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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.  

2020 yı l ı  i t ibariyle çevrim içi  yürütmek üzere sanal ortama
taşıdığımız çal ışmalarımıza bu sene de sanal ortamda devam ettik
ve çal ışmalarımızın bir kısmını  da eskiden olduğu gibi  Boğaziçi
Üniversitesinin kampüsündeki laboratuvarımızda yüz yüze
gerçekleştirmeye başladık.  Ai leler ve çocuklarının Zoom i le çevrim
içi  ya da laboratuvarımızı  z iyaret ederek yüz yüze katı ldıkları
çal ışmalarımızda bebek ve çocuk gel iş imine dair merak ettiğimiz
sorulara minik bi l im gönüllülerimiz sayesinde yanıtlar aradık.  Bu
seneki çal ışmalarımızda şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçları
bültenimizde bulabil irs iniz .

Bu sene ayrıca, gel iş im psikoloj is i  alanında büyük ölçekl i
uluslararası  konferans ve kongrelerde çal ışmalarımızı  paylaşma
imkanı bulduk. Ocak ayında çevrim içi  düzenlenen Central European
University Bi l işsel Gel iş im Konferansı ’nda çevrim içi  yürüttüğümüz
üç çal ışmamızı  sunduk. Ardından, Nisan ayında Amerika’da yüz yüze
gerçekleşen Bi l işsel Gel iş im Topluluğu Konferansı ’nda Boston ve
Harvard Üniversiteleri  i le ortak yürüttüğümüz bir çal ışmamızı
sunduk. Temmuz ayında Kanada’da düzenlenen Uluslararası  Bebek
Çalışmaları  Kongresi ’nde bebeklerle yürüttüğümüz bir çal ışmamızı
sunmaya hak kazandık.  Bebek çal ışmalarımızı  yürüten ekip üyemiz
Nesl ihan Oğuz, bulgularımızı  sunmak iç in kongreden seyahat ödülü
almaya hak kazandı.  Mayıs ayında Amerika’da Çocuk Gel iş imi
Araştırmaları  Topluluğu tarafından düzenlenen bi l imsel bir
etkinl ikte çocuklarla yürüttüğümüz bir çal ışmamızı  sunduk. Son
olarak, Eylül  ayında Koç Üniversitesi ’nde gerçekleşecek Gel iş im
Psikoloj is i  Sempozyumu’na da çeşit l i  çal ışmalarımızı  sunuyor
olacağız.  
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Bu sene iki  farkl ı  araştırma fonu almaya hak kazandık.  Bunlardan 
bir tanesi  TÜBİTAK tarafından desteklenen ve çocuğa yönel ik 
konuşmaya dair sosyal çıkarımları  inceleyeceğimiz bir proje.  Bebek, 
çocuk ve yetişkinlerle yürüteceğimiz çal ışmalarda bu i let iş im 
biçiminin ne gibi  sosyal ipuçları  içerdiğini  araştıracağız.  İkinci  proje 
ise,  önümüzdeki yı l  başlayacak ve İsveç, Türkiye, Zimbabwe ve 
Bhutan’da ortak yürütülecek bir proje.  Bu projede kentleşmenin 
çocuk gel iş imi üzerindeki etki lerini  inceleyeceğiz.

Geçtiğimiz aylarda Psikoloj i  Yüksek Lisans programı öğrencisi  ve 
ekibimizden Güneş Öner tezini  başarıyla savunarak mezun oldu. 
Güneş, geçtiğimiz yı l larda laboratuvar sorumlumuz olarak da 
araştırmalarımıza pek çok açıdan destek oldu. Kendisini  başarı l ı  
mezuniyeti  iç in tebrik ediyor,  teşekkürlerimizi  sunuyoruz.  
Laboratuvar ekimizden Simge Ersönmez ve Oya Serbest ise 
geçtiğimiz yı l  boyunca laboratuvar sorumluluğu görevini  bir l ikte 
yürüttüler.  İkis ine de geçtiğimiz yı l  verdikleri  emekler iç in çok 
teşekkür ediyoruz.  Ayrıca laboratuvarımızda görev alan tüm l isans 
öğrenci lerine de özveri l i  çal ışmaları  iç in teşekkür ediyoruz, onların 
desteği olmadan çal ışmalarımızı  yürütemezdik.

Son olarak, gel iş im psikoloj is i  alanındaki araştırmalar çal ışmalara 
gönüllü katı lan ai leler ve çocuklarının desteğiyle 
gerçekleştir i lebi l iyor.  Biz de çal ışmalarımıza katı lan bi l im sever 
ai leler ve çocukları  sayesinde bebek ve çocukların gel iş imine dair 
merak ettiklerimize yanıt bulabil iyoruz.  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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BEBEK 
ÇALIŞMALARIMIZ
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BEBEKLERİN İLETİŞİM TERCİHLERİ (6-9 AY)
 Devam ediyor – Yüz yüze

 

Pek çok farkl ı  kültürden yetişkin ve çocuk bebeklerle i let iş im kurarken
farkında olmadan yetişkinlerle olduğundan daha t iz bir sesle konuşur,
daha tane tane ve melodik olarak daha abartı l ı  cümleler kurar.  Benzer
şeki lde bebeklere şarkı  söylenirken de seslerinde bu tarz değişikl ikler
görülür.  Bu konuşma ya da şarkı  türüne “bebeğe yönelt i len konuşma/
şarkı” denir .  

