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BÖYLE B‹R ARAﬁTIRMA F‹KR‹
NASIL DO⁄DU VE GEL‹ﬁT‹?

Araﬂt›rman›n bilimsel anlat›m›na girmeden sizlere araﬂt›rmac›lar›n haz›rl›k ve özellikle
veri toplama aﬂamas›nda yaﬂad›klar›n›, “kulis”te yaﬂananlar›n her ürünü etkiledi¤i ve
ona farkl› bir tat katt›¤› için, aktarmak istedik. Bilimsellikten uzak aynen yaﬂad›¤›m›z
gibi...
Çok fazla “niteliksel araﬂt›rma”ya s›cak bakmamama ra¤men iki y›l önce Bo¤aziçi
Üniversitesi’ne Hindistan’dan misafir ö¤retim üyesi olarak gelen Prof. Dr. T.S. Saraswathi
ile yapt›¤›m›z farkl› sohbetlerin birinde “Sevda, neden AÇEP’teki annelerin seslerini
duyuracak bir anlat› yapm›yorsun?” dedi¤inde “Neden olmas›n?” dedim. Bu anlat›y›
bilimsel bir çerçeveye koymak gerekiyordu tabii. Bu da ancak bir araﬂt›rma ile olabilirdi.
Böylece, 5 ülkede gerçekleﬂen ve AÇEP’e kat›lan annelerin programla ilgili deneyimlerini ve program›n etkisi, içeri¤i ve uygulamas› ile ilgili düﬂüncelerini ö¤renmeyi hedefleyen “Beﬂ ülkeden anneler anlat›yor: Anne Çocuk E¤itim Program›” baﬂl›kl› bu kitapta
anlat›lan niteliksel bir araﬂt›rman›n temelleri at›lm›ﬂ oldu.
Bu öneri ile araﬂt›rmaya baﬂlanmas› aras›nda oldukça zaman geçti. Prof. Dr. Saraswathi
bu fikri ortaya att›¤›nda üstünde çal›ﬂt›¤›m iki kitap vard›. Onlar›n bitmesinden sonra,
araﬂt›rma ekibini oluﬂturduk. Özellikle analizlerde destek olmas› için eski ö¤rencim, ﬂu
andaki meslaktaﬂ›m Aylin Atmaca Koçak ekibe ilk kat›lan kiﬂi oldu. Kendisi her zaman
“ne mutlu bana böyle bir ö¤rencim” oldu dedirten ender kiﬂilerden bir tanesidir.
Kendisini o kadar uzun zamand›r tan›yorum ki, iyi ki de tan›m›ﬂ›m diyorum. Daha
sonra Bo¤aziçi Üniversitesi Okulöncesi Ö¤retmenli¤i ve Rehberlik Psikolojik
Dan›ﬂmanl›k Programlar› aras›nda çift anadal yapan sevgili ö¤rencilerim Sümeyra
Büﬂra Sözbilir, Suna Hanöz ve Özlem ‹lk ekibe kat›ld›. En son olarak da Marmara
Üniversitesi Okulöncesi Ö¤retmenli¤i lisans program› 3. s›n›f ö¤rencisi Yasmin Yahya.
Öznur ve Suna Brüksel ve ‹sviçre’de, Büﬂra ‹stanbul’da, Yasmin ise Bahreyn ve Suudi
Arabistan’da veri toplamaktan sorumlu olacaklard›. 2008 y›l›n›n May›s ay›nda yo¤un
bir mülakatç› e¤itimi ve mülakatlar için pilot uygulamalar yap›ld›. Haziran 2008’in ikinci haftas›nda Avrupa ve ‹stanbul’daki verilerin toplanmas› planlanm›ﬂt›. Veri toplama
süreci planland›¤› gibi baﬂlad›.
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Veri toplarken
Brüksel
Do¤rusunu isterseniz bu araﬂt›rmada veri toplaman›n tam olarak ne oldu¤unu 9 Haziran 2008 Pazartesi günü Brüksel’de veri toplayaca¤›m›z annelerle yapt›¤›m›z toplant›
ve sonras›nda anlad›m. Biraz zor bir iﬂe girmiﬂtik. Bu zor süreçte neler yaﬂad›¤›m›z›
sizinle paylaﬂmak istiyorum. 8 Haziran 2008 Pazar günü Belçika ve ‹sviçre’de mülakatlar› yapacak olan son s›n›f ö¤rencilerimden Suna Hanöz ve Öznur ‹lk ile birlikte
Brüksel’e indi¤imizde, Brüksel güzel bir yaz günü havas›nda idi.. Güneﬂli ancak çok
s›cak olmayan bir hava. Havaalan›ndaki taksi ﬂoförüne otel adresimizi gösterdi¤imizde
“10 y›ll›k ﬂoförüm, ilk defa böyle bir otel ad› duyuyorum” dedi¤inde bu sakin Pazar
gününde bizi baz› zorluklar›n bekledi¤ini sezmedim de¤il. Ancak, bu ﬂoförün
“ukalal›¤›” da olabilir düﬂüncesi ile h›zla otelimizin oldu¤u semte do¤ru ilerlemeye
baﬂlad›k. Biraz sonra trafi¤in tamamen durma noktas›na geldi¤i Afrikal›, Türk, Fasl› ve
di¤er yabanc› uyruklu kiﬂilerin caddeyi ve kald›r›mlar› doldurdu¤u ve aç›k dükkanlar›n
ço¤unda Türkçe isimler oldu¤u bir caddeye geldik. Bir türlü ilerlemeyen trafikte bu
caddenin ortas›nda s›k›ﬂ›p kald›k. Tabii trafik akmay›nca ﬂoförle, özellikle de benim
gayretimle, bir sohbet baﬂlad›. Ço¤u zaman yapt›¤›m gibi gereksiz bir soru sordum.
Tabii gereksiz bir cevap ald›m “Ne kadar dolu, neden bu insanlar yollara taﬂm›ﬂlar?”
soruma “Neden? Ayn› Türkiye’deki gibi de¤il mi?” diye bir cevap geldi. Cevap vermeye gerek görmedik. Bu insan ve araba trafi¤inin içinde s›k›ﬂm›ﬂ kalm›ﬂken ﬂoföre
“Otele daha çok var m›?” dedi¤imde “Yo, beﬂ yüz metre kald›” dedi. Sevineyim mi
yoksa üzüleyim mi bilemedim. Otele yaklaﬂt›kça gösteriﬂli arabalar›n içinde gençler en
yüksek sesle dinledikleri Türkçe ﬂark›larla caddede Pazar gezisine ç›km›ﬂlard›. En sonunda “Welness Hotel”in önünde durduk. ﬁoför bizi en k›sa zamanda oraya at›p dönme
telaﬂ› içinde idi. Bunu da yapt›. Otelin içine girdi¤imde oradan en k›sa zamanda
ç›kmam›z gerekti¤i fikri kuvvetle beynimin içine düﬂtü. Burada iki genç ö¤rencimi bir
hafta b›rakamazd›m. Zaten resepsiyondaki iki kiﬂi, ki birinin Türk oldu¤unu daha sonra
anlayacakt›k, bize sanki “uzaydan” gelmiﬂiz gibi bak›yorlard›. Otel, bir jimnastik salonunu içinde bar›nd›r›yordu ve bu jimnastik salonu o yöre için önemli idi herhalde.
Dolay›s› ile arada bir de gayet yap›l› kiﬂiler otelin en önemli yerini kapsayan jimnastik
salonundan d›ﬂar›ya ç›k›yorlard›. Bütün bu kargaﬂa içinde di¤er müﬂterilerin hayret
dolu bak›ﬂlar› alt›nda, yeni otel aray›ﬂ› içine girdik. Suna’n›n bilgisayar› ve resepsiyondaki Türk gencin aray›ﬂlar› ile en sonunda Plaza Otel diye bir otel bulduk. ‹ﬂin en güzel
taraf› belki de kültürümüzü en güzel yans›tan olay resepsiyondaki Türk gencinin kendi
otelini be¤enmeyen bu ﬂaﬂk›n üç Türk’e otel aramas› idi. Arada bir de “Yok bu otel
olmaz” deyip bizim ad›m›za otelleri reddediyordu. En sonunda ço¤unlu¤unu Türklerin
oluﬂturdu¤u Pazar gezi konvoyunu aﬂ›p uzun bir süre sonra bizi almaya gelen taksiye
kendimizi at›p, Türk gencine de hararetli bir biçimde el sallayarak “Welness Otel”den
ayr›ld›k. Yeni otelimiz Plaza Otel bir araﬂt›rma çerçevesinde kal›nmamas› gerekti¤i
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kadar lükstü. Ancak, son dakikada bir otel aray›ﬂ› ve Brüksel’in Avrupa’daki konumu
her ﬂeyi iki misli fiyata ç›karm›ﬂt›. Baﬂka çaremiz yoktu. O akﬂam Brüksel’in en bilinen
midye ve patates k›zartmas› yeme¤i ile zor günümüzü bitirdik. Ertesi gün veri toplama
çal›ﬂmam›z›n ilk günü idi. ‹ﬂte o gün Pazar günkü otelle ilgili yaﬂad›klar›m›z›n bir zorluktan ziyade hoﬂ bir an› olaca¤›n› as›l zorlu¤u yaﬂay›nca anlad›k.
Brüksel’de AÇEP, Belçika Türk Kad›nlar Derne¤i ile iﬂbirli¤i içinde yap›l›yordu. Dolay›s›
ile o derne¤in toplant› odas›nda ö¤retmenler Dehan Kad›o¤lu, Mürvet Çeçen ve
onlar›n program› uygulad›¤› annelerle toplant› yapt›k. Beklenilenden çok az anne
gelmiﬂti. Yirmi anne beklerken mülakata kat›lmaya istekli on anne bile yoktu. Gelen
annelere araﬂt›rman›n amac›n› anlatt›ktan sonra evde mülakatlar yapabilmek için, randevular al›nmaya baﬂland›. Ziyaretin hangi gün saat kaçta olaca¤› kadar adresleri
do¤ru al›p evi bulmak da önemli idi. Baz› anneler evde, özellikle de eﬂlerine anlatmakta zorlanacaklar› için mülakat›, derne¤in ofisinde yapmay› tercih ettiler. Toplant›dan
sonra gelmeyen annelerle telefonlarla yo¤un bir temas kuruldu. Sal›-Cumartesi günlerinde Suna ve Öznur sadece mülakat yapmad›lar. Her akﬂam bir sonraki günkü
mülakatlar› teyid etmek ve randevu verilmesine ra¤men, son dakikada iptal eden
annelerin yerine baﬂka anneler bulmak onlar için önemli bir etkinlikti. Elimizde AÇEV
taraf›ndan verilen cep telefonu ile “Alo ben AÇEP Program› için ar›yorum, telefonunuzu...” diye baﬂlayan konuﬂmalar her akﬂam›n vazgeçilmez bir parças› idi. Yirmi
say›s›na, 14 Haziran 2008 Cumartesi günü ‹sviçre’ye yola ç›k›lacak olan Pazar gününden bir önceki gün ulaﬂ›ld›. Yaﬂanan zorluklar ve bu zorluklar içinde artan tansiyonu
art›k anlatm›yorum…

‹sviçre (Wintertur, Schauffesen, Bern)
15 Haziran Pazar günü Öznur ve Suna trenle Brüksel’den Zürih’e gelirken ben de
‹stanbul’dan uçakla Zürih’e gittim. Otelimiz Zürih’e trenle 15 dakika uzakl›ktaki
Wintertur’da idi. Zürih civar›ndaki anneler yo¤unlukta oldu¤u için o yöreyi seçmiﬂtik.
Zaten Wintertur, Schauffesen ve Bern veri toplayaca¤›m›z üç yöre idi. Amac›m›z
Wintertur’daki annelerle 20’ye ulaﬂmak ve di¤er bölgelere gitmemekti. Ama tabii bu
mümkün olamad›. Zürih’te veri toplamak için daha uzun bir zaman ayr›lm›ﬂt›. Onun
için Suna ve Öznur, Zürih ve civar›n› biraz olsun görebildiler. 15 Haziran Pazar günü
ben makul bir saatte Wintertur’a ulaﬂt›m. Brüksel’deki otelle ilgili yaﬂad›klar›m›zdan
sonra AÇEV’de bu Proje’nin organizasyonuna o zaman destek veren Ceren Lordo¤lu
Tüz’le sürekli haberleﬂerek, Wintertur’daki otelin durumunu kontrol ettik. Her ﬂey
düzgün gözüküyordu, hakikaten de öyle oldu. ‹sviçre’deki tren sistemi ve saate uymadaki titizlik hepimizin yaﬂam›n› Brüksel’de oldu¤undan daha kolaylaﬂt›rd›. Özellikle
kurall› yaﬂam ve zamanla ilgili titizlik annelere de yans›m›ﬂt›. Brüksel’deki gibi “son
dakika” iptalleri çok azd›. Ulaﬂ›mdaki kolayl›k tansiyonu yükseltmedi. Ayr›ca, Suna ve
Öznur’un Bürüksel’de de deneyim kazanmalar› ‹sviçre’deki veri toplamalar›na olumlu
yans›m›ﬂt›. ‹lk toplant›m›za Wintertur’daki Migros’un kafeteryas›nda kahvalt› ile baﬂla-
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d›k. Bu toplant› It›r Gündo¤ar’›n grubu ile yap›ld›. Biz bu toplant› için bir hoﬂluk olsun
diye Migros Kafeteryas›’n›n seçilmiﬂ oldu¤unu düﬂünürken tüm AÇEP toplant›lar›n›n
burada yap›lm›ﬂ oldu¤unu duyunca ﬂaﬂ›rmad›k desem yalan olur. Brüksel’deki toplant›da da oldu¤u gibi, bütün anneler geldi¤inde ilk olarak Divan Pastahanesi’nin ‹stanbul’dan taﬂ›d›¤›m›z “F›st›kl› lokumu” ve bir hoﬂ geldiniz konuﬂmas› ile toplant›ya baﬂl›yorduk. Daha sonra araﬂt›rman›n amac› ve onlardan beklentilerimizden bahsediyorduk. Galiba en zor cümle “Sizlerin bize en az iki saatinizi ay›rman›z› bekliyoruz” cümlesi idi. Bunu söyledikten sonraki tepkiler farkl› idi. Sadece bunu istemiyorduk tabii.
Mülakat s›ras›nda çocuk, büyükler ve komﬂular›n da evde olmamas›n› istiyorduk. Bütün bunlar›n oldu¤u bir zaman› bulmak tabii ki zor idi. Öyle de oldu. Burada annelerin
ço¤u istekli idi. Öznur ve Suna Brüksel deneyimi ile annelerin adresleri ve randevular›
ilgili tüm bilgilerini hemen toplad›lar. Tabii zaman› iyi kullanmak ad›na toplant›dan
hemen sonra da iki mülakat için randevu al›nd›. ‹kinci toplant› 17 Haziran Sal› günü
Schauffasen’de Sultan Örten’in grubu ile yap›ld›. Wintertur-Schauffasen aras› 20 dakika gibi bir zamand›. Yeﬂillikler, besili hayvanlar, tek tek evler ve sessizlik… Trenin cam›ndan gördüklerimiz bunlard›. ‹kinci toplant› Türk Derne¤i’nde yap›ld›, Best FM
müzi¤i eﬂli¤inde hepimiz kendimizi evimizde hissettik. O da bir kahvalt› toplant›s› idi.
Her toplant›da yaﬂad›¤›m›z ayn› süreci burada da yaﬂad›k. Daha sonra amaçlanan anne
say›s›na ulaﬂmak için Suna ve Öznur Bern grubunun ö¤retmeni Nazmiye ‹ﬂcan’la
konuﬂup, Bern’deki annelerle de mülakatlar yapt›lar. Ben Zürih’ten Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük seçiminden dolay› erken ayr›ld›m. Schauffasen’den 13:13’deki
hava alan› trenine binip havaalan›ndaki THY bankosunun önüne kadar hiç bir zorluk
çekmeden gelince ve “acaba?” sorusunu akl›ma getirdi¤im her an hemen o sorunun
cevab›n› sanki biri beni duymuﬂcas›na panolarda ya da iﬂaretlerde bulunca kendimi
tutamad›m ve sevgili arkadaﬂ›m Ayhan Aksu Koç’u arad›m. Aram›zda ODTÜ günlerinden kalma bir espriyi ona hat›rlatt›m. “Ayhan bu ‹sviçreli’lerin ölmeye hakk› yok”
dedim. Her ﬂey o denli planl› ve düﬂünülmüﬂtü ki; Özellikle ‹stanbul’un kargaﬂas›na
al›ﬂm›ﬂ bir kiﬂi olarak bu inan›lmaz bir rahatl›kt›. Daha sonra y›llar önce THY’n›n dergilerinden birinde zaman›n Sandoz ‹laç Fabrikas› yönetim kurulu baﬂkan› Mr. Poffet ile
yap›lm›ﬂ bir mülakat akl›ma geldi. Kendisine bir ‹sviçreli olarak neden ‹stanbul’da
yaﬂad›¤› soruluyordu. Kendisi de “‹sviçre’de ölmek ﬂans, ‹stanbul’da yaﬂamak ﬂans. Ben
bunu seçtim” diyordu. Herﬂeye ra¤men hakl› idi. Öznur ve Suna 25 Haziran 2008’de
‹sviçre’den ‹stanbul’a döndüler; y›llarca unutamayacaklar› an› ve deneyimlerle…

Bahreyn
Bahreyn’de mülakatlar›n Arapça yap›lmas› gerekiyordu. Biz de Marmara Üniversitesi’nde Erken Çocukluk E¤itimi dal›nda lisans ö¤rencisi olan Irak uyruklu Yasmin’in,
uygun kiﬂi oldu¤unu düﬂünmüﬂ ve mülakatç› ekibine alm›ﬂt›k. Araﬂt›rma program›na
göre plan, 22 Haziran 2008 Pazar günü Bahreyn’deki mülakatlar› yapacak Yasmin
Yahya ile birlikte Bahreyn’e uçmakt›. Ancak, hiç beklenmedik bir engel ç›kt›. Bahreyn,
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Yasmin’e vize vermedi. Bir buçuk ayl›k e¤itimden sonra bu durumu kabul etmemiz
biraz zor oldu. Çözüm olarak AÇEP’i Bahreyn’de uygulayan kuruluﬂun koordinatörü
Wafa ‹sa mülakatç›l›k görevini üstlendi. Ben planlanm›ﬂ oldu¤u gibi, 22 Haziran
2008’de Bahreyn’e gittim. Kendisi benim taraf›mdan ‹ngilizce e¤itildikten sonra tüm
pilot mülakatlar› Yasmin’e yollad›. Onun Arapça geribildirimleri ile kendisi bizim
öngördü¤ümüz düzeye geldikten sonra “as›l” verileri toplamaya baﬂlad›. Tabii Bahreyn‹stanbul aras› gidip gelen koliler arac›l›¤› ile yap›lan bu e¤itim süreci oldukça zahmetli
idi. Yasmin’e özellikle Arap ülkelerinin vatandaﬂ› olan tek kad›nlar›n “mahrem” olarak
görüldü¤ü için vize verilmedi¤ini duyunca, üç tek kad›n olarak Suudi Arabistan’a veri
toplamak için nas›l gidece¤imiz ile ilgili ciddi kayg›lar›m›n baﬂlad›¤›n› söylememe
gerek yoktur san›r›m... Bahreyn’deki yaﬂamla ilgili gözlemlerim bana çok ﬂey ö¤retti...

Suudi Arabistan
17 Ekim 2008 Cuma akﬂam› Suudi Arabistan’›n Riyad ﬂehrine gitmek üzere ‹stanbul’dan
ayr›ld›k. Suudi Arabistan’a üç tek kad›n olarak vize al›p girmemiz çok kolay de¤ildi.
Ülkeye girebilmemiz o zaman›n Türk Sefiresi Canan Koru ve E¤itim Ateﬂesi Metin
Güçlü’nün destekleri ile oldu. Onlar›n yard›mlar› olmasa idi, veriler toplanamazd›.
Suudi Arabistan’a Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n ilk e¤iticilerinden, ﬂu anda da
AÇEV’in EÇE Birimi’nde e¤itim sorumlusu olarak görev alan Canan Erman ve Türkiye’deki verileri toplayan ö¤rencim Sümeyra Büﬂra Sözbilir ile gittik. Yolculuk çok güzel
baﬂlad›. Canan Han›m’la havaalan›nda AÇEP’in ilk günlerindeki an›lar›m›z› anarak
uça¤a bindik. Asl›nda Suudi Arabistan’a gidiyor olmaktan dolay› bir tedirginlik içinde
oldu¤umu söylemeden edemeyece¤im. Ancak, daha önce bu ülkeye gitmiﬂ olan
Canan Han›m’la birlikte gitmek beni rahatlat›yordu. Bu duygular içinde Suudi
Arabistan’a inmeye az bir zaman kala Canan Erman uçakta hostesler dahil hepimizi
çok korkutan bir rahats›zl›k geçirdi. Sonra konulan teﬂhis mide rahats›zl›¤›na ba¤l›
beyne oksijen gidiﬂinin azalmas› idi. Ancak, havada ve ehil olmayan bir hostes grubu
ile bu rahats›zl›¤› yaﬂam›ﬂ olmak, hepimizi çok heyecanland›rd› ve tedirgin etti. ‹ner
inmez karﬂ›laﬂt›¤›m›z Tük Sefaret yetkilileri ve E¤itim Ateﬂeli¤i’nin inan›lmaz ev sahipli¤i ile k›sa sürede bu tedirginli¤i üstümüzden att›k. Canan Han›m orada ayr›nt›l› bir
doktor muayenesinden geçtikten sonra art›k bu olay an›lar›m›z›n bir parças› oldu.
Riyad’da Ramada Otel’de kald›k. “Tek kad›n”lar›n kalabilece¤i ender otellerden bir
tanesi idi. Tabii Suudi Arabistan’a iner inmez bize verilen abayalar›m›z› giydik. Baﬂ›m›z
aç›kt›. Oradaki ilk günümüzde Türk okulunda annelerle bir toplant› yapt›k. Mülakatlar
için randevular ald›k. Ancak, Riyad’daki yirmi anneye ulaﬂam›yorduk. Az say›da da olsa
di¤er annelerden verileri Medine’den toplad›k. Toplu taﬂ›mac›l›k ve taksi sistemi
olmad›¤› ve de her ﬂeyden en önemlisi bir kad›n yan›nda erkek olmadan (eﬂ, ﬂoför)
bir yere gidemedi¤i için Riyad’da sürekli bir kiﬂiye ba¤›ml› kald›k. Bu Sefaret’in ya da
Ateﬂelik’in ﬂoförlerinden biri, AÇEP’in uygulanmas›nda koordinasyonu sa¤layan Raziye
Eren’in ﬂoförü oldu. Annelerin mülakatlar›n›n planlanmas›na verilen emek kadar ﬂoför-
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lerin koordinasyonuna da, ayr› bir emek verildi. Di¤er kiﬂilere ba¤›ml›l›¤a ra¤men veri
toplama iﬂlemi, tüm AÇEP dostlar›, Sefaret ve E¤itim Ateﬂeli¤i sayesinde en zahmetsiz
olan› oldu. Mülakatlar evde olaca¤›ndan do¤rusu bu ulaﬂ›mda yaﬂanacak zorluklar
beni gitmeden çok düﬂündürüyordu. Düﬂündü¤üm gibi olmad›.
Ben üç gün sonra, üniversitedeki derslerimden dolay›, Türkiye’ye döndüm. Canan Han›m ve Büﬂra Riyad Medine’deki mülakatlar› tamamlay›p, 26 Ekim 2008’de döndüler;
Medine’de yar› umre yaparak.
Riyad’da yaﬂam farkl› idi. Ancak, benim görebildiklerim içinde en dikkatimi çeken yönü
kad›n›n, özellikle ulaﬂ›mda, hep bir erke¤e (eﬂ, ﬂoför, hizmetli) ba¤›ml› olarak yaﬂam›n›
sürdürmesi idi. ‹nsanlar›n yaﬂam›nda al›ﬂ veriﬂ merkezlerinin nas›l “en önemli” yeri alabildi¤ini de gördüm. Tabii bir de yasakl› bir dünyada yaﬂayanlar›n bu yasaklar› delmek
için ne denli yarat›c› olabildiklerini de.

Türkiye
Türkiye’de veriler, ‹stanbul’un iki semtinde ö¤rencim Sümeyra Büﬂra Sözbilir taraf›ndan topland›. Kendisi yaz okulunda ders ald›¤› için o dönemde Türkiye’de kalmay› tercih etti. Ancak, daha sonra, o da Suudi Arabistan’a gitti. Türkiye’deki veri toplama
süreci ile ilgili yaﬂananlar› Sümeyra Büﬂra’n›n sözleri ile aktar›yorum.
“Türkiye’deki mülakatlara kiﬂisel bir tercihle önce Anadolu yakas›ndan baﬂlad›m. 9 Haziran’da Maltepe’deki anneleri aray›p randevu almaya baﬂlad›m. Elimdeki listeyi aray›nca fark ettim ki bir grup anne Maltepe’de, di¤er bir grup anne ise Maltepe’nin
Baﬂ›büyük mahallesinde oturuyorlard›. O dönemde okullar da kapan›p aileler memleketlerine gitmeye baﬂlad›klar› için yeterli say›da anneye ulaﬂ›p randevu almakta biraz
zorland›m. ‹lk Maltepe’nin içindeki anneleri aram›ﬂ oldu¤umdan mülakatlara oradaki
annelerle 10 Haziran’da baﬂlad›m. Pilot çal›ﬂmalar› da ‹stanbul’da yapt›¤›m›z için,
benim için çok yeni de¤ildi, ‹stanbul’da tan›mad›¤›m bir eve gidip mülakat yapmak.
Ama tabii ki her semt, her ev ve her anne kendi baﬂ›na bir yenilikti, farkl›l›kt›. Tabii ben
de her anne için farkl›yd›m. Evlerine kimin gelece¤ini çok merak ediyorlard›, bazen
telefonla beni geri ar›yorlar, bazen de AÇEV’den ö¤retmenlerini aray›p benim kim
oldu¤umu soruyorlard›. ‹stanbul gibi bir yerde güvenmek kolay olmuyordu tabii ki,
fakat evlerden ayr›l›rken annelerden ald›¤›m tepkiler genelde “Daha yaﬂl› birini bekliyordum, böyle iyi oldu rahat rahat konuﬂtuk” ﬂeklinde oluyordu ve birbirimizi y›llard›r
tan›yormuﬂuz gibi s›k› s›k› sar›l›p ayr›l›yorduk.
Mülakatlar› yapt›¤›m günlerde ayn› zamanda yaz okuluna gitti¤imden, ‹stanbul’un
malum trafik sorunundan ve uzak mesafelerden dolay› haftada 3- 4 mülakat yapabiliyordum. Yaz›n s›ca¤›, her geçen gün artmaktayd› ve ço¤u zaman toplu taﬂ›ma araçlar›
evlerin çok uza¤›nda beni b›rak›yorlard› ve elimde annelerden ald›¤›m ev adresleri,
dakikalarca evleri bulana kadar yürüyordum. Fakat evleri bulduktan sonra annelerin bir
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bardak s›cak çaylar›n› içip, onlar ile sohbet etmek, sonra mülakat yapmak bütün
yorgunlu¤umu unutturuyordu. Mülakatlar›n sonras›nda annelerle yapt›¤›m›z sohbetleri, beni otobüs dura¤›na kadar geçirmeleri ya da yola ç›karken hava s›cak, yolum
uzun diye yan›ma su ve yolluk vermeleri gibi beni kabul ettiklerini hissettiren bir sürü
s›cak tav›r ve davran›ﬂ› unutmam mümkün de¤il.
Bir günde arka arkaya annelerden randevu ald›¤›mdan arada baz› aksilikler de oluyordu. Bir mülakat günü yaﬂad›¤›m ﬂaﬂk›nl›¤› herhalde ömrümün sonuna kadar unutamam. Elimde adresin yaz›l› oldu¤u ka¤›t, sokak sokak Mehtap Han›m’›n oturdu¤u
apartman› aray›p bulduktan sonra daireyi bulamad›m ve kap›s›n›n önünde çocuk
ayakkab›s› olan kap›n›n zilini çald›m. Yaﬂl›ca bir bayan ve yan›nda beﬂ yaﬂlar›nda bir
çocuk kap›y› açt›lar. Ben bayan›, mülakat yapaca¤›m kad›n›n annesi oldu¤unu
düﬂünerek, “Merhabalar, ben Melek Han›m’› aram›ﬂt›m” dedim. (Bir önceki gün
Melek adl› bir anne ile de randevulaﬂt›¤›m›zdan akl›m ona gitmiﬂti san›r›m). Yaﬂl›
bayan›n yüzünde bir anda bir ﬂaﬂk›nl›k ve üzüntü belirdi ve üzgün bir ses tonuyla
“Evlad›m Melek Han›m öldü” dedi. Bir anda ﬂok oldum. Ard›ndan “Biz iki ay önce
onun yerine taﬂ›nd›k” deyince ben (san›r›m sevinçten) bir anda gülmeye baﬂlad›m.
Tabii yaﬂl› bayan ben gülünce ﬂaﬂk›n gözlerle bana bakt›. Gülmekten ve utanc›mdan
laf› nas›l toparlayaca¤›m› bilemedim, sadece “Çok özür dilerim, ben Mehtap Han›m’›
aram›ﬂt›m asl›nda” diyebildim. Bu yanl›ﬂl›klar sadece benim de¤il, bazen annemin de
yüre¤ine indirecek türden olabiliyordu. Mesela ben sabah erkenden kalk›p ‹stanbul’un
öbür ucundaki mülakata gitmiﬂken, kendisine o gün gidece¤imi zanneden bir baﬂka
annenin ö¤lenden sonra evimi aray›p anneme “Hala gelmedi” deyince annemin dizlerinin ba¤›n›n çözülmesi gibi…
Her türlü güzellik ve aksilikleriyle 20 Haziran 2008’de Baﬂ›büyük’teki mülakatlar›
tamamlay›p 23 Haziran 2008’de de Bahçelievler’deki annelerle mülakatlara baﬂlad›m.
En son mülakatlar›m›, Küçükbakkalköy’de tamamlamay› düﬂünüyordum fakat annelerin ço¤u memleketlerine gittiklerinden o gruptan sadece iki anneyle mülakat yapabildim. ‹stenen say›ya Bahçelievler’deki annelerle mülakat yaparak ulaﬂt›m ve 28 Temmuz 2008’de ‹stanbul’daki mülakatlar› tamamlad›m.”
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G‹R‹ﬁ

ANNE ÇOCUK E⁄‹T‹M PROGRAMI’NIN
TEOR‹K VE UYGULAMA TEMELLER‹
Anne Çocuk E¤itim Program› da, di¤er pek çok müdahale program› gibi, olumsuz
çevresel koﬂullar nedeniyle geliﬂimleri örselenebilir çocuklar›n biliﬂsel ve sosyo-duygusal
geliﬂmelerini erken yaﬂlarda desteklemeyi amaçlar. Olumsuz koﬂullar›n yaratt›¤› etkilere
sonradan müdahalelerle çare bulmaya çal›ﬂmaktansa, çevre koﬂullar›n›n yaratabilece¤i
olumsuz etkileri erken destek programlar›yla önlemek çok daha olumlu ve ekonomik bir
yöntemdir (Carneiro ve Heckman, 2004; Shonkoff ve Meisel, 1990).
Müdahale programlar›n›n geliﬂmesinde çocuklar›n erken yaﬂlarda karﬂ›laﬂt›klar› eﬂitsizlikler önemlidir. Bu tür programlar›n erken yaﬂlarda baﬂlamas› etkili olmas› için önemli bir
unsurdur (Reynolds, 1998; Weaver ve di¤erleri, 2004). Carneiro ve Heckman (2004)
erken yaﬂlardaki müdahale programlar›n›n kazan›mlar›n›n daha çok ve daha uzun süreli oldu¤unu, dolay›s› ile de yap›lan yat›r›m›n ekonomik girdisinin daha çok oldu¤unu
göstermektedirler. Asl›nda, erken çocukluk e¤itimine yat›r›m›n ekonomik boyutu ile
ilgili tart›ﬂmalar ileri yaﬂlardaki yat›r›m› önlemeyi amaçlamaz. Ancak yaﬂam›n farkl›
geliﬂim dönemlerinde yat›r›m yapman›n geliﬂimin üstündeki etkileﬂimsel tamamlay›c›
rolüne dikkat çeker (Cunha, Heckman, Lochner ve Masterov, 2006).
Müdahale programlar›n›n temel amac› çocuklar›n geliﬂimlerini risk alt›na sokan etkenleri azaltmak ve destekleyici etkenleri ço¤altmakt›r. Bu gerçekleﬂti¤inde örselenmekten
dayan›rl›l›¤a do¤ru bir geçiﬂ yarat›labilir (Werner ve Johnson, 1999). E¤er çocu¤un
geliﬂimi desteklenecekse çocu¤un içinde bulundu¤u ve geliﬂimin gerçekleﬂti¤i ba¤lam
önemlidir. Aile de bu ba¤lam›n önemli bir unsuru olarak müdahale programlar›nda
etkili bir yer tutar. Çocu¤un çevresinin, onun geliﬂimi üstündeki etkisinin fark›ndal›¤›
sonucu, erken çocukluk e¤itimi müdahale programlar›nda yaln›zca çocuk merkezli bir
yaklaﬂ›mdan ekolojik bir yaklaﬂ›ma do¤ru geçiﬂ gözlenmiﬂtir (Bronfenbrenner, 1979).
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Çocuk, ailesi ve onlar için mevcut olan sosyal destek aras›ndaki iliﬂkilerin önemini vurgulayan yaklaﬂ›m›n pek çok programda somut olarak yer ald›¤› görülmektedir (Reynolds,
1999). Programlar ister çocu¤a, isterse anne babaya odaklan›yor olsun, anne ve babalar
destek programlar›n›n etkin birer üyesi olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Guralnick’in (1997) müdahale programlar› için ortaya koydu¤u çerçeve ailenin önemini çocu¤un geliﬂiminde etkili olan üç temel “unsur” ile belirler. Bunlar ebevyn çocuk
etkileﬂimindeki kalite, ailenin haz›rlad›¤›, çocuk için deneyimlerle yarat›lan destekleyici
ortam ve aile taraf›ndan çocu¤a sa¤lanan sa¤l›k ve emniyettir. Bu unsurlar›n çocu¤un
geliﬂiminde önemini vurgularken ailelelerin bunlar› yerine getirmekte zaman zaman
zorland›klar›n› ve stres yaﬂad›klar›n› belirtir. Yaﬂad›klar› streslerin kayna¤› olarak duyduklar› bilgi ve kaynak eksikli¤i, zaman zaman güvenlerinin sars›lmas› ve aile içinde yaﬂanan
zorluklar› gösterir. Stres faktörlerini ortadan kald›rmakta da erken müdahale programlar›n›n etkili oldu¤unu vurgular. Müdahale programlar› aile unsurlar›n› optimize ederek
ortamdaki destekleyici faktörleri ço¤altacak ve geliﬂimi olumlu etkileyecektir. Müdahale
programlar›n›n da kaynak, bilgi, hizmet ve sosyal destek sa¤layarak bunu gerçekleﬂtirebilece¤ini vurgular.
Vygotsky’nin zihinsel süreçlerin sosyal süreçlerden kaynakland›¤› temel önermesine
dayanan sosyo-kültürel yaklaﬂ›m› (Vygotsky, 1962, 1978) Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n teorik dayanaklar›ndan bir di¤eridir. Yak›n çevrenin (aile) önemi, o çevrenin,
Vygotsky’nin terimiyle ne kadar çocu¤un “potansiyel geliﬂim alan›”n›n içinde iﬂlevini
sürdürdü¤üne ba¤l›d›r (Garbarino, 1990). Vygotsky’e göre “potansiyel geliﬂim alan›”
geliﬂimin gerçekleﬂen düzeyiyle potansiyel düzeyi aras›ndaki ayr›m› belirler. Potansiyel
düzey, çocu¤un kendi baﬂ›na sergiledi¤i beceri düzeyinin üzerindedir ve ancak çocu¤u
yönlendiren yetiﬂkinle etkileﬂim sonucunda ulaﬂ›labilir. Potansiyel düzey çocu¤un içinde
bulundu¤u geliﬂimsel durum ve zihinsel olanaklarla sabitlenmiﬂse de, yönlendirme,
büyümeyi en üst düzeye ç›karmak üzere yap›land›r›labilir (Aksu-Koç, Örüng ve Cesur,
1999).
Yukar›da söz edilen bilgi ve bulgulara dayanarak Anne Çocuk E¤itim Program› hem
çocu¤u, hem de çocu¤un yak›n çevresinden anneyi hedefleyen bir programd›r. Amaç
çocu¤un biliﬂsel geliﬂimini anne yolu ile yap›land›r›lm›ﬂ bir programla hedeflemek; ayn›
zamanda annenin “ebeveynlik becerileri”ni destekleyerek çocu¤un geliﬂimine katk›
yapan bir çevre yaratmakt›r.
Ebeveynlik becerilerinin desteklenmesi ile hedef ebeveyn-çocuk etkileﬂimindeki kalitenin artmas›d›r. Annelerin çocuklar›n ihtiyaçlar›n›n daha fark›nda olmalar›, duygusal
duyarl›l›¤a sahip olmalar›, sert ve bask›c› tutum yerine karﬂ›l›kl› iletiﬂime dayal› bir tutuma girmeleri ve sorun çözmede daha ehil olmalar› amaçlanmaktad›r. Ayn› zamanda
anneler, çocuklar›n›n sa¤l›k ve emniyetini de sa¤lamalar› için desteklenmektedir.
Babalar›n da bu süreçte etkin olmalar› hedeflerden biridir.
Gerek ebeveynlik becerilerinin desteklenmesinde, gerekse çocu¤un biliﬂsel geliﬂimi için
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kullan›lan yap›land›r›lm›ﬂ programda çocuklar için destekleyen bir çevre, kaliteli bir
bak›m ve sosyal yaﬂam hedeftir. Bu amaçla, çocu¤un “potansiyel geliﬂim alan›” içinde
iﬂlevini sürdürmesinde anneye yönlendirici bir rol verilmektedir. Program çocuklara
okula baﬂlamadan bir y›l önce ulaﬂmay› hedefledi¤i için biliﬂsel geliﬂimdeki temel hedef,
onu okula haz›rlamakt›r.
Erken müdahale programlar›, okulda baﬂar› sa¤lanabilmesi için dil yetkinli¤ine ve
çocuklar› okuryazarl›k ve matematik ö¤renmeye haz›rlamaya odaklan›r. Kitap okuma ve
hikâye anlatma faaliyetleriyle, fonolojik bilince yönelik al›ﬂt›rmalarla, tekerlemeler, oyunlar ve ﬂark›larla çocuklar›n kelime haznesinin, bas›m harfleriyle aﬂinal›¤›n›n, dinleyip
anlama ve anlatabilme becerilerinin geliﬂtirilmesi hedeflenir (Aksu-Koç ve Kuﬂçul, 1994;
Aksu-Koç, Örüng ve Cesur, 1999; Dickinson ve Tabors, 2001).
Anne-baban›n e¤itimi, ebeveyn-çocuk etkileﬂiminin türü, okuma-yazmayla ilgili malzemelerin olup olmamas› ve okuma-yazmayla ilgili faaliyetlerin s›kl›¤› konular›nda, ev
ortamlar›ndaki farklar, çocuklar›n dil yetkinli¤i ve konuﬂma becerileriyle ilintilidir. Düﬂük
gelirli, e¤itim düzeyi düﬂük ve okuma-yazmaya iliﬂkin faaliyetler için olanaklar›n k›s›tl›
oldu¤u ailelerden gelen çocuklar bu konularda özellikle dezavantajl› durumdad›rlar
(Aksu-Koç, 2005; Aksu-Koç ve Kuﬂçul, 1994; Baydar, Brooks-Gunn ve Furstenberg,
1993; Campbell ve Ramey, 1994; Hart ve Risley, 1995; Payne, Whitehurst ve Angell,
1994; Raz ve Bryant, 1990; Snow, 1993; Snow ve Tabors, 1996).
Elveriﬂsiz ortamlardan gelen çocuklar›n hem evde, hem de s›n›fta dil deste¤i ald›klar› bir
araﬂt›rma, kitap okumayla, çocukla gözü önünde gerçekleﬂmeyen olaylar hakk›nda
konuﬂman›n ileri yaﬂlardaki dil yetkinli¤inin bir göstergesi oldu¤unu, bunun kelime
hazinesinin zenginli¤i, dinleme-anlama becerileri ve anlat›m üretimi ba¤lam›nda ölçülebildi¤ini ortaya koymuﬂtur (Dickinson ve Tabors, 2001). Bir yetiﬂkinle birlikte resimli
kitap okuma s›kl›¤›yla okul öncesi çocu¤un dil yetenekleri aras›nda iliﬂki oldu¤unu
destekleyen bulgular›n say›s› giderek ço¤almaktad›r (Crane-Thoreson ve Dale, 1992;
Rowe, 1991). Erken yaﬂlarda resimli kitaplar ve okuma materyaliyle yürütülen etkinliklerdeki anne-çocuk etkileﬂiminin “destekleyici diyaloglar”dan oluﬂtu¤u, çocu¤un kendi
baﬂ›na yapamayacaklar›n› annesinin yard›m›yla yapt›¤› bir “potansiyal geliﬂim alan›”
yaratmaya çal›ﬂt›¤› öne sürülmektedir (Pellegrini, Perlmutter, Galda ve Brody, 1990).
Bu bak›mdan, çocu¤un edinmiﬂ oldu¤u okulöncesi sözel ve say›sal beceriler ve evdeki
okuma yazma ortam› çocu¤u okula haz›rlayacak önemli etkenlerdir (Campbell ve
Ramey, 1994; Payne ve di¤erleri, 1994). Türkiye’de çocu¤un okuma yazma becerileri
üzerinde ev ortam›n›n etkisini inceleyen bir çal›ﬂmada, Aksu-Koç ve Kuﬂçul (1994)
de¤iﬂik ev ortamlar›n›n çocu¤un okuma yazma düzeyi ve biliﬂsel yetene¤i üzerinde
önemli etkileri oldu¤unu göstermiﬂtir.
Whitehurst, Epstein, Angell, Payne, Crone ve Fischel (1994) ortaya ç›kan okuma yazma
deneyimiyle okuma yazman›n geliﬂimi aras›ndaki iliﬂkileri tan›mlayan etkin bir model
sunmaktad›r. Bu modelde, okul öncesi okuma yazma etkinliklerinin (yetiﬂkinle birlikte
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okuma, ses ve harfleri tan›ma) okuma yazma becerileriyle (dil, yazma, dilsel fark›ndal›k
ve resim kavramlar›), bunlar›n da okumayla (kod çözme ve kavrama) bir iliﬂkisi olmas›
beklenir. Araﬂt›rmac›lar, bu iliﬂkileri inceleyen çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n› tart›ﬂ›rken,
yetiﬂkinle birlikte okuma ile ses ve harf temellerini oluﬂturma gibi etkinliklerin var olan
okuma yazma becerileri üzerindeki etkilerini ve evdeki okuma yazma etkinliklerinin dil
becerileri üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktad›r. Ek olarak, Lonigan’›n (1993) bir
çal›ﬂmas›nda ev merkezli deste¤in dil becerileri üzerindeki etkisinin kurum merkezli ya
da bileﬂik desteklerin (kurum merkezli ve ev merkezli birlikte olarak) etkisinden daha
fazla oldu¤u bulunmuﬂtur.
Anne Çocuk E¤itim Program› da çocuklar›n biliﬂsel geliﬂimini desteklerken a¤›rl›kl›
olarak okulöncesi sözel ve say›sal becerilere a¤›rl›k vermiﬂ ve çocu¤un yak›n çevresinin
bu becerileri destekleyici özelliklerini yaratmaya özen göstermiﬂtir.
Say›sal beceriler de erken ö¤renme alan›nda desteklenmesi gereken bir di¤er önemli
unsurdur (van Tuijl, Leseman ve Rispens, 2001). Çocuklar›n matemati¤i nas›l kurgulad›klar›, matematikle ilgili ne gibi deneyimler yaﬂad›klar›yla çok yak›ndan ilintilidir.
Küçük çocuklar›n matematiksel deneyimlerini desteklemenin gerekli oldu¤u inanc›n›n
alt›nda, çok güçlü kuramsal dayanaklar bulunur. Hem Piaget (1952), hem de Vygotsky
(1994) çocuklar›n erken yaﬂtaki matematik kapasitelerine ve bu kapasitenin geliﬂtirilmesinde çevrenin oynad›¤› role dikkat çekerler. Matemati¤i kavrama sürecinde Piaget
(1970) nesnelerin, sosyal dünyan›n ve özellikle de akranlar›n oynad›¤› rolün alt›n› çizerken, Vygotsky (1978) daha yetkin kiﬂilerle etkileﬂimde bulunman›n önemini vurgular.
Bu da hem evi, hem de anaokulunu matematiksel bilgilerin edinilmesini kolaylaﬂt›racak
ortam›n yarat›lmas› aç›s›ndan önemli k›lar.
Çocuklar›n matematik konulu deneyimler edinme ve matemati¤e haz›r olma derecelerinde s›n›fsal farklar›n oldu¤unu gösteren baz› araﬂt›rmalar vard›r. Starkey ve Klein
(2000), Starkey ve di¤erleri (1999) ve Saxe, Guberman ve Gearhart (1987), ortas›n›ftan anne-babalar›n iﬂçi s›n›f›ndan anne-babalara oranla matematikle ilgili daha fazla
faaliyet sa¤lad›klar›n› ifade ederler. Evdeki matematiksel deneyimlere iliﬂkin s›n›fsal farklar› destekleyen fazla kan›t olmamas›na ra¤men, ekonomik aç›dan elveriﬂsiz ortamlarda
yetiﬂen ço¤u çocu¤un okula baﬂlad›¤›nda, okula daha az haz›r oldu¤u dile getirilmektedir (Ginsburg, Klein ve Starkey, 1998; Ginsburg ve Russell, 1981). Dahas›, düﬂük
gelirli ailelerden gelen çocuklar›n anne-babalar›n›n, matematik konusunda bilgilendirme görevinin ebeveynlere de¤il, anaokulu ö¤retmenine ait oldu¤unu inand›klar›
ifade edilmektedir (Holloway, Rambaud ve Fuller, 1995; Starkey ve Klein, 2000;
Starkey, Klein ve Wakeley, 2004). Ayr›ca, çal›ﬂmalar, 3 ve 4 yaﬂ›ndaki çocuklar›n kendilerinden daha bilgili biri onlara yard›m etti¤inde, matematik sorular›n› yan›tlarken
kayda de¤er bir bilgi edindiklerini ve istikrarl› cevaplar verdiklerini göstermektedir
(Ewers-Rogers ve Cowan, 1996).
Bütün bu araﬂt›rmalar, anne-babalar› sürece katman›n, kurumun hedeflerinin
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süreklili¤ini sa¤lad›¤›, biliﬂsel, sosyal ve duygusal alanlarda olumlu geliﬂmelere yol
açt›¤›, program›n uzun vadede etkilerinin sürmesini daha olas› k›ld›¤›, ebeveyn-çocuk
etkileﬂiminin yan› s›ra okula uyumu ve ba¤l›l›¤› güçlendirdi¤i ve hem okul baﬂar›s›n›n,
hem de s›n›f geçmenin iyi bir göstergesi oldu¤u görüﬂünde hemfikirdir (Campbell ve
Ramey, 1995; Reynolds ve Bezruczko, 1993; Reynolds, Mavrogenes, Bezruczko ve
Hagemann, 1996; Reynolds, Chang ve Temple, 1998).

