşt ir iyoruz.  Araşt ırmamızda
çocuklar ın iç ler inde bulunduklar ı  dünyayı nası l
öğrendikler i  ve özel l ik le iç inde bulunduklar ı  kültürün
bu süreci  nası l  etki lediğini  incel iyoruz.  Kültür lerarası
olması  sayesinde dünyanın farkl ı  yerler inde yaşayan
çocuklar i le biz im kültürümüzde yaşayan çocuklar ı
beraber değerlendirebi leceğimiz bu çal ışmamız henüz
veri  toplama aşamasında bulunuyor .  
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Çocuklar gözlem yoluyla farkl ı  alanlarda birçok şey öğrenebi l i r ler .  Fakat
tar ih ,  d in ve bi l im gibi  alanlarda çoğu bi lgi  direkt gözlem yoluyla
öğreni lemez ve çocuklar bu alanlarda edindikler i  b i lg i ler in önemli  bir
bölümünü başkalar ından -özel l ik le de öğretmen ve ebeveyn gibi
yet işkinlerden- duyarak öğrenir .  Bu gözlemlenemez varl ık lar dini  (örneğin
Tanrı ,  melekler) ya da bi l imsel  (örneğin elektr ik ,  mikroplar) varl ık lar
olabi ldiği  gibi  dünyanın birçok yer inde insanlar ın kuşkuyla yaklaşt ığı
(örneğin uzayl ı lar ve hayalet ler)  ya da kültür lere bağl ı  olarak yaygınl ığı
değiş ik l ik gösteren kavramlar (örneğin nazar) olabi l iyorlar .  Peki  Türkiye’de
yet işen çocuklar gözle göremedikler i  varl ık lar ve olaylar ı  nası l
değerlendir iyorlar?

ÇOCUKLAR GÖZLEMLENEMEZ VARLIKLAR ve
OLAYLARI NASIL DEĞERLENDİRİYOR? 

(5-11  YAŞ) -  Devam ediyor

Çal ışmamız çocuklara gözlemlenemeyen varl ık lar ve olaylar hakkında açık
uçlu sorular sorduğumuz ik i  k ıs ımdan oluşuyor .  İ lk k ıs ımda çocuklara bu

varl ık lar ın gerçekl iği  hakkında neler düşündükler in i ,  b i ld ik ler in i  hangi
kaynaklardan öğrendikler in i ,  başka insanlar ın bu varl ık lar hakkında neler

düşünebi leceği  hakkındaki  tahminler in i  ve o varl ık lar ı  z ih inler inde nası l
canlandırdıklar ı  gibi  sorular yönelt iyoruz.
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Oyunumuzun varl ıklar kısmının
al ışt ırma aşamasında çocuklara
“Köpekler/uçan köpekler gerçekten
var mıdır Köpekler/uçan köpekler
gerçek midir yoksa hayali  mi? 
Bundan ne kadar eminsin?” 
sorularını  yönelt iyoruz.

Çal ışmamızın sonraki  aşamasında ise çocuklara gerçekçi  (gerçekleşmesi
mümkün olan) ,  fantast ik (örneğin s ih ir l i ) ,  d in i  (örneğin dini  bir  mucize i le
i lg i l i )  ya da gerçekleşmesi  mümkün olmasına rağmen sıkça
karşı laşmadığımız (örneğin şans eser i  yolda bir  sürü elma bulmak) ögeler
içeren kısa hikayeler anlat ıyor ve bu hikayeler in gerçekl iği  hakkında neler
düşündükler in i  ve neden öyle düşündükler in i  soruyoruz.

Bu ik i  çal ışmanın sonunda kat ı l ımcı  çocuklar ın vel i ler in in doldurduğu bir
anket in de yardımıyla çocuklar ın gözle göremedikler i  varl ık lar ve olaylar ı
nası l  değerlendikler i  ve görüşler in in yaşla beraber nası l  b ir  değiş im
gösterdiği  i le bir l ikte okul  ve ai le dahi l  olmak üzere iç ler inde bulunduklar ı
kültürün bu süreci  nası l  şeki l lendirdiğini  anlamaya çal ış ıyoruz.  