Birçok farkl ı  ülkeden yaklaşık 70 laboratuvarlarla bir l ikte yürüttüğümüz
bir çal ışmamızda anadi l i  İngi l izce olan annelerin ses kayıt larını
kul lanarak bebeklerin “bebeğe yönelt i len konuşma” biçimine yönel ik
tercihler ini  ölçmüştük.  Sonucunda, farkl ı  di l lere maruz kalan bebeklerin,
konuşmanın içeriğini  anlamasalar dahi konuşmanın akustik özell iklerine
dayanarak “bebeğe yönelt i lmiş” konuşmayı tercih ett iklerini  görmüştük.  
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Daha öncesinde farkl ı  annelerden toplamış
olduğumuz, çeşit l i  objeleri  bebeklerine ya da
yetişkin bir ine anlattıkları  doğal ses
kayıtlarından kesit leri  laboratuvarımızı  z iyaret
eden 6-9 ayl ık bebeklere dinletiyoruz.  Bebeklerin
dinledikler i  bu farkl ı  türde konuşmalara ne kadar
süreyle dikkat verdikler ini  ölçüyoruz.

Peki bebekler anadi l ler inde de bu konuşma biçimini  tercih ediyorlar mı? 
Pandemi s ınır lamaları  sonrası  laboratuvarımızda yürüttüğümüz bu 

çal ışmamızda dünyanın farkl ı  ülkelerinden 14 gel iş im laboratuvarı  i le 
aynı anda bu soruya cevap arıyoruz.

BEBEKLERİN İLETİŞİM BEKLENTİLERİ (12-18 AY) 
Devam ediyor – Çevrimiçi  ve yüz yüze

 

Yetişkinler ve çocuklar,  bebeklere konuşurken yetişkinlere olduğundan
daha t iz bir ses tonuyla, daha kısa ve daha pozit if  cümlelerle melodik
bir şeki lde konuşurlar.  Daha önce yürütülen çal ışmalar farkl ı  di l lere
maruz kalan bebeklerin 5.  aylarından it ibaren “bebeğe yönelt i lmi ş̧
konuşma” olarak tanımlanan bu i let iş im biçimini  tercih ett ikler ini
gösteriyor.  Peki  bebeklerin,  bebeğe yönel ik i let iş ime dayanan sosyal
beklenti ler i  var mıdır?



Hem çevrim içi görüşmelerimizde hem de laboratuvarımızda bebekler ebeveynlerinin 
kucağında ya da bir mama sandalyesinde otururken karşılarındaki bir ekrandan 

hazırladığımız videoları seyrettiler. Daha önceki çalışmalar bebeklerin genellikle şaşırtıcı 
buldukları beklenmedik olayları daha uzun süre izlediklerini gösteriyor. Bu bulgulardan 
yola çıkarak hazırladığımız videolarda, bebek gelişimine dair yapılan birçok çalışmada 

da olduğu gibi bebeklere iki yetişkin ve bir bebeği temsil eden farklı renklerde 3 
geometrik şekil gösterdik. 
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Geçtiğimiz yıl çevrim içi olarak, bu yıl ise hem çevrim içi 
olarak hem de laboratuvarımızda 12-18 aylık bebeklerle 
yürüttüğümüz çalışmamızda bu soruya yanıt aramaya 

devam ediyoruz.
 

Videoların bir  kısmında yetişkin karakter (mavi yuvarlak)  ağlayan
bebek karakter i le bebeğe yönel ik konuşma i le i let iş im kurarken, diğer
yetişkin karakter (kırmızı  yuvarlak)  yetişkine yönel ik konuşma i le
i let iş im kurdu. Sonrasında bebek karakter ya beklenmedik bir şeki lde
kendisiyle yetişkine yönel ik şeki lde konuşan karaktere ya da beklenen
bir şeki lde kendisiyle bebeğe yönel ik şeki lde konuşan karaktere
yaklaştı .



 

Yani,  bebeğe yönelt i lmiş 
konuşmanın, üçüncü kiş i ler 

arasındaki i l işkiye dair bir ipucu 
olabileceği söylenebil ir .
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Bebeğe yönelt i lmiş i let iş im biçimini  daha detayl ı  anlamaya çal ışt ığımız
çal ışmalarımızda anne ve babaların 0-4 yaşlarındaki çocuklarıyla
kurdukları  doğal i let iş im biçimlerini  incel iyoruz.  Çal ışmada anne ve
babalar çocuklarına çeşit l i  objeleri  anlatırken ya da çocuklarıyla
günlük hayatta olduğu gibi  konuşurken bu konuşmaları  kaydediyoruz.
Ebeveynler,  laboratuvar ekibimizden araştırmacı larımız i le çevrim iç i
olarak yaptıkları  bir  görüşmede ya da cep telefonları  aracı l ığıyla
di ledikler i  bir  zamanda ses kayıt larını  tamamlayabil iyorlar.  Bu kayıtlar
sayesinde anne ve babaların kullandıkları  kel imeler ve ses tonları  gibi
birçok ipucundan yola çıkarak çocuklarıyla i let iş im biçimlerine dair
daha detayl ı  bi lgi  edinme şansı  buluyoruz.