DESTEK PROGRAMLARININ ETK‹LER‹
Erken çocukluk geliﬂimi ve e¤itimi programlar› olumsuz koﬂullarda yaﬂayan çocuk say›s›n›n daha fazla oldu¤u ülkelerde giderek önem kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
‹lk müdahale programlar› hizmeti çocu¤a do¤rudan kurumlarda sa¤layan bir modelle
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu hizmetlerin baﬂlang›c› 1960’larda Amerika’da baﬂlayan yoksullukla
mücadele çal›ﬂmalar› dönemine kadar gitmektedir. Ne yaz›k ki, kitlesel “Head Start
Program›” pek üzerinde durulmadan baﬂar›s›zl›k olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Özellikle
Westinghouse raporu (Cicirelli, Evans ve Schiller, 1969) ve Smilansky’nin yaz›lar› (1979)
bu yarg›da etkili olmuﬂtur.
Ancak daha sonraki çal›ﬂmalar›n sonuçlar› daha olumludur. Risk alt›ndaki çocuklar için
erken müdahale, okulda baﬂar›l› olma olas›l›¤›n› art›rmada, özellikle de okulda en son
bitirilen s›n›f düzeyinin yükseltilmesinde etkili bir yöntem olarak bulunmaktad›r (Barnett
ve Boocock, 1998; Bekman, 2003; Campbell ve Ramey, 1994; Guralnick, 1997;
Hadeed, 2004; Ka¤›tç›baﬂ›, Sunar ve Bekman, 2001; Ka¤›tç›baﬂ›, Sunar, Bekman,
Baydar ve Cemalc›lar, 2009; Lazar ve Darlington, 1982; Ramey ve Ramey, 1998;
Reynolds ve di¤erleri, 1998; Schweinhart, Barnes, Weikart, Barnett ve Epstein, 1994;
Yoshikawa, 1994; Zigler ve Styfco, 1994; Zigler, Taussig ve Black, 1992).
Son y›llarda erken müdahalenin uzun vadeli art›lar›na dair ve özellikle de risk alt›ndaki
çocuklar›n okulda daha baﬂar›l› oldu¤u ve topluma uyum sa¤layabildi¤i yolunda genel
bir fikir birli¤i oluﬂmuﬂtur. High Scope (Schweinhart ve di¤erleri, 2005), Chicago
Boylamsal Araﬂt›rmas› (Reynolds ve Ou, 2004) ve Abecedarian Projesi (Campbell,
Ramey, Pungello, Sparling ve Miller-Johnson, 2002) gibi programlar›n son dönemde
gerçekleﬂtirilen de¤erlendirmeleri, erken müdahalenin sosyal-duygusal geliﬂim için
daha az olsa da (Blok, Fukkink, Gebhart ve Leseman, 2005) okul baﬂar›s› ve okula
uyumla ilgili beceriler çerçevesindeki verimlili¤inin bir kez daha alt›n› çizmektedir.
Etnik az›nl›klar›n çocuklar›na yönelik tasarlanm›ﬂ müdahale programlar›n›n de¤erlendirme araﬂt›rmalar›, farkl› etnik gruplar aç›s›ndan farkl› sonuçlar› ortaya koymaktad›r.
Program baﬂar›s›n›n, program› uygulayan eriﬂkinlerin e¤itim düzeyine ve yetkinli¤ine
ba¤l› oldu¤u bulunmuﬂtur (van Tuijl ve Leseman, 2004; van Tuijl ve di¤erleri, 2001).
Erken müdahalede baﬂar›yla ba¤daﬂt›r›lan belli bir erken çocukluk e¤itimi müfredat›
yoktur. Son dönemde yap›lan araﬂt›rmalar, baﬂar›n›n, e¤itim modelinin ortama (ev

23

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd

3/17/10

1:35 PM

Page 24

merkezli veya kurum merkezli) uygunlu¤u, baﬂlang›ç yaﬂ› (3-4 gibi küçük bir yaﬂ veya
anas›n›f›), program›n süresi (bir y›l veya daha uzun), müfredat›n yo¤unlu¤u (yar› yap›land›r›lm›ﬂ, çocuk odakl› veya ö¤retmen odakl›) ve çocuklar›n daha sonra gittikleri okulun kalitesi gibi pek çok unsura ba¤l› oldu¤una iﬂaret etmektedir (Lee ve Loeb, 1995;
Reynolds ve di¤erleri, 1998; van Tuijl ve di¤erleri, 2001).
Kurum merkezli, ev merkezli (ebeveynlere anne-babal›k konusunda farkl› stratejilerin
sunuldu¤u) veya kurum ile ev merkezli e¤itimin kar›ﬂ›m› (çocuklar ev d›ﬂ›nda bir kuruma devam ederken aileye ulaﬂma çal›ﬂmalar›n›n da yürütüldü¤ü) farkl› müdahale modelleri, bir dizi sosyo-kültürel ve ekonomik unsur göz önünde bulundurularak farkl›
ortamlarda denenmiﬂtir. On dokuz araﬂt›rman›n meta-analizini gerçekleﬂtiren Blok ve
di¤erleri (2005), kurum merkezli, ev merkezli ve kurum ve ev merkezli e¤itimin birleﬂimi
modellerinin etkinli¤ini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ ve biliﬂsel alanda, kurum merkezli ve birleﬂtirilmiﬂ
modellerin, ev merkezli programlara oranla daha üstün sonuçlar sa¤lad›¤›n› bulmuﬂtur.
Bir baﬂka meta analiz çal›ﬂmas›nda Camilli ve arkadaﬂlar› (2010), 123 erken müdahale
program› araﬂt›rmas›n›n analizini yapm›ﬂlard›r. Sonuçlar, okula baﬂlamadan okulöncesi
e¤itim alan çocuklar›n almayanlarla k›yasland›¤›nda farkl› oldu¤unu göstermektedir. En
büyük etkinin biliﬂsel becerilerde bulunmas›na ra¤men okulöncesi e¤itimin sosyal
becerileri ve okuldaki ilerlemeyi de olumlu etkiledi¤i görülmektedir.
Son on y›lda yürütülen de¤erlendirme araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›, hem anne-babalar›,
hem de çocu¤u destekleyen programlar›n olumlu sonuçlar›n› ortaya koymaktad›r
(Eccles ve Harold, 1993; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2001; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2009;
Korenman, Miller ve Sjaastad, 1995; Lee ve Croninger, 1994; Masten ve Coatsworth,
1998; McLoyd, 1998; Yoshikawa, 1994; Zigler ve di¤erleri, 1992; Haaded, 2004).

ANNE ÇOCUK E⁄‹T‹M PROGRAMI
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n
Türkiye’de Uyguland›¤› Ortam

Ülkenin baz› özelliklerinin bilinmesi, Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n geliﬂtirilme nedenlerini ve bu ortamda oynad›¤› olas› rollerin daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r.
31 Aral›k 2008 rakamlar›na göre Türkiye nüfusu yaklaﬂ›k 71.517.100 (TU‹K/ADNKS,
2008)’dir ve 2007 rakamlar›na göre kiﬂi baﬂ›na 8.020 $ (Dünya Çocuklar›n›n Durumu,
UNICEF, 2009) milli gelir düﬂmektedir. 2008 dönemi boyunca, hükümet bütçenin
%5’ini sa¤l›¤a, %10.5’i e¤itime ve %6.1’i savunmaya ay›rm›ﬂt›r (ANKA Haber Ajans›).
2009’da ise bütçenin %4.9’u sa¤l›¤a, %10.8’i e¤itime, %5.6’s› savunmaya ayr›lm›ﬂt›r
(ANKA Haber Ajans›).
2008 rakamlar›na göre Türkiye nüfusunun %90’› okuryazard›r. Erkek (%95) ve kad›n
(%84) okuryazarl›k oranlar› birbirinden farkl›d›r (TU‹K/ADNKS, 2008). Erkek ve kad›n
nüfusu ayr› ayr› ele al›nd›¤›nda, erkek nüfusunun ilkö¤retim okullaﬂma oran› %96.99,
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kad›nlar›n oran› ise %95.97’dir (MEB, 2008-2009). Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) Strateji
Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤› 2006 rakamlar›na göre 2004-2005 y›l›nda temel e¤itimin ilk sekiz
s›n›f›nda okuyan ö¤renci say›s› 1.159.509’dur, ö¤renci kayb› toplamda %14.78’dir
(MEB Strateji Geliﬂtime Baﬂkanl›¤›, 2006). 2009 rakamlar›na göre ilkokula kaydolanlar
aras›nda okuldan mezun olanlar›n oran› %90.13’tür. Ortaö¤retim’de okullaﬂma oran›
erkeklerde %60.63, kad›nlarda %56.30’dur. 71.517.100 kiﬂilik nüfusun 5.998.258’i beﬂ
yaﬂ›n alt›ndad›r (TU‹K/ADNKS, 2008).
2007 rakamlar›na göre her y›l 1.381.000 bebek dünyaya gelmektedir. 2007 y›l›nda beﬂ
yaﬂ›n alt›ndakilerin ölüm oran› binde 23 ‘tür. Bu oran; 2004’de binde 32, 1990’da binde
82; 1970’te binde 201‘di. Beﬂ yaﬂ›n alt› nüfusta ölüm oran› s›ralamas›nda Türkiye 104.
s›radad›r (Dünya Çocuklar›n›n Durumu, UNICEF, 2006 ve 2009). 1990’da bebek ölüm
oran› her 1000 bebekte 67 iken, bu rakam 2004’de 28, 2007’de 21’e düﬂmüﬂtür
(Dünya Çocuklar›n›n Durumu, UNICEF, 2006 ve 2009).
0-6 yaﬂ aras› nüfusa bak›ld›¤›nda 3-6 yaﬂtakilerin (36-72 ay) %23’ü, 4-6 yaﬂtakilerin (4872 ay) %33’ü ve 5–6 yaﬂ›ndakilerin (60-72 ay) %51’i erken çocukluk e¤itimi almaktad›r.
Hedef kitlenin tümü (0-6 yaﬂ) göz önüne al›nd›¤›nda bu oran %23’e düﬂmektedir (MEB,
2008-2009). Öbür tarafta 3-6 yaﬂ grubunun dünyadaki okullulaﬂma oran›na bakt›¤›m›zda bu yaﬂ nüfusun %41’inin erken çocukluk e¤itimi hizmeti ald›¤›n› görüyoruz. Bu
oran geliﬂmiﬂ ülkelerde % 79, geliﬂmekte olan ülkelerde ise % 36’d›r (EFA Küresel ‹zleme
Raporu, UNESCO, 2008).
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ait olan devlet kurumlar› daha çok ilkö¤retim okullar›na ba¤l›
4-6 ya da 5-6 yaﬂlar›na hizmet veren anaokullar› ya da anas›n›flar› ya da ba¤›ms›z anaokulllar›d›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n denetiminde olan ﬂah›slara ait kurumlar ço¤unlukla anaokullar› ya da özel ilkokullar›n ana s›n›flar›d›r. Öte yandan Baﬂbakanl›k Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’nün (SHÇEK) denetimi alt›nda
olan Özel Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 0-6 yaﬂ aras›ndaki çocuklara hizmet vermektedir. Ayr›ca, Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar› bünyesinde devlet memurlar›n›n 0-6 yaﬂ grubu çocuklar›na yönelik aç›lan Çocuk Bak›mevleri ise, 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanunu’na dayan›larak Devlet Personel Baﬂkanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤›’nca
haz›rlanarak yürürlü¤e giren yönetmelik hükümleri do¤rultusunda aç›lmakta ve hizmet
vermektedirler. Tablo 1 erken çocukluk e¤itimi hizmetleri ile ilgili son bilgileri vermektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤› 2009 y›l›nda 5 yaﬂ grubunda okul öncesi e¤itimin zorunlu olmas›
için karar alm›ﬂ ve bir planlama yapm›ﬂt›r. Planlamaya göre okulöncesi e¤itimini 5 yaﬂ
grubu için zorunlu yapma çal›ﬂmalar› 2009-2010 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda otuziki ilde
baﬂlayacak ve beﬂ y›lda, 2013-2014 e¤itim ö¤retim y›l›n›n sonunda, okullulaﬂma oran›
%100’e ulaﬂacakt›r (ANKA Haber Ajans›).
Tablo 1’den de görüldü¤ü gibi mevcut sistemin say›sal durumu ça¤ nüfusunun ihtiyac›n› karﬂ›lamamaktad›r. Ancak, bu yayg›nlaﬂma plan› ile sistem biraz olsun ihtiyaca
cevap verebilecektir.
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Tablo 1
Türkiye’deki Okul Öncesi E¤itim Kurumlar›n›n Da¤›l›m›
E¤itim Kademesi

Yaﬂ Dönemi

Milli E¤itim Bakanl›¤› - MEB
Resmi Anas›n›flar›
60-72
Resmi Anaokullar›
36-72
Özel Anas›n›flar›
60-72
Özel Anaokullar›
36-72
Di¤er Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›
657 Say›l› Kan.
191. mad. göre
aç›lan kurumlar
SHÇEK
TOPLAM

ay
ay
ay
ay

Okul/Kurum
Say›s›

Toplam Çocuk
Say›s›

19.545
1.024
583
674

601.416
117.153
17.110
24.239

322

15.206

1.505

29.641

23.653

804.765

(Milli E¤itim ‹statistikleri, 2008-2009)

Sistemin nitelik ve verimlili¤i ele al›nd›¤›nda devletin yayg›nlaﬂmada kurum merkezli bir
e¤itim modelini tercih etti¤i görülmektedir. Hizmetler a¤›rl›kl› olarak hem kurum merkezlidir, hem de büyük ﬂehirlerdedir. Ayr›ca, hizmetlerin ulaﬂmas› için çok dar bir hedef
kitle belirlenmiﬂdir. Bu a¤›rl›kl› olarak 5-6 yaﬂ (60-72 ay) grubudur. Bu dar tan›m ve tek
bir erken çocukluk e¤itim ve geliﬂim modeli ulaﬂ›lan çocuk oran›n›n her zaman yetersiz
olmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Sistemin yayg›nlaﬂmas›nda devlet say›lar› artt›rmaya a¤›rl›k verirken içinde bulunduklar›
çevre ﬂartlar›ndan dolay› geliﬂimleri örselenebilir kesimlere öncelik tan›mamaktad›r. Var
olan hizmetlerin ço¤u (anaokulu, çocuk evi) özel olup, ücretlidir. Ayr›ca, devlete ait hizmetlerden, yerel yönetim taraf›ndan belirlenen ayl›k ücret al›nmaktad›r. Bu uygulamalar
az uyaranl› çevrelerde yaﬂayan çocuklar› olumsuz etkilemektedir. ‹htiyaçlar› aç›s›ndan
öncelikli olarak tan›mlanabilecek çocuklar bu hizmetlerden faydalanamamaktad›r.
Devlet okulöncesi e¤itimi yayg›nlaﬂt›rma politikas›nda say›sal art›ﬂa verdi¤i önemi, hizmetlerin kalitesine vermemektedir. Hizmetlerin kalitesi ile ilgili uyulmas› gereken belirli k›staslar olmad›¤› gibi, hizmetlerin kalitesi de takip edilmemektedir. Bu da kalite aç›s›ndan
farkl›l›klara neden olmaktad›r. Bu farkl›l›k çocuklar›n geliﬂimine de yans›maktad›r. E¤itim
amaçl› kurumlara giden çocuklar›n geliﬂimleri bak›m amaçl› kurumlara giden çocuklara
k›yasla farkl›d›r. Bu farkl›l›k e¤itim amaçl› okullara giden çocuklar›n geliﬂimlerinin daha iyi
oldu¤u yönündedir (Bekman, 1993, 2002; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2001).
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n Tarihsel Geliﬂimi

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n geliﬂimi iki bölümde düﬂünülebilinir: Anne Çocuk
E¤itim Vakf› kurulmadan önce ve sonra.
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Anne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) Kurulmadan Önce

Anne Çocuk E¤itim Program› ile ilgili ilk çal›ﬂmalar 1982 y›l›nda Erken Destek Projesi
(Bekman, 1991, 1997; Ka¤›tç›baﬂ›, 1990, 1995, 1998; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2001;
Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2009) çerçevesinde baﬂlam›ﬂt›r. Proje çocu¤un okul öncesi
yaﬂlardaki tüm geliﬂiminde hem kurum merkezli hem de ev merkezli e¤itimin etkisini
irdelemeyi amaçlayan dört y›ll›k uzun süreli bir çal›ﬂma idi. Kurum merkezli e¤itimin
iﬂlerli¤i sistemde mevcut olan e¤itim ve bak›m veren kurumlar›n etkisi araﬂt›r›larak incelendi. Ev merkezli e¤itimin iﬂlerli¤i ise proje ekibinin geliﬂtirdi¤i bir destek program› olan
Evde Destek Program›’n›n etkileri araﬂt›r›larak gerçekleﬂtirildi. O dönemde destek program›n›n baﬂl›ca iki unsuru vard›: Çocu¤un sosyal ve kiﬂilik geliﬂimini destekleyen “Anne
E¤itimi Program”› ve çocu¤un biliﬂsel geliﬂimini destekleyen “Biliﬂsel Geliﬂimi Destekleme Program›”. Araﬂt›rma grubu taraf›ndan geliﬂtirilen ve “Anne E¤itimi Program›”
(Ka¤›tç›baﬂ›, Bekman ve Sunar, 1991) olarak adland›r›lan ilk unsur anneyi çocu¤un
sosyal, duygusal ve kiﬂilik geliﬂimi ile ilgili bilgilendirmeyi ve bu konularda anneye destek vermeyi amaçl›yordu. Bu nedenle, farkl› konular annelerle grup toplant›s› ortam›nda
tart›ﬂ›ld›. Çocu¤un biliﬂsel geliﬂmesini amaçlayan program Avima Lombard (1994)
taraf›ndan geliﬂtirilen Okul Öncesi Çocuklar ‹çin Evde Ö¤retim Program›’n›n (HIPPY)
Türkçe'ye çevrilmiﬂ ve uyarlanm›ﬂ bir ﬂekli idi. Program dört ve beﬂ yaﬂ›ndaki çocuklar
için 30'ar haftal›k, iki y›ll›k bir programd›. Program grup toplant›lar› ve ev ziyaretleri
ﬂeklinde uygulan›yordu.
Evde Destek Projesi dört y›l sürdü (1982-1986). Dördüncü y›ldaki ölçümler program›n
k›sa dönemli etkilerini araﬂt›r›yordu. Program›n k›sa vadedeki sonuçlar› e¤itim ve bak›m
amaçl› kurumlara gidenler ve anne e¤itimine kat›lan ve kat›lmayan gruplar aras›nda
önemli farklar›n oldu¤unu göstermiﬂtir. E¤itim amaçl› kurumlara giden çocuklar›n,
bak›m veren kurum ve hiç bir kuruma gitmeyip evde bak›lan çocuklarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda biliﬂsel, sosyal ve duygusal geliﬂme ve okul baﬂar›s›yla ilgili tüm göstergelerde
daha üstün olduklar› görülmüﬂtür. Ayn› e¤ilim, destek program›na kat›lan çocuklar için
de geçerli idi. Tüm biliﬂsel, sosyal ve duygusal geliﬂim ölçümlerinde Program’a kat›lm›ﬂ
olan gruptaki çocuklar›n kat›lmayan gruptaki çocuklardan daha iyi durumda olduklar›
görülüyordu (Bekman, 1991, 1997; Ka¤›tç›baﬂ›, 1990, 1995, 1998; Ka¤›tç›baﬂ› ve
di¤erleri, 2001).
Anne E¤itimi Program›’n›n anneler üzerindeki sonuçlar› da etkileyici idi. Program›n esas
farkl›l›¤› anne çocuk iliﬂkisi alan›nda gözlendi. Program’a kat›lm›ﬂ annelerin, çocuklar›n›n geliﬂim ihtiyaçlar›na daha duyarl› olduklar›, çocuklar› ile daha çok sözel olarak
iliﬂki kurduklar› ve çocuklar›n›n baﬂar›s›yla ilgili daha yüksek arzular› ve beklentileri
olduklar› bulunmuﬂtur. Program›n anneler üzerindeki do¤rudan etkileri ise kad›n›n aile
içinde daha iyi bir statüye ve gelece¤e dair daha iyimser bir bak›ﬂ aç›s›na sahip oldu¤unu göstermektedir.
As›l çal›ﬂman›n bitiminden alt› sene sonra (yani projenin baﬂlamas›ndan on sene sonra)
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projenin uzun dönemli etkilerini ölçmek için 1991-1992’de bir takip çal›ﬂmas› yap›ld›.
Takip araﬂt›rmas›n›n sonuçlar› annesi e¤itilmiﬂ grupta olan çocuklar›n biliﬂsel aç›dan
daha iyi olduklar›n›, okul notlar›n›n daha yüksek oldu¤unu, okula karﬂ› daha olumlu tutumlar içinde oldu¤unu ve okula devam etmekte olanlar›n say›s›n›n daha yüksek oldu¤unu göstermiﬂtir (Bekman, 1991, 1997; Ka¤›tç›baﬂ›, 1990, 1995, 1998; Ka¤›tç›baﬂ› ve
di¤erleri, 2001).
Anneler üzerindeki uzun dönemdeki sonuçlar Anne E¤itimi Program›’n›n anne çocuk
iliﬂkisi ve annelerin kendileri üzerinde etkileri oldu¤unu belirtmektedir. Annelerin çocuklar›yla daha yak›n iliﬂkiler kurduklar› ve onlara daha fazla uyaranl› ortamlar sa¤lad›klar›
gözlenmiﬂtir. Ayr›ca, bu annelerin evde al›nan kararlarda son söze sahip olduklar› da
görülmüﬂtür (Bekman, 1997; Ka¤›tç›baﬂ›, 1998; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2001).
Program›n ikinci takip araﬂt›rmas› 19 y›l sonra araﬂt›rman›n 2003-2004 y›llar› aras›nda
art›k yetiﬂkin olan, çocuklarla yap›ld›. Program’a kat›lm›ﬂ ya da e¤itim amaçl› bir kuruma gitmiﬂ çocuklar›n daha uzun okuduklar›, daha yüksek seviyeli iﬂlerde çal›ﬂt›klar›,
daha çok bilgisayar ve kredi kart› kulland›klar› bulundu (Ka¤›tç›baﬂ›, Sunar, Bekman ve
Cemalciler, 2005; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2009). Bu sonuçlar her okulöncesi e¤itim
program›n›n de¤il kaliteli olan›n etkili oldu¤unu da yans›tmaktad›r.
Anne Destek Projesi’nin topluma dönük uygulamalar› projenin bitiminden daha önce
baﬂlad›. Anne E¤itimi Program›’ndan onbir bölümlük bir televizyon dizisi haz›rland›.
Program›n s›n›rl› biçimde uygulamalar› okul-aile birlikleri, kad›n gruplar› ve özel sektör
dahil olmak üzere çeﬂitli gruplarla sürdürüldü. Anne Destek Program›’n›n k›smi ve tam
uygulamalar› sosyal bir hizmet olarak baﬂl›ca ‹stanbul'da yürütüldü. Program›n yayg›n
biçimde uygulanmas› için esas geliﬂmeler UNICEF ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n iﬂbirli¤i
çerçevesinde baﬂlad›. Bu iﬂbirli¤i çerçevesinde program›n Anne E¤itimi Program› unsuru Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yetiﬂkin e¤itimi programlar› içinde yer alan E¤itici Anne
Program’›ndaki çocuk bak›c›lar›n› e¤itmek amac›yla kullan›ld›.
Evde Destek Projesi’nin 1983'teki uygulamas›ndan bu yana, Program de¤iﬂtirilmiﬂ ve
geniﬂletilmiﬂtir. En önemli de¤iﬂiklik program›n süresinde yap›lm›ﬂt›r. Program’›n süresi
60 haftadan 25 haftaya indirilmiﬂtir. Ayr›ca, program çocuklara örgün e¤itime baﬂlamadan önceki sene ulaﬂmay› amaçlad›¤› için art›k 4 ve 5 yaﬂ›ndakileri de¤il, sadece
okula baﬂlamadan bir önceki y›lda, 5 yaﬂ›ndakileri hedef almaktad›r. Bu de¤iﬂikliklere
ba¤l› olarak proje grubu taraf›ndan yeni bir biliﬂsel e¤itim program› geliﬂtirilmiﬂtir.
Amaç bu biliﬂsel e¤itim program›n› Okul Öncesi Çocuklar ‹çin Evde Ö¤retim Program›’n›n (HIPPY) (Lombard, 1994) yerine kullanmakt›. Yeni biliﬂsel e¤itim program›n›n
ismi “Zihinsel E¤itim Program›” olmuﬂtur (Ka¤›tç›baﬂ›, Bekman, Özkök ve Kuﬂçul,
1991). Ayn› zamanda Anne E¤itimi Program›’n›n konular›n›n da içeri¤i geniﬂletilmiﬂ ve
de¤iﬂtirilmiﬂtir. (Ka¤›tç›baﬂ›, Bekman ve Sunar, 1991). Program’a yeni bir ö¤e olarak
Üreme Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Program› eklenmiﬂtir. Program art›k as›l çal›ﬂmada
oldu¤u gibi ev ziyaretleri ve grup toplant›lar› yerine sadece haftal›k grup toplant›lar›
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ﬂeklinde uygulanmaktad›r. Tüm Program’a bundan sonra Anne Çocuk E¤itim Program›
(AÇEP) ad› verilmiﬂtir.
Program›n küçük çapta uygulanmas› yerine yayg›n bir program olmaya baﬂlamas› bu
esas de¤iﬂimlerden sonra olmuﬂtur. 1991 y›l›nda özel bir bankan›n vakf› olan Finans
Vakf› Program’›n telif haklar›n› ald› ve finansal destek sa¤lamaya baﬂlad›. 1991-1993
y›llar› boyunca AÇEP ‹stanbul'da yedi halk e¤itimi merkezinde Finans Vakf› ve Mili
E¤itim Bakanl›¤›'n›n iﬂbirli¤i ile uyguland› ve 716 anne ve 1432 anne çocuk ikilisine
ulaﬂ›ld›.
1993'ün A¤ustos ay›nda Finans Vakf›’n›n teﬂviki ve deste¤iyle Anne Çocuk E¤itim Vakf›
(AÇEV) kuruldu. Anne Çocuk E¤itim Vakf› özel sermayeli, kar amaçs›z bir organizasyondur ve amaçlar›ndan biri Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n çok yönlü faydalar›n›
Türkiye’de anne ve çocuklara sa¤lamakt›r. Vakf›n aç›klanan amac›, “modern Türkiye’nin
geliﬂmesine e¤itimsel, sosyal, ekonomik ve finansal faaliyetlerle katk›da bulunmay›
sa¤lamakt›r”.
I

Anne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) Kurulduktan Sonra

1993'ten günümüze kadar Anne Çocuk E¤itim Vakf› Anne Çocuk E¤itim Program›’n›
uygulanmas›nda baﬂl›ca Milli E¤itim Bakanl›¤› Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile iﬂbirli¤inde çal›ﬂmalar›n› yürütmüﬂtür. Program›n uyguland›¤› bölge say›s›,
e¤itimde görev alan e¤itmenlerin say›s› ve Program’a kat›lanlar›n say›s› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yan› s›ra, Anne Çocuk E¤itim Vakf› Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile de iﬂbirli¤i yapm›ﬂt›r. Bu iﬂbirli¤i ile ulaﬂ›lanlar›n say›s›
Milli E¤itim Bakanl›¤› iﬂbirli¤i ile ulaﬂ›lanlar›n say›s›ndan daha az olmas›na ra¤men,
Program›n daha da geniﬂ çapta uygulanmas›na olanak vermiﬂtir. Say›lar Tablo 2’de
gösterilmiﬂtir.
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n (AÇEP) ‹çeri¤i

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n bütünsel bir yaklaﬂ›m› vard›r. Yaln›zca çocu¤a ulaﬂmaktansa, hem çocu¤u hem de çocu¤un yak›n çevresini hedefler.
Çocukta biliﬂsel zenginleﬂme sa¤layarak okula haz›r olma düzeyini art›rmay›, optimal
psikososyal geliﬂmeyi ve daha iyi sa¤l›k ve beslenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmay›
amaçlamaktad›r. Bu, çocu¤un biliﬂsel, sosyal ve duygusal geliﬂmesinde ana-baban›n
rolünü artt›rmay› gerekli k›lmaktad›r. Çocu¤a yönelik davran›ﬂ›n ve iletiﬂimin tutarl›l›¤›,
annenin kendini duygusal olarak güvende hissetmesi ve öz sayg›s›, aile planlamas› ve
üreme sa¤l›¤› da Program’›n hedefleri aras›ndad›r. Bu Program hem bir yetiﬂkin e¤itimi,
hem de bir çocuk geliﬂimi program› örne¤idir. Anne Çocuk E¤itim Program› çocuklar ve
ana-babalara, çocuk örgün e¤itime baﬂlamadan hemen önce ulaﬂmaktad›r. Burdaki
anlay›ﬂ bu dönem s›ras›nda annelerin yeni bilgilere daha aç›k olacaklar› yolundad›r.
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Tablo 2
AÇEP’in MEB ve SHÇEK iﬂbirlikleri ile ulaﬂt›¤› anne ve kurs say›lar›
ANNE ÇOCUK E⁄‹T‹M PROGRAMI-MEB
Y›llar
Kurs Say›s›
Anne Say›s›
1993
10
455
1994
60
1.146
1995
83
1.760
1996
184
3.598
1997
284
5.490
1998
366
7.462
1999
441
9.484
2000
388
8.350
2001
406
8.595
2002
396
8.549
2003
465
9.776
2004
477
10.799
2005
567
12.143
2006
552
12.684
2007
679
13.571
2008
640
13.386
2009
640
13.002
Toplam
6.638
140.250

ANNE ÇOCUK E⁄‹T‹M PROGRAMI-SHÇEK
Y›llar
Kurs Say›s›
Anne Say›s›
1994
3
55
1995
17
306
1996
10
215
1997
10
242
1998
9
265
1999
6
211
2000
8
187
2001
8
350
2002
13
352
2003
13
343
2004
22
486
2005
17
504
2006
28
573
2007
28
713
2008
20
496
2009
19
490
Toplam
231
5.788