Oyunumuzun hikaye kısmının al ışt ırma
aşamasında  çocuklara “Sence . . .

gerçek mi yoksa hayal mi?”
sorusunu yönelt irken yaşlarına uygun

gerçek (Tarkan ya da bir adamın
botuyla denize açı lması)  ve hayali

(Harry Potter ya da bir f i l in
gökyüzünde uçması)

karakterlerin/olayların görsellerini
kullanıyoruz.



Kuzey Amerika’da yapı lan araşt ırmalar okul  öncesi  dönemde çocuklar ın
kendi ı rk lar ından olan ve kendi  di l ler in i  konuşan kiş i ler i  arkadaş olarak

tercih ett ik ler in i  göster iyor .  Bunun yanında,  di l  ve ırk karşı  karşıya
geldiğinde,  çocuklar ın kendi  di l ler inde konuşan ama farkl ı  ı rktan olan
çocuklar ı  tercih ett ik ler i  gözleniyor .  Biz bu çal ışmalar ı ,  ı rk açıs ından
homojen bir  ortamda büyüyen Türkiye’deki  çocuklarla tekrarladık .  

 
Çal ışmamızda çocuklara konuştuklar ı  d i l  ve/veya ırk açıs ından farkl ı l ık

gösteren ik i  çocuk fotoğraf ı  göstererek bu ik i  k iş iden hangis iyle arkadaş
olmak isteyecekler in i  sorduk.  Şu ana kadarki  sonuçlar ,  Kuzey Amerika’da

gözlemlenen sonuçlar ın aksine Türkiye’de yet işen çocuklar ın ,  kendi  ı rk
grubunda olan ancak farkl ı  b ir  di l  ( İspanyolca) konuşan çocuklar ı  arkadaş

olarak tercih ett iğini  göster iyor .  Ancak bu durum çocuklar ın farkl ı  d i l ler
konuşan ve farkl ı  ı rk/etnik kökenden kiş i lere ne kadar maruz kaldıklar ına

göre değişkenl ik gösterebi l iyor .  
 

Çalışmamızın sonuçları ,  çocukların sosyal tercihlerinin oluşumunda,
iç inde bulundukları  sosyo-kültürel ortamın önemini vurguluyor!
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ÇOCUKLARIN DİL ve IRKA DAYALI SOSYAL
TERCİHLERİ (5-6 YAŞ) -  Devam ediyor 

Şu ana kadar yapı lan araşt ırmalar çocuklar ın farkl ı  h ikaye veya varl ık lar ın
gerçek olma olası l ık lar ın ı  değerlendir irken hem ai le ler in in din ve bi l ime

yaklaşımlar ının hem de çocuklar ın gitt ik ler i  okul  t ipler in in (seküler veya dini)
önemli  olabi leceğini  göster iyor .  Sonuçlar çocuklar ın başvurduklar ı  öğrenme
kaynaklar ını  anlamamız ve hayal güçler in in kültür gibi  çevresel  faktörlerden
ne şeki lde etki lenebi ldiğini  görebi lmemiz açıs ından önem teşki l  ediyor .  Ayr ıca

henüz Türkiye'de böyle bir  çal ışma yapı lmış olmaması ise sonuçlar ımız
açıs ından biz i  ş imdiden çok heyecanlandır ıyor !  
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İLGİNİZ İÇİN 
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ!

Bebek ve Çocuk Gel iş imi Laboratuvarı  
 

Boğaziç i  Üniversitesi

www.bcl.boun.edu.tr

@bounbcl
/bounbcl
bclboun@gmail .com

Araşt ırmalar ımıza kat ı lmak iç in Kat ı l ım Formu'muzu
daha önce doldurmadıysanız ,  

buradaki  QR kod ya da l inkten ulaşabi l i rs in iz

GUNES ONER
https://forms.gle/q8eJivWZ5RjgFuhm6