BEBEKLERLE İLETİŞİM & BEBEĞİMLE KONUŞUYORUM
(YETİŞKİNLER)

 Devam Ediyor – Çevrim içi
 

Çal ışmamıza hem laboratuvarımızda 
hem de dünyanın ve ülkemizin farkl ı  

yerler inden bebeklerle çevrim iç i  
olarak devam ediyoruz.Şimdiye kadarki  

bulgulara göre bebekler başkalarının 
da bebeğe yönelt i lmiş konuşmayı tercih 

etmelerini  bekl iyor.
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ÇOCUK 
ÇALIŞMALARIMIZ

ÇOCUKLAR BAŞKALARININ BİLGİSİZLİĞİNİ NASIL
ANLAMLANDIRIYOR? (7 ve 8 YAŞ) 

Tamamlandı – Çevrim içi
 

Başkalarının bi lgi  sahibi  olduğu konular,  o kiş i ler hakkında sosyal
çıkarımlar yapmak iç in kullanı labi l ir .  Örneğin, bir inin biz im kültürümüze
özgü bir yemeği bi lmesi o kiş i  i le aynı sosyal gruba ait olduğumuza dair
bir ipucu olabil ir .  Öte yandan, bi lgi  sahibi  olmak gibi ,  başkalarının ne
bi lmediği  de yani bi lgis iz l ikler i  de yaptığımız sosyal ç ıkarımlar iç in önem
taşır .  

Çevrim iç i  yürüttüğümüz bu çal ışmamızda, çocukların başkalarının
bi lgis ine ya da bi lgis iz l iğine dayal ı  sosyal ç ıkarımlarını  inceledik.  Bunun
için 7 ve 8 yaşındaki çocuklara farkl ı  ç iz im karakterler gösterip bu
karakterin bir  öge hakkında bi lgi l i  ya da bi lgis iz olduğunu söyledik.
Ögelerin bir  kısmı kültüre özgü iken (örn.  kültürel  bir  yemek, bayrak),  bir
kısmı genel bi lgi  idi  (örn.  dünyanın yuvarlak olması ,  kedi ler in günde kaç
saat uyuduğu).
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Ayrıca ögelerin yarıs ı
çocukların kendisinin de bi lgi
sahibi  olduğu, tanıdık bi lgi ler
iken; diğer yarıs ı  çocukların
kendisinin de bi lmediği ,
tanıdık olmayan bi lgi ler idi .
Ardından çocuklara çiz im
karakterin kendi sosyal
grubuna mı yoksa farkl ı  bir
sosyal gruba mı ait  olduğunu
sorduk (“Sence bu çocuk
Türkçe mi yoksa Batrisçe mi
konuşur?”) .  

 
Sonuçlara göre hem 7 hem de 8 yaşındaki çocuklar başkalarının  

bilgis i  kadar bi lgis izl iğini  de sosyal kimlik çıkarımlarında kullandılar.  
Ayrıca çocuklar çıkarımlarını  kendi bi lgi  durumlarına (bi lgi l i  veya 

bi lgis iz olmalarına) göre farkl ı laşt ırdı lar .  Örneğin,  ç iz im karakter i le 
aynı ögeye dair bi lgiyi  ya da bi lgis iz l iği  paylaşıyorlarsa (katı l ımcının 

kendisi  ekrandaki ögeyi bi l iyorsa ve çiz im karakterin de bi ldiği  
söylendi ise ya da katı l ımcı çocuk ekrandaki ögeyi bi lmiyorsa ve çiz im 

karakterin de bi lmediği  söylendi ise) karakterin Türkçe konuştuğu 
çıkarımını  yaptı lar .  

 
Ancak çiz im karakter kendi bi ldikler i  bir  ögeyi bi lmiyorsa ya da kendi  

bilmedikleri  bir  ögeyi bi l iyorsa, farkl ı  bir  sosyal gruba ait  olduğu  
çıkarımını  yaparak karakterin Batrisçe konuştuğu yanıt ını  daha  

yüksek oranda verdi ler .  Bulgularımıza göre 8 yaşındaki çocukların  
yanıt ları ,  7 yaşındaki çocukların yanıt larına kıyasla,  bi lginin türüne  
karşı  daha duyarl ıydı  ve ortak genel bi lgiye oranla ortak kültürel  

bilgiye dayal ı  daha güçlü çıkarımlar yaptı lar .  Bu bulgular bize, 
çocukların kendilerinin ve başkalarının bi lgi l i  ya da bi lgis iz olması 

hal ine duyarl ı  olduklarını  ve bu duyarl ı l ıklarını  başkalarına dair 
sosyal çıkarımlar yaparken kullandıklarını  gösteriyor.

 



Kişi ler arası  güven (başkasının veri len sözü yerine getireceğine,
doğruyu söyleyeceğine ya da veri len sırr ı  saklayacağına duyulan
inanç) araştırmacılar tarafından toplumda sosyal düzeni sağlayan en
önemli  unsurlardan bir i  olarak kabul edi lmektedir .  Bununla bir l ikte,
kiş i ler in başkalarına ne kadar güvendiği  kültürler arasında
farkl ı laşmaktadır .  Örneğin İsveç’te başkalarına genel l ikle
güveni lebi leceği düşüncesi  daha yaygınken, Türkiye’de başkalarının
güveni l ir  olduğu düşüncesinin oranı daha azdır ve güven genel l ikle
akrabal ık i l işki ler i  i le s ınır lanmışt ır .