Program’›n üç ana unsuru vard›r: Çocu¤un biliﬂsel geliﬂimini destekleyecek “Zihinsel
E¤itim Program›“, anneleri çocu¤un tüm geliﬂimine duyarl›laﬂt›racak “Anne Destek
Program›“ ve anneleri üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› konular›nda duyarl›laﬂt›racak
“Üreme Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Program›“. Bu program 25 hafta sürer ve çevresel
koﬂullar›ndan dolay› “risk alt›nda” olan çocuklar› hedefler.
Zihinsel E¤itim Program›
Zihinsel E¤itim Program› 1991 y›l›nda bir ekip taraf›ndan geliﬂtirildi (Ka¤›tç›baﬂ›, Bekman,
Özkök ve Kuﬂçul, 1991) ve 1995’te yeniden gözden geçirilip düzeltildi (Ka¤›tç›baﬂ›,
Bekman, Kuﬂçul, Özkök ve Sucuka, 1995). Program›n en son düzeltmesi 2005 y›l›nda
yap›ld› (Sucuka- Çorapç›, Algan ve Bekman, 2005).
Program’›n bu unsurunun temel amac›, çocu¤un okulöncesi sözel ve say›sal becerilerini
harekete geçirerek onu okula haz›rlamakt›r. Zihinsel E¤itim Program›’nda 25 çal›ﬂma
formu vard›r. Her haftan›n çal›ﬂma formu anneler taraf›ndan çocuklar›yla birlikte her gün
yap›lacak çeﬂitli al›ﬂt›rmalar içerir ve genellikle bunlar› tamamlamak her gün aﬂa¤› yukar›
15 ila 20 dakika al›r. Tipik bir haftal›k çal›ﬂma kitab› 20-25 sayfal›k al›ﬂt›rma içerir. Haftan›n
her gününe ayr›lm›ﬂ olan sayfalar annelerin farkl› günlerin etkinliklerini birbiri ard›ndan
izleyebilmelerine yard›mc› olmak üzere her sayfada belirtilmiﬂtir (Birinci gün, ikinci gün
gibi). Çal›ﬂma formlar›n›n say›lar› ilerledikçe al›ﬂt›rmalar zorlaﬂ›r. Al›ﬂt›rmalar ço¤unlukla el-
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göz koordinasyonu, duyusal ayr›m yetene¤i, okulöncesi sözel (harflerin tan›nmas›,
harflerin seslerinin tan›nmas›) ve say›sal (rakamlar›n tan›nmas›, toplama ve ç›karma)
beceriler, dil geliﬂimi, s›n›fland›rma, s›ralama, kavram oluﬂumu (yön, boyut, mekan), renk
ve biçimlerin ö¤renilmesi, problem çözme becerileri ve genel yetenek gibi alanlara yöneliktir. Her haftan›n çal›ﬂma formu yukarda belirtilen farkl› alanlarda al›ﬂt›rmalar içerir.
Biliﬂsel E¤itim Program› için arac›l› bir ö¤renme yaklaﬂ›m› benimsenmiﬂtir. Çocu¤un
biliﬂsel geliﬂimini en üst düzeye ç›karmak amaçlanmaktad›r. Özellikle programda okul
öncesi sözel, say›sal ve okuma yazma becerilerine iliﬂkin belli al›ﬂt›rmalar› yaparken
annelerin çocuklar›n› desteklemeleri beklenmektedir. Bu al›ﬂt›rmalar s›ras›nda anneler
sorular sorarak, önerilerde bulunarak, yol göstererek ve sorulara yan›t vererek, çocuklar›n “potansiyel geliﬂim” alan› içinde iﬂlev görmeleri için elveriﬂli koﬂullar› yarat›rlar.
Program’da çal›ﬂma formlar›na ek olarak 8 resimli hikaye kitab› (Alpöge, 1995), dinleyerek anlama, sözel ifade, kelime hazinesi, soru-cevap etkinlikleri ve muhakeme becerilerini geliﬂtirmek için kullan›lmaktad›r. Kitap okuma ve okuma ile ilgili di¤er etkinlikler
s›ras›nda anne çocuk etkileﬂiminin okuma yazma becerisinin geliﬂmesine katk›s›n›n
oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu etkileﬂimler destekleyici diyaloglar olma özelli¤indedir.
Yetiﬂkinle birlikte kitap okuman›n s›kl›¤›, çocu¤un dili ve sonraki okuma becerisi aras›ndaki iliﬂki s›kl›kla gözlemlenmiﬂtir (Crane-Thoreson ve Dale, 1992; Dickinson ve
Tabors, 2001; Rowe,1991).
Anne Destek Program›
Anne Destek Program› ilk kez 1982’de geliﬂtirildi ve ilk bas›m› 1991 y›l›nda gerçekleﬂti
(Ka¤›tç›baﬂ›, Bekman ve Sunar 1991). AÇEV’in kurulmas› aﬂamas›nda program tekrar
gözden geçirildi ve düzeltildi (Ka¤›tç›baﬂ›, Bekman, Özkök ve Kuﬂçul, 1995). Anne
Destek Program›’n›n en son de¤iﬂikli¤i 2002’de yap›ld› (Sucuka, Özdemir, Kizir, Erman
ve Bekman, 2002).
Bu program annenin çocu¤un biliﬂsel, sosyal ve duygusal geliﬂimine duyarl›l›¤›n›
art›rmay› ve anneye çocu¤un geliﬂimini destekleyici bir ev ortam› haz›rlama konusunda
yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r. Ayr›ca ana-babay› tutarl› ve olumlu bir anne çocuk
etkileﬂimi yaratma konusunda desteklemeyi de hedefler. Program’›n konular› aras›nda
çocuk sa¤l›¤›, beslenme, biliﬂsel, sosyal ve fiziksel geliﬂim alanlar›ndaki özellikler, yarat›c›
oyun etkinlikleri ve oyunun önemi yer al›r. Disiplin, olumsuz davran›ﬂlar› de¤iﬂtirme
yöntemleri ve anne çocuk etkileﬂimi ve iletiﬂim gibi konular da vurgulanmaktad›r.
Ayr›ca, duygular› ifade etme ve dinleme ve çocu¤un kabul edilmesi üzerinde de odaklanmaktad›r. Sonras›nda eﬂle olan iliﬂkiyi de içeren di¤er insan iliﬂkilerine de genellemeler yap›lmaktad›r. Baz› toplant›larsa annelerin bir kad›n ve bir anne olmaya iliﬂkin duygular›na ayr›lmaktad›r.
Program boyunca anneler olumlu bir benlik kavram› geliﬂtirmeleri için cesaretlendirilmektedirler. Grup tart›ﬂmalar› anneleri yeterlilik, yararl›l›k ve öz güven duygular› geliﬂtirmek konusunda desteklemeye yöneliktir.
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2004 y›l›nda Anne Destek Program›’n›n baz› konular› seçilerek, 13 haftal›k ayr› bir program yap›lm›ﬂ ve bu Program’a da Anne Destek Program› ad› verilmiﬂtir (Sucuka,
Özdemir, Kizir, Erman ve Bekman, 2004). Anne-Destek Program› 2008 y›l›nda 3-6 ve
7-11 yaﬂlar›n› hedefleyecek biçimde tekrar gözden geçirilmiﬂ ve yenilenmiﬂtir (SucukaÇorapç› ve di¤erleri, 2008).
Üreme Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Program›
Üreme Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Program›’n›n geliﬂtirilmesi için bu alanda etkin olan
kurumlarla iﬂbirli¤i yap›ld›. Yürürlü¤e konulan ilk program 1993’te geliﬂtirilmiﬂti (Balkan,
1993). Sonradan program›n geniﬂletilmesine gerek duyuldu; böylece yeni bir program
haz›rland› (Coﬂkun, K›z›lkaya, Y›ld›z ve Hotun, 1996). Bu program 23 ayr› konuyu içermektedir. ‹lk bölüm üreme sa¤l›¤›n›n önemini ve onu etkileyen faktörleri tart›ﬂmay›
amaçlayan ondört konuyu kapsamaktad›r. Bu bölüm anneleri temelde kendi üreme sistemlerine karﬂ› ve üreme sisteminin basit hastal›klar›n›n nas›l önlenebilece¤i konusunda
duyarl› k›lar ve sa¤l›kl› gebeli¤i ve güvenli anneli¤i tan›mlar. ‹kinci bölüm temelde dokuz
ayr› toplant›da ele al›nan aile planlamas›n›n de¤iﬂik yöntemlerini tart›ﬂ›r. Program’›n en
son gözden geçirilmesi 2000 y›l›nda yap›ld› (Coﬂkun, K›z›lkaya, Y›ld›z ve Hotun, 2000).
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n Uygulanmas›

Programda, anneler 25 hafta boyunca Halk E¤itim Merkezleri’ndeki grup toplant›lar›na
haftada bir kez kat›l›rlar. Toplant›lar Anne Çocuk E¤itim Vakf› personeli taraf›ndan programla ilgili e¤itilmiﬂ olan Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nün ö¤retmenlerince yürütülür. Her toplant›n›n ilk bölümünde bir buçuk saat boyunca Anne Destek
Program›’n›n o günkü konusu tart›ﬂ›l›r. Her haftan›n konular› belirlenmiﬂtir. Böylece,
ö¤retmenler her hafta anneler ile hangi konunun tart›ﬂ›laca¤›n› bilirler. Grup toplant›lar›na anneler etkin olarak kat›l›r, sorular sorar, fikirlerini ifade eder, düﬂünce ve deneyimlerini paylaﬂ›rlar. Bütün grup toplant›lar›nda, grup tart›ﬂmalar›ndan sonra evde hayata geçirilecek baz› grup kararlar› al›n›r. Bunu izleyen toplant›da karar›n sonuçlar›
yeniden de¤erlendirilir ve muhtemelen yeni bir karar al›n›r. Böylece, grup dinami¤i
teknikleri annelerin çocuklar›na sa¤l›kl› geliﬂim konusunda daha büyük ölçüde destek
olabilmelerine olanak vermek üzere kullan›lmaktad›r.
Toplant›n›n ikinci bölümü Üreme Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Program›’n›n tart›ﬂ›lmas›na
ayr›lm›ﬂt›r ve onbeﬂ dakika sürer. Burada temel amaç bir grup ortam›nda bilgi aktar›m›n› sa¤lamakt›r. Bu, annelerin deneyimlerini paylaﬂmalar›na ve aile planlamas› ve
üreme sa¤l›¤› konular›nda di¤er annelerin deneyimlerini de ö¤renmelerine olanak tan›r.
Toplant›n›n son bölümünde annelerin Zihinsel E¤itim Program›’n›n al›ﬂt›rmalar›n› “rol
yapma” yoluyla ö¤renmek için beﬂ ya da alt› kiﬂilik gruplar oluﬂturmalar› istenir. Her
grupta program›n do¤ru olarak yürütülmesinden sorumlu olan bir yard›mc› (annelerden biri) vard›r. Gruplardaki anneler daha sonra çocuklar›yla birlikte yürütecekleri etkin-
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likleri s›rayla “rol yaparak” ö¤renirler. Her anneye, hem anne hem de çocuk rollerine
girmesi için olanak verilir. Evdeki uygulaman›n etkili olabilmesi için annelere o haftan›n
çal›ﬂma formunu do¤ru bir biçimde ö¤retmek amac›yla da ek bir çaba harcan›r.
Toplant›n›n tamam› yaklaﬂ›k üç saat sürer ve her grup 20-25 anneden oluﬂur.
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n
De¤erlendirme Araﬂt›rmalar›

Program de¤iﬂtikten ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortaklaﬂa yayg›n biçimde uygulanmaya
baﬂlad›ktan sonra de¤erlendirme araﬂt›rmas› yap›ld›. De¤erlendirmeler Program’›n hemen bitiminde ve bir sene sonra çocuklar ilkö¤retim okulunun birinci s›n›f›n› bitirdikten
sonra gerçekleﬂti (Bekman, 1998). Program’a kat›lan ve kat›lmayan çocuklar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Program’›n çocuklar›n biliﬂsel geliﬂimini, özellikle okuma yazma öncesi sözel
ve say›sal becerilerini geliﬂtirerek etkiledi¤i bulundu. Program’a kat›lan çocuklar bu
becerilerde kat›lmayanlardan daha iyi idiler. Bu fark çocuklar birinci s›n›f›n sonunda iken
de bulundu. Bu dönemde de ilkokulda kullan›lan sözel ve say›sal becerilerde Program’a
kat›lmayan arkadaﬂlar›ndan daha iyi idiler. Ayr›ca okumaya daha erken baﬂlam›ﬂlard› ve
s›n›f geçme notlar› daha yüksekti.
Annelerin çocuk yetiﬂtirme tutumlar›nda da de¤iﬂiklik bulunmuﬂtur. Program’a kat›lan ve
kat›lmayan anneler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Program’a kat›lan annelerin bask›c› tutum davran›ﬂlar›n› b›rakt›klar›, çocuklar›yla daha demokratik yöntemleri uygulad›klar› görülmüﬂtür.
Bu de¤iﬂikli¤in çocuklar birinci s›n›f›n sonuna geldiklerinde de devam etti¤i görülmüﬂtür.
Program›n küçük çapl› tek niteliksel araﬂt›rmas› ise 1999-2000 y›llar› aras›nda ‹stanbul’daki bir grupla yap›ld›. Bu araﬂt›rmada annelerin Program’a kat›lmas› ile yaﬂad›klar›
deneyimler ve de¤iﬂiklikler araﬂt›r›ld›. Annelerin söylemleri Program’›n kendi davran›ﬂlar›, çocuklar› ve eﬂleri ile iliﬂkileri ve çocuklar›nda önemli olumlu katk›lar› oldu¤unu
yans›tt› (Koçak ve Bekman, 2004).
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n
Türkiye’deki Yayg›nlaﬂma Yap›s›

Program’› yürüten MEB personeli olan ö¤retmenler, il koordinatörleri ve gözlem ekibi
vard›r. Ö¤retmenler Program’›n gruplar içinde yürütülmesinden ve evlerde Program’›n
denetlenmesinden sorumludurlar. Böylece, ö¤retmenler bir yandan grup toplant›lar›n›
sürdürürken, di¤er yandan ev ziyaretleri de yaparak anneyi çocu¤uyla birlikte çal›ﬂ›rken
gözlerler. Ev ziyaretlerinin amac› Program’›n çocukla birlikte do¤ru bir biçimde yürütüldü¤ünden emin olmakt›r. Ö¤retmenler, Vakf›n uzmanlar› taraf›ndan yürütülen onar
günlük iki kademe e¤itim seminerlerine kat›l›rlar. E¤itim seminerleri s›ras›nda ö¤retmenlerin Program’›n yürütülmesine iliﬂkin temel ilkeleri ö¤rendiklerinden ve “rol yapma”
yoluyla grup toplant›s› sürecini yaﬂad›klar›ndan emin olunur. E¤itim s›ras›nda ö¤retmenlerden Program’›n üç ayr› unsurunu grup toplant›lar›ndaki gibi yürütmeleri istenir.
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Burada amaç yaln›zca bilgi aktarmak de¤il mümkün oldu¤unca fazla ölçüde grup süreci yaﬂama olana¤›n›n sa¤lanmas›d›r.
2007 y›l›na kadar ‹l Koordinatörleri her ilde Program’›n yürütülmesinden sorumlu idiler.
Kendi illerinden en fazla 8 ö¤retmenle birlikte çal›ﬂ›rlard›. Grup toplant›lar›n› gözlemlemeleri ve her ö¤retmeni takip etmeleri beklenirdi. ‹l Koordinatörleri Vakf›n uzmanlar›
taraf›ndan yürütülen beﬂ haftal›k e¤itim seminerlerine kat›l›rlar ve bu seminerler boyunca il koordinatörlerine Program’›n içeri¤i ve yürütülüﬂü hakk›nda bilgi verilirdi. Ek olarak, “rol yapma” yoluyla e¤itilirler ve program yürütülürken yaﬂayacaklar› durumlar
canland›r›larak koordinatör olarak rollerini sürdürmeleri istenirdi. Program’› gözlemlemeleri için de ayr›ca bir hafta ayr›l›rd›. ‹l Koordinatörlerinin ö¤retmen e¤itiminin son
haftas›nda ö¤retmenlere kat›lmalar› da istenirdi. Bu hafta boyunca koordinatörler, daha
sonra beraber çal›ﬂacaklar› ö¤retmenlerle birlikte yapt›klar› çal›ﬂmalarda koordinatör
rolünü üstlenerek tecrübe kazan›rlard›.
2007 y›l›nda il koordinatörlü¤ü sisteminin kalkmas›ndan sonra tüm takip ve dan›ﬂmanl›k sistemi Bakanl›k’da kurulan “gözlem ekibi” taraf›ndan yap›lmaktad›r. Gözlem
Ekibi, 2001-2007 y›llar› aras›nda sorumlu olduklar› illere birer kere ziyaret yaparak takiplerini sürdürdüler. 2007 y›l›ndan itibaren ise takiplerini elektronik yolla yapmaya
baﬂlad›lar. Bu ekip de Vak›f uzmanlar› taraf›ndan e¤itildi.
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n
Yurt D›ﬂ› Uygulamalar›

AÇEV’in ilk yurt d›ﬂ› uygulamalar› Avrupa’daki Türk göçmen aileleleri ile baﬂlad›. Yurt
d›ﬂ›ndaki uygulamalar›n Türk göçmenleri ile baﬂlamas›n›n birçok nedeni vard›; yurt
d›ﬂ›nda belirli çevresel ﬂartlardan dolay› geliﬂimleri olumsuz etkilenebilecek göçmen
çocuklar›na destek olmak ve AÇEP’i yurt d›ﬂ›na açmakt›. Tabii ki ilk neden bir STK olarak
AÇEV için daha önemli idi. Ayr›ca, yurtd›ﬂ›nda baz› kuruluﬂlar göçmen ailelere ve çocuklara destek götürme çal›ﬂmalar› içinde idi. Avrupa’da da Türk göçmen say›s› yüksek
oldu¤u için bu deste¤in götürülmesi düﬂünülen gruplar›n baﬂ›nda Türkler geldi.
AÇEP’in haz›r ve etkileri ispatlanm›ﬂ bir okulöncesi e¤itim program› olmas› da bu
çal›ﬂmalarda talebi artt›rd›.
Yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan Türk göçmen say›s›na bakt›¤›m›zda aﬂa¤› yukar› 4 milyon kiﬂinin
Avrupa Birli¤i ülkelerinde, 200.000’inin Orta Do¤u ülkelerinde, 300.000’inin Kuzey
Avrupa’da ve 150.000’inin de Avustralya’da yaﬂad›¤› belirtiliyor (http://ec.europa.eu/
education/news/news490_en.htm). Bulgular, Avrupa Birli¤i ülkelerine ilk giden neslin
lisan bilmedi¤i, e¤itim düzeylerinin düﬂük oldu¤u ve kapal› bir biçimde kendi
çevrelerinde yaﬂamay› tercih ettikleri ve kendilerini toplumdan soyutlad›klar› do¤rultusundad›r. Bu ailelerin yaﬂay›ﬂ biçimi ve e¤itim düzeyleri çocuklar›n›n da e¤itimlerini
ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir. Göç ettikleri ülkeler de gerekli politikalarla göçmenleri desteklemedi¤i için ülkeye uyumda olumsuzluklar yaﬂamaktad›rlar.
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Hele de ikinci ve üçüncü kuﬂa¤›n hem ana dillerinde e¤itimden yoksun olmalar›, hem
Türkçelerinin zay›f olmas›, hem de yaﬂad›klar› ülkenin dilini iyi kullanamamalar› onlar›n
aile içinde ve okulda iletiﬂimsizlik yaﬂamalar›na yol açmaktad›r.
Bu ﬂartlarda çocuklar okullarda baﬂar›l› olamamakta ve daha çok “özel e¤itim s›n›flar›na”
yönlendirilmektedirler (Aray›c›, 2003). Annelerin ço¤u evde oturdu¤u için çocuklar›n›
okul öncesi kurumlar›na göndermemekte, bu da çocuklar›n ilkokula baﬂlad›klar›nda zorlanmalar›na yol açmaktad›r. Aileler uyumun sa¤lanmas›nda önemli bir etken olarak
görülmektedir.
Özellikle kad›nlar toplumdan soyutlanarak yaﬂad›klar›ndan onlar› topluma sokmak için
birçok faaliyetin yap›lmas› gere¤inin alt› çizilmektedir. Yaﬂanan sorunlara aileden kaynaklanan önemli bir etken de k›z ve erkek çocuklar için ayn› e¤itim ve yaﬂam beklentileri içinde olunmamas›d›r. Bu aileler, çocuklar›n›n ergenlik döneminde kendi kültür ve
dillerinden daha da uzaklaﬂt›klar› için aileler ile çat›ﬂmalar daha da büyümektedir. Aile
birli¤inin önemi ailelelerde birçok davran›ﬂ› etkileyebilmektedir (Aray›c›, 2003; Crepeau,
2004).
Göç etmiﬂ ailelelerin çocuklar›n›n e¤itiminde ve uyumunda ailelelerin önemli bir yer
tuttu¤u bulgusu birçok araﬂt›rma ile desteklenmektedir. Ebeveynli¤in, ebeveynlikte kullan›lan yöntemlerin ve aile içi iliﬂkilerin göçmen çocuklar›n›n e¤itimi ve uyumunda önemi
belirtilmektedir (Birman ve Taylor-Ritzler, 2007; Moon, Kang ve An, 2009; Roopnarine,
Krishnakumar, Metindo¤an ve Evans, 2006). Calzada, Brotman, Huang, Bat-Chava ve
Kingston (2009), taraf›ndan ailelerin yeni kültüre sa¤lad›klar› uyumun çocuklar›n davran›ﬂlar›nda etkili oldu¤u rapor edilmektedir. Bunun da müdahale programlar›n›n kapsam›
için önemli oldu¤unun alt›n› çizmekteler. Ayr›ca bu çocuklar›n okul sorunlar›n›n o ülkenin
çocuklar›ndan farkl› oldu¤u da araﬂt›rmalarla ortaya konmuﬂtur (Wells, 2000).
Yukar›da belirtilen temel sorunlar› önlemeye erken yaﬂlarda yat›r›m yapmak ve aileyi de
etkili k›lmak için AÇEV, Anne Çocuk E¤itim Program› ile yurt d›ﬂ›nda bu çal›ﬂmalara
baﬂlad›. Bu çal›ﬂman›n birçok amac› vard›. Okul öncesi yaﬂlardaki çocuklara ana dillerinde bir programla onlar›n ana dilini kuvvetlendirmek, okul öncesi bir kuruma giden
çocuklar›n okulda ö¤rendiklerini anadillerinde pekiﬂtirmek, okul öncesi bir kuruma gitmeyenlere ise anadillerinde okuma yazma öncesi becerileri ö¤retmek. Bunun yan›s›ra
annelerin her hafta evden ç›karak sosyal çevrelerini geniﬂletmelerine destek olmak ve
çocuklar›n›n geliﬂimlerine katk› yapabilmeleri için onlar› desteklemek. Daha da önemlisi, her yaﬂtaki çocuklar ile olumlu iletiﬂim sa¤layabilmek, aralar›ndaki olas› çat›ﬂmalar›
azaltabilmek ve çözüme götürebilmek için kullan›labilecek becerileri ö¤retmek.
Bat› Avrupa’n›n d›ﬂ›nda Suudi Arabistan’daki uygulamalar bunlar›n yan›nda daha farkl›
amaçlara da hizmet verdi. Buradaki hedef kitle zaten çocuklar›n› MEB’in okullar›na yollayan ya da yollayacak olan ailelerdi. Anadilde e¤itim alabiliyorlard›. Burada AÇEP okul
öncesi biliﬂsel becerilerin pekiﬂmesine ve annelerin çocuklar›n›n geliﬂimine destek olmalar› için beceriler edinmesine katk› yapmay› amaçl›yordu.

35

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd

3/17/10

1:35 PM

Page 36

Tablo 3
Yurt D›ﬂ› Uygulamalar›
YURT DIﬁI ADP-ZEP
Y›llar
1998
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
Toplam

36

Ülke
Belçika (Gent-Brüksel)
Belçika (Gent-Brüksel)
Belçika (Gent-Brüksel)
Fransa (Accort)
Belçika (Gent-Brüksel)
Fransa (Accort)
Belçika (Brüksel)
Belçika (Brüksel)
Bahreyn
Bahreyn
Belçika (Brüksel)
Ürdün
Bahreyn
Belçika (Brüksel)
Ürdün
Bahreyn
Belçika (Brüksel)
Suudi Arabistan (Al Qassem)
Bahreyn
Belçika (Brüksel)
‹sviçre
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan (Al Qassem)
Bahreyn
Belçika (Brüksel)
‹sviçre
Suudi Arabistan
Bahreyn
Belçika (Brüksel)
‹sviçre
Suudi Arabistan (Riyad, Cidde,
Dammam, Medine)
Suudi Arabistan (Al Nahda)

Anne Say›s›

Program

57
49
92
6
158
15
63
28
94
105
38
45
112
40
40
153
40
20
172
10
25
28
36
184
5
1
25
130
8
25

AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP (Arapça)
AÇEP (Arapça)
AÇEP
ZEP (Arapça)
AÇEP (Arapça)
AÇEP
ZEP (Arapça)
AÇEP (Arapça)
AÇEP
AÇEP (Arapça)
AÇEP (Arapça)
AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP (Arapça)
AÇEP (Arapça)
AÇEP
AÇEP
AÇEP
AÇEP (Arapça)
AÇEP
AÇEP

40
47

AÇEP
AÇEP (Arapça)

1.891
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YURT DIﬁI ADP
Y›llar

Ülke

Anne Say›s›

Program

2000
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Almanya
Fransa (Elele)
Belçika (Gent)
Fransa
Almanya
Belçika (Gent)
Fransa
Almanya
Belçika (Gent)
Fransa
Almanya
Belçika (Gent)
Almanya
Belçika (Gent)
Fransa
Almanya
Belçika (Gent-Brüksel)
Fransa
‹sviçre
Suudi Arabistan
Almanya
Belçika (Gent-Brüksel)
Fransa
‹sviçre
K›br›s
Suudi Arabistan
Almanya
Belçika (Gent-Brüksel)
Fransa
‹sviçre
K›br›s
Suudi Arabistan
(Riyad, Cidde, Medine)

144
16
72
40
76
56
20
95
60
20
125
55
110
55
12
140
67
12
103
69
110
54
14
41
13
76
101
67
5
4
220

ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP (7-11)
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP (7-11)

Toplam

35

ADP

2.097
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Buradaki anneler için de program sosyal aç›dan önemli idi. Bahreyn’deki anneler için
ise bu kendi dillerinde bir Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n uygulanmas› idi.
Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n yurt d›ﬂ› uygulamalar› iki farkl› biçimde; Anne Çocuk
E¤itim Program› (ZEP ve Anne Destek Program› ) ve sadece Anne Destek Program› (ADP)
olarak devam etmektedir. Aile Planlamas› bölümü sadece iki konu ile Anne Çocuk E¤itim
Program›’n›n içinde iﬂlenmektedir. Türkiye’deki gibi ayr› iﬂlenmemektedir.
Belçika’daki ilk Anne-Çocuk E¤itim Program› uygulamalar› Gent’de 1998-1999 e¤itim
y›l›nda Gent Türk Kad›nlar Birli¤i ile baﬂlad›. Bu uygulamalar 2002 y›l›na kadar devam
etti. 2002 y›l›ndan itibaren Gent’de yaln›zca Anne Destek Program› uygulanmaya
baﬂlad›. Anne Destek Program› Flamanca’ya tercüme edilmesine ra¤men bu dilde
yayg›n olarak kullan›lmamaktad›r. 2004 y›l›ndan itibaren iﬂbirli¤i yap›lan kurum Gent
Uyum Merkezi’dir. Gent’de toplam yedi e¤itici ve bir e¤itici e¤itimcisi yetiﬂtirilmiﬂtir.
Belçika’daki ikinci Anne Çocuk E¤itim Program› uygulamas› Brüksel’de Belçika Türk
Kad›nlar Birli¤i iﬂbirli¤i ile gene 1998-1999 e¤itim y›llar›nda baﬂlam›ﬂt›r. Brüksel’de de
baz› gruplarla Anne Destek Program› da uygulanmaktad›r.
‹sviçre’deki uygulamalar 2009 y›l›nda Cenevre Baﬂkonsoloslu¤u’nun ilgisi sonucunda
baﬂlam›ﬂt›r. Uygulama Wintertur, Schauffesen, Bern ve Lozan bölgelerinde yap›lm›ﬂt›r.
Uygulamalar say›lar› azalarak devam etmektedir. ‹sviçre’de Anne Çocuk E¤itim Program› uygulanmaktad›r.
Almanya’da 2000-2001 e¤itim y›l›ndan itibaren sadece Anne Destek Program› Bremen’de
uygulanmaktad›r. ‹lk iﬂbirli¤i Migrantinnenrat ile baﬂlam›ﬂt›r. 2003’den itibaren ise iﬂbirli¤i K›z›l Haç Kurumu ile devam etmektedir.
Bahreyn’de 2002’de, Bahreyn Çocuk Toplulu¤u ile iﬂbirli¤inde Anne Çocuk E¤itim
Program› Arapça’ya çevrilerek Bahreyn’li annelere Arapça olarak uygulanm›ﬂt›r. Bu ülkede program 2003 y›l›ndan itibaren K›z›lay kurumu çat›s› alt›nda yürütülmektedir.
Ürdün’de ise, Ürdün UNICEF ve National Council for Family Affairs iﬂbirli¤inde e¤itimciler yetiﬂtirilmiﬂ ve “Better Parenting Initiative” kapsam›nda 2004 ve 2005 y›llar›nda
yaln›zca ZEP uygulanm›ﬂt›r.
Anne Çocuk E¤itim Program› Lübnan’da, ARC-Arab Resource Collective iﬂbirli¤inde
2010 y›l›n›n Ocak ay›nda ilk defa baﬂlayacakt›r.
Suudi Arabistan’da Program 2006 -2007 e¤itim y›l›nda Riyad Büyük Elçili¤i E¤itim
Müﬂavirli¤i’nin ilgisi üzerine baﬂlam›ﬂt›r. Burada da hem Anne Çocuk E¤itim Program›,
hem de Anne Destek Program› Türkçe uygulanmaktad›r. Programlar Riyad, Damman,
Cidde ve Medine olmak üzere dört farkl› ﬂehirde Türk ailelerle uygulanmaktad›r. Bu
illerde MEB’e ba¤l› Türk okullar›n›n olmas› bu illerin seçimlerinde etkili olmuﬂtur.
Suudi Arabistan’da Anne Çocuk E¤itim Program›, Bahreyn’de iﬂbirli¤i yap›lan kuruluﬂun
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sorumlulu¤u alt›nda Al Qassem’da 2006-2008 e¤itim y›llar›nda, Al Nahda’da 20082009 e¤itim y›l›nda Arapça olarak uygulanm›ﬂt›r.
Fransa’da ilk Anne Çocuk E¤itim Program› uygulamas› 2000-2001 y›l›nda L’Accort
Derne¤i ile gerçekleﬂmiﬂtir. Daha sonra Elele Migrations Et Cultures De Turquie Derne¤i ile
iﬂbirli¤ine girilmiﬂtir ve bu dernekle aral›kl› olarak Anne-Destek Program› uygulanmaktad›r.
K›br›s’daki uygulamalar çok yeni olup 2009 y›l›nda K›br›s Üniversitesi ve KKTC-MEB
iﬂbirli¤i içinde baﬂlam›ﬂt›r. Sadece Anne Destek Program› uygulanmaktad›r.
Yurt d›ﬂ›nda araﬂt›rmaya sadece Anne Çocuk E¤itim Program›’na kat›lan anneler dahil
edilmiﬂtir. Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n yurt d›ﬂ› uygulamalar› ile ilgili say›lar Tablo
3’de bulunmaktad›r.
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ARAﬁTIRMA

ARAﬁTIRMANIN AMACI
Araﬂt›rman›n amac› Anne Çocuk E¤itim Program›’na kat›lm›ﬂ annelerin bu programla
ilgili deneyimlerini kendi bak›ﬂ aç›lar›ndan ö¤renmekti. AÇEP’in ilk ve daha sonra
de¤iﬂmiﬂ biçiminin k›sa vadeli ve boylamsal niceliksel de¤erlendirme araﬂt›rmalar› vard›
(Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2001; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2009; Bekman, 1998). Tek niteliksel araﬂt›rmas› da ‹stanbul’daki uygulamalardan seçilen bir grupla yap›lm›ﬂt› (Koçak ve
Bekman, 2004). Dolay›s› ile “sonuca” odaklanm›ﬂ birden fazla araﬂt›rma vard›. Sürece
odaklanan bir araﬂt›rma ihtiyac› bu çal›ﬂmaya yol açt›. Ayr›ca AÇEP 1998’den itibaren
yurt d›ﬂ›nda da uygulanmakta idi. Yurt d›ﬂ› uygulamalar› ile ilgili de¤erlendirmeler de
önemli idi.
Araﬂt›rman›n amac› üç temel soruya annelerin söylemleri ile cevap bulmakt›.
Program kimler için etkili oluyor?
Program nas›l ve neden etkili oluyor?
Program’›n etkileri nelerdir?
Farkl› ülkelerdeki uygulamalar bu üç temel soruda farkl›l›k gösteriyor muydu?
Program’a kimler kat›l›yor? sorusuna cevap ararken “Anne bu Program’a neden
kat›l›yor?”, “Program öncesinde çevresi ve ailesinden nas›l geribildirimler ald› ve bunlara
nas›l tepki verdi?” sorular›na yo¤unlaﬂ›ld›. Ayr›ca, annelerin Program öncesi Program’la
ilgili düﬂünce ve deneyimleri kimlerin kat›ld›¤› bilgisine dahil edildi. Program›n anne ve
çocuk üzerindeki etkileri “do¤rudan” ve “dolayl›” etkiler olarak ikiye ayr›ld›.
Program nas›l ve neden etkili oluyor sorusuna cevapta ilk olarak annenin Program’a
kat›l›m sürecindeki deneyimlerine yer verildi. Grup sürecinde yaﬂad›klar›, ö¤retmenle ve
ZEP uygulamalar› ile ilgili deneyimleri bize süreçte annenin yaﬂad›klar›n› ve ona olan
etkisini gösterecekti. Ayr›ca, uygulama sürecinde annenin içeri¤i uygularkenki dene-
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yimleri, duygular›, Program’da tart›ﬂ›lanlar›n kendi yetiﬂtirilme tutumlar› ile benzerli¤i
ve farkl›l›¤›, Program’› uygularken çevre ve ailesinden ald›¤› geribildirimler ve destek,
Program’›n etkili olmas›nda pay› olan etkenler olarak ele al›nd›.

YÖNTEM
I

Örneklem

Türkiye, Suudi Arabistan, ‹sviçre, Belçika ve Bahreyn’den toplam 100 anne gönüllü
olarak örnekleme kat›ld›. Türkiye ve Bahreyn’deki anneler kendi ülkelerinde yaﬂayan
annelerdi. Belçika, ‹sviçre ve Suudi Arabistan’daki anneler göç ettikleri bir ülkede idiler.
Anneler, Türkiye’de ‹stanbul’un iki ilçesinde Bahçelievler ve Maltepe’de; Belçika’da
Brüksel-Schaarbeek mahallesinde, ‹sviçre’de Wintertur, Schauffesen ve Bern’de, Suudi
Arabistan’da da Riyad ve Medine’de, Bahreyn’de ise bir çok farkl› ilde yaﬂamaktayd›.
Örnekleme dahil olmak için tek kriter son iki sene içinde AÇEP’e kat›lmakt›. Belçika’da
istenilen örneklem say›s›na bu kritere ba¤l› kalarak ulaﬂ›lamad›¤›ndan, daha önceki
y›llarda da Program’a kat›lan anneler örnekleme dahil edilmiﬂtir. Her yörede gerekli
k›staslara sahip annelerle toplant›lar yap›ld›. Bu toplant›larda araﬂt›rman›n amac› ve
onlardan beklentiler aç›kland›. Kat›lmak isteyen anneler isimlerini yazd›rarak örneklemi
oluﬂturdu. ‹lk toplant›da istenilen say›ya ulaﬂ›lmad›¤›nda ise annnelerle bire bir iliﬂki
kurularak örnekleme dahil edildiler. Baz› ülkelerde örnekleme dahil olma kriterine sahip
tüm anneler, farkl› nedenlerden dolay› o ülkedeki örneklemin tümünü oluﬂturdu.
I

Örneklemin Tan›m›

Genel
Yaﬂ, çal›ﬂma ve e¤itim durumu
Annelerin yaﬂlar› 22 ile 48 aras›nda de¤iﬂiyordu ve ortalama yaﬂ 33’tü. Annelerin
ço¤unlu¤u (% 44) lise mezunu idi (Bkz Tablo 4).

Tablo 4
Annelerin E¤itim Durumunun Da¤›l›m›

Okuma yazma biliyor
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
TOPLAM

Say›
2
33
15
44
6
100

Yüzde
2.0
33.0
15.0
44.0
6.0
100.0

Annelerin % 21’i ﬂu an çal›ﬂmaktayd›, % 27’si ise önceden bir iﬂte çal›ﬂm›ﬂ olup ﬂu an
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çal›ﬂm›yorlard›. ﬁu anda çal›ﬂan annelerin %57’si vas›fl›, % 42’si de vas›fs›z iﬂçi olarak
çal›ﬂmaktayd›. Araﬂt›rma esnas›nda çal›ﬂan annelerin e¤itim durumlar›na göre çal›ﬂma
statüleri Tablo 5’de verilmiﬂtir.

Tablo 5
E¤itim Durumlar›na Göre ﬁu Anda Çal›ﬂan Annelerin ‹ﬂ Da¤›l›m›
Vas›fl›
Say›
0
2
0
7
3
12

Okuma yazma biliyor
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
TOPLAM

Vas›fs›z
Yüzde
0.0
16.7
0.0
58.3
25.0
100.0

Say›
1
1
2
5
0
9

Yüzde
11.1
11.1
22.2
55.6
0
100

Yaﬂ aral›¤› 28 ile 52 aras›nda de¤iﬂen babalar›n ortalama yaﬂ› 38’di. Babalar›n ço¤unlu¤u (%47) lise mezunu idi (Bkz. Tablo 6). Babalar›n %82’si çal›ﬂmakta olup, çal›ﬂanlar›n %72’si vas›fl›, % 18’i vas›fs›z iﬂçi olarak hayat›n› kazanmaktayd›. Çal›ﬂan
babalar›n %10 ise iﬂ sahibi idi. E¤itim durumlar›na göre babalar›n iﬂ statüleri Tablo
7’de verilmiﬂtir.

Tablo 6
Babalar›n E¤itim Durumunun Da¤›l›m›

Okuma yazma biliyor
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Bilinmiyor

Say›
1
26
10
47
9
7

Yüzde
1.0
26.0
10.0
47.0
9.0
7.0

TOPLAM

100

100.0

Tablo 7
E¤itim Durumlar›na Göre Baba ‹ﬂ Da¤›l›m›

Okuma yazma biliyor
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
TOPLAM

Say›
0
1
2
4
0
7

‹ﬂsiz
Yüzde
0.0
14.3
28.6
57.1
0.0
100.0

Vas›fs›z
Say›
Yüzde
0
0.0
7
46.7
2
13.3
5
33.3
1
6.7
15
100.0

Vas›fl›
Say›
Yüzde
1
1.7
16
27.1
5
8.5
30
50.8
7
11.9
59
100.0

‹ﬂ Sahibi
Say›
Yüzde
0
0.0
2
25.0
1
12.5
4
50.0
1
12.5
8
100
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Ailelerden sadece ikisi boﬂanm›ﬂ ailelerdi. Araﬂt›rmaya kat›lan annelerin büyük bir
ço¤unlu¤u (%91) ilk defa AÇEP’e kat›l›yordu. %9’u ise daha önceki y›llarda büyük çocuklar› için ayn› Program’a devam etmiﬂti. Örneklemde bulunan annelerin Program’a
birlikte kat›ld›¤› çocuklar›n›n anaokuluna gidip gitmedi¤i araﬂt›r›ld›¤›nda %72’sinin en
az bir y›l anaokuluna gitmiﬂ oldu¤u, %7’sinin ise anaokulu ça¤›ndan önce bir oyun
grubuna kat›lm›ﬂ oldu¤u görüldü. Örneklemdeki annelerin Program’a kat›lan çocuklar›n›n 45’i k›z, 55’i erkekti.
Örneklemde ülkeler aras› farkl›l›klar
Annelerin e¤itim durumlar› ülkelere göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Bahreyn (%65) ve Türkiye’de (%60) annelerin büyük ço¤unlu¤unun lise mezunu oldu¤u görülürken, Suudi
Arabistan’da annelerin büyük ço¤unlu¤unun (%60) ilkokul mezunu oldu¤u görülmektedir. ‹sviçre ve Belçika’da ise annelerin ço¤unlu¤u ya ilkokul ya da lise mezunudur
(Bkz Tablo 8) .