İsveç Uppsala Üniversitesi  i le ortak olarak çevrim iç i  yürüttüğümüz bu
çal ışmamızda, kültürler arasında görülen kiş i ler arası  güven farkının
çocuklarda mevcut olup olmadığını  merak ett ik .  Çal ışmamıza katı lan 7-
10 yaşları  arasındaki çocuklara annelerini ,  en yakın arkadaşlarını ,
kendi sosyal grubundan (Türk) bir  çocuğu ve başka sosyal gruptan
(Batris adında hayal i  bir  mil let)  bir  çocuğu temsi l  eden 4 farkl ı
karakter tanıtt ık .  Karakterler i le i lgi l i  farkl ı  senaryolar sunup i lgi l i
karakterlere ne kadar güvendiklerini  ölçen çeşit l i  sorular sorduk.
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ÇOCUKLUKTA KİŞİLER ARASI GÜVEN GELİŞİMİ 
(7-10 YAŞ) 

Tamamlandı – Çevrim içi
 

Diyel im ki  annen / baban sana yemekten sonra şeker yiyebileceğini  söyledi .  Sence gerçekten akşam yemeğinden sonra şeker yiyebil ir  misin?
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Sonuçlara göre önceki  
çal ışmalara benzer  
şeki lde,  hem Türkiye hem  
de İsveç’teki  çocuklar  
tanıdıkları  karakterlere  
daha çok güvendi .  Yani 
çocukların annesine ve 
yakın arkadaşına, 
tanımadıkları  Türk ve
Batris çocuğa olduğundan 
daha fazla güvendiğini  
gördük.

 
İk i  ülkeyi  karşı laşt ırdığımızda Türkiye’deki  çocukların güven skorunun
İsveç’teki  çocuklardan yüksek olduğunu bulduk.  Bu farkın sebebini
incelediğimizde ise her iki  ülkedeki çocukların tanımadıkları
karakterlere olan güvenlerinde bir fark bulmazken, Türkiye’deki
çocukların tanıdıkları  karakterlere, özell ikle de annelerine İsveç’teki
çocuklardan daha fazla güvendiklerini  gözledik.  Son olarak, İsveç’teki
çocukların hem tanıdıkları  hem de tanımadıkları  karakterlere duyduğu
güven yaşla bir l ikte artt ı .  Fakat, Türkiye’deki çocuklar tanıdıkları
kiş i lere büyüdükçe daha çok güvenirken, tanımadıkları  kiş i lere
duydukları  güven yaşla birl ikte değişmedi.  
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Kısaca, önceki çal ışmalara paralel  olarak tanıdıkl ığın güven
oluşumunda önemli  bir faktör olduğu söylenebil ir .  Ayrıca, bu bulgular
güven i l işki lerinde görülen kültürler arası  farkl ı l ıkların i lk okul
yı l larında şeki l lendiğini  gösteriyor.  



Çocuklar;  tarih,  din ve bi l im gibi  alanlarda kendi ler inin direkt gözlem
yoluyla öğrenemeyeceği birçok bi lgiye çevrelerindeki yetişkinleri
gözlemleyerek ya da bi lgiyi  onlardan duyarak ulaşabi l ir ler .  Çocukların
kendi ler i  gözlemleyemedikleri  kavramlar dini  (örn.  Tanrı ,  melekler) ya
da bi l imsel (örn.  mikroplar,  elektr ik) olabi ldiği  gibi  dünyanın birçok
yerinde insanların kuşkuyla yaklaşt ığı  (örn.  uzayl ı lar,  hayaletler) ya
da kültürlere bağl ı  olarak yaygınl ığı  değiş ikl ik gösterebi len kavramlar
(örn.  nazar) da olabi l ir .  
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ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİ GÖZLEMLENEMEZ 
VARLIKLARI NASIL DEĞERLENDİRİYOR? 

(5-6 ve 10-11  YAŞ) – Tamamlandı – Çevrim içi
 

Boston ve Columbia Üniversiteleri  
i le ortak olarak Amerika, Çin ve 
İran’da da yürütülen kültürlerarası  
araştırmamızın bir parçası  olan bu 
çal ışmamızda Türkiye’de yaşayan 5- 
6 ve 10-11  yaşlarındaki çocukların 
kendilerinin gözlemleyemedikleri  
varl ıklara inançlarını  inceledik.   
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Tüm bu sonuçlar birl ikte ele

al ındığında, farkl ı  kültürlerde
yaşayan çocuklar iç in olduğu

gibi  Türkiye’de yaşayan
çocuklar iç in de kendilerinin

göremedikleri  varl ıkları
öğrenmelerinde gözlemin

önemini vurguluyor.
 

Çal ışmamız esnasında çocuklara,  bi l imsel (mikroplar,  elektr ik,  oksi jen) ve dini
varl ıkların (Al lah,  melekler,  cennet) “gerçek mi,  hayal i  mi” olduğunu
düşündüklerini ,  bundan ne kadar emin olduklarını  ve neden o şeki lde
düşündüklerini  sorduk.  Çal ışmamıza çoğunluğu İstanbul ’dan olmak üzere
Türkiye’nin 5 coğrafi  bölgesindeki 16 farkl ı  şehrinden 90 çocuk ve ebeveynleri
katı ldı .  

Bulgularımız,  gözlemlenemez varl ıklara inancın i lgi l i  kavramın alanına göre
değişikl ik gösterdiğine işaret ett i .Hem 5-6 hem 10-11  yaşındaki çocuklar bi l imsel
varl ıkların gerçekl iğinden yüksek derecede emin olduklarını ,  fakat özel l ikle
küçük yaştaki  çocukların dini  varl ıkların gerçekl iğinden daha az emin olduklarını
bulduk.  Katı l ımcılarımız ebeveynlerine benzer şeki lde, bi l imsel varl ıkların
gerçekl iğinden dini  varl ıkların gerçekl iğine olduğundan daha fazla emin
oldular.  Ayrıca, çocuklar varl ıkların gerçekl iğini  alanlarına bağlı  olarak farkl ı
şeki l lerde gerekçelendirdi ler.  Örneğin, çocuklar bi l imsel varl ıkların gerçekl iğini
kimden öğrendiklerinden yani bi lginin kaynağından ziyade, varl ığın
özell iklerinden bahsederek; dini  varl ıkların gerçekl iğini  ise bi lginin kaynağına
atıfta bulunarak gerekçelendirdi .  Ek olarak, büyük çocuklar küçük çocuklarla
karşı laştır ı ldığında bi lginin kaynağına daha fazla atıfta bulundular.  

Bu çal ışmamız kapsamında, katı l ımcı larımızın vel i ler inden doldurmalarını  
istediğimiz bir  anket vasıtasıyla ayrıca Türkiye’de yaşayan ebeveynlerin 

dindarl ık,  bi l ime verdikler i  değer ve bi l imsel kavramlara inançları  arasındaki
i l işkiyi  inceledik.  Bulgularımız,  Türkiye’de yaşayan ebeveynlerin,  bi l ime yüksek  

derecede değer verdiğini  ve bi l imsel kavramlara yüksek düzeyde inandığını  
gösterdi .  Dindarl ık düzeyinin,  bi l ime veri len değer ve “evrim” kavramına inanç 

i le negatif  bir  i l işkiye sahip olmasına rağmen diğer bi l imsel kavramların inançla 
bir  i l işkis inin olmadığını  gördük. Bu sonuçlar ise,  dini  ve bi l imsel kavramlara  
inancın birl ikte var olabildiğine ve evrim gibi  kavramlar iç in yapılan çatışan

açıklamaların o kavrama inancı bel ir lemesinde rol oynadığına işaret ediyor.   



Çocuklarla konuşurken, 
yetişkinlerle konuştuğumuzdan 
daha farkl ı  konuşuyoruz.  
“Çocuğa yönelt i lmiş konuşma” 
olarak adlandır ı lan bu konuşma 
biçiminde, daha t iz bir  ses tonu 
ve kısa kel imeler kul lanarak, 
daha yavaş ve tane tane 
konuşuyoruz.  Çalışmalar,  bu  
konuşma biçiminin çocukların  
dikkatini  çektiği ,  karşıs ındaki  
kişiyle duygusal i let iş im  
kurmasını  kolaylaştırdığı  ve  
çocukların sosyal öğrenmesine  
fayda sağladığını  gösteriyor.
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ÇOCUKLARLA İLETİŞİM (0-5 YAŞ) 
Tamamlandı – Çevrimiçi

 Bu özel konuşma şekl i  çocuklar ortalama 5 yaşına gelene dek devam ediyor.
Ancak bu beş yı l l ık süreçte çocuğa yönelt i lmiş konuşma da çocuğun yaşına ve
gel iş imine göre değişimlere uğruyor.  Yani yeni  doğmuş bir bebeğe yönelt i len
konuşma i le 5 yaşındaki bir  çocuğa yönelt i len konuşma da birbir inden farkl ı
olabi l iyor.  Bu değişimin ise çocuğun gel iş imsel iht iyaçlarına ve di l  gel iş imine

göre şeki l lendiği  düşünülüyor.  Örneğin,  çocuğa yönelt i lmiş konuşma yaşamın i lk
aylarında çok daha duygusal ve basit  bir  düzeydeyken, bir inci  yı l ın sonunda

dilsel  olarak daha kompleks bir  hal al ıyor.
 

Biz de bu çal ışmamızda annelerin çocuklarıyla nası l  i let iş im kurduğunu ve bu
i letiş imin çocuğun yaşına bağlı  nası l  farkl ı l ıklar gösterdiğini  anlamaya

çalış ıyoruz .  Bunun iç in 0-5 yaş aral ığında farkl ı  yaşlarda birden fazla çocuğu
olan annelerle çevrim iç i  görüşmeler gerçekleşt irdik.  Her anneyle ik i  çocuğu iç in

ayrı  ayrı  olmak üzere toplamda iki  kez görüştük.  Görüşmelerimizde i lk olarak
annelerden çocuklarıyla günlük hayatta olduğu gibi  sohbet etmelerini  istedik.

Daha sonra annelere farkl ı  objeler gösterip (örn.  oyuncaklar ve mutfak
eşyaları)  bu objeleri  çocuklarına tanıtmalarını  istedik.  Bu sırada anneler kendi

telefonlarından ses kaydı aldı lar ve bu kayıt ları  görüşmelerden sonra bize
i lett i ler .