Tablo 8
Ülkelere Göre Annelerin E¤itim Durumlar›n›n Da¤›l›m›

Belçika
‹sviçre
Bahreyn
Türkiye
Suudi
Arabistan

Okuma Yazma
Biliyor
Say› Yüzde
1
5.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1

5.0

‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Toplam
9
45.0
3
15.0
7
35.0
0
0.0
20
7
35.0
3
15.0
8
40.0
2
10.0
20
0
0.0
4
20.0
13
65.0
3
15.0
20
5
25.0
2
10.0
12
60.0
1
5.0
20
12

60.0

3

15.0

4

20.0

0

0.0

20

Örneklemde babalar›n e¤itim durumlar› ülkelere göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda annelerinkine
yak›n bir tablo görülmektedir. Yine Suudi Arabistan’da babalar›n büyük ço¤unlu¤u
(%80) ilkokul mezunu iken Türkiye’ de %50’si, Bahreyn’ de %83.3’ü, ‹sviçre’de %63’ü
ve Belçika’ da %56.2’si lise mezunudur (Bkz Tablo 9).

Tablo 9
Ülkelere Göre Babalar›n E¤itim Durumlar›n›n Da¤›l›m›

Belçika
‹sviçre
Bahreyn
Türkiye
Suudi
Arabistan

44

Okuma Yazma
Biliyor
Say› Yüzde
0
0
0
0
0
0
0
0
1

5.0

‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Toplam
4
25.0
3
18.7
9
56.3
0
0
16
1
5.3
2
10.5
12
63.2
4
21.0
19
0
0
1
5.6
15
83.3
2
11.1
18
5
25.0
2
10.0
10
50.0
3
15.0
20
16

80.0

2

10.0

1

5.0

0

0
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‹sviçre, Belçika ve Bahreyn’ de annelerin büyük ço¤unlu¤u (%55) ﬂu an çal›ﬂ›yor ya da
daha önceden çal›ﬂm›ﬂ iken, Türkiye ve Suudi Arabistan’da annelerin büyük
ço¤unlu¤unun (%65) hiçbir iﬂ tecrübesi yoktu. En fazla ﬂu anda çal›ﬂan anne ‹sviçre
(%40) ve Bahreyn’de (%30) bulunmaktad›r. Di¤er ülkelerde %10 oran›nda çal›ﬂan
anne vard›r. Belçika’daki çal›ﬂan annelerin %66’s› vas›fs›z iﬂçi olarak çal›ﬂ›rken
‹sviçre’deki çal›ﬂan annelerin %62’si vas›fl› iﬂçi olarak çal›ﬂmaktad›r. Bahreyn ve
Türkiye’de ise vas›fl› ve vas›fs›z olarak çal›ﬂan annelerin oran› yar› yar›yad›r. Suudi
Arabistan’da ise ﬂu an çal›ﬂan annelerin tümü vas›fs›z iﬂçi olarak çal›ﬂmaktad›r.
Ülkelere göre annelerin çal›ﬂmaya baﬂlama zamanlar› da farkl› idi. Belçika’da anneler
evlendikten sonra, Bahreyn’de ise evlenmeden önce çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›.
Yüzdelere bakt›¤›m›zda Belçika’da daha önceden çal›ﬂm›ﬂ ya da ﬂu an çal›ﬂan annelerden %77.7’si çal›ﬂmaya evlendikten sonra baﬂlam›ﬂken, Bahreyn’deki daha önceden
çal›ﬂm›ﬂ ya da ﬂu an çal›ﬂan annelerin %72.2’si iﬂe evlenmeden önce baﬂlam›ﬂlard›.
‹sviçre, Türkiye ve Suudi Arabistan’da ise evlendikten sonra veya evlenmeden önce iﬂe
baﬂlayan annelerin say›lar› aras›nda bir fark görülmemektedir (Bkz Tablo 10).

Tablo 10
Ülkelere Göre Annelerin ‹ﬂ Baﬂlang›c›n›n Da¤›l›m›
Evlenmeden Önce
Say›
Yüzde
2
22.2
4
44.4
8
72.7
3
50.0

Belçika
‹sviçre
Bahreyn
Türkiye
Suudi
Arabistan

3

Evlendikten Sonra
Say›
Yüzde
7
77.8
5
55.6
3
27.3
3
50.0

60.0

2

Toplam
9
9
11
6

40.0

5

Belçika’da babalar›n %44.4’ü, Bahreyn’de %53.3’ü, Türkiye’de %60’›, Suudi Arabistan’da %70’i ve ‹sviçre’de ise %95’i vas›fl› iﬂçi olarak çal›ﬂmaktad›r. Vas›fl› iﬂçi olarak
çal›ﬂan babalar›n oran› en az Belçika’da olmakla beraber, Belçika’da babalar›n %33’ü
ﬂu an hiçbir iﬂte çal›ﬂmamaktad›r (Bkz Tablo 11).

Tablo 11
Ülkelere Göre Baba ‹ﬂ Da¤›l›m›
‹ﬂsiz
Belçika
‹sviçre
Bahreyn
Türkiye
Suudi
Arabistan

Say›
6
0
1
1
0

Yüzde
33.3
0
6.7
5.0
0

Vas›fs›z
Say›
Yüzde
2
11.1
1
5.0
5
33.3
3
15.0
4

20.0

Vas›fl›
Say›
Yüzde
8
44.5
19
95.0
8
53.3
12
60.0
14

70.0

‹ﬂ Sahibi
Say›
Yüzde Toplam
2
11.1
18
0
0
20
1
6.7
15
4
20.0
20
2

10.0

20

45

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd

3/17/10

1:35 PM

Page 46

Örneklemdeki ailelerin ﬂehirleraras› ya da ülkeleraras› göç edip etmedikleri bulunduklar› ülkelere göre de¤iﬂmektedir. Belçika, ‹sviçre ve Suudi Arabistan’da mülakatlar Türk
anneler ile yap›ld›¤›ndan bu ülkelerde örneklemde yer alan annelerden ikisi d›ﬂ›nda
hepsi Türkiye’den yaﬂad›klar› ülkeye göç etmiﬂlerdi. Türkiye’de annelerin %75’i ve
Bahreyn’de ise annelerin %55’i ﬂu anda yaﬂad›klar› ﬂehirlere baﬂka bir ﬂehirden göç
etmiﬂlerdi. Türkiye’de örneklemde yer alan sadece bir anne, Bahreyn’de ise iki anne
bulunduklar› ülkeye farkl› bir ülkeden gelmiﬂlerdi.
Ülkelere göre evde yaﬂayan toplam kiﬂi say›s› ve çocuk say›s› farkl›l›k göstermektedir.
Evde yaﬂayan çocuk say›s› Bahreyn ve Suudi Arabistan’da ortalama 3 iken, Belçika,
‹sviçre ve Türkiye’de ortalama 2’dir. Evde yaﬂayan toplam kiﬂi say›s› Bahreyn’de ortalama 7-8 ve Suudi Arabistan’da ortalama 5-6 iken, Belçika, ‹sviçre ve Türkiye’de ortalama 4’tür.
Örneklemde Program’a anneleriyle birlikte kat›lan çocuklar›n cinsiyetleri aç›s›ndan
ülkeler aras› farkl›l›¤a bak›ld›¤›nda, ‹sviçre’de erkek çocuklar› örneklemin %65’ini, Suudi
Arabistan’da %60’›n›, Türkiye’de %55’ini oluﬂtururken Bahreyn’de k›z ve erkek say›lar›n›n birbirine eﬂit, Belçika’da ise k›z çocuklar›n›n oran›n›n daha fazla oldu¤u görülmektedir (%55) ( Bkz. Tablo 12).

Tablo 12
Ülkelere Göre Program’a Kat›lan Çocu¤un Cinsiyeti
K›z
Belçika
‹sviçre
Bahreyn
Türkiye
Suudi
Arabistan
Toplam

Erkek

Say›
11
7
10
9

Yüzde
55.0
35.0
50.0
45.0

Say›
9
13
10
11

Yüzde
45.0
65.0
50.0
55.0

8
45

40.0
45.0

12
55

60.0
55.0

Toplam
20
20
20
20
20
100

Örneklemde anneleriyle birlikte Program’a kat›lan çocuklardan sadece ‹sviçre’de yaﬂayan çocuklar›n %7’si anaokulu ça¤›ndan önce bir oyun grubuna kat›lm›ﬂlard›r. Program’a kat›lan çocuklar›n anaokuluna kat›l›m oranlar›na bak›ld›¤›nda ülkeler aras› bir fark
görülmektedir. ‹sviçre, Belçika ve Bahreyn’de çocuklar›n %95’i en az bir y›l bir anaokuluna devam etmiﬂken, Türkiye’de çocuklar›n %60’›, Suudi Arabistan’da ise sadece %10’u
en az bir y›l bir anaokuluna devam etmiﬂlerdir.
I

Ölçek

Veriler derinlemesine mülakatlarla topland›. Mülakat 73 sorudan oluﬂuyordu. Sorular›n
s›ras› ve içeri¤i belli olup hepsi de aç›k uçlu sorulard›. Mülakatta farkl› bölümler vard›.
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Bu bölümler, Program’›n anne üzerindeki etkileri, annenin Program’a kat›lmaya karar
verdi¤i an ile kat›ld›¤› süreye kadar yaﬂad›klar›, Program’la ilgili düﬂünceleri, Program’a
devam ederken yaﬂad›klar› (grup içinde, ö¤retmenle, ZEP yaparken), ald›¤› bilgilerle
ilgili düﬂünceleri ve son olarak yurt d›ﬂ›nda yaﬂayanlar için bu program›n yurt d›ﬂ›na
özel kazançlar› idi (Bkz Ek 1) .
Sorular›n yaz›lmas› tamamland›ktan sonra pilot uygulamalara baﬂland›. Üç farkl›
aﬂamada pilot çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirildi. Pilot çal›ﬂmalar as›l mülakatlar› yapacak kiﬂiler
taraf›ndan yap›ld›. Hem mülakatç›lar e¤itilmiﬂ, hem de mülakatlar›n pilot çal›ﬂmalar›
yap›lm›ﬂ oldu.
Pilot çal›ﬂmalar› süresince mülakat üç defa de¤iﬂti ve son halini ald›. Her anne ile birebir mülakatlar ço¤unlukla annelerin evlerinde yap›ld›. Say›s› çok az da olsa evde
mülakat yap›lamayacak engeli olan annelerle mülakatlar, program›n yap›ld›¤› yerlerde
yap›ld› (dernek binas›, okul ya da Suudi Arabistan’da oldu¤u gibi E¤itim Ateﬂeli¤i).
Mülakatlar›n uygulamalar› 1.5-2.5 saat aras›nda de¤iﬂiyordu. Mülakatlar›n tümü teybe
kay›t edildi.
I

Süreç

Araﬂt›rman›n haz›rl›klar› alt› ay sürdü. Mülakat sorular›n›n yaz›lmas›, sahaya ç›kmadan
sorular›n denenmesi ve mülakatç›larla birlikte pilot çal›ﬂmalara baﬂlanmas› bu haz›rl›k
aﬂamas›n› oluﬂturuyordu. Veri toplamaya ilk olarak Belçika ve Türkiye’de baﬂland›.
Daha sonra ‹sviçre ve Bahreyn geldi. En son Suudi Arabistan’da veriler topland›. Veri
toplama Bahreyn ve Türkiye hariç on beﬂ gün sürdü. ‹ki mülakatç› günde iki mülakat
yapt›. ‹stanbul ve Bahreyn’de tek mülakatç› vard› ve veri toplama bir ay sürdü. Veri
toplanmas› bittikten sonra tüm mülakatlar teyplerden deﬂifre edildi ve analizler
baﬂlad›.
I

Analiz

Her ülkenin mülakatlar› tek tek okunarak anlaml› temel katogoriler oluﬂturuldu. Daha
sonra bu katogorileri yans›tan veriler o kategori baﬂl›¤› alt›nda topland›. Bu beﬂ ülkede
ve 100 anne için yap›ld›. Daha sonra veriler okunarak temel kategorilerde de¤iﬂiklik
yap›ld› ve alt kategoriler geliﬂtirildi. Her ülkenin mülakatlar› iki turda kodland›ktan
sonra tüm ülkelere bak›larak verilerin hangi temel sorulara cevap verece¤i ile ilgili
çal›ﬂma baﬂlat›ld›. Eﬂ zamanl› olarak araﬂt›rman›n kavramsal çerçevesi oluﬂturuldu ve
temel kategori ve alt kategoriler bu çerçeveye cevap verip vermedi¤i göz önüne
al›narak tekrar gözden geçirildi ve de¤iﬂtirildi. Daha sonra bu çerçeve kapsam›nda
ülkelerin verileri bir araya getirilerek analizin son aﬂamas›na gelindi.
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SONUÇLAR
Araﬂt›rman›n sonuçlar› temel ve alt kategoriler alt›nda verilmiﬂtir. Alt kategorilerin alt›ndaki verilerin her ülkeyi örneklemesine önem verilmiﬂtir. Ancak, o kategorinin alt›nda bir
ülkeye ait veri yoksa o ülke ile ilgili veri al›nmam›ﬂ demektir. E¤er alt kategorilerin alt›nda
ayn› ülkeden birden fazla veri varsa o ülke ile ilgili alt kategorinin farkl› boyutlar› aç›s›ndan
veri al›nm›ﬂ demektir.
I

Anne Çocuk E¤itim Program›’na Kimler Kat›l›yor?

Anne Çocuk E¤itim Program›’na kimler kat›l›yor sorusuna cevap bulmak araﬂt›rman›n
temel sorular›ndan bir tanesi idi. Niceliksel araﬂt›rma sonuçlar› Program’›n iﬂledi¤ini ve
etkili oldu¤unu gösteriyordu. Ancak, Program’a hangi özellikteki kiﬂilerin kat›ld›¤› ya da
Program’›n kimler için etkili oldu¤u ile ilgili demografik bilgilerin d›ﬂ›nda bilgi yoktu.
Halbuki bir müdahale program›n›n hangi özellikteki insanlar için etkili oldu¤u önemli
bir bilgidir.
Program kimler için etkili oluyor sorusunun cevab› için Program’a kat›lanlar›n söylemlerinde “Neden kat›ld›klar›n›n?” ve “Kat›lmadan önce neler yaﬂad›klar›n›n?” incelenmesi hedeflendi. “Neden kat›ld›klar›?” dört farkl› kategoride toplanabildi. “Program’a
kat›lmadan önce yaﬂad›klar›” ise eﬂten ve çevreden ald›¤› olumlu ve olumsuz tepkiler,
bu tepkilerle ilgili annenin düﬂünceleri ve davran›ﬂlar› ile yans›t›lmaya çal›ﬂ›ld›.
I

Kat›lma Nedenleri

Anne AÇEP’e
neden kat›l›yor?

Çocu¤unu
daha iyi
yetiﬂtirmek için

Daha
donan›ml›
olmak için

‹ﬂ imkan›
elde edebilmek
için

Zaten aile
merakl› oldu¤u
için

Anneler söylemlerinde Program’a kat›lma nedenlerini “çocuklar›n› daha iyi yetiﬂtirme”,
“çocuk yetiﬂtirmek için daha donan›ml› olma”, “program›n iﬂ imkan› yaratmas›” ve
“kendisinin zaten merakl› olmas›” ﬂeklinde s›ralad›. Çocuklar›n› daha iyi yetiﬂtirme ve
donan›ml› olma arzusu tüm ülkelerde en önemli ve en çok belirtilen Program’a kat›lma
nedeniydi.
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Çocu¤unu daha iyi yetiﬂtirmek için
- Bu Program’a baﬂlarken ben kendim için gitmedim zaten. Çocu¤umu düﬂünerek gittim.
Ben çocu¤umu hep böyle üst seviyelerde görmek istiyorum. Zihinsel olarak hep desteklemek istiyorum. Kendimi daha iyi yetiﬂtirebilece¤imi, çocuklar›ma çok daha fazla yard›mc›
olabilece¤ime inand›¤›m için böyle bir ﬂeye kat›ld›m. (19.tür)
- Çocuklar›m›z bizim için çok önemli. Yani onlar› iyi yetiﬂtirmek her ﬂeyden önce. Gerçekten
her ﬂey ailede bitiyor, her ﬂey anne babada bitiyor. Yani çocuk model olarak, örnek olarak
ailede anneyi, babay› al›yor. (15.isv)
- Ben zaten çocu¤umu e¤itmek amac›nla girmiﬂtim oraya, kendim için bir ﬂey düﬂünmüyordum. Çünkü o Açev, anne çocuk e¤itimi, yani annenin çocu¤unu e¤itmesi. Fakat öyle,
öyle devam ediyor ki, çocu¤u e¤itirken anne kendi, kendi eksikliklerini de görüyor ve kendini de e¤itmesini çaba gösteriyor. (5.bel)
- Gidiﬂimin amac› çocuklard›. Gidiﬂimde herﬂey bana yarayacakt›. Daha çok h›rsland›m bir
ﬂey için gittim ama iki ﬂey kazand›m. Bir ﬂey de¤il yani hem kendim için hem çocu¤um için
çok. (15.bah)
- Ben de iﬂte biraz çocu¤uma katk› olsun, bir ﬂeyler verebileyim. Çocuklara bir ﬂey verebilmek
için, kendi ad›ma da de¤iﬂiklik oldu, aile bireyleri için, eﬂim için, benim için. Bunlar› beklemiyordum kesinlikle. Çocu¤uma e¤itim veriyorum ben. Yani çocu¤um bence
büyüdü¤ünde diyecek ki “‹yi ki de annem ö¤retmiﬂ” Çocu¤umun okumas›n› istiyorum,
e¤itim, yani çocu¤umun her ﬂeyi bilmesini istiyorum hayatta kesinlikle. (11.sar)
Daha donan›ml› olmak için
- Hep kendimde bir eksiklik hissediyordum. Tam annelik yapam›yorum diye. Annelik sevgi
bütün annelerde bütün canl›larda var ama bilgisiz yapmak var, bir ﬂeyi bilerek yapma var.
Hep ben çocuklar›ma her ﬂeyin en iyisini yapma peﬂindeydim. Çocuklar›ma daha ne yapabilirim, oydu benim oradan beklentim. (12.tür)
- Eksiklerimin olabilece¤ini düﬂündüm. Benim bildi¤im bana yeter düﬂüncesinin yanl›ﬂ
oldu¤unu düﬂündüm. Eksikliklerimi görmek ve kendimi daha iyi nas›l anne olabilirim,
çocu¤uma daha nas›l yararl› olabilirimi görmek için, kendimdeki eksiklikleri tamamlamak
için dedim. (15.isv)
- Asl›nda hep hayalimdi yani çocu¤umla her zaman uzlaﬂan bir anne olmak istemiﬂimdir,
onu her zaman her konuda en az›ndan onun bana gelip bir ﬂeyi s›k›lmadan çekinmeden
korkmadan rahatça anlatabilece¤i bir annesi olmak istemiﬂimdir her zaman. Yani
normalde de böyle bir anne olmak istiyordum. Açev bunu daha çok destekledi. Az çok
içeri¤ini bildi¤im için hani Açev’in çocu¤umun geliﬂmesiyle ilgili çok yard›mc› konular
ö¤renece¤imi biliyordum. Yani yanl›ﬂ bildi¤im, do¤ru bildi¤im do¤rular yanl›ﬂ bildi¤im
do¤rular› çözüme ulaﬂt›raca¤›m› biliyordum. Dedi¤im gibi bir insana bir ﬂeyi ö¤retmek, bir
ﬂeyi duymaktan ziyade bunun bir kitab›n› bir ansiklopedisini, bir e¤itmenini gördü¤ünüz
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zaman daha çok inan›yorsunuz baz› ﬂeylere evet bu kural bu diyorsun. (8.bel)
- Bu program› ilk duydu¤umda kesinlikle bu program›n annenin çocuklar›na olan
davran›ﬂlar›yla ilgili oldu¤unu anlad›m. Özellikle bizim hayat›m›zda çok yanl›ﬂ üsluplar var
ama bunun fark›nda de¤iliz, hissetmiyoruz da. Ben oturup düﬂündü¤ümde yapt›¤›m›z ve
mücadele etti¤imiz hata ne, bunu ö¤renmek istedim. Ve bu program›n bizi uyand›raca¤›n›
hissettim. Asl›nda bizim önem vermedi¤imiz ﬂeylerin ne kadar önemli oldu¤unu anlatacakt›. (3.bah)
- Biz kendimiz eskiden çok farkl› koﬂullarda yetiﬂtik, ﬂu anki çocuklar›m›z çok daha farkl›
koﬂullarda yetiﬂiyor. Ama daha güzel bir anne olabilmek istiyorum ben, daha iyi bir anne
olmak istiyorum, onlar› anlayabilen, onlar›n hep yan›nda olmak istiyorum. Çocuklar›m›z›
daha iyi geliﬂtirelim; biz geliﬂmedik, biz eksik kald›k. (1.sar)
‹ﬂ imkan› elde edebilmek için
- Hani ileride bu kursa kat›ld›¤›n takdirde kreﬂ ö¤retmenli¤i falan olur ya insan›n baﬂ›na ne
gelece¤ini bilemezsiniz ‹leride her ﬂey olabilir mecbur kal›rsam öyle bir ﬂey de yapabilirim.
(6.tür)
- Program›n verdi¤i diploma. Çok büyük ölçüde de¤iﬂtirdi ve verdi¤imiz diplomay› kabul
ettiler ve çal›ﬂmaya baﬂlad›m. (10.bah)
- Dedi¤im gibi çal›ﬂmak istiyorum. Bu hangi alanda olur bilmiyorum, belki bir kreﬂte, belki
anaokulunda ne bileyim, ona göre davran›ﬂlarda bulunay›m. Benim çocuklarla çok büyük
bir problemim yok. Ya da ﬂöyle söyleyeyim, kendi çocuklar›m d›ﬂ›ndaki çocuklarla iletiﬂim
problemim yok. (13.sar)
Aile merakl› oldu¤u için
- Dedi¤im gibi zaten ben mesela bu tip ﬂeylere önem veririm; Türkiye’de ald›¤›m e¤itim,
ailemde gördü¤üm ailemin bana verdi¤i önem bunlara sebep oluyor. Çevremizde görüyordum daha bask›c› aileler, özellikle k›z çocuklar›na daha az önem veriliyordu, okula gönderilmiyordu. Bunlar sebep olmuﬂtur böyle düﬂünmeme. ‹yi ki öyle bir e¤itim alm›ﬂ›m ve
çevrem de bilir benim öyle ﬂeylere önem verdi¤imi, tuttu¤umu koparaca¤›m›, kafama
koydu¤um birﬂeyi yapaca¤›m› bilir yani çevrem de, etrafim da bilir bu tip ﬂeylere önem
verdi¤imi. (3.bel)
- Hep çocuklar›mla e¤itmek okutmak yani e¤itimim eksik oldu¤u için hep u¤raﬂ›rd›m onlarla. Zorlanmad›m zaten yani merakl›yd›m; bir de önceden çocuk büyüttü¤üm için bilgi
sahibiydim zaten, merakl› oldu¤um için fazla zorlanmad›m, onun için eksikleri yapt›m.
(11.bel)
Program’a kat›lan annelerin program öncesinde de¤iﬂime aç›k oldu¤u görülüyor. Bu
aç›kl›k iki nedenden kaynaklan›yor. Anneler çocuklar›n› daha iyi yetiﬂtirmek istiyorlar.
Çocuklar›n› daha iyi yetiﬂtirmek için de kendilerinin de¤iﬂmesi gerekti¤ini hissediyor-
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Program De¤iﬂikli¤e Neden ve Nas›l Yol Aç›yor?

ZEP
uygularkenki
deneyimler
Çocuk yetiﬂtirme
tutumlar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Grup
sürecindeki
deneyimler
De¤iﬂim

Ö¤retmenle
ilgili deneyimler
Uygulamalar
s›ras›nda ald›¤›
geribildirimler ve
destek

‹çerikle ilgili ve
uygulama
s›ras›nda
deneyimler

Program›n anneler ve çocuklar, hatta ailedeki di¤er kiﬂiler üstünde de¤iﬂiklik yaratt›¤›
Program’› de¤erlendiren farkl› niceliksel araﬂt›rmalarla bulunmuﬂtur. Bu araﬂt›rma ile de
bir önceki bölümde paylaﬂ›ld›¤› gibi benzer etkiler bulundu. Ne oluyor da bu etki gerçekleﬂiyor? Bu bölümde bu soruyu annelerin söylemleri ile cevaplayaca¤›z. Söylemler
bize Program baﬂlad›ktan sonra birçok etkenin birlikte bu etkiyi yaratt›¤›n› yans›t›yor. Bu
etkenlerin baﬂ›nda annenin Program’a kat›l›rken ve uygularken yaﬂad›¤› deneyimler
geliyor. Bu deneyimlerin annenin ve annenin çevresindeki kiﬂilerin de¤i-ﬂiminde etkili
oldu¤u görülüyor. Annelerin ADP’e kat›l›rken yaﬂad›¤› “grup süreci” ve “ZEP’leri çocu¤u ile uygularken yaﬂad›klar› ve hissettikleri” ayr› ayr› de¤iﬂimi getiriyor. Uygulama
s›ras›nda en önemli etkenlerden bir tanesi de tabii ki “ö¤retmen”. Annenin ö¤retmenle etkileﬂimi ve iletiﬂimi de de¤iﬂikli¤e önemli bir katk› yap›yor. Bunun yan›nda, annenin Program’dan ö¤rendiklerinin iﬂine yarad›¤›n› gördü¤ü ya da uygularken olumlu sonuçlar ald›¤› zamanki duygu ve düﬂünceleri de de¤iﬂim sürecini getiriyor. Anne bu duygu ve düﬂüncede iken çevresinden ald›¤› geribildirimler ve Program’a kat›labilmesi için
verilen destek bu süreci daha da kolaylaﬂt›r›yor. Anne Program’a kat›l›rken kendi yetiﬂtirilme yöntemleri ile Program’›n içeri¤ini karﬂ›laﬂt›r›yor. Benzerlikler ve farkl›l›klar Program’› uygulamas›na, dolay›s› ile de¤iﬂimin yaﬂanmas›na önemli bir katk›da bulunuyor.
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Grup Süreci De¤iﬂime Nas›l Katk›da Bulunuyor?

Grup sürecinde anne kendini içinde bulundu¤u “gruba ait hissediyor”, “paylaﬂ›mlarda bulunarak rahatl›yor” ve di¤erlerinin “paylaﬂ›mlar›ndan da bir ﬂeyler ö¤reniyor ve
çocuk yetiﬂtirme yöntemlerinde do¤ruyu bulmaya çal›ﬂ›yor”. Kad›n di¤er anneleri dinledi¤inde yaﬂad›¤› sorunlar›n sadece kendinde olmad›¤›n› anlayarak “yaln›z olmad›¤›n›
görüyor”. Ayr›ca, kendisinin gruptaki di¤er anneler taraf›ndan dinlenmesi “kendisini
de¤erli hissettiriyor”. Bütün bunlar annenin “grup sürecinden keyif almas›n›” da sa¤l›yor.
Grup Aidiyeti ve Tak›m Hissi Yaratarak
- Bir aile gibi bir arkadaﬂ gibi olduk, demin de dedi¤im gibi. Arkadaﬂ olmuﬂtuk, sorular›m›z› soruyorduk, konuﬂuyorduk, sohbet ediyorduk birbirimizle, paylaﬂ›yorduk. Paylaﬂmay› ö¤rendik hani
çocuklar›m›z hakk›nda olsun, kendi hakk›m›zda olsun. Yanl›ﬂlar›m›z›, do¤rular›m›z› gördük. (3.tür)
- Bizi bir grup yapan hepimizin bence ayn› ﬂeyi paylaﬂmas›; konular›, hepimizin ayn›.
Aram›zda bir farkl›l›k yoktu. Hepimiz birbirimize benzedi¤imiz için mi diyebilirim art›k nas›lsa.
Konuﬂmalar›m›zdan, birlikte oldu¤umuzdan, ortak noktalardan. ‹yi anlaﬂt›¤›n› anlay›nca
bir grup ç›k›yor zaten (18.isv)
- Herkes ayn› ﬂeyi konuﬂuyordu, çocuk hakk›nda konuﬂuyordu herkes o yüzden herkes kendini çok rahat ifade ediyordu. Hatas› olan hatas›n› görüyordu olmayan olmayan›n› anlat›yordu ona göre yorum yap›l›yordu. Güzeldi. Hepimizin problemi, burada yaﬂayanlar›n
herkesin problemi hep bu yani arada kalmak. Eﬂleriyle aileleriyle arada kal›yorlar, eﬂler de
aileler de arada kal›yorlar ve kendi sinirlerini çocuklar›ndan ç›kar›yorlar. Onlarla da ayn›
ﬂeyi konuﬂuyorduk. Problemler hep ayn›yd›. O problemler yak›nlaﬂt›rd›. Ortak sorun da
çocuktu, yani çocu¤a gereken ilgiyi verememek neler yapmam›z gerekti¤ini bilememekti.
Nas›l davranmam›z gerekti¤ini bilememekti. (1.bel)
- Orda zaten ister istemez bir aidiyet gibi görüyorsun. Onlar seni tan›yor, sen onlar›
tan›yorsun. Herﬂeyiyle yani. Mesela biriyle benim 2-3 kere görüﬂmem var, orda aç›lam›yorsun ki, ama orada 2 haftadan sonra yani gayet serbesttik. Aç›labiliyordun, güven vard›.
Mesela ben bir arkadaﬂla iki üç defa görüﬂtüm, ona ben güvenemezdim o kadar ama
orada 2 haftadan sonra aﬂ›r› güven vard›. Kad›n dayan›ﬂmas› gibi bir ﬂeydi oras›. Tabi bir
arkadaﬂa güvenmem için en az bir sene samimiyetin olmas› laz›m, ama burada 2 haftadan sonra o ba¤ kuruldu zaten. (19.bel)
- En büyük dile¤im belki de bu Program’a kat›lmakt›, annelerle bir çok insanla ayn› ortamda olabilmekti ve oldum. Orda bir sürü anne vard›. Hepimizin sorunlar› ayn›yd›.
Hedeflerimiz ayn›yd›. Problemlerimiz ayn› oldu¤undan dolay› birbirimize karﬂ› nas›l
davranaca¤›m›z› anl›yorduk. Yani bu Program’a kat›lmakla bu deneyimi yaﬂamak çok
güzeldi. Birbirimizi tutuyorduk ve özlüyorduk. (3.bah)
- Anlat›lan konulardan inan›n birbirimizi çok iyi anlad›k. Ço¤unun çocuklar› yaﬂ›t say›l›rd›
bizim çocuklar›m›zla. Yani anlatt›klar› ﬂeyi ben yaﬂar gibiydim, onun için yak›n hissettim
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kendimi. Art›, insanlar samimiydiler. Yaﬂad›klar› benim yaﬂad›klar›ma yak›n ﬂeylerdi. Onun
için birbirimizi çok iyi anl›yorduk. O konuda gerçekten anlama sorunumuz yoktu, anlayabiliyorduk. Evet, iyi bir grup oldu¤unu düﬂünüyorum. (14.sar)
Rahatlama ve Psikolojik Destek Yaratarak
- Oraya gitti¤imde, rahatl›yordum. Yani terapi gibi oluyordu oraya gitti¤imde. Oraya
gitti¤imde kendim oldu¤umu falan ö¤rendim, ama nas›l diyeyim, çok sosyal olan bir aileden geldim ben, yetiﬂme tarz›m çok farkl›yd›. O yüzden buraya gelince daha farkl› oldu ve
oraya gitti¤imde rahatl›yordum. Konuﬂuyorduk arkadaﬂlarla, de¤iﬂik farkl› toplumlardan
gelen arkadaﬂlar›m oldu. Onlarla falan çok iyi zaman geçiriyordum. Bana en büyük ﬂeyi
terapi gibi olmas›yd›. (20.tür)
- Çok etkiledi. Çok yani nas›l desem bilmiyorum, psikiyatri gibi birﬂey oldu. Önceden
dedi¤im gibi hani çok sinirli, hemen çocuklar›n her birﬂeyine k›zan sab›rs›z, yani öyle bir
insand›m. Buraya gelince çok rahatl›yorum. Beyime de söylüyorum. O da fark›na vard›. Çok
faydas›n› gördüm Allah raz› olsun. Konuﬂmalar çok rahatlat›yor. Çocu¤un davran›ﬂlar›
hakk›nda olsun, ne bileyim, diyorum yani, burada 2-3 hafta tatil oldu¤u zaman benim o
sab›rs›zl›¤›m yine baﬂl›yor. Nihayet yine baﬂl›yor diyorum. Buraya baﬂlay›nca art›k bir
rahatlama oluyor. Eve çok sevinçli gidiyorum. Rahatlam›ﬂ bir ﬂekilde gidiyorum. (11.isv)
- Program’da, önce çocuklardan konuﬂurduk, sonra iﬂte kad›nlar olarak da konuﬂuyorduk
o zaman. Yani her ﬂekilde nas›l diyeyim cinselli¤imize kadar bunu biz konuﬂtuk. Çünkü
herkes birbirinden saklay›p yani konuﬂamad›¤›m›z ﬂeyleri konuﬂmaya baﬂlad›k. Çünkü
bunda da ay›p yok. Bilmedi¤imiz ﬂeyleri, bir psikologa gidip yani tamamen anlatamazs›n,
anlatsan da zaten anlamazs›n yani. Çünkü hep yabanc› olduklar› için. Bu Program’da
zaten nas›l diyeyim, bu Program beni bu kadar rahatlatt›. (18.bel)
- Ben bu Program’a kat›l›nca üstümdeki bask› gitti rahatlad›m. Evden ç›k›yorum. Eskiden
tüm gün evdeydim. D›ﬂar› ç›k›p insanlar› görünce psikolojik olarak rahatl›yorsun. Farkl› insanlarla sohbet ediyorsun. Toplant›lar beni çok etkiledi ve rahatlatt›. Ö¤retmenin söyledi¤i her
ﬂeyi not ettim ve hala okuyorum. Eve döndü¤ünde için rahat dönüyorsun. Yani programdan döner gibi de¤il. S›k›lm›yorduk çünkü. (17.bah)
- Grup toplant›s› olmas› çok faydal›. Annelerin konuﬂmas› faydal› oluyordu, çok da psikolojik bence iyi bir iletiﬂim oluyordu. Çünkü burada kimseyle konuﬂam›yorsun. Hiçbir iletiﬂim
kuram›yorsun, hiçbir sosyal faaliyetin yok burada. O yüzden bu çok iyiydi, bu aç›dan da
çok iyi oldu. Yani tüm ailelerle konuﬂuyorsun, tan›mad›¤›n kiﬂileri tan›yorsun. Buras› bizim
için terapi gibi geliyor, annelerle konuﬂuyorsun, anneler dertlerini aç›yor, söylüyorlar “‹ﬂte
o¤lum ﬂöyle yapt› k›z›m ﬂöyle yapt›. ﬁöyle oldu ﬂöyle davrand› vs.” Bence çok iyi. (17.sar)
Paylaﬂma ve Paylaﬂ›rken Do¤ruyu Bulma Ortam› Sa¤layarak
- Arkadaﬂ›n sorunu varsa söylüyordu. Konuﬂuluyor ö¤retmen cevapl›yordu. O ﬂekilde bir
ﬂey ö¤renebiliyorduk mesela böyle sorunlar›m›z› paylaﬂaraktan. Karﬂ›l›kl› birbirimize destek
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olaraktan. Ortam›n rahat olmas›, soru cevap olmas›. Kendimizi rahat bir ortamda
oldu¤umuz zaman daha iyi ifade edebiliyor olmam›z. Tabii ki mesela bazen ben söylemeden benim sorumu baﬂka bir arkadaﬂ soruyordu. Ayn› sorunu o da yaﬂ›yordu. Ben soram›yorsam o soruyor, o ﬂekilde faydalanabiliyorum. (19.tür)
- Herkesin bir fikri var, tabii ki hiç ummad›¤›n›z bir kiﬂiden çok güzel bir fikir alabiliyorsunuz.
Sorunlar›n› anlat›rken mesela benim yaﬂamad›¤›m bir sorun o anda benim yaﬂamayaca¤›m
anlam›na gelmiyor. Yaﬂamad›¤›m bir sorunu anlatt›klar›nda çözümünü konuﬂuluyordu. O
da benim kafama tabii giriyordu o anda. O yüzden ben o sorunla baﬂka bir zaman bir yerde
karﬂ›laﬂt›¤›mda çözdüm. Oradan direk bana, o yüzden hoﬂuma gitti yani farkl› farkl› sorunlar benim akl›ma gelemeyecek sorunlar baﬂka velilerden, benim sorunlar›m onlarda yoktu.
Herkes kendi sorunlar›n› söylerken çözümünü bulurken bir sürü sorunun çözümünü bulmuﬂ
olduk yani. Evet, mesela onlar›n büyük çocuklar› vard›. Onlar›n mesela ergenlik
aﬂamalar›nda yapt›klar› hareketler falan, onlardan mesela faydaland›k. (17.tür)
- Çünkü baz› anneler çocuklar›yla uygulad›klar›nda, neler yaﬂad›klar›n› gelip orada
paylaﬂ›yorlard› bizimle. Ve bu bana kolayl›k sa¤l›yordu. Çocu¤uma uygulad›¤›mda ne tepki
al›r›m nas›l davranmam gerekir. Bu bana yard›mc› oluyordu, baﬂka annelerin yaﬂam›ﬂ
olduklar›n› anlatmalar› bana yard›mc› oluyordu. (20.isv)
- Ben bu kursta ö¤rendiklerimin d›ﬂ›nda oradaki annelerin de vermiﬂ olduklar› örneklerden
de çok ﬂey kazand›m. “Aa, evet, bak bunu ben de böyle yapabilirim” dedi¤im baz› ﬂeyler
oldu. Eve gelip uygulad›¤›m baz› noktalar da oldu. O anlamda çok bana katk›s› oldu.
Sadece ö¤rendi¤imiz konular anlam›nda de¤il, oradaki annelerin “Benim evimde ﬂunlar
yaﬂan›yor” ya da “Ben k›z›mla, o¤lumla ﬂunlar› yaﬂ›yorum.” ya da “Eﬂimle ﬂunlar›
yaﬂ›yorum ﬂu konuda, ama biz böyle bir karar ald›k” deyip, “Aa, evet bak bunlar› biz de
yaﬂ›yoruz, bunu ben de yapabilirim.” dedi¤im birçok nokta oldu. (15.isv)
- Mesela ﬂöyle, ben bir ﬂey anlat›rken öteki anne diyor ki hani öyle yapt›n diyor mesela,
baﬂka anne de diyor ki ben bu ﬂekilde yapm›yorum. Bu ﬂekilde yap›yorum diye hani kafama
dank eden ﬂeyler oldu. Etkilendim. Yani bazen o¤luma ba¤›r›p ça¤›rd›¤›m da ne gere¤i
vard› ba¤›r›p ça¤›rman›n. Bak bu kad›n›n üç tane çocu¤u var çocu¤uma ba¤›rm›yorum
diyor. “Benim bir tane çocu¤um var, haa haa avaz›m ç›kt›¤› kadar ba¤›r›yorum” dedim
hani kendi kendime aptal m›s›n deli misin ne yap›yorsun böyle falan diye yarg›lad›m kendimi hani. Onun yapt›¤› yerde hani üç çocu¤u oldu¤u yerde ben hani bir çocu¤a m› dünyay›
dar edece¤im gibisinden, böyle hatalar›m› gördüm. (6.bel)
- Mesela “Ben çocu¤umu dövmem diyordu hiç bir zaman da dövmedim” diyordu, beni etkiliyordu mesela o yapm›yorsa ben niye böyleyim acaba diyordum. Diyebiliyordum yani.
Ben kendimi rahats›z hissediyordum bende ne var ki ben çocuklar›ma karﬂ› niye böyle
davran›yorum. O da 4/4 lük de¤ildir, onlarda da huzursuzluk vard›r ya da onun da vard›r
sorunlar›, o kendini tutabiliyorsa ben niye olam›yorum diyordum. Ben niye böyleyim diyebiliyordum güzel örnekti mesela o. Benim yapmamam laz›m diyordum. Bende sorun çoktu
ama çocuklar›ma böyle davranmam› gerektirmiyordu. (17.bel)
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- Toplant› s›ras›nda herkesin bir yaﬂanm›ﬂl›¤› var, annelerin inatla olan tecrübeleri var o da
etkiledi tabi. Onlar›n yorumlar›n› ald›m, bak›ﬂ aç›lar›n› ve yararland›m. Ö¤rendiklerimi
uygulamaya çal›ﬂt›m. Orada oturuyorduk, konuﬂuyorduk. Sorunlar›m›z› söylüyorduk.
Çözüm yollar› ç›k›yor, onlar› uygulay›p herkes kendi fikirlerini yorumlar›n› söylüyordu.
Oradan biz yararlan›yorduk. Yani bize olumlu etkisi olurdu. (10.bah)
- ﬁimdi, her hafta bir ﬂeyler konuﬂuluyordu. Hepsi o gruptan anl›yordu. Birbirlerinden pay
ç›kar›yorlard›. Önümüzdeki hafta gitti¤imiz zaman onlar yapt›klar›n› anlat›yorlard›, ben de
yapt›klar›m› anlat›yordum. Grupta olman›n avantaj› da asl›nda buydu. Herkes yapt›¤›n›
anlat›nca birbirlerinden fikir al›yorlard›. Bu konuda bizde bir geliﬂme oldu. Asl›nda destek
gibi birﬂey. Herkes yapt›¤›n› anlat›nca, herkes birinden bir ﬂey ö¤reniyor mutlaka. Örnek
ald›¤›m ﬂeyler oluyordu benim. ‹mrendi¤im ﬂeyler oldu. Baz› kad›nlar ortaokul, lise diplomas› al›yorlard›. Bu da benim çok hoﬂuma gitti. Bu da etkiledi beni heveslendirdi.
Yapabilirim ben de, onunda bu kadar çocu¤u var benimde bu kadar çocu¤um var. Onun
da iﬂ imkân› böyle benim de böyle. Yapabilirim demek ki dedim. (14.sar)
- Sorular falan birbirimize hani biri konuﬂuyordu onun söyledi¤i ﬂeyden di¤er bir soru
ç›k›yordu ortaya. Veya birbirinin sormaya çekindi¤i bir soruyu baﬂkas› sorabiliyordu yani
onun sordu¤u sorudan ben bilgi ediniyordum. Onun yaﬂad›¤› tecrübeden ben bir ﬂeyler
ç›karabiliyordum. Mesela o çocu¤uyla yaﬂad›¤› tecrübeyi anlat›yordu, “Benim çocu¤um
bunu sevmedi” diyordu veya ben onun yaﬂad›¤› tecrübeden daha farkl›, onun yaklaﬂt›¤›
ﬂekilden daha farkl› bir ﬂekilde deniyordum, mesela benim o¤lum bunu kabul etmedi veya
benim k›z›m bunu kabul etmedi deyince daha farkl› yönden giriyordum ben de k›z›ma.
Hani insanlarda bir ﬂey olur ya birbirlerini tetiklerler. Ben bunu yapt›m ben ﬂunu yapt›m, e
ben niye yapmayay›m diye siz kendinizi tetikliyorsunuz o zaman baﬂkas›yla içten içe bir
yar›ﬂ içindesiniz. O yani grup olmasa o zaman zaten aman kim görüyor beni deyip de
boﬂlayabilirdim. (18.sar)
Yaln›z De¤ilim Hissi Yaratarak
- O arkadaﬂlarla çeﬂitli sorunlar› konuﬂtu¤un zaman senin de rahat olabilece¤ini, aa bak
baﬂkas›n›n da bu sorunu varm›ﬂ, daha rahatl›yorsunuz. Onlar› konuﬂma imkan› sa¤lad›
bana. Rahatl›yorsun, yani sorunu yaln›zca sen yaﬂam›yorsun, bir kere onda da rahatl›yorsun, her yönden. (11.tür)
- Bir de yaln›z olmad›¤›m› görmek bana iyi, güzel bir duygu verdi. Benim gibi orada bir
sürü anne var, benim hatalar›m› yapan bir sürü insan vard› yani tek ben de¤ildim o da
güzel bir ﬂey oldu benim için yani. Bu biraz suçluluk duygumu ald› benden sanki. Yani o
duygular› yaﬂamak çok güzeldi yaln›z olmad›¤›n›z›, hep ben suçlanm›ﬂ›m, hep ben hor
görülmüﬂüm, hep ben ac› çekmiﬂim gibi geliyor ama böyle çevrede de görünce tek ben
de¤ilmiﬂim diyorsun. (14.tür)
- O sohbet ortam›nda da belki de içimizde korktu¤umuz, çekindi¤imiz bir olay›, baﬂkas›ndan duyup ﬂu ﬂekilde oldu¤unu ö¤renince ona daha ›l›ml› davranabiliyorsun. Daha cesa-
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ret edip yapabiliyorsun. Mesela insan bir konu hakk›nda insan sadece kendi davran›ﬂlar›n›
biliyor. Ama ayn› davran›ﬂlar› bir baﬂkas›ndan duydu¤un zaman onun da bundan rahats›z
oldu¤unu, onun da bunu düzeltmeye çal›ﬂt›¤›n› hissedip duydu¤un zaman daha farkl›
düﬂünüyorsun. (17.isv)
- Sadece senin ve çocu¤unun aras›nda olmad›¤›n› görüyorsun, yani bu konuda yaln›z
de¤ilsin. Baﬂkalar› da var ve baﬂkalar› da baﬂka yöntemler deneyerek, bu problemden kurtulmaya çal›ﬂ›yor. Bunu görüyorsun, dedi¤im gibi e¤itim konusunda neler yapabilece¤in
konusunda bir yol buluyorsun, böyle de olunca yani tatminkar dönüyorsun eve. Bu da gitmek için yeni bir sebep oluyor. (8.isv)
- Nas›l etkiliyor “A bir tek hani benim sorunum de¤il ve de bu sorun de¤ilmiﬂ asl›nda” diyorsun. Sorun de¤ilmiﬂ bu, ben yani onu sorun olarak görüyormuﬂum ama demek ki
ola¤an do¤al bir ﬂeymiﬂ bunlar. (12.bel)
- Toplant›lar s›ras›nda annelerde ayn› sorunlar olmas› beni biraz rahatlatt›. Hepimizde
ayn› sorunlar var, sonuçta hepimizde ayn› sorunlar var. Bundan dolay› da cesaretleniyordum, elbet çözülür diye düﬂünüyordum. (1.bah)
- Sohbet ortam› güzeldi. Çocuklarla ilgili sorunlarda. Bu sorunlar› tek ben yaﬂam›yormuﬂum,
baﬂka arkadaﬂlarda da varm›ﬂ ayn› sorunlar. Bunlar› duyup rahatlama oluyordu. ‹nsan evde
yaln›z kal›nca, bu sorun tek benim çocu¤umda var zannediyor. Baﬂka arkadaﬂlar› dinleyince
normal oldu¤unu anl›yorsun. Bu yönden rahatlamalar oluyordu yani. (6.sar)
Herkese Kendini Dinletti¤i ve De¤erli Oldu¤unu Hissetti¤i ‹çin
- Yani bana de¤er verildi¤ini ö¤retti. Bana benim duygular›m›n, düﬂüncelerimin de¤erli
oldu¤unu bana orada bir söz hakk› verdi¤i zaman herkes beni dinliyordu, ben konuﬂuyordum, benim için önemli bir ﬂeydi. Yani bana sen de vars›n denildi, bana sen bir bireysin
sen de vars›n haklar›n› konuﬂabilirsin ve herkes sana sayg› duyar duymal›, sen de
baﬂkalar›na sayg› duymal›s›n. Bu bana verildi, o yüzden fark›na vard›m. (14.tür)
- Yani herkes birisi konuﬂtu¤u zaman dinliyordu. Ekstrem bir ﬂey olmuyordu veya bildi¤i bir
ﬂey varsa anlat›yordu çünkü herkesin baﬂ›nda ayn› ﬂeyler vard› genelde. Annelerin orada
oturup paylaﬂmak çok hoﬂuma gitti. Herkes anlat›yor mesela hocam›z anlat›yor. (1.isv)
- Bir ﬂey konuﬂursun, karﬂ›ndaki seni ciddiye al›p almad›¤›n› belli eder verdi¤i cevapla ve ya
sen anlatt›¤›n zaman seni dinlemek istemiyorsa s›k›lm›ﬂt›r senin muhabbetin onu ilgilendirmiyordur. Öyle de¤ildi, hepimiz hepimizi dinliyorduk. (12.bel)
- Yani hepimize ö¤retmenimiz bir söz veriyor, hepimiz fikrimizi anlat›yoruz, yani en az›ndan orada de¤er verildi¤ini hissediyorsun. (4.bel)
- Bizi dinliyordu hocam›z. Lezzetli bir sohbet, kaliteli zaman. Kimsenin dedikodusunu yapmadan orada bir ﬂeylere çözüm bulmaya çal›ﬂan insanlar boﬂ vakit geçirmiyor. Yani
oradaki ortam olmasayd› seminer ﬂeklinde bir hoca geldi, konuﬂtu konuﬂtu gitti. Bu bana
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hiçbir ﬂey ifade etmezdi aç›kças›. Yani konuﬂup konuﬂup gidersem o konu bende kal›r. Ben
de konuﬂaca¤›m, ben de fikir üretece¤im, ben de düﬂünece¤im. Bir tek konuﬂup düﬂündürmeden gitmek… (15.sar)
Grup Yaﬂam›n›n Getirdikleri ‹le
- Çevre ediniyorsunuz, arkadaﬂ. Herkes bir ﬂeyler paylaﬂ›yor iﬂte o ders esnas›nda iﬂte, geçmiﬂten olan duygular›n›z› paylaﬂ›yorsunuz. Yani orada çocuktan tutun, çevresel etkiler,
kad›n sa¤l›¤›ndan her ﬂeyi insan ö¤reniyor. Orada arkadaﬂ ediniyorsunuz. Orada bir ﬂeyleri
paylaﬂ›yorsunuz. Gelip gitmemiz yoktu ama orada senelerce tan›ﬂ›yormuﬂuz gibi, paylaﬂ›yorduk, konuﬂuyorduk, gülüﬂüyorduk. Sonuçta herhalde oraya hepimiz çocu¤umuz için
geldi¤imiz için, aile içindeki olaylar› anlatt›¤› için, mesela daha yak›n hissediyorduk birbirimize. (1.tür)
- Orada havam de¤iﬂiyordu, nas›l diyeyim ev halinden ç›k›yorsun. Belli bir ortama gidiyorsun hani neﬂeleniyorsun bir ﬂeyler oluyor arkadaﬂlar›nla konuﬂuyorsun. Arkadaﬂlar›nla belli
konularda bilgi ediniyorsun. Neﬂe durumu oluyor. Tabii motive oluyorsun. Çünkü de¤iﬂik
bir ortam. Evde oturmaktansa oras› benim için daha iyi yani ortam aç›s›ndan, arkadaﬂlar
aç›s›ndan. O da yani önemliydi. (13.isv)
- Bir insan ﬂimdi baﬂkalar›yla tan›ﬂt›¤›nda daha yeni bir ﬂeyler ö¤reniyor. Daha aktifleﬂiyor.
Sosyalleﬂiyor. Evde durunca kendi bilgileri çevresi içerisinde yaﬂ›yor ama insanla tan›ﬂt›kça
daha de¤iﬂik ﬂeyler baﬂkas›na söylüyor fikrini. Program›nda tabi, bir toplulu¤a giriyorsun,
bilmedi¤in bir ﬂey ö¤reniyorsun. De¤iﬂik ﬂeyler ö¤reniyorsun. ‹nsan bu ülkeye gelince kendine
yak›n arkadaﬂ istiyor, dost istiyor. Bulamay›nca insan biraz tabii strese girebiliyor. Ama
AÇEP’e baﬂlay›nca, bir okula gidince, arkadaﬂ edinince art›k tabi insan kendi buras› vatan›
gibi görmeye baﬂl›yor. Fark etmiyor insan. (14.bel)
- Çok ç›kmad›¤›m için ilk gün gittim kimseyi tan›m›yorum. Hatta nas›l oturaca¤›m, nas›l
gidece¤im bilmiyordum. Ama tan›ﬂt›m keyifliydi. Bilmiyorum hoﬂuma gitti. Bir gün bile
devams›zl›k yapmay› düﬂünmedim. Geç kalmamak için çok u¤raﬂt›m. Vallahi evde oturuyorum gibiydi, evde olanlard› çünkü. Grupta rahat hissettim. Düﬂüncelerimi de rahatl›kla
paylaﬂt›m.(16.bah)
- Mesela buraya geldim fazla bir çevrem yoktu. Fazla kiﬂiyle görüﬂmüyordum. 4 tane çocuk
devaml› onlarla muhatap olmak yani bir arkadaﬂ grubu içinde daha iyi, kaynaﬂt›k yani
arkadaﬂlarla kaynaﬂt›k. Ö¤retmen han›mlarla daha iyi kaynaﬂt›k. S›cak geldiler yani s›cak
bir ortamd›, s›cak bir aile ortam› gibiydi. Ortam güzeldi. Hem s›cak bir ortam vard›, aile
gibiydik burada. Güzeldi, hoﬂtu, güzel vakit geçirdik. Yani s›k›lmad›k en az›ndan derste.
(2.sar)
Grup sürecinin özellikle yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan annelerin çok ihtiyaç duyduklar› sosyalleﬂme ihtiyac›n› karﬂ›lad›¤› da kuvvetle belirtiliyor.
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- Biz bu olay› duydu¤umuz da herkes atlad› zaten bir anda. Çok sevindik yani böyle bir
ﬂeye herkesin ihtiyac› vard›. Bizim için de sosyal bir faaliyet çünkü hiçbir ﬂey yapt›¤›m›z
hiçbir ﬂey yok. Ev, temizlik, çocuk... ‹ﬂe gidersen iﬂte gidenler gidip geliyorsun filan. Yani
ama böyle bir ﬂey oldu¤u zaman hem çocuklar›m›z için bir ﬂey yap›yoruz, hem kendimiz
için bir ﬂeyler ö¤reniyoruz. (1.isv)
- Türkler hiçbir ﬂey yapm›yorlard›, aktivite yoktu burada Türk bayanlar için. Türk bayanlar
iﬂine gidiyor, evine geliyor, çocu¤un yeme¤ini yap›yor, o kadar yani. Ben öyle bir ﬂeyin
d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey yapm›yordum. Sonra böyle bir ﬂeyler aç›ld›¤›nda ben çok memnun
olmuﬂtum ilk duydu¤umda zaten. Dedim, “Ne güzel art›k buradaki bayanlar› da düﬂünenler var”. (9.bel)
- O gün okula gidilecek, hevesle bekliyordum ben, giyiniyordum makyaj›m› yap›yordum. Bir
de çanta haz›rlam›ﬂt›m ZEP’leri koymak için.. Ve o bir heves bir heyecan, ayy gidece¤im
arkadaﬂlar› görece¤im, evden ç›kmak, nas›l anlatay›m. Sadece arkadaﬂlarla görüﬂme fikri
(de¤il), o da vard›, birﬂeyler ö¤reneceksin, birﬂeyler ö¤reteceksin, o vard›. Di¤er annelerden
kapt›¤›n bilgiler, vard›. De¤iﬂik fikirler var, senin çocu¤un nas›l çal›ﬂt›, bunu yapabildi mi,
bunu anlayabildi mi, onlar› paylaﬂmak vard›. Bir heyecand› yani, ne bileyim çok hoﬂuma
gidiyordu, seviyorum yani ben. (20.bel)
- Ben sadece iﬂte hem evden uzaklaﬂt›m. Kendim, ruhum biraz düzelsin istedim. Öyle o
niyetle de gittim. (15.sar)
- Arkadaﬂ›m yoktu geldim, dört duvar aras›nda kapal›. Buraya geliyorsun iﬂte bir toplumun
içine giriyorsun, arkadaﬂlar›n var, karﬂ›nda iﬂte ders anlatan bir ö¤retmenin var. O ﬂeyden
havadan s›yr›l›yorsun. (2.sar)
Grupta annelerin benzer yaﬂlarda çocuklar›n›n olmas› ve onlar›n geliﬂimine destek
olmak için bu Program’a kat›lmalar› onlar›n ortak noktas›n› oluﬂturuyor. Ortak noktalar›n›n olmas› kad›nlar›n birbirine daha çok yak›nlaﬂmas›n›, daha rahat paylaﬂ›mda
bulunmalar›n› sa¤l›yor.
Kad›nlar gruptaki paylaﬂ›mlarda di¤er annelerin neler yaﬂad›klar›n› ve sorunlar›n› nas›l
çözdüklerini duyuyor ve farkl› fikirleri paylaﬂ›yorlar. Di¤erlerinden duyduklar› ve be¤endikleri çözümleri ve yöntemleri örnek ald›klar›n› ifade ediyorlar. Duyduklar› kötü
örnekleri de yapmamaya karar verebiliyorlar. Ayn› zamanda yapt›klar› yanl›ﬂlar› fark
ediyorlar ve bunlar hakk›nda da düﬂünüyorlar. Yapt›klar› do¤ru davran›ﬂlar› da de¤erlendiriyorlar. Grupta kendi söyleyemediklerinin, soramad›klar›n›n da dile getirildi¤ini
belirtiyorlar. Grup yaﬂant›s›ndaki paylaﬂ›mlarda kad›n yaﬂad›¤› sorunlar›n sadece kendisine özgü olmad›¤›n›, di¤er annelerin de sorunlar› oldu¤unu görerek rahatl›yor.
Anne, grupta s›k›nt›lar›n› anlatarak rahatlad›¤›n› ve s›k›nt›lar›n› paylaﬂman›n ona psikolojik destek sa¤lad›¤›n› anlat›yor. Ayr›ca, grupta farkl› bir ortama girerek baﬂka konulardan da konuﬂulmas›, anneyi evdeki sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rarak rahatlamas›n› sa¤l›yor.
Bunun yan› s›ra, özellikle yurt d›ﬂ›ndaki annelerin evden d›ﬂar›ya ç›kmas›, farkl› insanlar
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görerek onlarla konuﬂmas› da sosyal bir ortam yaratarak rahatlamas›n› mümkün k›l›yor.
Kad›nlar›n grupta yaﬂad›klar› beraberlik hissi de Program’a devam› teﬂvik edip uygulamay›
kolaylaﬂt›r›yor. Grubun olmas› ve grupta yap›lanlar›n paylaﬂ›lmas› da anneler için uygulama yönünde bir teﬂvik sa¤l›yor. Grupta herkes dinlendi¤i için kad›n orada var oldu¤unu
ve gruptaki di¤er anneler için de¤erli oldu¤unu hissediyor. Bu da kendisine daha çok
güvenmesini sa¤l›yor. Ayr›ca, bu gruba her hafta gelerek, istenilenleri yaparak bir sorumluluk ald›¤›n› düﬂünüyor. Tüm bunlar da annenin daha çok istekli olmas›n› sa¤l›yor.
I

Ö¤retmen De¤iﬂime Nas›l Katk›da Bulunuyor?

De¤iﬂimin nedenlerini anlamaya çal›ﬂ›rken grup sürecinin yan› s›ra ö¤retmenin de
de¤iﬂiklikte çok önemli oldu¤u görüldü. Ö¤retmenin “içeri¤i uygulamadaki hakimiyeti
ve nas›l uygulad›¤›”, “kiﬂili¤i dolay›s› ile iletiﬂim ve etkileﬂim biçimi” ve “örnek olarak
görülmesi” annedeki de¤iﬂiklikte oldukça etkili idi.
‹çeri¤i Uygulamas› ‹le
- Boﬂ bir insan de¤ildi. Hayat› yaﬂam›ﬂ bir insand›, tecrübeli bir insand›. Belli bir birikimi
vard›. Sadece kitap okuyarak bize bir ﬂey anlatm›yordu hiçbir zaman kitapla hiçbir ﬂey
anlatmazd›. Hep konuﬂarak, iﬂte örnekler vererek, ba¤lant› kurarak, birbirinden konuyu
ba¤layarak çok güzel geçiﬂler yapard›. (15.tür)
- Zaten sordu¤umuz her soruya cevap verebiliyor. Biliyor. (3.tür)
- Anlat›lanlara kat›lmad›¤›mda ikna ediyordu beni, ikna gücü de çok kuvvetli, inand›r›yordu beni. (10.isv)
- Okumuﬂtu, daha tecrübeliydi, yaﬂam›ﬂt› belki de. Konuﬂmalar›ndan, bize ö¤rettiklerinden,
ö¤retmeye çal›ﬂt›¤›ndan; bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yordu bizler için. Yap›yordu da. Yani,
okumakla olmuyordu ki, çok konuﬂuyordu, çok örnek gösteriyordu bilgiler hakk›nda o anda.
Okuyup geçmiyordu, anlat›yordu tekrar tekrar bize, bilgi veriyordu. (7.bel)
- Çok güvenli anlat›yordu. Yaﬂça da bizden büyüktü, e¤itim olarak da bizden büyüktü.
Bilmedi¤i bir ﬂeyi anlatm›yordu, tabii ki biliyordu. Güven sa¤l›yordu. (16.bel)
- Hep haz›rl›kl› gelirdi, tecrübesi çok iyiydi davran›ﬂ tarz› da çok iyiydi. Ve çok güzel idare
ediyordu, istemedi¤i bir laf geçti¤inde çok güzel konuyu kapat›p kendi konusuna geri
dönebiliyor. (1.bah)
- Çok iyi anlat›yordu. Dersleri çok net anlat›yordu bize. Anlatt›klar›n› gerçekten alg›layabiliyordum. Anlad›¤›m bir ﬂey vard› ki, çok çok çok bilgili bir insand›. Samimiydi. (14.sar)
- Destek veriyordu, bilgilerini aktar›yordu elinden geldi¤ince. Kendini bile örnek gösteriyordu.
En az›ndan onun kendi hayat›ndan da olsa bir ﬂey katmaya çal›ﬂ›yordu yani, davran›ﬂlar›ndan. Düﬂünüyordum, çünkü sonuçta, ilk baﬂta bir anne oluﬂu, sonra okumuﬂ bir insan
oluﬂu ve sürekli kendinden örnek gösterdi¤i için bildi¤ini düﬂünüyordum. Çocu¤uyla yaﬂad›klar›n› bize aktar›yordu. (1.sar)
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Kiﬂili¤i ve Kiﬂili¤ine Ba¤l› Olarak Kurdu¤u ‹liﬂkiler ‹le
- Her konuda yard›m ederdi. Sorunumuz oldu¤u zaman mutlaka telefon açar, vakit
ay›r›rd›, hiçbir zaman ben duymad›m ki, iﬂte ﬂu an vaktim yok ya da konuﬂamam, kar›ﬂmam dedi¤ini duymad›m. Çocuklar›m›zla birebir olmay› çok istiyordu iﬂte “Getirin birlikte
ZEP yapal›m, ben çocuklar›n›z› tan›yay›m, çocuklar›n›z beni tan›s›n”. (15.tür)
- Sadece ders de¤il, toplant›da hal hat›r sorars›n, bilgiler verirdi bize. Bir de çok güleryüzlüydü. Her konuyu gidip yan›na rahatça konuﬂurduk. Neye s›k›lm›ﬂs›n›z, daralm›ﬂm›s›n›z,
bir derdiniz mi var. Giderdik her ﬂeyi söylerdik. Her ﬂeyi dinlerdi, sa¤olsun. Bir anne gibi
bize katland›. Her ﬂeyimizi dinledi. Sorunlar› olanlara yard›mc› oldu. Kendi yapamad›ysa,
bildiklerine yard›m ettirdi. Benim için anne kadar de¤erli bir hoca. (13.tür)
- Bizi olaya çekmesi ve hepimizi toplamas›. Zaten oturuyordu kendisi tabureye, yani geride
durmazd› veya ayakta durmazd›. Konuﬂurken gözlerimize bakard›. Ben dald›ysam, yüzünün
ne tarafa bakt›¤›n› görüyordum, bana bak›yor deyip hemen toparl›yordum. (10.isv)
- Ö¤retmen gibi davranm›yor bize karﬂ›. Biz çok candan samimi iki arkadaﬂ, dost gibi. ‹lk
baﬂta güven veriyor. Çünkü mesela kendinden de örnek verip kendini de eleﬂtiriyor, seni
dinleyip ona çözüm bulmaya çal›ﬂ›yor. En az›ndan iyili¤ini istedi¤ini düﬂünüyorsun. Ona
güvenebilece¤ini düﬂünüyorsun. Güven veriyor bence. (17.isv)
- ‹liﬂkimiz çok s›cakt›. Çok cana yak›n s›cak birisi. Öyle ö¤retmen olarak sizden daha çok
bilgiliyim ya da çok ﬂey biliyorum diye hiç öyle ﬂeyleri yoktu. Çoktan tan›d›¤›m›z biri gibi
sanki. Hiç öyle yeni tan›d›¤›m›z birisi de¤il yani. S›cak, sevecen. Hani her ﬂeyi anlat›yordu.
Bir ﬂey sordu¤un vakit misal her ﬂeyi en ince ayr›nt›s›na kadar anlat›yordu. Ufak tefek bir
ﬂeycikler söyleyeyim de bitsin diye bakm›yordu. Çok iyiydi yani. Çok s›cak davran›yordu.
(18.isv)
- Ö¤retmenimiz bize bir arkadaﬂ gibi yaklaﬂ›yor, kendi hayat›ndan örnekler veriyor,
anlatt›¤› ﬂeyi o kadar güzel anlat›yor ki, çok güzel anlat›yor bir de hepimizi dinliyor. Yani
hepimizin böyle kültür seviyesine göre, karakterlerimize göre, bize yön veriyor, bizi dinliyor,
o benim çok hoﬂuma gidiyor. (4.bel)
- Ayn› bir arkadaﬂ gibi. Yani bir ö¤retmen gibi de¤il de, bir arkadaﬂ gibi gördük. Samimiydi,
gayet samimiydi, yani herﬂeyimizi anlat›rd›k, ederdik. Herkesle ayn›, mesela sen okulla ilgili
de¤il de baﬂka birﬂey sormak istedi¤in zaman da bir ka¤›t iﬂin oluyordu, yard›mc› oldu¤u
kiﬂiler de oluyordu yani, dil bilmiyordu ona yard›m ediyordu. Yap›yordu öyle ﬂeyler de.
Yard›mc› oluyordu. Yard›msever birisiydi. (19.bel)
- Ö¤retmen konuﬂtu¤unda sanki bizi hissediyor, bizle yaﬂ›yor. Bizim uygulay›p uygulamad›¤›m›z›, yararlan›p yararlanmad›¤›m›z› eskisine göre de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤imizi görmek
için “Ne yapt›n bunu uygulayacakt›n? Ne oldu etki etti mi? Yapt›n m›?” diye soruyor. Bizim
fikirlerimizi al›yor bizi dinliyor. (7.bah)
- Ö¤retmenimizle çok iyi bir diyalogumuz vard›. Yani bir bac›, bir k›z kardeﬂ, bir anne gibi
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çok iyilerdi. Hepimize ayn›, eﬂit davran›yorlard›. Yani sen ﬂöylesin sen böylesin diye bir ﬂey
yok. Çok iyi davran›yorlard›. (20.sar)
Örnek Olmas› ‹le
- Benim için tam bir örnek oldu. Çok farkl› bir insan ben öyle bir insanla hayat›mda ilk defa
karﬂ›laﬂt›m. Kendi ayaklar› üstünde durabilen, do¤ru bildi¤inin gerçekten do¤ru oldu¤unu
bilen ve onun arkas›nda duran kendini çok güzel ifade edebilen mükemmel bir insan yani ben
hayat›mda böyle bir insan görmedim çok örnek al›nacak biri ben iyi ki onun kursuna
gitmiﬂim, o yönden çok ﬂansl›y›m. Bize biz oldu¤umuzu hat›rlatt›, kad›n oldu¤umuzu hat›rlatt›, bizim birer birey oldu¤umuzu, haklar›m›z oldu¤unu, insan oldu¤umuzu bize hat›rlatt›;
bu yönden çok ﬂansl›y›m.(14.tür)
- Bize arkadaﬂ gibi konuﬂmay›, çocuk üzerinde neler yapabilece¤imizi gösterdi. Ona sorular
sorup, endiﬂelerinizi paylaﬂmay›. Bunlar› ö¤rendik, yapabilece¤imi düﬂünmüyordum. Bir anne
oldu¤unu gördük en baﬂ›nda, onun da çocuklar›n› yetiﬂtiren bir anne oldu¤unu, bizlere ne
kadar e¤itici olarak gelmiﬂ olsa da bir anne oldu¤unu gördük. Bize örnek oldu. (8.isv)
- Ben güler yüzü de, sabr› da çok onun hallerinde herhalde gördüm, ö¤rendim ve o¤luma da
aktarmaya çal›ﬂt›m yani. Kendime bir örnek gibi de gördüm. Öyle de diyebilirim. O tatl› halleriyle. Mesela bir kusurun bir insanda oldu¤unun nas›l söylenece¤ini, nas›l kalbi k›rmamaya
dikkat edece¤ini falan ben onda gördüm. O kadar sab›rl› ve alçakgönüllü bir insan dünyada
herhalde çok fazla yoktur. Ben onu öyle görüyorum. (9.bel)
- Sabr› beni çok çok etkiledi ve söyledi¤i saate sad›k kalmas› beni gerçekten çok etkiledi. Örnek
oldu. (1.bah)
Ö¤retmenin de¤iﬂime farkl› biçimlerde katk›da bulundu¤u görüldü. Anlatt›¤› konulara
hakim olmas›, dersi anlaﬂ›l›r ve etkili bir ﬂekilde anlatmas›, annelerin sorular›na rahatl›kla
cevap verebilmesi anneleri ikna etmede ve inand›rmada önemli idi. Ayr›ca, anneler
ö¤retmenin bilgili, deneyimli olmas›n›n ve kendi yaﬂam›ndan da örnekler vermesinin
ö¤retmene daha çok güven duyulmas›n› sa¤lad›¤›n› belirtti.
Ö¤retmenin kiﬂili¤i de annenin de¤iﬂiminde önemli bir etken idi. Öncelikle ö¤retmenin
samimi ve s›cak davranmas›, annelere bir arkadaﬂ gibi yaklaﬂmas›, yard›msever olmas›,
herkese eﬂit davranmas› anneler için etkileyici olarak belirtildi. Ö¤retmenin anneye örnek
olacak davran›ﬂlar› olmas› da anneler için önemli idi. Kendi ayaklar› üstünde durabilen,
e¤itimli bir kad›n olmas› ve anne olmas› anneleri olumlu yönde etkiliyordu.
Ö¤retmenle ilgili olumlu görüﬂlerin yan› s›ra, özellikle ‹sviçre’de 2 anne, olumsuz
görüﬂler de dile getirilmiﬂtir. Ö¤retmenin konulara çok hakim olmad›¤› ve yeterince
tecrübeli olmad›¤› belirtilmiﬂtir. Anne sordu¤u sorulara cevap alamad›¤›n› söylüyor.
Di¤er bir anne de ö¤retmenin derse haz›rl›ks›z geldi¤inden ﬂikayetçi.
- Konuyla ilgili bir ﬂey soruldu¤u zaman “Bizde böyle oluyor acaba nas›l bir çözüm yolu bula-
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biliriz?” dedi¤i zaman hiç de¤ilse kendisinin de biraz katk›s› olmas› gerekiyor, kursu aktaran
kiﬂinin. O aç›dan. Sadece bana de¤il, annelere genel olarak mesela soruyordu. Cevap ç›kmay›nca aç›k, havada kal›yor. Daha bilgili bu konuyla gerçekten bilgili biri gelmiﬂ olsayd› baz›
sorulan sorular havada kalmazd›. Benim bekledi¤im asl›nda Program’a gelecek arkadaﬂ›n
daha bilgili, tecrübeli, bu konuda gerçekten mesle¤i bu olan birini tercih ederdim. Alan› de¤il,
kurs vermiﬂ olsa da baz› sorular aç›kta kald›. Cevapland›ramad› yani tatmin etmedi daha
do¤rusu ço¤u yerde teksire ba¤l› kald›. (14.isv)
- Konunun bazen da¤›ld›¤› durumlar da olabiliyordu. Bazen ilgimiz de böyle kayabiliyordu.
S›n›f hakimiyeti de bu derslerde çok önemli. Bunu da ö¤retmenler çok daha iyi bilir. O konuyu
fazla da¤›tmamak çok önemli. Böyle da¤›ld›¤› zaman tekrar o atmosferi yakalamam›z zor
olabiliyor. (15.isv)
- Kendi iﬂlerini bize yapt›rarak, mesela kendi yapmas› gereken ﬂeyleri bize yapt›rmas›. Me-sela
fotokopi çekmesi gerekiyor, o teksirsiz geliyor, yani insan haz›rl›kl› gelir. Diyelim ki Zepler’in
fotokopileri olsun, materyal eksikli¤i olsun, bunu kendisi ilgilenmesi, kurs ö¤retmeni, yani
bana bu görev verildiyse ben bu görevin hakk›ndan gelmem laz›m. (14.isv)
I

ZEP Uygulamas› De¤iﬂime Nas›l Katk›da Bulunuyor?

ZEP çal›ﬂmalar› her ne kadar do¤rudan çocu¤un geliﬂimini hedeflese de, annelerin
söylemleri çocukla ZEP çal›ﬂmas›n›n annedeki de¤iﬂimde rol oynad›¤›n› gösteriyor. Anne
bu çal›ﬂmalarla “çocu¤unun geliﬂimine katk›da bulundu¤unu düﬂünüyor ve bununla
gurur duyuyor”, “çocu¤unu daha iyi tan›d›¤›n› ve ona yol gösterdi¤ini” ve “çocu¤un
gözünde farkl› bir konuma geldi¤ini” düﬂünüyor.
Çocu¤una Katk› Yapt›¤› ‹çin Gurur Duyuyor, Mutlu
- Her ﬂeyi bu hayatta ö¤renmek için okulda ö¤reniyoruz, ö¤reniyor ama as›l e¤itimin evde
baﬂlad›¤›, anne baban›n verdi¤i ile çocuk ilerde baﬂar›l› olaca¤›n›n fark›ndayd›m. Gurur verici. Ben biliyorum ki hani çocu¤uma da ö¤retiyorum. Yanl›ﬂ bir ﬂeyler verseydim çocu¤um
yanl›ﬂ ﬂeyler ö¤renirdi ve ﬂimdi de baﬂar›l› olamazd› okulunda. Yine de do¤ru ﬂeyler
ö¤retmiﬂim ki faydalar›n› ﬂimdi görüyorum. (14.bel)
- Sorumluluk veren bir duygu, sorumluluk ve mutluydum yani ben yapabiliyorum, bunu da
yapt›m. Çocu¤uma bir ﬂeyler verebiliyorum. (16.bel)
- ‹ﬂte zaten her insan› mutlu eden bu de¤il midir? Çocu¤a bir ﬂeyler vermek, ona yararl› olmak
insan› mutlu ediyor. Çocu¤un kendi ayaklar› üstünde durabilmesi için yard›mc› oluyorum.
Çevresinde ben olmasam da çocu¤um bunlar› kendi baﬂar›r, yapar. K›z›m›n kendine olan
güveni artar. Okulda ben olmasam da okulda ne konuﬂmas› gerekti¤ini, nas›l davranmas›
gerekti¤ini bilir. (13.sar)
- Çok güzel duygular hissettirdi. ﬁimdi ben ZEP’leri yapt›r›rken büyük bir zevk al›yordum.
Çünkü çocu¤uma bir ﬂeyler ö¤retiyorum ben. Ben kendim yap›yorum, ben ve baba yap›yoruz.
Emek çok, emek çok olunca sevgi çok oluyor. (8.sar)
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Çocu¤unu Tan›d›, Çocu¤u ‹le ‹lgili Ona Yol Gösterdi
- Onun ö¤rendi¤ini görmek ve becerebildi¤ini görmekten memnun oluyordum. Onun bir
ﬂeyler yapabildi¤ini veya okulda neler yap›p neler yapmayaca¤›n› bilmek güzel. (1.isv)
- ZEP’ler bana yön çizdi, kendi ad›ma konuﬂay›m, nas›l davranmam gerekti¤ini gösterdi.
‹lla bir yöntem bilmek gerekiyormuﬂ. Bunu da tabii zepleri yapt›ktan sonra ö¤rendik. Ve
dedi¤im gibi bir yöntem çizdi, yani daha e¤itimin nas›l verilece¤ini ö¤retti. Bunun anahtar›n› bulmuﬂ oldum. (8.isv)
- Çocu¤un derslerine yard›mc› olmak, nereden baﬂlamak gerekti¤ini ö¤renmek. Ben buraya
gelmeseydim onu bilmeyecektim. Hani nas›l davranaca¤›m› ö¤rendim. (14.bel)
- Program’a kat›ld›ktan sonra demek ki bunlar veriliyor, bunlar ö¤retilebiliyor. Bu ﬂekilde
ö¤retiliyor daha do¤rusu, ben de bu ﬂekilde ö¤retmeliyim. (13.sar)
Çocu¤unun Gözünde Farkl›laﬂt›¤›n› Düﬂünüyor ve Hissediyor
- ZEP çal›ﬂ›rken bir ö¤retmen gibi görüyordu beni. Ama ZEP bittikten sonra hemen anne
pozisyonuna geçiyordum. Böyle ﬂey yap›yordu yanl›ﬂ bir ﬂey yapt›¤›nda ay anne yanl›ﬂ m›
yapt›m diye çekiniyordu. Laubali olmak istemiyordum ZEP’ leri çal›ﬂ›rken çünkü ö¤retmeni
görüyordu beni, o zaman daha iyi oluyordu. (3.tür)
- Onun bana güveni daha artt›. Daha bir bak›ﬂ aç›s› farkl›laﬂt›. Annem de yapabiliyor,
annem de becerebiliyor gibi düﬂünüyor; evet çok güzel oldu yaklaﬂt›k yani. (14.tür)
- Çocuk da annem ﬂu anda okula gitmiyor ama ben okula gidiyorum, ama annesinin de
onun kadar bilgisi oldu¤unun, bir ﬂeyler ondan ö¤renebilece¤inin fark›nda sordu¤unda bir
ﬂeyleri. Mesela gelip bana soruyor nas›l yapabilirim, edebilirim. Bilgili görüyor tabii ki çünkü
bir ﬂey oldu¤u zaman ben fikrimi söylüyorum, belki benim fikrimi o an be¤enmiyorsa da
okulda da ayn› ö¤retmenin söyledi¤i ile ayn› olunca annem biliyormuﬂ diyor. (14.bel)
- Mutlular çünkü anneleri okuyor. (1.bah)
- Örne¤in sertifika gününde çocuklar›m gurur duydular. Özellikle çocuklar›m için çok iyi bir
ﬂey oldu bu. Gerçekten onlarda çok iyi bir iz b›rakaca¤›na inan›yorum. Yani kazanmadan,
okumadan veya çal›ﬂmadan bir ﬂey kazan›lmayaca¤›n› art›k belki de orda. Onlar için iyi
bir örnek oldu evet. (17.sar)
- O¤lum falan zaten çok seviniyordu yani benim annem de okula gidiyor diye. (6.sar)
Anne çocu¤u ile ZEP’leri yaparken ona bir ﬂey ö¤retebildi¤ini görüyor. Ona bir ﬂeyler
ö¤retebilmesi anneye gurur veriyor ve kendini mutlu hissettiriyor. Katk› sa¤larken
çocu¤unu daha iyi tan›yor, onun bildiklerini ve bilmediklerini ö¤reniyor. Ayr›ca, bundan sonras› için çocu¤una nas›l yard›mc› olabilece¤ini de anlad›¤› için kendine olan
güveni de art›yor. Anne ZEP çal›ﬂmalar› sayesinde çocu¤unun gözünde farkl›laﬂ›p bir
ö¤retmen gibi oldu¤unu düﬂünüyor. Annesinin okula gitmesi de çocuk için bir sevinç
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ve heyecan kayna¤› oluyor. Annenin ZEP çal›ﬂmalar›n› yapt›rmas› sonucunda çocuk da
annesinin bilgili oldu¤unu fark ediyor, onun da kendisine bir ﬂeyler ö¤retebilece¤ini
anl›yor.
I

‹çerik ve Uygulamalar De¤iﬂime Nas›l Katk›da bulunuyor?