 



Bu çal ışmamız i le annelerin 
çocuklarıyla kurdukları  i let iş imin, 

kul landıkları  kel imelerin ve ses 
tonlarının çocuklarının yaşına göre 

nası l  değişimlere uğradığını  anlama 
şansı  bulacağız.  İ lerleyen zamanlarda 

ise bu kayıtların yardımıyla 
çocukların çocuğa yönelt i lmiş 
konuşmalardan ne tür sosyal 

çıkarımlar yaptıklarını  incelemeyi 
umuyoruz.  Anne-çocuk i let iş imi gibi  
önemli  bir konuda daha fazla bi lgi  

sahibi  olmak ve bu i let iş imin 
çocukların dünyasındaki yerini  daha 

iyi  anlayabilmek iç in oldukça 
heyecanl ıyız!  
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BİLGİYE GÜVENMEDE YEREL AKSANIN ETKİSİ  
(5-9 YAŞ) – Devam Ediyor – Çevrim içi

 

Çocuklar,  imkansız ve gerçekleşme olası l ığı  düşük olaylar arasındaki
farkı  ayırt  edebi l ir  ve bu farkı  zamanla daha net bir  şeki lde
anlayabi l ir ler .  Örneğin,  çocuklar bir  kiş inin halat üzerinde durması i le
gökkuşağının üzerinde durmasının aynı olası l ıkta olmadığının
farkındadır lar .  Diğer yandan ise bi lgi  öğrenme sürecinde çocuklar,  kendi
aksanlarıyla konuşan kiş i lerden edindikleri  bi lgi lere,  yabancı aksanla
konuşan kiş i lerden edindikleri  bi lgi lere kıyasla daha fazla güvenir ler .

Şu anda devam etmekte olan çal ışmamızda 5 ve 9 yaşları  arasındaki
çocukların,  farkl ı  olası l ıktaki olaylara dair bi lgi  edinirken bu bi lgiyi
paylaşan kiş inin aksanından etki lenip etki lenmediğini  incel iyoruz.
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Bunun iç in öncel ikle çocuklara yerl i  ve yabancı aksanla konuşan iki  farkl ı
karakter tanıtt ık .  Sonrasında çocuklara,  imkansız (örn.  bir  insanın evde

dinozor besleyebi leceği)  ya da gerçekleşme olası l ığı  düşük (örn.  bir
insanın evde t i lk i  besleyebi leceği)  durumlar sunduk. Sunulan

durumlardan her bir i  iç in birbir inden farkl ı  aksana sahip bu ik i  k iş iden
bir i  i lgi l i  durumun mümkün olduğu, diğeri  ise mümkün olmadığı  bi lgis ini

verdi .  Ardından çocuklara,  böyle bir  durumun gerçekten olup
olamayacağını  ve verdikler i  cevaptan ne kadar emin olduklarını  sorduk.

 Son olarak, çocukların yerl i  aksanla
konuşan karaktere dair daha olumlu bir
tutumlarının olup olmadığını  kontrol
etmek iç in bu farkl ı  karakterlerden
hangisini  daha çok sevdiklerini  sorduk.

Şu ana kadar çal ışmamıza katı lan az sayıda çocuğun, önceki
çal ışmalarda olduğu gibi  iç grup yanl ı l ığı  göstererek çoğunlukla yerl i

aksanl ı  karakteri  diğer karakterden daha çok sevdiklerini  gözlemledik.
Fakat çocukların bir  durumun olası l ığına dair f ik ir ler i ,  bu konuda

kendi ler ine bi lgi  veren kiş inin aksanına bağl ı  deği l  gibi  görünüyor.  Diğer
yandan, çocukların farkl ı  olası l ığa sahip durumları  dahi (örn. 120 yaşına
kadar yaşamak ve evde t i lki  beslemek) farkl ı  değerlendirmeleri ,  onların
bu konuda ne kadar ayrıntı l ı  düşündüklerine işaret ediyor olabil ir .  Daha

fazla katı l ımcıya ulaşt ıktan sonra çal ışmamızın sonuçlarına dair daha
detayl ı  bir  değerlendirme yapabilmeyi umuyoruz.
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ULUSAL KİMLİK ANLAYIŞI VE SOSYAL BEKLENTİLERLE 
İLİŞKİSİNİN GELİŞİMSEL İNCELENMESİ 

(6-7 ve 9-10 YAŞ) – Devam Ediyor – Çevrim içi
 

Toplumlar ve bireyler ulusal kimlikler ini  (örn.  Türk ya da Alman olmak)
farkl ı  şeki l lerde tanımlayabi l iyorlar.  Bu tanımlamalar etnik kökenle ya

da vatandaşl ıkla i lgi l i  özel l iklere dayal ı  olabi l iyor.  Mesela,  anne-babanın
ait  olduğu mil let ya da anadi l  etnik kökenle i lgi l i  özel l iklerken, bir  ülkede

yaşıyor olmak ve ülkenin kural larına uymak vatandaşl ıkla i lgi l i
özel l iklere örnek gösteri lebi l ir .  Yetişkinlerin yanı s ıra,  çocuklar da erken
yaşlardan it ibaren farkl ı  özel l ikler i  ulusal kimliklerle i l işki lendirebi l iyor.

Biz de bu çal ışmamızda çocukların ulusal kimlik kavramını hangi
özell iklerle i l işki lendirdiğini  detayl ıca incelemek istedik.  Ayrıca, göç

durumunun bu özell iklere dair çıkarımları  nası l  etki leyebileceğini  merak
ettik.