Anneler Program’dan hem “uygulamaya dönük”, hem de “ihtiyaçlar› olan ve iﬂlerine
yarayan bilgiler” ald›klar›n› söylüyorlar. Bilgiler edindikçe kendilerindeki eksikliklerin de
fark›na vard›klar›n› dile getiriyorlar. Anneler, edindikleri bu bilgileri “uygulayarak iﬂe
yarad›¤›n›” gördüklerini ve “bilgilerin kendilerine uygulama için f›rsat yaratt›¤›n›”
söylüyorlar. Ayr›ca, “eskiden bildikleri bilgileri Program’da görünce daha kolay uygulad›klar›n›” belirtiyorlar.
Yeni Bilgi Ald›m
- Çocu¤um okula baﬂlamadan çocu¤umla ders çal›ﬂmay› ö¤rendim. Çocu¤uma nas›l ders
çal›ﬂt›raca¤›m› ö¤rendim, nas›l ortam haz›rlayaca¤›m, nas›l soru cevap yapaca¤›m›z› ö¤rendim. Yani birden birinci s›n›fa baﬂlayacak, boﬂluktayd›m; nas›l yapaca¤›m› düﬂünene kadar.
Ben ﬂu an onlar› okula baﬂlamadan ö¤rendim. Kendimle çocu¤umu tan›d›m. (15.tür)
- O kursa gittikten sonra daha çok ö¤rendim, annenin nas›l davranmas› gerekiyor, çocuk
nas›l davran›rsa nas›l olur. Araﬂt›rma ne kadar yapt›msa da, az yapm›ﬂ›m demek ki, orada
daha çok ﬂey ö¤rendim. Ne kadar kendim çal›ﬂma yapm›ﬂ olsam da, birkaç yerden
okuduysam da, orda daha farkl›. (12.isv)
- Yapt›¤›m davran›ﬂlar›n yanl›ﬂ oldu¤unu fark ettim art›k, do¤ru olmad›¤›n›. Böyle bilgiler
al›nca insan kendine geliyor. Ne yapt›¤›n›n fark›na var›yor. O zamana kadar hiç fark›nda
de¤ilmiﬂiz. Evet, Program sayesinde gördüm. Önceden bilmiyorduk bu kadar. Hiç bilmiyorduk. (11.isv)
- Hem bana ö¤retti nas›l ö¤retebilirim diye, hem çocu¤a da faydal› oldu. Tabii ki ilk önce
ben kendim geliﬂtim, çünkü ne kadar anne olursan›z olsun baz› yerde t›kal› kal›yorsunuz.
Nas›l anlatsam nas›l söylesem diye bilmiyorsun. Tamam, bizim annelerimiz bizi büyütmüﬂ
ama ayn› de¤iliz art›k zaman de¤iﬂiyor ve yetiﬂtirme ﬂartlar› de¤iﬂiyor ve bana çok yard›mc›
oldu. (20.bel)
- Ben kendi içimde bir ﬂeylerin yanl›ﬂ oldu¤unu biliyordum zaten. Ne yapaca¤›m› ve nas›l
düzeltece¤imi bilmiyordum. ‹lk günden Program’a haz›rd›m. Rahatt›m. Bir sürü bilgiyle
karﬂ›laﬂmaya haz›rd›m. (8.bah)
- Davran›ﬂlar›m›zda birçok ﬂeyin yanl›ﬂ oldu¤unu keﬂfettim ve de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›m. San›r›m
programda gördüklerim, ö¤rendiklerim en büyük sebep. Eve de sevgiye doysun çocuk dedi,
ne kadar sevgi verirsen o kadar sevgi al›rs›n dedi. Bu bilgi benim için yeniydi. (9.bah)
- De¤iﬂik her gün bir konu vard›. ‹ﬂte bunlar› hayat›na geçirmeye çal›ﬂt›¤›n zaman hatan›n
fark›nda oluyorsun, de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›yorsun. Bilgili oluyorsun. (6.sar)
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‹ﬂime Yarayan Bilgi Ald›m
- Hocan›n anlatt›¤› her bir konusu bize hitap ediyordu. Her yönden çocu¤un yönünden eﬂin
yönünden, kendi yönünden, her yönden bize hitap ediyordu. Yani kat›lmam›n sebebi de
oydu, bir ﬂeyler ö¤renmek, yani böyle cahil kalmamak. (10.tür)
- Yapt›¤›n ﬂeylerin yanl›ﬂl›¤›n› ö¤reniyorsun orada. Baz› yapt›¤›n yanl›ﬂlar› ö¤reniyorsun, do¤rular› ö¤reniyorsun. Sa¤l›¤› ö¤reniyorsun, çocu¤a bak›m›, bebeklikten baﬂlay›p da onu büyütene kadar ki ileriki yaﬂlar›, yani 20’li yaﬂlara kadar her ﬂeyi ö¤reniyorsun orada. Ne yapmak
gerekti¤ini ö¤reniyorsun çocu¤unla, bunlar› yaﬂad›k bire bir ki ben ﬂaﬂ›rd›m yani o yüzden de
güzel geçti. (7.tür)
- ‹nsan mesela bir ﬂeyler ald›¤› zaman, bilgilerine yeni bir ﬂeyler kat›ld›¤› zaman, önceden
yanl›ﬂ bildi¤in bir sürü ﬂeyin sana yanl›ﬂ oldu¤unu; ama sen bunu oturup, tart›p biçti¤in
zaman gerçekten de bunun öyle oldu¤unu görüp de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n zaman, de¤iﬂtirince
de bir ﬂeyler elde edip, faydas›n› görüyorsan, bu zaten yetiyor sana. (17.isv)
- Allah için eskilerin söyledi¤i gibi t›pk› denizcinin tek baﬂ›na gemi kullanmas› gibi. Çünkü
Program’a kat›ld›ktan sonra herkeste bir ﬂeyler yapabildim. Art›k herkes tek bir kiﬂiye güvenmiyor görevlerimizde bir da¤›l›m oldu. Eﬂimle çocuklar›mla yani onlar› yönlendirebildim. (3.bah)
- Ö¤retmenlerin anlatt›klar›, arkadaﬂlar›n anlatt›klar› beni çok etkiledi. Kendi yaﬂad›klar›m ve
çocu¤uma, ZEP kitaplar› olsun bunlar› verdikçe daha çok bir h›rsl› oldum. Hocalar›n, çocu¤u
nas›l besleyece¤imizi, nas›l e¤itece¤imizi, neyin do¤ru neyin yanl›ﬂ oldu¤unu anlatacaklar›n›
hiç bilmiyordum. (11.sar)
Eksiklerimin Fark›na Vard›m
- Kendi hatalar›m› gördüm, kendimi buldum. Hatalar›m› görmeme yard›mc› oldu. Hatam›
gördü¤üm için de huzurluyum. ﬁu anda huzurluyum ki o hatam› gördüm bu Program’a
kat›larak. Ters olarak, kötü olarak bana dönebilirdi (10.isv)
- Çok eksikler gördüm her ﬂeyden önce çocuklar›m›za yeterince ilgi göstere-medi¤imizi,
zaman ay›rmad›¤›m›z›. Onlar›n konuﬂmaya ihtiyaçlar› oldu¤unu. (2.isv)
- Daha yumuﬂak davranmam gerektigimi gördüm. Çok kuralc› bir anne olmak yerine daha
hoﬂgörülü bir anne olmak. Orada kendimde eksikler gördüm. Bu Program’lara
kat›lmasayd›m bu eksikliklerimi tamamlamasayd›m ben de yanl›ﬂ e¤itecektim diye düﬂünüyorum, iyi ki de görmüﬂüm (3.bel)
- Mutlaka kendimi de¤iﬂtirmem gerekti¤i. Evet, her kat›ld›¤›m toplant›da her ﬂeyimi
de¤iﬂtirmek istiyordum. Her toplant› beni daha çok güdülüyordu, destekliyordu de¤iﬂmek
için. Çünkü bu program çok farkl›, bizim davran›ﬂlar›m›z çok çok yanl›ﬂ. (11.bah)
- ﬁimdi, bende bir eksiklik oldu¤unu hissettim. AÇEV’e geldikten sonra burada edindi¤im
bilgilerden sonra bende bir eksiklik oldu¤unu hissetim ve de¤iﬂmem gerekti¤ini düﬂündüm.
(19.sar)
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Uygulayarak ‹ﬂe Yarad›¤›n› Gördüm
- Ders görünce insan bunlar› duyunca hakikaten uygulay›nca da fark›n› görüyoruz. (2.tür)
- Hangi dersi gördüysek mesela o da yapt›¤›m, o derse göre davran›ﬂ›m yanl›ﬂsa, hemen
düzeltmeye çal›ﬂt›m yani ve uygulad›m. Çok da faydas›n› gördüm. (11.isv)
- Zorluk çekme konusunda bir insan oturup ölçüp tart›p biçti¤i zaman neyin daha faydal›
mesela neyin daha gereksiz oldu¤unu gördü¤ün zaman, onun bir de faydas›n› görünce o
sana çok da zor gelmiyor de¤iﬂtirmek. (17.isv)
- Programdaki ﬂeyleri tatbik edince, zaten her ﬂey ilerleyince hoﬂumuza gidiyor ve görüyorsunuz ki her ﬂey ileriye gidiyor, hoﬂunuza gitti¤i için ayn›n› devam ediyorsunuz. (5.bel)
- Program’a kat›ld›¤›m günlerde çocu¤un nas›l de¤iﬂti¤ini gördüm. De¤iﬂiklik oldu¤unu fark
etti¤im de çocuklar›mda bunu devam ettirmek istedim. (12.bah)
- Orada ald›¤›m›z ﬂeyleri, çocu¤un üzerinde etkisini gördükten sonra çok daha farkl› oluyordu. Hani orada inan›yordum ben gerçekten do¤ru oldu¤una. Çocu¤un üzerinde anlatt›¤›m
zaman ya da yapt›¤›m zaman ya da çocu¤u konuﬂturdu¤um zaman bu konuda bak›yordum faydas›n› görüyordum, “A demek ki gerçekten do¤ruymuﬂ” diyordum. Bu tür ﬂeyler
çok oldu. Yani birden inanmad›¤›m ama sonra inand›¤›m çok ﬂey oldu. (14.sar)
Uygulama ﬁans› Yaratt›
- Bir sorunun hallolmas› de¤il. Çözümlerinin çok kolay olmas›. Sana diyor ki, “Asl›nda
sorunlar bu kadar da büyük de¤il, büyütüp abartma, gel bunu kolay yoldan çözelim”
diyor. (5.tür)
- Bilmedi¤imiz ﬂeyler de de¤ildi, normalinde her ﬂeyi biliyoruz nas›l davran›lmas› gerekti¤ini, nas›l yaﬂanmas› gerekti¤ini, nelerin yap›labilmesi, gerekti¤ini asl›nda her ﬂeyin bilincindeyiz. Bunu uygulama ﬂans› verdi. (2.isv)
- ‹ﬂin içinden nas›l ç›kaca¤›m diye düﬂündü¤ünüz anlarda dahi mesela ans›z›n bir olay
oluyor evin içinde bir ﬂey oluyor, düﬂünüyorsunuz mesela o iﬂin içinden nas›l ç›kaca¤›m.
Çözemiyorsunuz çocuklarla aran›zda bir sorun var mesela. Olmad›k bir zamanda burada
gördü¤ünüz bir ﬂey akl›n›za geliyor. Ve o bir çözüm arac› oluyor yani. (2.sar)
Bildiklerimi Uygulamam› Sa¤lad›
- Biliyorduk ama kenarda duruyorlard› hani hiç kullanmad›¤›m›z bilgilerdi. Uygulam›yorduk. Uygulamaya geçmemize yard›mc› oldu. (17.tür)
- Kesinlikle büyük bir de¤iﬂiklik hissettim, küçük de¤il yani. Orda duydu¤um konular yabanc›
de¤ildi belki duymuﬂtum okumuﬂtum ama uygulayam›yordum. Ama biz Program’a kat›ld›ktan sonra bunu nas›l yapaca¤›m›z›, nas›l davranaca¤›m›z›, uygulamay› ö¤rendik. (3.bah)
- Birçok yerde, ö¤retmenin söyledi¤i birçok ﬂey hemen hemen bildi¤imiz ﬂeyler yani biliyor-
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duk. Bunun do¤ru oldu¤una inan›yorduk ama yapm›yorduk, uygulam›yorduk ama böyle
bir Program’a kat›l›nca kendimizi zorlad›k, iﬂte kendimizi mecbur b›rakt›k, elimizden geldi¤ince uygulamaya çal›ﬂt›k Program’›. (17.sar)
- Benim de kitaplar›m var, onlardan da zaten beslenmeyi okuyordum filan ama iﬂte
karﬂ›l›kl› baﬂkalar›yla birlikte s›n›f mahallinde bunun görüﬂülmesi daha tasdikli oluyordu,
daha emin oluyorsunuz, o yani. Zorundas›n, yani nas›l bir dahaki gitti¤imde ben bu konu
hakk›nda ne yaﬂad›¤›m› anlataca¤›m orada çünkü. Bir de yani ö¤rendiklerimin kal›c›
olmas›, yani uygulamam da gerekiyor. (9.sar)
Yukar›daki bulgular Program›n içeri¤inin de de¤iﬂime önemli bir katk›s› oldu¤unu gösteriyor. Anneler Program’a kat›ld›¤›nda birçok konuda bilgi al›yorlar. Anne Program
boyunca bilgi ald›kça neleri do¤ru, neleri yanl›ﬂ yapt›¤›n›, kendi eksikliklerini fark edip
davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n› ifade ediyor. Program’da ö¤rendiklerini uyguluyor ve sorunlar›na çözüm buluyorlar.
Anneler Program’da anlat›lan baz› bilgileri zaten bildiklerini ama çok da uygulamaya
koyamad›klar›n› dile getiriyorlar. Ancak, bu bilgilerin Program’da tekrarlanmas›n›n,
annenin uygulayabilmesinde etkili oldu¤u görülüyor.
Uygularken Olumlu Düﬂünce ve Duygular Hissettim
- Vicdan›m rahat.
- Yaln›z yedir, içir, alt›n› de¤iﬂtir, baﬂka bir ﬂey vermedim bu güne kadar ben ona ama çok
ama üzülüyorum. Vicdan azab› çekiyorum ﬂimdi ben do¤ruya do¤ru. Ama çocuk 6 yaﬂ›na
geldikten sonra AÇEV’e gittikten sonra, bunlar anlat›ld›ktan sonra anne oldu¤umu
anlad›m, duygular›m› anlad›m. Önceden yapt›klar›m, hatalar›m çok. (9.tür)
- Bizim orada dayak çok vard›, ben de çok dayak yedim. Benim o¤lum da k›z›m da aman
aman yemeseler de yediler, yani bunun çok yanl›ﬂ oldu¤unu ö¤rendim yani konulara ilk
baﬂlad›¤›mda çok vicdan çektim. Gerçekten bunun hesab›n› çok çektim. Bu var yani dayak
ve biraz daha ﬂey onlar› birey yerine koyup ilgilenmemek, konuﬂmamak, ilgilenmemek hep
kendi sorunlar›mla ilgilenmiﬂim. Bunlar benim içimde ukdedir. (14.tür)
- Hani yapt›klar›m çok yanl›ﬂm›ﬂ gerçekten. Çok yanl›ﬂm›ﬂ. Bileydim baﬂtan hiç yapmazd›m. Keﬂke iki çocu¤uma da hiç yapmasayd›m. Çok piﬂman›m. Çok piﬂman›m gerçekten. Hani o¤luma çok yapt›m. Çok çok piﬂman›m. Çünkü her ufak ﬂeyde çocuklar söylüyor. Anne sen bize çok çektirdin diyor. Derslerini yapamazlard› vururdum. ﬁunu yapamazlard› vururdum. Ne bileyim kendime hakim olam›yordum. Ya da benim bir psikologa
gitmeye ihtiyac›m varm›ﬂ. Bunlar› anlatmaya ihtiyac›m varm›ﬂ. (13.bel)
- Orada bir piﬂmanl›¤›m oluyordu. O anda çocu¤uma onu yapt›¤›m için bak asl›nda çocu¤uma ben yanl›ﬂ yapm›ﬂ›m asl›nda çocu¤umun düﬂündü¤ü do¤ruymuﬂ diyorum. Daha
sonralar› ona haks›zl›k yapt›¤›m› hissetti¤im dönemlerde onun gönlünü al›p “Özür dilerim
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yanl›ﬂl›kla oldu, yanl›ﬂl›kla ba¤›rd›m sinirliydim ya da ne bileyim “Çok özür dilerim” yani
bunu yapm›ﬂ›md›r. (8.bel)
- Yaz›k o çocuk hayat› yaﬂamad›, oyun oynamay› yasaklard›m. ‹nan›lmaz sinirliydim ve çok
dövdüm ama Allah’a ﬂükür ﬂimdi düzeni var. (4.bah)
- Üzülüyordum tabii iﬂte ben bugüne kadar di¤er büyüttü¤üm çocuklarda ben bunu böyle
yapm›ﬂt›m ama bu yanl›ﬂm›ﬂ, bundan sonra yapmayay›m, art›k bunu bu ﬂekilde yapay›m
öyle bir düﬂünceye sahip oluyorsunuz. (2.sar)
Kendimi ﬂansl›, ayr›cal›kl› hissediyorum
- Kendimi bir kere çok ﬂansl› hissediyorum böyle bir Program’a kat›ld›¤›m için. Benim için
hayal gibi birﬂeydi, böyle birﬂeyin burda olabilece¤i hiç akl›m›n ucundan dahi geçmiyordu.
Söyledi¤im gibi burada anaokullar›nda çocuklara testler uygulan›yor ve özellikle yabanc›
olanlar bu testleri bilmiyorlar, çocuklara neler uyguland›¤›n› bilmiyorlar. Burada bunlar›
gördük, bu beni çok sevindirdi. Böyle bir Program›n Türkçe olarak gelmesi beni gerçekten
sevindirdi, çok mutlu oldum. (7.isv)
- ﬁansl›. Kendimi ﬂansl› bir bayan hissediyorum. ‹yi ki diyorum o rastlant› olmuﬂ gitmiﬂim.
Gitmeye de bilirdim, bunlar› bilmeyedebilirdim. Belki ﬂimdi ne bileyim baz› görüﬂlerim daha
farkl› olabilirdi. (9.bel)
- Kendimi çok iyi hissediyorum, ﬂansl› hissediyorum, Türkiye’de olsayd› kat›lmazd›m. Yani
belki de bana s›ra gelmezdi çünkü çocu¤umu o okul olmazsa baﬂkas›na verecektim, böyle
bir ﬂeye de ihtiyaç duyaca¤›m› zannetmiyorum, orda yo¤unluktan f›rsat›m olmayacakt›.
Tabii ki ﬂansl› hissediyorum, burada büyük bir ﬂans. D›ﬂar› ülkelerde bir anne için, bir çocuk
için büyük bir ﬂans. ZEP yapt›k beraber, yani çok ﬂeyler yapt›k. (15.sar)
Güvenim art›yor, kendimi desteklenmiﬂ hissediyorum
- Bilgilerimiz artt›. Ne bileyim birkaç saat de olsa ben kendi baﬂ›ma, yani ben bilgiyi
ö¤rendikçe kendimi iyi hissediyorum hayata karﬂ›. Güvenim oluyor çünkü k›z›m› nas›l
yetiﬂtirece¤imi biliyorum. Biraz rahatl›yorsun. Yani özgüveniniz art›yor tabi bilinçli oldukça.
(1.isv)
- Biz Türkiye’de yetiﬂti¤imiz için kendimi Turkiye’de gibi hissettim. Depreﬂmiﬂ olan kiﬂili¤imi
geri buldum. Kendimi sanki Türkiye’nin bir okulunda gibi hissettim. (3.bel)
- Program›n sonunda çok farkl› bir rahatlama hissettim ve art›k kesinlikle böyle programlara kat›laca¤›m› düﬂünüyorum. Çocu¤um oldu¤u sürece yeniliklere aç›k olmam gerekiyor.
Çok büyük bir fayda gördü¤ümü hissettim, Program’da duydu¤um her ﬂeyi insanlara
söylüyordum, uygulamaya çal›ﬂ›yordum. Bundan dolay› da çok büyük bir rahatlama hissettim. (3.bah)
- ﬁimdi daha de¤iﬂik fikirlerim var gelece¤e yönelik. Güvenim artt›. E¤itim almak çok
hoﬂuma gitti benim. Sanki ben tam e¤itim almak için do¤muﬂ gibi hissettim kendimi. Çok
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rahat hissettim. E¤itimin çok güzel oldu¤unu anlad›m her türlü e¤itimin. Önce bir lise
diplomas› olsun. Sonra düﬂünebilirim. Ailemden, eﬂimden destek alabilirsem deneyece¤im.
(14.sar)
- Ne tür haklara sahip oldu¤umu ö¤rettiler. Sürekli bir kanun de¤iﬂikli¤i oldu¤undan yani
takip edemiyoruz nelerle ilgili. Bilmiyordum onlar› ö¤rendim mesela, o kad›n derneklerini
veya ﬂu an benim üzerime olan eﬂyam› veya kendi özel ﬂahsi eﬂyalar›m›n benim oldu¤unu
ö¤rendim. (18.sar)
Anneler bütün bu deneyimleri yaﬂarken uygulamay› daha çok kolaylaﬂt›racak ve kendisindeki bu de¤iﬂimi daha çok destekleyecek farkl› duygular da yaﬂ›yorlar. Ö¤rendiklerini uygularken yanl›ﬂlar›n› görüp düzeltti¤i için vicdan›n›n daha rahat oldu¤unu söylüyorlar. Desteklendi¤i ve yeni bilgiler ö¤rendi¤i için kendini daha ﬂansl› ve ayr›cal›kl›
hissediyorlar. Tüm ö¤rendikleri ve baﬂard›klar›n›n sayesinde de kendilerine olan
güvenlerinin artt›¤›n› ifade ediyorlar.
I

Yetiﬂtirilme Tutumlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n
De¤iﬂime Yans›mas›

Anneler Program’da edindikleri çocuk yetiﬂtirme yöntemlerini kendi yetiﬂtiriliﬂ biçimleri ile karﬂ›laﬂt›rd›klard›klar›n› söylediler. Anneler kendi yetiﬂtiriliﬂ biçimlerinden ya
“memnundular” ya da “memnun de¤illerdi”. Annelerin memnun ya da memnun
olmamalar›n›n annedeki de¤iﬂime etkisi oldu¤u görüldü.
Farkl› ve Memnun De¤ilim
- Ben çocu¤umu ailem gibi yetiﬂtirmek istemedim. Ben hep destekleyen bir aile olarak
çocu¤umu yetiﬂtirmek istedim. Çocu¤uma hep iyi ﬂartlarda, çocu¤uma hep böyle destek
olaraktan, onu iyi imkânlarla hep büyütmek istiyordum zaten. (19.tür)
- Çok ﬂiddet yaﬂad›m. Ben yaﬂad›m, ben yaﬂatmayaca¤›m. Yapmak istemiyorum, yapmad›m da, yapmayaca¤›m da. Annem, beklerdi, beklerdi birden patlard› ama çok kötü
patlard›. Ondan sonra biz a¤lard›k, onun etkisinde çok kal›rd›m. Ve onlar› düﬂünürdüm
hep AÇEV’de konuﬂtuklar› zaman. O çocukluk dönemiyle oradaki anlat›lanlar o kadar farkl›
ki. Yap›lmamas› gereken yanl›ﬂ olan ﬂeyler. Onun yapt›¤› ﬂekli yapmayaca¤›m diye
düﬂünüyorsun. (7.tür)
- Benim ailemde babaya hiçbir ﬂey anneye ki hiçbir ﬂey söyleyemezsin. Büyük bir uçurum
var arada. Ama ben ﬂimdi çocu¤umla herﬂeyimi paylaﬂma fark›ndal›¤›na sahip oldum. Bizde bir kere büyüklerle sofraya oturmak hay›r, bende olmasa bile ben genel olarak söylüyorum. Önce büyükler oturacak kalkacak sonra. Oysa o sofralar ne kadar önemli, hep birlikte kararlar al›nmas› için ailenin bir sofrada oturmas› ne kadar önemli. Bizde önce anne
baba oturacak, ondan sonra çocuklar oturacak. Onun için de büyük sorunlar oluyordu, uçurumlar oluyordu öyle de¤il mi? Ama biz ﬂimdi o sofrada oturuyoruz, çocu¤un kaﬂ›k tutmas›,
yemek yeme ﬂeklini herﬂeyini, orada izliyorsun, de¤iﬂiyor konuﬂuyoruz. Ne demek bizim bir
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kahvalt› yapmam›z 2-3 saati buluyor, özellikle Cumartesi Pazar kahvalt›lar›m›z. (11.tür)
- Annemin babam›n bana yapmad›¤› ﬂeyleri ben çocu¤uma yapmak istiyorum. Mesela
sevgilerini vermediler bize, ben onlara veriyorum ﬂimdi tabii ki. Öyle sevgiyle büyümedik
biz çok kalabal›k oldu¤umuz için yani onlar›n bize yapmad›klar›n› ben çocuklar›ma
yap›yorum. Program sayesinde neler yapmam›z gerekti¤ini çocuklar›m›za yap›yoruz.
(3.tür)
- Güvensiz yetiﬂtirildik, bask› alt›nda yetiﬂtirildik, güvensiz yetiﬂtirildik. Benim kendi büyüme
ortam›mla bu yaﬂad›klar› çocuklar›n büyüdü¤ü ortam çok farkl› bunu görebildim. Ben tamamen bask›c› bir tutumla büyüdüm, hiçbir söz hakk› verilmedi¤i, sana bir birey olarak
davran›lmad›¤›, iﬂte alelade bir insan, yaﬂay›p gidiyorsun o ﬂekilde ben büyüdüm. Bunu
gördüm fakat bu tutumun yanl›ﬂ oldu¤unun fark›nday›m, fark›na vard›m yani. (14.tür)
- Annenden babandan gördü¤ün ço¤u ﬂeyi uygulamamaya gayret ediyorsun çünkü kendin
yanl›ﬂ olarak alg›lam›ﬂs›n onu, kendi çocuklar›nda da bunu uygulamaya kalk›ﬂt›¤›n zaman
ayn› hatalar› ya da benim çocuklar›m da benim hissettiklerimi hissedecekler anlam›nda
farkl› yetiﬂtirme tarzlar› uygulamaya çal›ﬂ›yorsun. Bu farkl› tarz›n daha do¤ru oldu¤una
inand›m. Bask›yla ya da k›zmayla, ba¤›rmayla, dövmeyle geçmiﬂte uygulanan yöntemlerin
faydal› olmayaca¤›na inand›m. (14.isv)
- Ben ailemde hiçbir zaman bir konuda fikrimin al›nd›¤›n› hat›rlam›yorum. Genelde annem,
babam bir ﬂey yapmak istiyorlarsa, tamamen kendi zevklerine göre, kendi düﬂüncelerine
göre yaparlard›. Benim hakk›mda bile olsa, asla fikrim al›nmazd›. Ama ben tam tersi
çocuklar›m›n her konuda fikrini, onlarla alakal› olmasa bile, kendi fikirlerini al›r›m. Benim
hayalim çocu¤umu arkadaﬂ olarak, yani çocu¤um beni bir anneden ziyade bir arkadaﬂ›
olarak görsün istemiﬂimdir hep. Öyle yetiﬂtirmek istemiﬂimdir. Babam›n da annemin de
yetiﬂtirme ve yetiﬂtirirkenki tav›rlar›, davran›ﬂlar›, sevmiyordum ben. Yani yanl›ﬂ oldu¤unu
biliyordum sonuçta. Ailemle yapamad›¤›m ﬂeyleri çocu¤umla yapmak istiyorum. (4.isv)
- Ben çocu¤uma e¤er yani yapmak istedi¤i, almak istedi¤i bir ﬂey konusunda önce onun
yerine koyarak düﬂünüyorum. Bana bu yap›lmad›. (8.isv)
- Kendimi çok bilinçlendirmek istemiﬂtim. Mesela ilk hedefim ﬂuydu: çocu¤umu kuca¤›ma
ald›¤›mda, mesela annem babam›n bana yapt›¤› ﬂeyler, hoﬂlanmad›¤›m ﬂeyleri çocu¤uma
asla yapmayacakt›m, ben bu hedefle yola ç›kt›m. (18.bel)
- Benim yetiﬂmemle zaten, siz zaten bir insan büyürken yetiﬂirken ailesinde eksikleri
gördü¤ünde benim çocu¤um oldu¤unda ben bunlar› yapmayaca¤›m diyor. Mesela nas›l
benim e¤itimim eksik kald› da çocuklar›m›n önem veriyorum e¤itimlerine, ailemde benim
hiç yap›lmayanlar› ben yap›yorum. Ben böyle yetiﬂtirdi¤im için memnunum daha iyisini de
yetiﬂtirmek isterdim ama tabii ki ben benim gibi yetiﬂtirilmesini istemezdim. Daha iyisini de
yetiﬂtirmek isterim. (11.bel)
- Babam çok çok sinirliydi yani biz k›zlar›n üzerine çok gelirdi ve hiçbir ﬂeye raz› olmazd›.
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Babam bize çok k›yd›. Her ﬂeyim çok çok k›s›tlanm›ﬂt›. Rüyamda hep bir diplomam›n
oldu¤unu görürdüm ama bir diplomam yok ve insanlara hep söylüyorum okuyun okuyun
diploma al›n diye çok güdülüyorum, destekliyorum. Çocuklar›m›n okumas› tek dile¤im.
Birinin ders çal›ﬂmad›¤›n› görürsem k›zar›m çünkü tek temennim okumalar› yani okumak
e¤itim konusunda çok yaram var. Ben kendimi de¤iﬂtirmeyi seviyorum. Ayn› devam etmek
istemem. Ben insanlar›n evet de¤iﬂtim demesini seviyorum, de¤iﬂtim. (13.bah)
- Eskiden konuﬂmak istedi¤imizde ya da konuﬂtu¤umuzda bizi rahat rahat konuﬂturmazlard›, annemizle bile rahat konuﬂamazd›k. Hiçbir ﬂekilde anne bir ﬂey söylemezdi. Ama
ﬂu an biz çocuklar›m›z bize bir ﬂey sorarlarsa e¤er ona cevap vermek zorunday›z. Çünkü
ona cevap vermesem bu bana farkl› davran›ﬂlarla geri dönecek. (3.bah)
- Tabii ki farkl›l›klar var. Ben güzel bir çocukluk geçirdim geçirmesine ama e¤itici olmad›lar
bize ama biz çocuklar›m›za tabi ki daha e¤itici olmaya çal›ﬂ›yoruz. AÇEV’de ö¤rendiklerimizin hiçbirini ailemizde görmedik yani AÇEV’de ö¤rendi¤imiz ﬂekilde çocuklar›m›za yans›tmay›. Mesela bir k›z›n annesinin ona adet görece¤ini ö¤retmesi, eskiden öyle bir ﬂey
yoktu, ö¤retmediler bize. Ama biz ﬂimdi çocuklar›m›z›n önünde konuﬂuyoruz, ö¤retiyoruz,
ne yapmalar› gerekti¤ini ö¤retiyoruz, gerekirse okulda da ö¤retiyorlar bunu ama ﬂimdi ben
daha önce mesela ﬂey derdim, ben çekinirim bunu k›z›ma anlatamam, yengesi veya halas›
veya teyzesi ö¤retsin diye. Sonra bakt›m, öyle neden yani mademki ben annesiyim ve
arkadaﬂça yaklaﬂmaya baﬂl›yoruz, ona daha yak›n olmaya çal›ﬂ›yorum, neden ben ö¤retmeyeyim? (7.sar)
- Mesela ben bekarken annemle fazla iletiﬂimim olmad›. Annem her zaman içten seven bir
insand›, sevgisini belli etmezdi ﬂ›marmas›n diye. Ben mesela AÇEV’de ö¤rendi¤im bilgilerden her zaman buna önem veriyorum. K›z›ma sevdi¤imi söylüyorum, o¤luma “O¤lum seni
çok seviyorum. Ama biri sana sevdi¤ini söylerse senin de ona karﬂ› sevdi¤ini söylemen
gerekiyor. Çünkü insanlar her zaman duymak ister sevildi¤ini”. O¤lumu ﬂimdiden
al›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorum. ‹lerde eﬂine karﬂ› al›ﬂs›n, söylesin, sevgisini ifade etsin diye söylüyorum. Mesela okuldan geldikleri zaman teker teker, önce k›z›m› ça¤›r›yorum, öpüyorum.
Biraz onunla konuﬂuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra o¤lum geliyor, o¤lumla da ayn› ﬂekilde.
Bunlara önem veriyorum ki al›ﬂs›nlar, ilerde onlar da kendilerini rahat bir ﬂekilde eﬂine
olsun herkes ifade edebilsin yani. Annem beni içten severdi, ben annem beni sevmiyor diye
düﬂünürdüm mesela. Çünkü ben ondan duygusal olarak etkilenmiﬂim yani. ‹stemiyorum
çocu¤umun da etkilenmesini. Belki güvenimi sarsm›ﬂ olabilir, özgüvenimi sarsm›ﬂ olabilir.
Bu bende olumsuz bir etki yapt›¤›na göre çocu¤uma da yapar. Bir ﬂey denenmiﬂ, bir daha
denemeye gerek yok yani. (6.sar)
- Ailem bizimle tek tek ilgilenemezdi. Annem çal›ﬂ›rd›, babam çal›ﬂ›rd›. Bizimle ilgilenemedi. Onlar›n hatalar›n› yapmamak istiyorum mesela ben de. Daha çok ilgileniyorum çocuklar›mla, daha planl› aile olal›m mesela ha bire çocuk do¤urmamak konusunda. Yani
bilmiyorum annemin bir gün olsun oturup benim ödevlerime yard›m etmiﬂli¤i yok,
babam›n yard›m etmiﬂli¤i yok. Bana bir gün olsun sorup da k›z›m bir ﬂey istiyor musun
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dedi¤ini hat›rlam›yorum. Baba sürekli çal›ﬂ›yordu. Uyurdu, hiç ilgilenmezdi bizimle. Bir gün
bile baﬂ›m› okﬂad›¤›n› hat›rlamazd›m. Ne annemin ne babam›n, ben bunlar› çocuklar›ma
yapmamaya çal›ﬂ›yorum. Özellikle de dövme konusunda. Çok dayak yerdik biz çocukken,
9 kardeﬂ oldu¤u için annem de bizi terbiye yolu olarak daya¤› seçiyordu. Yani ben elimden
geldi¤ince bunlar› çocuklar›ma uygulamamaya çal›ﬂ›yorum. Hani herkes der ya ben
büyüyünce böyle anne olmayaca¤›m diye. Hay›r, tam aksine insanlar nas›l yetiﬂtiriliyorsa
çocuklar›n› öyle yetiﬂtiriyorlar. Ama AÇEV’den sonra ben çocuklar›ma kesinlikle bir fiske
vurmuﬂ de¤ilim. Benim için farkl›yd› hep. Niye ben böyle yetiﬂmedim diye yani üzüldüm.
Ailemle sürekli iletiﬂimsizlik, erken yaﬂta evlendirilmem, mesela ben k›z›m› asla bu yaﬂta
evlendirmezdim, daha bilinçli bir anneyim; annemin bilinçsiz oldu¤unu düﬂünüyorum ben.
‹stemezdim böyle ﬂeyler yaﬂas›n çocuklar›m o yaﬂta. Mutlu oluyorum, demek ki benim gibi
bir çocukluk geçirmiyor benim çocuklar›m. Buruk de¤il çocukluklar›. Yani mutlular çocuklar›m bu da beni mutlu ediyor. (18.sar)
Benzer ve Memnunum
- Program benim yetiﬂti¤im ﬂekille k›yaslay›nca ayn› birebir örtüﬂtü¤ünü düﬂündüm. Onun
için bana bu program çok yabanc› gelmedi. Sadece unuttu¤um de¤erleri, bilgileri bana
tekrar hat›rlatt›. Ben do¤ru yetiﬂmiﬂim diye düﬂündüm. Demek ki çocu¤umu bu ﬂekilde
yetiﬂtiricem o da do¤ru olacak. Topluma iyi bir çocuk yetiﬂtirece¤imi düﬂündüm. Ailenin ne
kadar özel oldu¤unu hissettim. (20.tür)
- Kendi ailemle bu program aras›nda benzerlikler var. O yüzden bu Program’› daha çok
uyguluyorum. (18.isv)
- Belki de ﬂu var kendim böyle bir ailede büyüdü¤üm için kendim de böyle bir ﬂey yaﬂat›p
çocu¤umun da böyle bir aileyi yaﬂatmas›n› istedim. Bu döngünün böyle dönmesini istiyorum. Benim ailem de böyle yap›yordu, yani demek ki do¤ru olan buydu. Böyle bir e¤itimi
bir e¤itim kurumunda gördü¤ünüz zaman hem kuruma güveniyorsun, hem ailene
güveniyorsun ikisini ortak buldu¤un zaman. Ailem de zaten böyle yap›yordu, kurum da
e¤itim kurumu da zaten bunu destekliyor, demek ki bir sorun yok yani iki taraf da do¤ru
yap›yor, yani hani daha çok güvenilir, daha çok bir inanç, inanç oluyor yani. (8.bel)
- Babam bize yak›nd› bize bir ﬂeyler vermek istedi, ben de ayn›s›n› çocuklar›ma vermeye
çal›ﬂ›yorum. Yak›n olmaya çal›ﬂ›yorum. Yaklaﬂmaya çal›ﬂ›yorum. (16.bah)
- ﬁimdi annemiz bize babam›zdan daha çok yak›nd›. Yani çok, ben her ﬂeyimi annemle
paylaﬂabiliyordum. Annemle çok iyi bir diyalog kurabiliyordum. Kesinlikle, hayat›mda ne
oldu ne bittiyse ailemle paylaﬂ›rd›m. Bu tür benzerlikler var. Benle ve çocu¤um aras›nda,
çocu¤um erkek olmas›na ra¤men, her ﬂeyi benimle paylaﬂabiliyor. (11.sar)
Annelerin Program’› tan›d›kça ve deneyimler edindikçe ö¤rendiklerini ve konuﬂulanlar›
kendi yetiﬂtiriliﬂ biçimleri ile karﬂ›laﬂt›rd›klar› görülüyor. Bu karﬂ›laﬂt›rmalar program›n
nas›l ve neden iﬂledi¤ine önemli bir aç›kl›k getiriyor. Program’da ö¤rendikleri kendi
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yetiﬂtiriliﬂ biçiminden farkl› oldu¤unda, ki anneler kendi yetiﬂtiriliﬂ biçiminden genelde
memnun de¤iller, kendi yaﬂad›klar›n› hat›rl›yor ve çocu¤u daha iyi yetiﬂsin, kendi
yaﬂad›klar›n› yaﬂamas›n diye de¤iﬂmeye karar veriyorlar. Program’da anlat›lanlar annenin kendi ailesinde yaﬂad›klar›na benzer oldu¤unda ise verilen bilgilerin do¤rulu¤una
inan›yor ve uygulamay› benimsiyorlar.
I

Annenin Program S›ras›nda Ald›¤› Geribildirimler ve
Deste¤in De¤iﬂime Katk›s›

Annelerin Program’a devam ederken ald›klar› olumlu ya da olumsuz geribildirimlerin
ve farkl› desteklerin de¤iﬂimde etkili oldu¤u düﬂünüldü. Annelerin söylemleri de bu
düﬂünceyi do¤rular nitelikteydi.

Eﬂten Al›nan Olumlu Geribildirimler
Eﬂlerin Program s›ras›nda annelerin “daha bilinçli oldu¤u”, “çocu¤a ve kendilerine
karﬂ› davran›ﬂlar›n›n de¤iﬂti¤i” ile ilgili geribildirimler verdikleri ve annedeki olumlu
de¤iﬂimi ifade ettikleri görülüyor.
Daha bilinçli oldu¤u ile ilgili fark›ndal›k
- “Bunun yani devam› varsa diyor hiç b›rakma diyor git” diyor. “Ben” diyor “tamam
gitmedim görmedim ama sen bana hepsini yans›tt›n” diyor. “Yani o de¤iﬂiklikleri hissettim
sende” diyor. O laf› dedi¤i zaman benim için çok büyük bir ﬂeydi o. (9.tür)
- Baz› konularda daha böyle bilinçli hareket etti¤imi söylüyor zaman zaman. Tabii bu da
benim hoﬂuma gidiyor. Sabretmeyi ö¤rendim dedim ya, daha önce mesela çok fevri olarak
hareket edebiliyordum, ﬂimdi daha kendimi kontrol edebilerek, biraz daha onun yaﬂ›na
uygun cevaplar verebiliyorum ve bunu da eﬂim tabii ki gözlemliyor takdir ediyor. Onun
gözünde de böyle daha bir bilinçli anne oldum herhalde, bilemiyorum. (15.isv)
- Yani inan›n eﬂim bile diyor, “Sen böyle de¤ildin, ne oldu da ﬂimdi bu kadar, ne, kendin
bile yani ne istedi¤inden eminsin” diyor. Genelde diyor yani iﬂte aa sen de¤iﬂtin gibisinden.
Onu da diyebiliyorlar yani baﬂtan bir karﬂ› ç›k›yorlar fakat sonra sonra bunu anl›yorlar.
(5.bel)
- Onlara olan davran›ﬂ›ma hep teﬂekkür ediyor onlara oturuyorsun kalk›yorsun, ders
çal›ﬂ›yorsun, tekrar yap›yorsun. “Çok bilinçli oldun” diyor. Bütün bunlar› yapt›¤›m için
teﬂekkür ediyor. (18.bah)
- Bence bana karﬂ› güveni artt› herhalde. Gerçi her konuda bana güveniyor da, birçok
konuda hani do¤ruland›. Benim bilinçli oldu¤umu düﬂünüyor. (17.sar)
Çocu¤a karﬂ› davran›ﬂlar›n›n de¤iﬂti¤i ile ilgili fark›ndal›k
- Gerçekten bir ﬂeyler ö¤rendi¤imizi yani gerçekten iﬂte zaten gördü çocu¤uma karﬂ› olan
davran›ﬂlar›m›n de¤iﬂti¤ini gördü. “Hatun” derdi “sen gerçekten de¤iﬂmeye baﬂlad›n”
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derdi. “Niye?” derdim “Ben nas›l bir insand›m ki?” diyordum ﬂakaya da verirdim bazen.
O “Gerçekten” derdi, “Agresif, sinirli halin baya baya yok oldu” derdi. Derdi yani halen de
der yani bazen “Sen baya de¤iﬂtin” diye. (2.tür)
- Annen de mi seninle birlikte oturup kitap okuyor dedi¤i oldu. O ﬂaﬂk›nl›¤› gösterdi.
Olmuﬂtur herhalde, eﬂim bizim birlikte olup birﬂey kesip birﬂey yap›ﬂt›r›rken gördü¤ünde
“Oooo anneyi de ﬂey yapm›ﬂs›n, sizinle yaﬂ›t olmuﬂ, anneyi de ayartm›ﬂs›n sen, o da oturmuﬂ kitap okuyor senin yapman gereken ﬂeyleri annen yap›yor” diyordu. (12.isv)
- Sab›r yönünden herhalde çok de¤iﬂti¤imin fark›na vard›. Baz› ﬂeylere verdi¤im tepkilerden söylüyordu. “Daha önce böyle bir ﬂeye çocuklara sinirleniyordun, daha çabuk k›z›yordun, ﬂimdi art›k k›zm›yorsun bu tür ﬂeylere” falan diye o yönlerden ifade ediyordu. (9.bel)
- “Asabi de¤ilsin. Konuﬂma artt›. Ba¤›rmalar azald›. Art›k konuﬂuyorsun” dedi. (8.bah)
- Mutlu, kendi aç›s›ndan da çok mutlu, çocuklar›n aç›s›ndan da mutlu. “Daha sab›rl›s›n,
daha yumuﬂak davran›yorsun çocuklara, her ﬂekilde daha iyi” diyor. “Keﬂke daha uzun
sürseydi bu e¤itim. Daha farkl› ﬂeyler ö¤renseydin.” Kendisi sanki daha uzun olmas›n› istiyordu bu e¤itimin. (14.sar)
Eﬂine davran›ﬂlar›n›n de¤iﬂti¤i ile ilgili fark›ndal›k
- Eﬂimle daha çok vakit ay›rd›¤›m için eﬂim tabii ki her zaman daha mutlu oldu. Onunla
ben diliyle konuﬂtu¤um için de mutlu oldu. (15.tür)
- Tepki gösterdi¤im ﬂeylere ﬂimdi daha ›l›ml›y›m, daha sakinim. Onu takdir ediyor zaten.
(15.isv)
- ﬁimdi, “Önceden benim kar›m›n gözü çok kapal›yd›, hiçbir ﬂey ne dersem evet evet evet
diyordu, ﬂimdi Açev’ e gitti hay›r demesini de ö¤rendi. Çünkü kar›m ayaklar› üzerinde durmas›n› ö¤rendi”. Kendime olan güvenim geldi¤i için yani biliyor ki burada tek baﬂ›ma da
olsam birçok iﬂi becerebilece¤imi biliyor. Önceden “Bunu yapamazs›n, edemezsin” diyordu yani. (18.bel)
- Eﬂim bile fark etti. Program’a devam etti¤im sürede eﬂim, “Ben bu program› çok sevdim
çünkü seni gerçekten çok çok de¤iﬂtirdi.” Çok çok de¤iﬂtim. “Baﬂka bir insan oldun dedi.”
O ba¤›rmamdan hoﬂlanmazd›. O da çok mutlu bu durumdan. Beni çok çok övüyor.
De¤iﬂtim diye bir tek ona karﬂ› de¤il. Çocuklar›ma karﬂ› hatta benim kiﬂili¤im de de¤iﬂti.
Onu art›k bunaltm›yordum, susuyordum. Bunlar› tabii toplant›dan ö¤rendim. Eve girdi¤inde gülümsüyorum. Böyle yani “Çok çok de¤iﬂtin” diyor. Övüyor beni. (17.bah)
- “Sen sakinleﬂtin” diyor (1.bah).
- Mesela arkadaﬂlara gitti¤imiz zaman, nas›l oturaca¤›m›, nas›l kalkaca¤›m› bildi¤im için
çok gururlan›yor bazen arkadaﬂlara söylüyor “Ben eﬂimi dünyalara de¤iﬂmem, çok farkl›”
falan. Bu tür de¤iﬂiklikler oldu eﬂimde bana karﬂ› ve gözüküyor olmas›. (11.sar)
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Çevreden Al›nan Olumlu Geribildirimler
Annenin Program s›ras›nda çevreden ald›¤› geribildirimler, eﬂinden ald›¤› geri bildirimlerin içeri¤inden çok farkl› de¤il. Annenin çevresindekiler de, annenin daha “bilinçli
oldu¤u” ve “çocu¤a karﬂ› davran›ﬂ›n›n de¤iﬂti¤i” yönünde fark›ndal›klar›n› ifade
etmiﬂler. Ayr›ca, “çocu¤un davran›ﬂlar›n›n de¤iﬂti¤i” yönünde de geribildirimler var.
Çocu¤una karﬂ› davran›ﬂlar›n›n de¤iﬂti¤i ile ilgili fark›ndal›k
- “Bu sene çok de¤iﬂtiniz” diyorlar. “ O kadar m› de¤iﬂmiﬂim?” “Vallahi diyorlar bu sene
çok de¤iﬂmiﬂsin. Bu sene çok farkl›s›n her yönden. Konuﬂma yönünüz, insanlara ilginiz.”
Dedim olabilir yani hayatta mucizeler. Bu da bir mucize. (9.tür)
- Günlerimizde akraba günlerimizde özellikle hemen kay›nvalidem, “Susun, ﬂimdi neler ö¤rendi
bize anlatacak. Bakal›m neler ö¤rendi?” diyordu. “Bak ne güzel bizim gelin ö¤rendi, uyguluyor çocu¤un üstünde, çabuk k›zm›yor, sinirlenmiyor, ne kadar sab›rl›” derdi. Çok hoﬂuna gidiyordu. Yine dayak konusunda kay›nvalidem çok sab›rl› oldu¤umu söylüyor. (18.tür)
- “Bak sen ne kadar sab›rl›s›n, çocukla çocuk olup anlat›yorsun, sen ne güzel anlat›yorsun”
dedikleri oldu. Çok da bunu diyen oldu. (12.isv)
- Arkadaﬂlar diyordu ki “K›z›na karﬂ› ne kadar sab›rl›s›n böyle. Sonra hiç vurmamaya
baﬂlad›¤›m› fark ediyorlar. Çocuklar›na karﬂ› çok duyarl›. “Eskiden vuruyordu ﬂimdi vurmuyor çok daha sab›rl›” diyorlar. (2.bel)
- Evet daha iyi oldu¤unu söylüyorlar. Hatta bir kere k›z kardeﬂim “Bak art›k k›z›n› dövmüyorsun, dinliyorsun” dedi. (11.bah)
- Bunu söylediler (aile) “Gerçekten de¤iﬂtin Program’a kat›ld›ktan sonra çocuklar›na daha
çok dikkat etmeye baﬂlad›n. Yemeklerine dikkat etmeye baﬂlad›n, onlarla daha çok zaman
geçiriyorsun. Bak çocuklar›n çok sakinleﬂti, di¤er çocuklardan farkl› çok de¤iﬂtiler” diyorlar.
(17.bah)
- Arkadaﬂ›n eﬂi dedi ki dedi “AÇEV’e gide gide çok de¤iﬂmiﬂsin”. Arkadaﬂ›n eﬂi bile fark etti.
(11.sar)
- Bu konuda çok de¤iﬂik gördüler. Benim biraz sinirli, biraz panik bir insan oldu¤umu biliyorlard›. Çok de¤iﬂmese de belirli bir de¤iﬂiklik gördüler bende. “‹ﬂte bu hareketlerin daha
iyi dediler. Sen hep haks›z olurdun. ﬁimdi bilmiyorum sana bir sakinlik gelmiﬂ, bir anlay›ﬂ
gelmiﬂ, bir sab›r gelmiﬂ. Sen çok de¤iﬂmiﬂsin” falan dedi. Bu AÇEV’e gitmedi¤imi bilen bir
insan. (14.sar)
Daha bilinçli oldu¤u ile ilgili fark›ndal›k
- Ben bunun do¤rusunu okudum dedi¤in zaman “Aaa bak do¤ru” diyorlar “k›z gitti b›rak›n
o bildi¤i gibi yaps›n” dedi¤i zaman mutlu oluyorsun ama bir ﬂeyin var ispat›n var yani. Emek
sarfetmiﬂsin, belgen var, gitmiﬂsin, gelmiﬂsin, bilinçli ﬂekilde, harcad›¤›n bir zaman var. O
zaman kendine güvenin de art›yor, rahat bir ﬂekilde bir ﬂeyleri paylaﬂabiliyorsun. (11.tür)
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- Daha bilinçli oldu¤umu söylediler. Bir hata yapt›klar› zaman çocuklar›m, direk ilk zamanlarda k›z›yordum. Sonraki zamanlarda bu davran›ﬂ›m›n yanl›ﬂ oldu¤unu anlatmaya
çal›ﬂt›¤›m› gördüler çocuklar›ma. O konuda evet de¤iﬂti¤imi, daha bilinçlendi¤imi dile
getirdiler. (20.isv)
- Bir arkadaﬂ›m›n annesine geçtik, orda arkadaﬂ›m hala vuruyor çocu¤a dövüyor, konuﬂmuyor. Ben de kendi k›z›mla konuﬂuyordum. Annesi benim konuﬂmam› görmüﬂ “Bak o da
senin gibi gurbette ama biz orda çocu¤una vurdu¤unu görmedik k›z›yla konuﬂuyor, sen ne
yap›yorsun niye çocu¤u dövüyorsun?” diye arkadaﬂ›m› ihtar etmiﬂ. (1.bel)
- Mesela kay›nvalidem, “A, art›k gelinim, zaten biliyordu her ﬂeyi, ama ﬂimdi tamam›yla her
ﬂeyi ö¤rendi” gibi gururlanmaya baﬂlad› diyebilirim muhabbetlerinde kendi yaﬂ›tlar›nla. (5.bel)
- “Eskiden böyleydin, böyle oldun” demiyorlar ama bir problem oldu¤unda hemen bana
soruyorlar, böyle oldu napal›m diyorlar. (16.bah)
- Daha bilgili oldu¤umu söylüyorlar. (7.sar)
Çocukta olumlu de¤iﬂiklik oldu¤u ile ilgili fark›ndal›k
- Fark› sadece k›z›mdaki fark› görünce baﬂar›y› görünce biz de gitseydik keﬂke. Baﬂtan gitmem olacak gibi söylüyor ama ﬂimdi gerekliymiﬂ, baz› anneler de ona gitmeye baﬂlad›
art›k. Ö¤retmenler de çünkü ayn› s›n›ftaki çocu¤un arkadaﬂlar› da, annelere de söylüyor siz
de gidin, onlar da gitmeye baﬂlad›. (14.bel)
- Ve eltim ﬂunu demiﬂti “Bizim çocuklar seninki gibi bir konuﬂam›yorlar. Bu beni çok sevindirdi. Benim çocu¤umla onlar›nkinin fark›n› gördüklerinde “Keﬂke gelseydik” dediler. (18.bel)
- Benim çocuklar›m›n e¤itimini d›ﬂar›dan ailem olsun, baﬂka kiﬂiler olsun be¤eniyor yani.
Demek ki bu da faydas› oldu¤una iﬂarettir. (6.sar)
- Bir arkadaﬂ var. O da çok istedi, kocas› yani istemedi iﬂinden dolay› çocuklar› küçük çünkü
küçük çocuklar› istemiyorlar oraya. ﬁimdi mesela kendisinin o¤lu bu sene zorla ç›kt›. Benim
o¤lum teﬂekkürle ç›kt›. Baya faydas›n› gördük. ‹ﬂte eﬂine diyor ki “Ben gidince istemedin,
gitti o¤luna bak baﬂar›l› oldu çocuk.” (12.sar)

Çocuktan Al›nan Olumlu Geribildirimler
Anneler çocuklar›ndan da kendi davran›ﬂlar› ile ilgili geribildirimler ald›klar›n› ifade
ediyorlar. Çocuklar›n geribildirimleri “annede genel bir de¤iﬂim oldu¤u”, “annenin
kendileri için bir ﬂey yapt›¤›”, “kendileri ile ilgilendi¤i”, “annenin daha sakin, daha
anlay›ﬂl› oldu¤u” ve “annenin daha bilgili oldu¤u” do¤rultusunda.
Annenin de¤iﬂti¤i ile ilgili fark›ndal›k
-“Anne” diyor “AÇEV’e her zaman git. Çok de¤iﬂtin.” Bazen kendime ben bile inanam›yorum. O kadar de¤iﬂtim mi? diyorum. Onlara sevgi, sayg› verdikçe onlar da veriyor
bana. Ben verdikçe onlar daha çok çok veriyorlar bana. “Anne” diyor. “Sen bize sevgi,
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sayg› verdikçe biz sana daha çok sevgi sayg› verece¤iz. Biz seni üzmeyece¤iz.” ‹ﬂte öyle o
laflar› duyuyorum çocuklar›mdan. Önceden onlar› hiç duymuyordum. (9.tür)
- “Annem bana güveniyor” diyor. (5.isv)
- Annem beni dinliyor, benimle konuﬂuyor. Daha anlay›ﬂl› oldu¤unu düﬂünüyorlar. (16.isv)
- Bazen bir ﬂey oldu mu “Ne oldu anne, baﬂ›na taﬂ m› düﬂtü?” derler. Yani olumlu
davrand›¤›mda, ne oldu baﬂ›na taﬂ m› düﬂtü anneci¤im? Mesela vurmuyordum, annem
de¤iﬂti gibisine. (13.bel)
- “Anne Açev’in sayesinde babam› de¤iﬂtirdin” diyorlard›. “‹yi ki gitmiﬂsin, bize daha iyi
davraniyorsun” dedikleri oluyor. Üçü de dedi. (3.bel)
- Söyledi birkaç kere. ﬁimdi hat›rlayamayaca¤›m ama sen eskiden böyleydin ﬂimdi de¤ilsin.
“Mutlu musun?” diyorum, “Evet” diyor, çok mutluyum.” Maﬂallah belli ediyor hareketleriyle.
(8.sar)
Çocu¤un annenin kendisine daha çok zaman ay›rd›¤› ile ilgili fark›ndal›k
- “Annem benim için vakit ay›rd›, annem benim için ZEPleri yap›yor, annem benim için
hikâye okuyor, annem önceden bana onu yapm›yordu” mesela 6 yaﬂ›ndaki çocuk bunlar›
diyor. Hep annem benim için diyor, “Anne iyi ki AÇEV e gitmiﬂsin” dedi o yetti bana yani.
Diyorki, “Oraya gitmeseydin biz buralara gelmezdik buralar› bilmezdik sen bizi gezdirmezdin hep evde otururduk”. (9.tür)
- Onun da hoﬂuna gitti onunla ilgilenmem. (1.isv)
- “Annem bize yard›mc› olurmuﬂ, herhalde daha önce vakit bulup yapam›yordu, art›k
daha çok bize vaktini ay›r›yor”. Daha ilgili evet, daha ilgili bir anne olarak görüyorlar. Hem
ilgili, hem bilgili. Bilginizi de görüyorlar o arada. (9.bel)
- Onunla böyle daha çok vakit geçirince çok memnun oluyor çocuk, daha çok heves ediyor,
annem benimle daha çok ilgileniyor. Bazen s›k›l›yordu, “Sen sadece k›zlar›nla ilgileniyorsun,
ben tek o¤lan›m ilgilenmiyorsun, ﬂu anda hep benimle ilgileniyorsun” diyor. (20.sar)
Annenin daha sakin, daha anlay›ﬂl› oldu¤u ile ilgili fark›ndal›k
- Daha anlay›ﬂl› bir anne, farkl› biri, ﬂimdi daha sab›rl› bir anne. ‹fadeleri bunlar. “AÇEV’
den döndü¤ün zaman daha anlay›ﬂl› oluyorsun. Benim annem mükemmel bir anne, okula
gidiyor” diyordu. (4.tür)
- Mesela benim o¤lum “Anne daha önce daha çok sinirliydin, daha çok ba¤›r›p ça¤›r›yordun, ﬂimdi öyle de¤ilsin ﬂimdi her ﬂeyi dinliyorsun, sakin sakin halletmeye çal›ﬂ›yorsun”
diyor. (12.tür)
- Çocuklar da fark ettiler. Fark ediliyor. Diyorlard› tabii, “Anne sen önceden ba¤›r›yordun,
ﬂimdi niye ba¤›rm›yorsun?” (7.bel)
- “Daha sakinsin, bizi daha çok seviyorsun” dediler. (10.bah)
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- “Anne, iyi ki varm›ﬂ iﬂte yani iyi ki de olmuﬂ sen çok de¤iﬂtin” falan diyorlard› bana çünkü
önceden biliyorlard› beni yani iﬂte iyi ki varm›ﬂ anne sen çok de¤iﬂtin sanki baﬂka anne gibi oldun falan diyorlar bana. “Daha olumlu bakabiliyorsun, her ﬂeye k›zm›yorsun” diyorlar. (2.sar)
Annenin daha bilgili oldu¤u ile ilgili fark›ndal›k
- “Annem bilir, annem her ﬂeyin do¤rusunu bilir, iyisini bilir.” Onu söylüyor. Onu hissettiriyor bana çocuk. ‹ﬂte konuﬂtu¤u zaman bir konuda “Dur baba, anneme soral›m, annem
bilir”. Arkadaﬂlar›yla oyun oynarken, bir ortam kurulsun istiyorlar, bir oyun haz›rlans›n
istiyor, “Anneme soral›m, annemden yard›m alal›m, annem yard›mc› olur”. ‹ﬂte arkadaﬂ›,
“K›zmas›n”, “Yok, k›zmaz annem bize yard›mc› olur”. O bile hoﬂuma gidiyor. (18.tür)
- Bana “Sen bizi eskisinden daha iyi çal›ﬂt›r›yorsun anne” dedi. Buna dikkat ettiler yani.
(9.bah)
Anneler Program’a baﬂlad›ktan sonra birçok deneyim yaﬂ›yorlar. Bu deneyimler içinde
eﬂinden, çevreden ve çocu¤undan ald›¤› olumlu geribildirimler de var. Olumlu geribildirimler annenin bu Program’› uygulamaktaki kararl›¤›nda önemli bir rol oynuyor. Geribildirimler gerek eﬂten, gerek çevreden, gerekse çocuktan olsun ortak biçimde annenin “olumlu“ yönde de¤iﬂti¤ini ifade ediyor. Annedeki de¤iﬂik, annenin daha bilinçli
oldu¤u, eﬂine ve çocu¤una davran›ﬂlar›n›n de¤iﬂti¤i do¤rultusunda. Annenin çevresindekiler çocu¤un de¤iﬂti¤i do¤rultusunda da geribildirim verirken çocuklar annelerinin
kendileri için bir ﬂeyler yapt›¤›n› ve kendileri ile daha ilgili olduklar›n› da ifade ediyorlar.
Olumlu geribildirimler tabii ki anneyi yüreklendiriyor ve sonunda anne de uygulamaya
daha aç›k oluyor. Anne, olumlu geribildirimlerin “kendisini heveslendirdi¤ini”, “mutlu
etti¤ini”, “kendine güvenini artt›rd›¤›n›” ve “do¤ru yolday›m” diye düﬂünmesini sa¤lad›¤›n› ifade ediyor.

Annenin Olumlu Geribildirimlerle ‹lgili Düﬂünceleri
Heveslendirdi
- Daha hevesli gitmemi sa¤lad›. En az›ndan iﬂte “Bilir ona soral›m, o AÇEV’ e gitti.” çocukla ilgili bir s›k›nt›lar› oldu¤u zaman o kadar hoﬂuma gidiyordu ki, gururlan›yordum. Daha
çok mutlu oluyorum hani bu olumlu yönler görülünce diyorum ki bak olumlu bir ﬂeyler
ö¤renmiﬂim ben. (18.tür)
- Çocu¤umun aa çok güzel demesi hoﬂuma gidiyordu. Zaten onun yüzünden devam
ettirdim yoksa belki ettiremezdim diyorum. Pozitif tepki al›nca daha çok fazlas›n› yapmak
istiyorum. O¤lum olumsuz tepki verseydi b›rak›rd›m. (5.isv)
- Buna devam etmek istiyorsun. Bunun iyi bir ﬂey oldu¤unu ve destek görüyorsun bu
nedenle buna devam etmen gerekti¤ini hissediyorsun. (12.bah)
- Yani tabii ki do¤ru olan› daha iyi yapmaya çal›ﬂ›yorum. Mesela eﬂimden olumlu geribildirim
ald›¤›m zaman daha iyi olmaya çal›ﬂ›yorum. Daha dikkatli olmaya çal›ﬂ›yorum. (1.sar)
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Mutlu etti
- Tabii ki daha çok mutlu oluyorsun desteklendi¤in için. Demek ki bir ﬂeyleri baﬂarabiliyorum yapabiliyorum. Daha çok hayata sar›lmaya çal›ﬂ›yorsunuz. Çocuklar›n›za daha de¤er
veriyorsunuz, daha iyi her ﬂeyi vermek istiyorsunuz, ö¤retmek istiyorsunuz, her ﬂeyi çocuklar›n da yaﬂamas›n› istiyorsunuz. (1.tür)
- Mutluluk veriyor, kendine güvenin daha çok geliyor. Yani çocuklara daha iyi davran›ﬂ
geliyor insan›n. Yani öyle aksi bir ﬂey gelmiyor. Onlar öyle yapt›kça ben daha çok seviniyorum, mutlu oluyorum yani. Onlar öyle söyledikçe daha çok heves geliyor, çocuklarla
daha çabuk ilgileneyim, daha çok ilgileneyim, daha çok zaman ay›ray›m böyle. (10.tür)
- Mutlu hissettirdi ve devaml› gitmem gerekti¤ini. (20.isv)
- Mutlu oluyorsun ve daha kendinden emin oluyorsun. (10.bel)
- Çocuklar bana de¤iﬂtin dediler. Mutlu oluyorum çünkü anneleriyle gurur duyuyorlar.
Çocuklar›mda farkl› bir yerim var bunu hissettim. Benim de¤iﬂti¤imi hissediyorlar gurur
duyuyorlar. Öyle hissediyorum. (15.bah)
- Güzel, mutlu oldum yani. Güzel ﬂeyler hissediyorsun, mutlu oluyorsun tabii. ﬁimdi hem
kendine faydan oldu, hem etraf›na faydan oldu bu bilgiler sayesinde. (9.sar)
- Hoﬂuma gidiyor, “Eme¤imin karﬂ›l›¤›n› alabiliyorum” diyorum. Bunu duymak tabii
herkesin hoﬂuna gider. Mutlu oluyorum. (6.sar)
Kendine güveni artt›
- Eﬂim “Çok yararl› bir ﬂey oldu¤undan emin oldu¤um için gönderiyorum seni” dedi. Yani
o bana hem benim özgüvenim oldu, hem o bana güven yaratt› yani bana güveniyor iﬂte
böyle ﬂeyleri yapaca¤›m çocuklar› bilgilendirece¤im diye inanc› çok benim için çok önemliydi. Böyle önceden ilk zaman dalga gibi geçti de sonradan ciddiye al›nca çok yani etkilendim. (9.tür)
- Çevredekiler bendeki de¤iﬂiklikle ilgili geribildirimde bulundu¤unda kendime olan güvenim artt›, beni mutlu etti. (20.isv)
- Yeni bir ﬂeyler ö¤rendi¤imi baﬂkalar›ndan duymak kendime güvenini artt›r›yor. (9.isv)
- ‹yi ki gitmiﬂim. ‹yi ki, kendime olan cesaretim daha çok, söyledim ya kendime güvenim
geldi, cesaretim geldi. (16.bel)
- Beni sevdiklerini hissediyordum, bana destek oldular. Kesinlikle keyif al›yorum ve mutlu
oluyorum. Kendime güven, kendimden eminim. (16.bah)
- Çok güzel duygular hissettirdi, kendime olan güvenimi kazand›m, özgüven hissediyorum, çok güzel duygular. Bir ﬂeyler yap›yorum, bir ﬂeyler baﬂar›yorum. (8.sar)
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Gurur duydu
- ‹yi bir ﬂey yap›yorumu hissediyorsun. Destek almak, do¤ru bir ﬂey yapt›¤›n› bilmek insana
daha çok kat›lma enerjisi veriyor. Yani her ﬂeyden önce iyi hissediyorsunuz kendinizi boﬂ
bir insan olmad›¤›n›z› bu konuda donan›ml› oldu¤unuzu hissediyorsunuz insan bir ﬂeyin
e¤itimini ald›ysa kendini iyi hissediyor sonuçta. Böyle olunca gurur duyuyorsunuz. (8.isv)
- Eﬂimin mesela buraya gidip çocuklar›ma davran›ﬂ›mdan sonra bana ﬂunu demesi yani
“‹yi ki seninle evlenmiﬂim, iyi ki senin gibi bir han›m›m var” demesi... Size söylerse böyle
bir ﬂey ne hissedersiniz? Gurur duydum. (18.bel)
- Hayat›ma yans›tt›¤›m› düﬂündüm. Gurur duydum. Evet demek ki ald›¤›m ﬂeyler boﬂ de¤il.
Bunlar›n onlar› fark etmeleri demek ki gerçekten hayat›ma bunlar› uygulayabiliyorum onlar
da bunu görebiliyorlar. (8.bel)
- Çok keyif al›yorum, gururlan›yorum. Daha da kendime güveniyorum. (11.bah)
- Herkesin bana, iyi sabretmiﬂsin, bu kadar hafta gitmiﬂsin, s›k›lmam›ﬂs›n, bir ﬂeyler
ö¤renmiﬂsin, gerçekten aferin sana demeleri hoﬂuma gitti. Gururland›m. (14.sar)
Do¤ru yolday›m diye düﬂündü
- Beni yüreklendirdi. ‹yi bir ﬂey yapt›¤›ma daha emin olarak gittim. ‹yi bir ﬂey
yap›yormuﬂum, do¤ru bir ﬂey yap›yormuﬂum dedim ve yüreklendirdi ve o ald›¤›m bilgileri
baﬂkalar›na aktarmak bana ayr› bir zevk verdi. Yani bir ﬂeyler ö¤renmiﬂim. ﬁimdi onlar›
baﬂkalar›na da verebiliyorum. Bazen yolda baz› insanlar›n yanl›ﬂlar›n› görünce a ne kadar
yanl›ﬂ davran›yor diyorum mesela. Bunlar› görmek beni yüreklendirdi. (14.tür)
- Onlardan da iyi tepkiler al›nca, doktorumuzdan da al›nca dedim ki “Tamam, demek ki
ben do¤ru yolday›m veya iyi bir ﬂey yapm›ﬂ›m” diyebildim. Eﬂimden de olumlu enerji ald›m
ald›m çocuklar›mdan da. O seni do¤ru yolday›m diye düﬂündürtüyor veya belli bir ﬂeyler
yapman gerekti¤ini daha çok düﬂünmeye baﬂl›yorsun. (13.isv)
- ‹yi bir iﬂ yapt›¤›m› düﬂündüm hiç de¤ilse iﬂe yarar bir ﬂey yapt›m çocu¤uma. ‹ﬂe
yarad›¤›m› düﬂündüm. (17.bel)
- Tabii bir ﬂeyler katt›. Bir ﬂeyler almam laz›m ki bir ﬂeyler verebileyim. Hayat› her ﬂeyiyle
ö¤renmem laz›m. Herkesin tecrübesinden yararlanmam laz›m. Ald›¤›m olumlu tepkiler
sadece bunlar› gerçekleﬂtirmem için destekti diyebilirim. Olumlu bir sonuç ald›m. Her hafta
iki saatli¤ine evimi b›rak›p bir yere gitmem bana olumlu bir sonuçla döndü. Olumsuz de¤il
bunu anl›yorum. (10.bah)
- Yani en büyük destek eﬂimdendi. Çok seviniyordum, hoﬂuma gidiyordu. Çok güzel ﬂeyler
hissettim yani olumlu tepkiler almak, özellikle eﬂinizden çocuklar›n›zdan çok güzel oluyor,
çok hoﬂ. En az›ndan bu yapt›klar›n›z›n do¤ru oldu¤unu düﬂünüyorsunuz. Demek ki benim
böyle davranmam gerekiyormuﬂ önceden. Ve sürekli böyle davranmam gerekiyor diye
düﬂünüyorsunuz. Önceden yani davranmad›¤›m için. (3.sar)
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Anneler eﬂlerinden, çevreden ve çocuklar›ndan Program s›ras›nda olumsuz geribildirimler de ald›klar›n› ifade ederken, baz› anneler ise hiç tepki almad›klar›n› dile getirdiler.
Eﬂten ve çevreden al›nan geribildirimler ayn› do¤rultuda idi; annenin “Program’a kat›lmas›na tepki” ya da “hiç tepkisiz” kalmak. Annedeki de¤iﬂimden “hoﬂnutsuz” olan ya
da “tepkisiz” kalan çocuklar oldu¤u da annelerin söylemlerinden anlaﬂ›l›yor.

Eﬂten Al›nan Olumsuz Geribildirimler
Program’a gitmiﬂ olmas›na tepki
- ‹lk etapta çocuklar gitmedi¤i için o pek s›cak bakmad› çünkü çocu¤u b›rakacak yer olmuyor, annemin bazen iﬂi oluyor, ﬂehir d›ﬂ›na ç›km›ﬂ oluyorlar babamla birlikte. Ya ne gerek
var dedi¤i oldu asl›nda. (16.tür)
- Mesela iﬂte yanl›ﬂ ya da çocuklara kötü davrand›¤› zaman ona söyledi¤im zaman bak
böyle böyle yap›lmas› gerekiyor, böyle yapmaman laz›m asl›nda yanl›ﬂt›r dedi¤imde “Sen
çok konuﬂuyorsun çok ﬂey ö¤renmiﬂsin.” diyor. (10.sar)
- Ben kendim için kendim fark›nda de¤ilim ama eﬂim bana bazen “Senin aﬂ›r› sosyal
olmanda rahats›z oluyorum” diyor. Gelirken bile diyor eﬂim “Sen tam kabak çiçe¤i gibi
aç›ld›n” diyor. Biraz istemiyor asl›nda, biraz rahats›z oluyor. Bana diyor mesela “Her ﬂeyi
kabullenmiyorsun”. ‹tiraz etme ﬂeylerim artt›¤› için rahats›z oluyor yani. Eﬂim bana “Çok
de¤iﬂtin” diyor. Ben “De¤iﬂmedim” diyorum ona ama. “Böyle bilmiﬂ bilmiﬂ konuﬂuyorsun”
diyor. “Eﬂine karﬂ› geliyorsun” diyor. (6.sar)
Bir ﬂey söylemedi
- Yok hani bir ﬂey söyledi¤ini hat›rlam›yorum. Bir ﬂey söylemedi. Yok, nerede! Hiç bir ﬂey
söylemedi yani. (18.isv)
- Hay›r her zaman ben yüz veren, ﬂ›martan bir anneyim ona göre, hala öyleyim. (6.bel)
- Onlar› eﬂim fark etmiyor bile o kadar dikkatli biri de¤il, ince detaylar› yakalayacak bir ﬂey
de¤il düﬂünmüyor. Buradaki insanlar genelde hele burada do¤muﬂ büyümüﬂler öyle resmen dikkatsizlik var insanlarda. (2.bel)
- Bunlar böyle konuﬂmazlar. De¤iﬂiklikleri görse de aile mutluysa uyar bir ﬂey demez.
Ailesinin iyili¤i içinse hiçbir ﬂey demez. (3.bah)
- Bence olmam›ﬂt›r ya da bunu göstermemiﬂtir bana. Duygular›n› çok fazla belli eden bir
insan de¤il zaten. Biraz böyle içinde yaﬂayan bir insan. O yüzden belki ben
görememiﬂimdir. (10.sar)

Çevreden Al›nan Olumsuz Geribildirimler
Program’a kat›lmaya ne gerek var
- Ama büyükler yetiﬂme mant›¤›yla, “Aa ﬂimdi bir daha m› okula gidiyorsun, âlim mi ç›kacaks›n, profesör mü ç›kacaks›n”, dalga geçiyorlard›. Gereksiz gibi gördüler. “Hiçbir faydas›n›
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görmeyeceksin, biz göndermedik de, biz gitmedik de ne oldu, yapmad›kta ne oldu?” (20.tür)
- Ço¤u yad›rgad› ilk baﬂta, tüm çevremizdekiler iﬂte “Sen bilmiyor musun, iﬂte nas›l yetiﬂtirilir çocuk falan diye gitmeye ne gerek var, sen zaten bilirsin çocuk yetiﬂtirmeyi” falan
deyip, çok tepki gösteren oldu. Yani pek onaylayan olmad›, galiba hatta alay konusu oldu
iﬂte çocuk yetiﬂtirmek için kursa gidiyorsun, ö¤renmeye gidiyorsun. Bunlar› bilmiyor musun
kaç yaﬂ›na geldi, 6 yaﬂ›na geldi hala ö¤renemedin mi çocuk yetiﬂtirmeyi diye. (15.tür)
- “Ne gerek var senin gitmene, sen yetersiz bir anne misin, niçin gidiyorsun, ZEP de nedir?
Zihinsel e¤itim program› neymiﬂ? Senin çocu¤unun bir zeka gerili¤i yok”. Ne gerek var
falan diye düﬂündüler. (8.tür)
Tepki yok
- Destekleyici de¤il köstekleyici olduklar› için insanlar burada. Hani böyle insanlar› coﬂturacak, aa ﬂöyle güzel yapm›ﬂs›n, böyle yapm›ﬂs›n… Öyle bir çevre yok . (1.isv)
- Yok olmad› yaklaﬂ›mlar› ayn›. (12.bel)
- Hiçbir tepki almad›m. (18.bah)

Çocuktan Al›nan Olumsuz Geribildirimler
Annenin de¤iﬂiminden hoﬂnut olmad›¤› ile ilgili geribildirim
- “ Senin bu ö¤retmeninden neler çekiyorum, her ﬂey kural. Bu kurallar olmazsa olmaz m›
ya” diyor. “Yeter ben kuralla yaﬂamak istemiyorum, ne zamana kadar kuralla yaﬂayaca¤›z.” diyor. (20.tür)
- O¤lum da der, k›z›m da, “Anne keﬂke gitmesen, hep eve kurallar koymuﬂsun” diyor.
“Herﬂey sorumluluk vermiﬂsin bize” diyor. “Önceden ne iyiydi, istedi¤imiz yerde yemek
yerdik, istedi¤imiz yerde üstümüzü ç›kart›rd›k.” (13.tür)
Geribildirim yok
- Yok bir ﬂey söylemedi, hani ﬂimdiye kadar öyle çok bir ﬂey söylemedi. (18.isv)
- Direk dile getirmediler. Hani senin sordu¤un gibi birﬂey demiyorlar, anne sen çok de¤iﬂtin,
AÇEV’e kat›ld›n ﬂöyle oldun böyle oldun demiyorlar. Fark ediyorlard›r yani. (4.bel)