 

Bu amaçla,  6-7 ve 9-10 yaşlarında çocuklarla hem çevrim iç i  hem de yüz 
yüze görüşmeler gerçekleşt irdik.  Çal ışmanın başında katı l ımcı lara “Aka 
ve Mim Mil let i”  olarak 2 farkl ı  hayal i  grup tanıtt ık .  Daha sonra, bir  ç iz im 
karakter gösterdik ve bu karaktere dair 2 farkl ı  özel l ik tanıtt ık .  Örneğin,  
bir  çocuğun anadi l in in “Akaca” olduğunu ve yaşadığı  ülkenin “Mim Ülkesi” 

olduğunu açıkladık.  Sonrasında çocuklara bu karakterin “Aka 
Mil let inden” mi “Mim Mil let inden” mi olduğunu düşündüğünü sorduk. Son 

kıs ımda ise katı l ımcı lara,  göç eden kiş i ler in hangi mil letten olduğunu 
düşündüklerini  sorduk.

 



Şu ana kadarki  bulgularımız,  çocukların ulusal kimlik anlayış ında en çok
etnik kökene dayal ı  özel l iklere önemli  verdiğini  gösterdi .  Yani ,  çocuklar
ulusal kimliği  en çok anne-babanın geldiği  mil let ve anadi l  üzerinden
tanımladı lar .  İk inci  en önemli  özel l iğin ise vatandaşl ıkla i lgi l i  olduğunu
gözlemledik.  Yani ,  bir  ülkede yaşamak ve bir ülkenin kural larına uymak,
etnik özel l iklerden sonra en önemli  özel l ikler oldu.  Kültüre dayal ı
özel l ikler (din ve özel günlerde piş ir i len yemek) ve duygusal bağa
dayanan özel l ikler (bir  ülkeyi  sevmek ve bir mil lete ait  hissetmek) ulusal
kimlikle daha az i l işki lendir i ldi .  Ayrıca,  büyük çocuklar küçük çocuklara
kıyasla etnik kökenle i lgi l i  özel l ikler i  vatandaşl ıkla i lgi l i  olanlardan daha
fazla öncel iklendirdi ler .

Ama aynı zamanda göç eden kiş i ler in ulusal kimlikler ini  korumalarını
bekledi ler .  Bu beklenti ,  ulusal kimlik tanımında etnik özel l ikler i
vatandaşl ıkla i lgi l i  özel l iklerden daha fazla öncel iklendiren çocuklarda
daha güçlü görüldü.

Özetle,  çocuklar erken yaşlardan it ibaren
farkl ı  özell ikleri  ulusal kimlikle
i l işki lendirebil iyor.  Alt ı  yaşından it ibaren
ulusal kimlik tanımında etnik kökenle i lgi l i
özel l ikleri  vatandaşl ıkla i lgi l i  özel l iklerden
daha önemli  görebil iyorlar ve bu eğil im yaşla
beraber güçlenebil iyor.  Ayrıca, bulgularımız
çocukların göç edilse dahi kiş i lerin ulusal
kimliğinin değişmeyeceğini  düşündüğüne
işaret ediyor.
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ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ BEKLENTİLERİNDE
İNANCIN ROLÜ (6-7 ve 9-10 YAŞ) 

Devam ediyor – Çevrim içi
 

Çocuklar henüz 5-6 yaşlarından it ibaren i lahi  güçler ve dini  varl ıklar
hakkında akı l  yürütmeye başlarlar.  Çocuklar yine bu yaşlardan
it ibaren, sosyal gruplar oluşturmak ve grup üyeleri  hakkında
çıkarımlar yapmak iç in kiş i ler in inançlarını  bir  ipucu olarak
kul lanabi l ir ler .  

Bu çal ışmamızda, çocukların farkl ı  inanç gruplarından (örn. farkl ı
i lahi  güçlere inanan ya da hiçbir i lahi  güce inanmayan gruplar) ne
gibi  davranışlar beklediklerini  inceledik.  Çocukların davranış
beklenti ler inin nası l  ayrışt ırdığını  daha iyi  anlamak amacıyla,
çocukların aşina olduğu “ahlaki  kural lar” (yani ,  zarar vermemeyi
vurgulayan ve çocuklar tarafından evrensel bulunan kural lar) ve
“geleneksel kural lar”dan (yani ,  genel yaşamı düzenleyen ve çocuklar
tarafından bağlama göre değişikl ik gösterebi leceği düşünülen
kural lar) örneklere başvurduk. 

6-7 ve 9-10 yaşlarındaki katı l ımcı larımıza çal ışmamız s ırasında farkl ı
inanışlara sahip (örn. ,  farkl ı  i lahi  güçlere inanan ya da hiçbir i lahi
güce inanmayan) karakterler gösterdik ve bu karakterlerden ne gibi
davranışlar beklediklerine dair sorular sorduk.  Ayrıca,  bulgularımızı
daha iyi  anlamlandırabi lmek iç in katı l ımcı larımızın ai leler inden dini
inançları  ve çocukların dini  eğit im geçmişi  gibi  sorular içeren bir anket
doldurmalarını  r ica ett ik .   

Ahlaki Kurallar

Geleneksel Kurallar örn. sınıfta öğretmenden izin almadan 
konuşmamak,kütüphanede gürültü yapmamak

örn. yalan söylememek, birinin eşyasını çalmak
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Çal ışmamız devam etmekte olup
şimdiki  sonuçlara göre,  çocukların
ahlaki  kural lara dair beklenti ler i
yaşları  büyüdükçe karakterin bir
i lahi  güce inanıp inanmasına göre
değişikl ik gösteriyor.  Ayrıca
sonuçlarımız,  çocukların farkl ı  dini
gruplara mensup karakterlere farkl ı
düzeylerde güvendiklerine ve yine
yaşları  büyüdükçe oyun arkadaşı
tercihler inde dini  grupların etki l i
olmaya başladığına işaret ediyor.

Özetle,  küçük yaşlardaki çocuklar
dahi farkl ı  inanç gruplarını  ayırt
edebil irken çocukların bu
gruplardan davranış beklenti leri
yaşla birl ikte değişikl ik gösteriyor.

 

ÇOCUKLAR YENİ TANIŞTIKLARI KİŞİLER HAKKINDA
NASIL ÇIKARIMLAR YAPARLAR? (6 ve 7 YAŞ) 

Devam ediyor – Çevrimiçi
 

Araştırmalar çocukların yeni şeyler
öğrenirken dolayl ı  bi lgi
kaynaklarına sıkça başvurduğunu
gösteriyor (mesela bi l irkiş i  iddiası
ya da grup aidiyeti  gibi) .  Peki
çocuklar yeni kiş i ler hakkında bi lgi
edinirken ne tür ç ıkarımlardan
faydalanır lar? Mesela,  bir  kiş inin
parçası  olduğu grup, onun
hakkında bi lgi  verir  mi? Ya da onun
hakkında yapı lan şahit l ik
çocukların mevcut f ik ir ler ini
değişt ir ir  mi?



Bu çal ışmamızda çocukların yeni
kiş i lere dair nası l  ç ıkarımlar
yaptıklarını  inceledik.  6 ve 7
yaşındaki katı l ımcı larımıza öncel ikle
turuncu ve yeşi l  renk i le temsi l
edi len ik i  takım tanıtt ık .  Daha sonra
bu takımlardan bir inin diğerine kötü
davrandığı  bir  senaryo sunduk.
Ardından katı l ımcı lara,  zorba
gruptan daha önce görmedikleri  yeni
bir  karakter gösterdik ve bu
karakterin de aynı kötü davranışları
sergi leyip sergi lemeyeceğini  sorduk.
Katı l ımcı ların verdiği  cevaplardan
sonra onlara zorba gruptan, mağdur
gruptan ya da daha önce
bahsetmediğimiz yeni bir  gruptan
(mor takım) bir  şahit  gösterdik.  
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Bu şahit ,  yeni  kiş i
hakkında

katı l ımcının verdiği
cevabın tam

tersini  söyledi  ve
katı l ımcı ların

f ikr ini  tekrar sorup
bu şahide güvenip
güvenmediklerini

ölçtük.  Son olarak
katı l ımcı lara hangi

grubu daha çok
sevdiklerini  ve
hangi gruptan

olmak istediklerini
sorduk.

Devam eden çal ışmamızın şu ana
kadarki bulguları ,  çocukların yeni
kiş i leri  tanırken grup ve şahitl ik
bi lgis inden faydalandıklarını
gösterdi .  Geçmiş yı l larda yapılan
araştırmalar,  çocukların yeni
kiş i lere dair pozit if  önyargılar
taşıdıklarını  göstermişti .  Yani,
başka herhangi bir bi lgi  yoksa,
çocuklar yeni tanışt ıkları
insanların iyi  insanlar olacağını
düşünüyordu. Ancak bu
çal ışmamızda, eğer bu kiş i  zorba
bir grubun parçasıysa pozit if
önyargının önemli  ölçüde
azaldığını  gözlemledik.
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Özetle,  çocuklar erken
yaşlardan it ibaren,
tanışt ıkları  yeni  kiş i lere dair
çıkarımlar yaparken bu kiş inin
nası l  bir  gruptan geldiğini
dikkate al ıyorlar.  Bu kiş i ,
olumsuz davranışlar
sergi leyen bir gruptan
gel iyorsa, bu çocukların yeni
kiş iye dair pozit if
önyargı larını  azaltabi l iyor.
Ayrıca çocuklar,  bir  kiş inin
kendi grup üyesi  hakkında
söylediği  olumlu sözleri ,
başka bir gruba mensup bir
kiş inin söylediği  sözden daha
etki l i  buluyor olabi l ir ler .  

Biz bu çal ışmayla, çocukların yeni kiş i lere dair nası l  ç ıkarımlar
yaptıklarını ,  ne tür önyargılara sahip olduklarını  ve ne tür güven
stratej i leri  kul landıklarını  keşfetmeyi ve bu yolla çocukların öğrenme
süreçlerini  anlamayı hedefl iyoruz.

Çal ışmamızın ik inci  sorusu ise çocukların farkl ı  gruplardan gelen 
şahit lere ne kadar güvendikleri  üzerineydi .  Bir  şahitten gelen zıt  

yönde bi lgi  çocukların f ik ir ler inin değişmesini  sağladı .  Ayrıca yeni 
kiş inin olumsuz davranışlar sergi leyeceğini  düşünen çocuklar,  başka 
bir gruptan gelen şahide kıyasla,  zorba gruptan gelen şahidin,  kendi 

grup üyesi  iç in yaptığı  olumlu şahit l iğe daha çok güvenip f ikr ini  
değişt irdi .  Son olarak çocuklara hangi grubu daha çok sevdikleri  ve 
hangi gruptan olmak istedikleri  sorulduğunda, mağdur grubu daha 

çok sevdiklerini  ve o grupta olmak istediklerini  söyledi ler .  
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