Annenin Olumsuz Geribildirimlerle ‹lgili Düﬂünceleri
Anne Program s›ras›nda ald›¤› olumsuz geribildirimlerden çok fazla etkilenmedi¤ini
ifade ediyor. Buna da neden olarak “kendi karar›n›n önemli oldu¤unu” ve “çocu¤u
için bir ﬂey yapt›¤›n›”, dolay›s› ile olumsuz geribildirimlerin onu karar›ndan
vazgeçirmedi¤ini ifade ediyor.
Karar›ndan vazgeçmedi, kendi karar› önemli
- Asl›nda etkilemedi beni olumsuzlar, çünkü ben do¤ru oldu¤unu bildi¤im ﬂeyi yapmak
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zorunday›m. Do¤ru ﬂeyi yaparsam, karﬂ› taraf›n ne düﬂündü¤ü beni çok fazla üzmüyor ya
da beni ilgilendirmiyor diyebilirim. Eﬂimin tepkisi de asl›nda tabii ki karamsar oluyorsunuz,
o an için tedirgin oluyorsunuz ama zaman ilerledikçe geri dönüﬂü olamad›¤› için yar›m
b›rakamazs›n›z. Sonra herﬂey yoluna giriyor zaten kendinden. (16.tür)
- Sonra yani ben zaten kendim karar vermiﬂim. Kimse bana kar›ﬂamaz e¤er ben kendim iyi
bir yolda isem, kötü olmayan bir yolda. Bunun kötü neresi. Her ﬂeyim geliyor, her ﬂey mükemmel olduktan sonra diyordum kim konuﬂursa konuﬂsun ya bana ne diyordum yani. (5.bel)
- Benim için asl›nda kimsenin demesi de¤il, benim için benim duygular›m, benim
düﬂüncelerim önemli her ﬂeyden önce. Ben çevremdeki insanlardan ziyade, kendi duygular›m›, olmas› gerekti¤i için, olmas›n› istedi¤im için gittim yani. Benim için her ﬂeyden önce,
çevremdeki de¤il de kendi duygular›m›, kendi çocuklar›m› yetiﬂtirmek benim için önemli.
(16.sar)
Çocu¤u için bir ﬂey yap›yor, bilgi al›yor
- Yok. Hiç düﬂünmedim b›rakmay›. Çünkü oradaki bilgiler çok güzel oldu¤u için hiç
düﬂünmedim b›rakmay›. Hocan›n anlatt›klar› etkiliydi ama komﬂular›n veya arkadaﬂlar›n
dedikleri hiç etkili olmad›. (13.tür)
- Özellikle kat›ld›¤›m ilk y›l imkans›z bir kez bile devams›zl›k yapmayaca¤›m dedim. Çünkü
e¤er benden bir gün geçseydi bir ay geçmiﬂ gibi hissedecektim. Çok bilgi kaybedece¤imi
düﬂünüyordum. Yan›mdaki çevremdeki insanlar, yaﬂlar› bana yak›n olan insanlar hep
olumsuz ﬂeyler söylediler. Çocu¤un daha küçük, onun sevgiye bak›ma ihtiyac› var. Bunlar›n
hepsiyle u¤raﬂt›m. Ben kendim de rahatlama hissettim. (3.bah)
- Bir insan bence her ﬂeyden yararlanmal›, her ﬂeyden bir ﬂey ç›karmal›. Baz›lar› bana
“Gitme, zaman kayb›” diyordu, ben de “Hay›r, ben bunun yarar›n› çok iyi görüyorum ve
bunun yararlar›n› çok güzel al›yorum” diyordum ve hiçbir toplant›y› kaç›rmad›m, çok
güzeldi çok iyiydi. (2.bah)

Çevreden ald›¤› destek
Anne Program s›ras›nda çevreden “çocu¤a bakmak”, “ulaﬂ›mda yard›mc› olmak” gibi
kat›l›m›n› kolaylaﬂt›r›c› iﬂlevsel destekler ald›¤›n› ifade ediyor. Bunun yan›nda, çevreden
“çocu¤u ile Program’› uygulamas›na” ve “Program’a kat›lm›ﬂ olmas›na” da duygusal
destek al›yor.
Çocu¤a bakarak destek
- Destek daha çok annem ve kay›nvalidemdemden geldi. Annem olmad›¤› zaman kay›nvalidem çocu¤uma bak›yordu. (19.tür)
- Anneme b›rak›yordum, benim için çok önemli bir destekti çünkü. Hatta çocu¤um akﬂam
orada yat›yordu, sabah erken gitti¤im için erkenden uyand›rmamak için orada uyuyordu.
(16.tür)
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- Kay›nvalideme küçük o¤lumu b›rakt›m. (4.isv)
- Kay›nvalidem, k›z›m öyle rahats›zland›¤› zaman ben kal›yordum, gidemiyordum, ben
bakar›m sen git dersine, ben gidiyordum, ben gelesiye kal›yordu. Öbür iki eltilerim vard›,
onlar al›rd›, mesela ben okuldayken telefon geldi, çocuk hastaland› hemen gel al, ben
hemen eltimi arard›m, git al, o al›rd›, ben gelesiye doktora gidecekse götürürdü. (19.bel)
- K›z kardeﬂimin k›z› ne zaman istersen bana getir hiç sorun olmaz dedi, ben de yabanc›
oldu¤unu düﬂünmedim çünkü amcas›n›n evi o yüzden bir sorun olmad›. (4.bah)
- En büyük deste¤im teyzemdi. Asl›nda o benim büyükannemdi, ne zaman istersen bakabilirim dedi. O beni çok destekledi, çocuklar›ma bakmas› zor olmas›na ra¤men beni çok
destekledi. En çok bana yard›m eden onlard›, kay›nvalidemden, görümcelerimden çok,
evde benimle bulunanlardan çok. Belki bir gün bakt›lar belki ama en çok yard›m edenler
teyzelerimdi. (3.bah)
- En büyük deste¤i görümcemden ald›m ben. ‹ki çocu¤umu b›rak›p da gidiyordum. Kendi sa¤
olsun gelip de çocuklar›ma bak›yordu. Evde yaln›z b›rak›p gidiyordum çocuklar›m› mesela.
Yatakta b›rak›p gidiyordum. (16.sar)
-Arkadaﬂlar teklif ediyordu. “‹stersen bugün bana b›rakabilirsin”. ‹ki üç tane arkadaﬂ›m
baya¤› yard›mc› oldu. En fazla kardeﬂime b›rakt›m. (6.sar)
Annenin Program’› uygulamas›na destek
- Sekiz buçukta evde olacaks›n›z diyorum çocuklara, karﬂ› komﬂu bunu biliyor. Çocuk
komﬂularda iken “Annen böyle biliyor ve annenin yapt›¤›n› uygulaman gerekiyor.” Bu
ﬂekilde bana yard›mc› olmaya çal›ﬂt›lar (4.tür)
- ﬁu vard› ben mesela çocuklara ceza veririm, k›zar›m, bir suçunu görürdüm k›zard›m,
teyzem kay›r›verirdi. Anlat›yordum, bak böyle böyle oluyor, ﬂöyle ﬂöyle oluyor diye. Ona da
anlat›yordum onun da hoﬂuna gidiyordu. Sonra o da b›rakt›, anneniz ne diyorsa o olur,
anneniz ne diyorsa do¤rudur, siz hiç bana kar›ﬂmay›n derdi. Dedesine de diyordu, “Sak›n
onun annesi ba¤›rd›¤› zaman çocuklar› kay›rma, çünkü çocuklar yüz buluyor” diyordu,
“ﬁ›mar›yorlar” diyordu. Annesinden dinlemiyorlar, gerçekten de dedesi de öyle yapt›klar›
zaman, “Anneniz ne diyorsa onu dinleyin” diyordu. (19.bel)
- Baﬂ›ndan sonuna kadar desteklendim. Baz› ﬂeylerde ﬂaﬂ›r›yordum, yapm›yordum. Annem
geliyordu, uyar›yordu. Bak k›z›m bunu yap. (14.sar)
Ulaﬂ›mda yard›mc› oldular
- Tabii, yani öyle arabayla götürüp getirmek konusunda destek olan oldu. Ya¤›ﬂl› zamanlarda arkadaﬂlar›m destek olup, arabayla al›p arabayla b›rakt›klar› oldu. (8.isv)
- Arkadaﬂlar›m falan da oradalard› zaten evim ordayd› dönüﬂte mesela “Okuldan ç›k›nca
gel bana” diyorlard›. “Ayn› mahalle, mesela biz seni b›rakal›m dönüﬂünde de gel kahvalt›
yap” diyorlard›. (1.bel)
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- Bazen arabam olmazd› annemi arard›m “Gel beni al götür” diye. Götürürdü. (6.bah)
-Kayn›m götürüyordu kursa. (7.sar)
- Arkadaﬂ›m›n eﬂi götürdü. Herkesten destek gördük, destek görünce her ﬂey düzelmiﬂti,
biraz faydas› oldu. (8.sar)
Annenin Program’a kat›lm›ﬂ olmas›na destek
- Üst kattaki komﬂuma, “Halk E¤itim’de anne e¤itim program›na gidiyorum, AÇEV‘in
program› çok güzel” dedim. “Sen zaten çok güzel çocuk yetiﬂtiriyorsun, tebrik ederim çok
çaba sarf ediyorsun”. O beni o kadar çok tan›m›yor, demek ki ben ona bir ﬂey vermiﬂim,
konuﬂmam m›, davran›ﬂ›m m› art›k neyse, “Çok güzel e¤itim veriyorsunuz.” dedi. “Gayet
gayretlisin.“ “Benim bu çok hoﬂuma gitti.” (5.tür)
-Çevrem çok yoktu burada ama dedi¤im gibi ö¤retmenlerimiz bizi tebrik ettiler. Böyle bir
program oldu¤unu ve ben iﬂte bunu çocuklar›ma yapt›rd›¤›m› duyunca ve zepleri gerçekten her yapt›rd›¤›m› götürürdüm ve çok hoﬂlar›na gitti. (13.isv)
- Hani çocu¤um da, mesela okula böyle yard›mc› ders görünce de ö¤retmenler falan çok
böyle hayretler içinde kald›lar çünkü okumada birinciydi. Ben buran›n ka¤›tlar›n›,
kitaplar›n› gösterince ﬂaﬂ›rd›lar hani. Baﬂka annelere de söylediler bilmeyen. (14.bel)
- Kay›nvalidem ve kay›npederimler de ne yapsam, ne uygulasam güzel yorumlar geliyor.
Ne yapsam olumlu yorumlar al›yorum. Bu da beni rahatlat›yor. Ne olsa soruyorlar ne
yapt›n›z ne oldu? Bu da beni çok mutlu ediyor. (10.bah)
- Kardeﬂim, annemle babamla telefonda paylaﬂ›yordum, onlar destekledi. Ailede okuyanlar çok oldu¤u için desteklediler. (20.sar)
Destek görmedi
- Yani ﬂimdi bizim ananemiz yan›m›zda oldu¤u için her konuda baz› çat›ﬂmalar›m›z oluyor. Mesela ben “A” diyorum, o “B” diyor. Çocuk arada kal›yor. Bu konuda çocuk çok etkileniyor mesela biz ZEP çal›ﬂaca¤›z, “Ne gerek vard› ZEP’e iﬂte neden böyle çocu¤a, ﬂimdi
ben burada ders çal›ﬂt›rma, bu nedir, bu neyin nesidir, bu bunun yaﬂ›na göre midir?”
Çocuk da zaten onlar› görünce o ZEP’lerin çal›ﬂmak istemiyor zaten. ZEP’i uydurmaya, her
gün ayn› saatte hiç kimse olmadan onu düzenlemeye çal›ﬂ›yorsun. Bir yandan da bunlar
“Olsun boﬂ ver” deyince o disiplin kayboluyor. (8.tür)
- Hay›r böyle bir ﬂans›m›z bizim yok burada benim çevremde kimse yok, yani evde de
yaﬂayan baﬂka kimse de olmad›¤› için. Destek almad›m. Hay›r, bunlar›n hepsini ben
kendim yapt›m. (2.isv)
- Hay›r, hay›r hay›r. “Ne iﬂin var aman bir de oraya gidiyorsun” diyorlard›. (6.bel)
- Hatta ayn› evde yaﬂ›yoruz kardeﬂim var, gelinimiz var babam geliyordu zaman zaman
Türkiye'den. ‹ki aile birlikte yaﬂ›yoruz. Onlar benimle dalga geçiyorlard› resmen çünkü
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akﬂam eve geldi¤im zaman yorgun oluyordum. Eﬂim de onlara kat›l›yordu. Onlar bana
gülüyorlard›. Ama sonunda öyle olmad›. Çok güzel ﬂeyler oldu. (15.sar)

Eﬂinden Ald›¤› Destek
Eﬂin anneye “ulaﬂ›mda destek olarak”, “çocu¤a bakarak verdi¤i deste¤in” yan› s›ra eﬂin
“annenin ö¤rendiklerini dinleyerek bilgi edinmesi”, “annenin ö¤rendiklerini kendisinin
de uygulamas›” ve “annenin uygulamalar›na destek olmas›” anneler için önemliydi.
Ulaﬂ›mda destek oldu
- ﬁu an sadece eﬂim var bana yard›mc› olan, biz burada tekiz. Beni götürürdü müsait
oldu¤u saatlerde. (20.isv)
- Otobüsü kaç›rd›¤›mda hep o götürüyordu. (15.bah)
- ﬁimdi her hafta zaten iﬂini b›rak›p getiriyordu beni kendisi. Kendisi de çok istiyordu gelmemi, çocu¤unun bir ﬂey ö¤renmesini. Ve çok seviyor yani çocu¤unu. Her hafta “Hadi
haz›rland›n m› götüreyim can›m seni çocu¤un için kesinlikle ve kendimiz için.” (11.sar)
Çocu¤a bakt›, çocukla ilgilendi
- Akﬂamlar› yat›rmam mesela “Uyku saati geldi, biliyorsun de¤il mi?” der. Benim iﬂim oldu¤u
zaman kendisi ilgilenir. Çocuklar› götürür. Yani benim hat›rlatmam gerekmez, ben unutsam
bile iﬂte “Çocuklar›n ﬂu an yatma saati geldi istersen yat›ral›m”. Akﬂamlar› yat›r›rken ben süt
içiriyorum mesela, “Uyku saatleri geliyor, istersen sütlerini yapal›m.” ya da “Televizyonda iﬂte
çizgi film bitince yatacak.”. Bana teﬂvik ediyor, hat›rlat›yor ben unutunca. Ya da iﬂim oldu¤u
zaman o yard›mc› oluyor. Yat›ram›yorum, iﬂim var. O zaman çocuklar› al›p, götürüp kendi
yat›rabiliyor. Ayn› ﬂeyi uygulamam›z› devam ettirmemizi istiyor. (15.tür)
- Eﬂim bakt› bazen küçük çocu¤a. Hatta ZEP’leri yapt›r›rken, küçük çocu¤u oyal›yordu. Bizi
rahats›z etmesine izin vermemeye çal›ﬂ›yordu. Anneyle abinin dersi var, gel o¤lum, biz oynayal›m diyordu. Destek veriyordu iﬂte. Bazen de ZEP’leri ona yapt›r›yordum. (3.isv)
- Beyim gidip çocuklar› getiriyordu, ilgileniyordu. Toplant›lar okul zaman›nda oluyordu genelde. Ben geç kald›¤›m zamanlarda gidip kendisi getiriyordu okuldan. ‹lgileniyordu onlarla.
(7.bel)
- Babalar› bakard› ama bazen babamlara gitmek için plan yapard›k. Babalar› onlar›
götürürdü, ben de oraya giderdim. Ama hep babalar› ilgilenirdi. (10.bah)
- Eﬂim o¤luma bakarak, küçük o¤lum sabahç›yd›, geliyordu do¤ru babas›n›n yan›na. Yani
eﬂim diyebilirim yani çocuklara bakma aç›s›ndan. Evde yeme¤im aks›yordu bazen, misafirim
gelece¤i zaman haz›rl›k sorunum oluyordu. Eﬂim bunlar› hallediyordu. (7.sar)
Annenin ö¤rendi¤i bilgilerle ilgilenmesi
- “Bugün bu konuyu iﬂledik, bunlar› ö¤rendik” O da okuyordu, bilgileniyordu, bilgi sahibi
oluyordu. “Bundan sonra ﬂöyle davranal›m, böyle davranal›m”, beraber kararlar al›yorduk.
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Eﬂim de bana kat›lm›ﬂ oldu. “Do¤rusu neyse onu beraber yapal›m…” dedi. (15.isv)
- ‹yi diyordu. Mesela buradan böyle gitti¤imde buraya geldi¤imi biliyor “Bugün hangi ders
yapt›n›z ne dersi vard›?” tabii ki merak ediyordu, soruyordu. Mesela bir baban›n çocu¤una
davranaca¤› ﬂekilde bir ﬂey var m› bugün benim yapmam gereken? Varsa tamam ben
d›ﬂar›ya gitmeyeyim kahveye gitmeyeyim yapal›m gibi. Bir çocu¤u yetiﬂtirirken de
kullan›labilece¤ini, yard›m al›nabilece¤inin fark›nda oluyor tabi. (14.bel)
- O iﬂten geldi¤i zaman yeme¤i yedikten sonra konuﬂurduk. “Bugün söyle bakal›m bugün
neler ö¤rendiniz ki, gittin söyle bakal›m bizde hani çocu¤umuza ona göre davranal›m.”
“Ka¤›tlar›n nerede?”. Benim ö¤rendiklerimi ona da ö¤retti¤im için. Ba¤›rd›¤›m zaman beni
frenlemesini biliyordu o da. Çocuklara karﬂ› her davran›ﬂ›ma destek verdi. (18.bel)
- Eﬂim her zaman olumluydu. Bir de beklerdi, ben o gün ne anlataca¤›m, ne ka¤›t
getirece¤im de anlataca¤›m. O da okurdu, iﬂledi¤imiz konu ana baﬂl›k olarak gelirdi. Ama
orda daha farkl› yere giderdi, daha farkl› aç›lardan daha farkl› ﬂeylerden konuﬂulurdu.
Tart›ﬂ›l›rd›. Ona anlatabilece¤im kadar›n› anlat›rd›m. O da okurdu, tart›ﬂ›rd›k onun fikrini
al›rd›k. O anlat›rd›, ben anlat›rd›m. Birbirimize be¤enmedi¤imiz fikirleri anlat›rd›k. (19.bel)
- Sürekli merak ediyordu ve soruyordu neler konuﬂtu¤umuzu. Yorgun gelse bile soruyor,
eskiden sormazd›. (20.bah)
- Hani günlük olarak o an ne ders gördüysem ﬂu an akl›mda yok çünkü günlük olarak burada ne yapt›ysam. ‹ﬂte bugün bunu bunu ﬂunu ﬂunu, mesela anlat›yordum. Mesela televizyonu kapat›p oturup dinliyordu, önceleri yapmazd›. Mesela dinleyebiliyordu beni. (2.sar)
- AÇEP dönüﬂünde elimizdeki kâ¤›tlar› oturup onlara okuyabiliyorduk. Böyle bir bilgi ald›k,
paylaﬂabiliyoruz onunla, beni dinliyor. Evet, çok güzel bilgiler, en az›ndan uygulamaya
çal›ﬂal›m ikimiz diyerekten o da bana destek oluyordu. O ekleri ikimiz beraber uygulamaya
çal›ﬂ›rd›k. Ben farkl› bir tepki verdi¤im zaman o¤luma, eﬂim iﬂaretle bile olsa o¤luma duyurmadan hatal› oldu¤umu bana hissettiriyordu. O zaman ben de kendimi frenleyebiliyordum
hatal› oldu¤umu gördü¤ümde ben de art›k davran›ﬂ›m› de¤iﬂtiriyordum. (1.sar)
Eﬂin ö¤rendiklerini uygulamas›
- Bilmedi¤i bilgileri paylaﬂt›¤›mda “Art›k o zaman bunu bu ﬂekilde yapmam›z gerekiyor”,
diyebiliyordu. Kesinlikle bana müdahale etmiyordu. Kendini de uyar›yordum ben, kendisinin de o ﬂekilde davranmas› gerekti¤ini söylüyordum. Kendi de o ﬂekilde davranmaya
çal›ﬂ›yordu. (20.tür)
- Programda ö¤retilenleri ona anlatt›¤›mda mesela “çocuklarla vakit geçir, boya yap, resim
yap, o¤lunla konuﬂ” dedi¤im zaman, o gereksiz görüyordu. Ama Program’dan sonra ya
da Program dahilinde bunlar›n gerekli oldu¤unu ö¤rendi. O yüzden kendisi bile
olumlaﬂt›rd›. Çünkü bana hiç müdahale etmeme gerek kalmad›. (4.tür)
- Ben çocu¤u cezaland›rd›m, yaln›z kald›¤›m›zda sordu bana, “Neden mani oldun
kat›lmama?” dedi.” Yok” dedim ben, “öyle ö¤rendik, yani bir kiﬂi cezay› verir, hem anne
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hem baba de¤il. Bir kiﬂi konuﬂur, izah edilir, cezas› ne ise verilir. Ama dayak yok” dedim.
“Tamam o zaman” dedi ve müdahale etmedi. (20.bel)
-‹lk baﬂta çocuklar›n problemleriyle, çocuklara karﬂ› sinirlenirdi. Hareketleriyle iﬂte yapma
öyle sinirlenme davran›ﬂlarla yapma bir ﬂey, çocuk etkilenir. Yar›n öbür gün büyür yapma.
Dinledi, baﬂka ﬂeyler yapmaya çal›ﬂt› daha çok sinirlenmemek için. Bir ﬂeyleri de¤iﬂtirmeye
çal›ﬂ›yor. (15.bah)
- Baba eklerini okuyordu. Her akﬂam okuyordu. Bu da benim çok hoﬂuma gidiyordu.
Ciddiye almas›, onun benim ald›¤›m e¤itime destek vermesi çok hoﬂuma gidiyordu. O da
yapmaya çal›ﬂ›yordu, orada yaz›lanlar› yapmaya çal›ﬂ›yordu. Yani en büyük destek
eﬂimdendi. (3.sar)
Annenin uygulamalar›na destek vermesi
- Eﬂim de istemedi. Sonra eﬂim biraz fayda gördü¤ümü demek gördü ki dedi, “Bu kurs daha
önce aç›layd› da, sen önce gideydin” onu bana iki, üç defa tekrarlad›. O da etkisini görünce,
“Anam› boﬂ ver takma” dedi, “sen git gel, çocu¤umun toplant›s›na gidiyorum de, bir ﬂeyler
de kand›r git” dedi. (10.tür)
- Çocuk için çok faydal› oldu¤unu gördükçe, yani hem konuﬂurken olsun, hem ben ders
yaparken çocu¤umla ilgilenirken olsun isteklerini erteleyebiliyordu. Ben burada çocukla ders
çal›ﬂ›yorsam, o televizyon seyretme iste¤inden vazgeçiyordu. Oday› bize b›rak›yordu. Daha
müsait hale getiriyordu. ‹ﬂim varsa iﬂlerimi b›rak›p oraya gitmeme izin veriyordu, bunlar
asl›nda aile içinde küçük de olsa destektir bunlar. Bilgileri paylaﬂt›¤›mda ﬂaﬂ›r›yordu öncelikle. E¤er bizim de bildi¤imiz bizim de savundu¤umuz bir yöntemse do¤rulu¤unu bir kez
daha tescil ediyordu. Ama e¤er de¤ilse, onun savunup da yanl›ﬂ oldu¤unu anlad›¤› birﬂeyse,
aaa gerçekten mi, tabi ben o aç›dan hiç düﬂünmedim, do¤ru asl›nda gibi bu ﬂekilde tepkiler veriyordu. Daha mutlu oluyordu do¤rusunu ö¤renmiﬂ olmaktan. (8.isv)
- ZEP’lerde çok yard›mc› oldu. Hani ben üçüne birden yetiﬂemiyordum. Eﬂim anlamad›klar›n› oyunla anlat›yordu, iﬂte masal anlat›yordu. Yani o daha çok bilgili oldu¤u için o
yönde deste¤i çoktu tabii. (13.isv)
- Daha çok birbirimize zaman ay›rmak ad›na dedim ki “ﬁu televizyondan bir süre uzak
dural›m yani bir süre dedim izlemeyelim. Ve birbirimize daha çok zaman ay›ral›m.” Gayet
olumlu karﬂ›lad›. “Tamam” dedi, “bir de böyle deneyelim” dedi. (15.isv)
- Çok olumlu oluyordu ve kendini ona göre düzeltmeye çal›ﬂ›yordu. Kitaptaki sosyal geliﬂim
yerleri olsun, hani dersler çizimler falan olsun o da yard›m etmeye çal›ﬂ›yordu, onu yapmaya
çal›ﬂ›yordu olumluydu onun için yani. (1.bel)
- Ben onu ilk baﬂta söyledim, “Sak›n ben çocuklara bir ﬂey uygulad›¤›mda karﬂ› ç›kt›¤›n› onlar›n
önünde söyleme, sayg› oluﬂsun diye.” ﬁimdi ben bir ﬂey uygularken babas› hay›r dese çocuk
direkt bana karﬂ› olan sayg›s›n› kaybeder. Baﬂtan anlaﬂ›rd›k onunla, ben bir ﬂey uygularken sen
buna karﬂ› ç›ksan bile tepki gösterme çocuklar›n önünde. Hiç karﬂ› da ç›kmazd›. (3.bah)
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- Çok mutlu oldu, baz› ﬂeylerden gerçekten çok haz ald›. Bilmedi¤i ﬂeyler vard›, benim de
bilmedi¤im ﬂeyler vard›. Çocuklar›m›za uygulad›¤›m›z ﬂeyler vard› bilmeden. Onun hata
oldu¤unu anlad›m. Asl›nda baz› insanlar der “Biz böyle yap›yoruz, biz böyle ö¤rendik.”
Eﬂim böyle demiyordu. “Biz hayat› demek ki yanl›ﬂ ö¤renmiﬂiz, bunu düzeltmemiz gerekiyormuﬂ” diyordu. Bu konuda deste¤i oluyordu. (14.sar)
Çevre ve eﬂin anneye verdi¤i farkl› destekler var. Tabii ki destek gördü¤ü zaman anneler Program’› uygulamakta çok daha istekli olacaklard›r. Ancak, baz› durumlarda anneler eﬂlerinden ve çevreden “destek görmedikleri” gibi hiç “tepki almad›klar›n›” da ifade
ediyorlar. Program s›ras›nda destek almayan annelerin Program’› b›rakmamalar›
Program›n, destek olmayan ortamlarda da uygulanabildi¤ini göstermektedir.
Tepkisiz anneye kar›ﬂmad›
- Eﬂim her paylaﬂt›¤›m›, zaten baﬂ›ndan beri evlili¤imizin, evet ya da hay›r diye cevap verir.
ﬁimdi onu da bitirdi Allah’a ﬂükür hiç sakin sessiz kalmaya karar verdi. Eﬂim fazla bir ﬂey
de¤il, fazla kat›l›mc› de¤il. Hay›r da demiyor, ﬂey de olmuyor mani de olmuyor. (16.bel)
- Bize verilen ka¤›tlar› eﬂime de okuyordum, anlamad›¤›nda tekrar tekrar okuyordum.
Dinlemiyordu daha do¤rusu. Ben de tekrar tekrar okuyordum. Baﬂlarda ﬂey yapm›yordu,
daha sonra yaﬂad›¤›m›z ﬂeylerden dolay› önemini anlad›. Ben kendi çabalar›mla kat›ld›m
ve yürüttü¤üme inan›yorum. “Yine baﬂlad›” diyordu, ben “Öyle yapal›m, ﬂöyle yapal›m”
dedi¤im zaman “Yine baﬂlad›” diyordu. (3.bel)
Baz› anneler ise Program boyunca eﬂlerinden hiç destek görmediklerini ifade etmiﬂler.
Bu eﬂlerin çocuk yetiﬂtirmeyi kad›n›n sorumlulu¤u gibi gördükleri, bu nedenle de
çocukla ilgili konularda uzak durmay› tercih ettikleri annelerin ifadelerinden anlaﬂ›l›yor.
Anneyi desteklemedi
- Çocuklarla az›c›k mesela ya bir konuﬂsa, “O¤lum annenizi üzmeyin ya da yaramazl›k yapmay›n, anneniz üzülüyor” gibilerinden konuﬂsa, onu da yapm›yor. Ben çekiyorum her ﬂeyi.
Mesela ben çocu¤a program saati ayarlad›m. Mesela okuldan gelince ilk yeme¤ini ye, uyuyacaksan yat uyu, ondan sonra derslerini yapabilirsin. Ben bu kurallar› koydu¤um zaman
bana k›z›yor eﬂim, “B›rak çocuk rahat etsin, sen niye kural koyuyorsun, sen çocu¤u engelliyorsun” yani diyorum “Bunu ö¤retmen de söylüyor. Ben bunu kafamdan uydurmuyorum
git ö¤retmene sor, al git sor telefonu var, sor ” diyorum. Onu da yapm›yor konuﬂmuyor da.
Hocam›z mektup göndermiﬂti. Okumad›. “Aman b›rak” dedi, ilgilenmedi. (10.tür)
- Benim beyim çok sinirli, hemen birﬂeye parlayan bir insan yani. Onunla pek birﬂey
konuﬂulmuyor, sohbet edilmiyor. Yani bilmiyorum iﬂte, ben burada ö¤rendiklerimi orada,
evde uygulamaya çal›ﬂ›nca bana yard›mc› olmuyor. Yani tek baﬂ›ma kal›yorum bu yüzden
çocuk hususunda. (11.isv)
- Ya da ﬂöyle bir ﬂey olabilir. Eﬂim eve gelip haberleri falan seyredecekse ﬂöyle diyebiliyor-
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du, “Daha önce yapsayd›n›z, ﬂimdiyi mi buldunuz”. (9.bel)
- “Kursa gittin-anne çocuk e¤itimine gittin ne faydas› olduysa” der. Yani k›rk y›lda bir ba¤›rmayay›m m› çocu¤uma? Mesela önüme engel konuluyor-hemen baﬂ›ma kak›l›yor. (6.bel)
- Her ﬂey benim sorumlulu¤umda, her ﬂeyi ben yap›yorum o bir ﬂey yapmaz. Hay›r bilmiyor ki yararlan›p yararlanmad›¤›m›. Ben toplant›y› hat›rlay›p bir ﬂeyleri yap›yorum. Ama o
bilmiyor ki. Haberi yok ki. “Ben de evde dinlenmek istiyorum” diyor. (14.bah)
- Bu konuda pek konuﬂmazd›. Dedi¤im gibi yani erkekler zaten yorgun arg›n iﬂten geliyorlar, kalk›p da kendilerine ay›racak zamanlar› olsun, olur sayg› gösteririm. Kalk›p da eve
geldi, eve geldi¤i bütün saatlerini bize ay›ramaz, kendini dinlendirmesi laz›m. 24 saat benimle ilgilenemez ya da çocuklar›yla ilgilenemez. (13.sar)
I

Program›n Yurt D›ﬂ›nda Uygulanmas›n›n Getirdikleri

Program›n yurt d›ﬂ›na özgü katk›lar› olup olmad›¤› da araﬂt›r›ld›. Bu bölüm için veriler
Belçika, ‹sviçre ve Suudi Arabistan’dan topland›. Annelerin söylemleri Program›n Türkçe
olmas›n›n “kat›l›m› kolaylaﬂt›rd›¤›”, “ZEP’lerin çocu¤un Türkçesi ve geliﬂimi için faydal›
oldu¤u”, “program›n annenin yaﬂad›¤› ülkedeki çocuk yetiﬂtirme biçimine uyumunu
kolaylaﬂt›rd›¤›”, “annenin sosyalleﬂme ihtiyac›n› karﬂ›lad›¤›” ve “annenin yabanc› ülkede
kendine daha çok güvendi¤i” do¤rultusunda. Ayr›ca, anneler yabanc› bir ülkede “Türkiye taraf›ndan unutulmam›ﬂ olman›n hoﬂ oldu¤unu” ve “ülkesi ile gurur duydu¤unu”
ifade etmiﬂler. Baz› anneler Program›n “Türkiye’de geliﬂtirilmiﬂ olmas›n›n kat›l›m› etkiledi¤ini”, baz›lar› da “etkilemedi¤ini” dile getirmiﬂlerdir.
Program›n Türkçe Olmas› Kat›l›m› Kolaylaﬂt›r›yor
- Elbetteki burda da buna benzer programlar oluyor. Her y›l çocuklara okulda bir liste veriliyor. Çocuk yetiﬂtirme konusunda, iﬂte kardeﬂ k›skançl›¤›ndan tutun, bir sürü konulara
de¤iniliyor. Böyle programlar geliyor, aç›kças› ben birkaç tanesine kat›ld›m, ama Türkçe
olmas› tabii bizim için çok çok daha iyiydi, kat›lmam› kolaylaﬂt›rd›. (7.isv)
- Bu ülkede de belki çocuklar üzerine bu tarz e¤itimler konferanslar seminerler mutlaka
vard›r çocuk geliﬂimiyle ilgili ama çok iyi bir Frans›zcam olmad›¤› için yar›s›n› anl›yorum
yar›s›n› anlam›yorum. Benim için çok büyük bir f›rsatt› dedi¤im gibi. Türkçe olarak bu
e¤itim verilmesi çocu¤u olan bir anne içinde çok büyük bir geliﬂimdir, hemen kat›lmaya
karar verdim. Bu bilgileri Türkçe olarak çok çok iyi anlad›¤›m bir dilde ald›¤›m için, her ﬂeyi
anlay›p anlayamad›klar›m› sorabildi¤im için baya¤› bir hayat›ma, yaﬂay›ﬂ yetiﬂtirilme tarz›
yaﬂam kalitesi her ﬂeye yans›yacak (8.bel)
- Yabanc› olsa yapamazd›m girmezdim, Türk oldu¤u için de etkiledi elbette ki çünkü kendimi ifade edebilece¤im bir dil. (15.sar)
- Sonuçta ben buran›n dilini zaten bilmiyorum. (13.sar)
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Çocu¤un Türkçesi ve Geliﬂimi ‹çin Faydal›yd›
- Her ﬂeyden önce çocu¤umun zihinsel geliﬂiminin ne kadar iyi oldu¤unu görmüﬂ oldum.
Buradaki anaokuluyla bu programdaki çal›ﬂman›n birbirine benzedi¤ini, çocu¤umun nerde
oldu¤unu gördüm; neler yapabilece¤ini zihinsel geliﬂiminin ne kadar ilerde oldu¤unu, okulda ne kadar baﬂar›l› olup olamayaca¤›n› gördüm. Türkçesine kesinlikle çok katk›da bulundu. Anlam›n› bilmedi¤imiz Türkçe kelimeleri veya benim konuﬂmad›¤›m günlük hayatta
konuﬂmad›¤›m›z, kullanmad›¤›m›z kelimeleri beraber okumuﬂ ö¤renmiﬂ olduk. (2.isv)
- Çocuklara faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum, Türkçeleri aç›s›ndan. Türkçe’yi ilerletme,
benim kendi ﬂahsi görüﬂüm, Türkçe’yi ilerletme aç›s›ndan çok güzel bir ﬂey. (5.bel)
Bulundu¤u Ülkenin Çocuk Yetiﬂtirme Biçimine Uyumunu Kolaylaﬂt›r›yor
- Buradaki anneler de genellikle bilgili, disiplinli çocuklar› yetiﬂtirdikleri için, bizim de bu
AÇEV’in sundu¤u bilgiler sayesinde ayn› ﬂekilde yetiﬂtirirsek onlar çok z›t düﬂmeyece¤i için
ve okula gittikleri zaman bir problemle karﬂ›laﬂm›yorlar. O zaman bizim için faydal› oluyor yani. (20.isv)
- Çok yararl› oldu¤unu gördüm ve buradaki bak›ﬂ aç›s›yla bu Açev’in çocu¤a karﬂ›, anneye
karﬂ› olan bak›ﬂ aç›s›n›n çok böyle birbirine yak›n oldu¤unu gördüm. Belki de birebir
ayn›d›r, bilemiyorum. Ama çok yak›n oldu¤unu gördüm ve dedi¤im gibi do¤rulu¤una çok
inand›m ve o yüzden hiç tereddütsüz kat›ld›m. (15.isv)
- Ben ileri görüﬂlü oldu¤um için, demek istedi¤im, faalim, ileri görüﬂlüyüm, her zaman elimden geleni yapmaya çal›ﬂ›yorum, ö¤renebildi¤im kadar ö¤reniyorum. Tabii ki faydas› oluyor. En iyi ufkumuz aç›l›yor, bak›ﬂ, iﬂte özgüveniniz art›yor. Ve diyorum ki hakikaten daha
kolay Avrupa’ya adapte oluyoruz. (5.bel)
Kad›nlar›n Sosyalleﬂme ‹htiyac›n› Karﬂ›l›yor
- Sosyal faaliyet oluyor. Yaln›z›z. Hani dan›ﬂabilece¤imiz anam›z yok, kimsemiz yok. Bir
çocuk yetiﬂtirmek burada çok daha zor. Hem yabanc›lar, hem farkl› ülkede, hem farkl›
memleketten gelen insanlar. Yani burada oturan Türkler var ama hepsi farkl› memleketten, hepsinin farkl› düﬂünceleri var, farkl› yerlerden gelmiﬂler. Sen bir ﬂey konuﬂuyorsun o
farkl› anl›yor, o bir ﬂey konuﬂuyor farkl› anl›yor. Yani iletiﬂimde biz Türkler olarak bile zorlan›yoruz. Düﬂünün bir de yabanc›larla. (1.isv)
- Yani daha çok sosyalleﬂtim. Daha çok kat›l›mc›, çekimser de¤il daha giriﬂimci oldu¤umu
görüyorum. AÇEV sayesinde oldu ve devam› olmas›n› da isteriz. Bize fayda sa¤l›yor
yabanc› bir ülkede. (20.isv)
- Aç›ld›m. Bilmedi¤im yerleri de gördüm. Ö¤retmen bize hayat›n ﬂeyliklerini de anlatt› yani
dedi¤im gibi. Biz götürdü tiyatroyu gösterdi. Müzeleri gösterdi. Heykelt›raﬂ aç›l›ﬂ›n› yani
öyle ﬂeyleri biz hiç görmemiﬂtik. Buray› o kadar tan›mazken yani ö¤retmenimiz böyle güzel
yerleri bize açt›. (13.bel)
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- Mesela biz de¤iﬂik bir y›l yaﬂad›k, de¤iﬂikti bizim için. Diyorum ya o sal›y› iple çekerdik,
gitsek de oraya toplansak konuﬂsak. Gezilerimiz olurdu, baz› sal›lar, haftaya gidilecek
denirdi, toplan›rd›k, gezilere giderdik. Mesela müze gezileri olurdu, sergiler olurdu,
Türkiye’den heykeltraﬂlar olurdu. Sal›ya ek olarak yani grup olarak çal›ﬂ›yordunuz, sohbetinizi yap›yordunuz, onun üstüne, ö¤leden sonra gidilirdi veya Pazartesi falan burda
buluﬂal›m, hep beraber gidelim, toplaﬂ›rd›k, beraber giderdik. (19.bel)
- Zaten bu AÇEP’e kat›lmam çok çok yararl› oldu çünkü ilk geldi¤im döneme denk geldi o
yüzden ben buraya al›ﬂmamda da yarar sa¤lad›¤›n› düﬂünüyorum. En az›ndan hani s›k›lm›yorum art›k. ‹lk baﬂlarda hani “Niye geldim? Nerdeyim?” insan bir silkiniyor, sonra zamanla al›ﬂ›yorsun yani. AÇEP süresi de bunu kolaylaﬂt›rd› diyebilirim kesinlikle. Hissetmedim yani
baﬂka bir yerde oldu¤umu ilk baﬂlarda, sanki hani bir Türkiye havas›. (3.sar)
- ‹ﬂte hem faydaland›klar›n› gördük hem vakit geçirmeyi yani gittik vakit ay›rd›k orda.
Birkaç arkadaﬂlarla tan›ﬂt›k. Yani memnun olduk. Daha mutsuzdum herhalde ne bileyim
en küçük bir ﬂeye üzülürdüm. Bunlar› aﬂt›m herhalde birazc›k. Mesela arkadaﬂa, buraya
geldim fazla arkadaﬂ›m yoktu, ‹lk defa geldim, burada dört duvar aras›, mesela burada
gelip bir grup okula geliyorsun. ‹ﬂte arkadaﬂlar›n var bir grubun var, baz› ﬂeyleri aﬂt›m herhalde, içimdeki baz› s›k›nt›lar›. Çok s›k›l›yordum ilk geldi¤im zamanlarda. (12.sar)
- Güzel bir duygu. Böyle yeni arkadaﬂlar ediniyorsun. Toplu bir grupta oluyorsun. Farkl› oluyorsun herkesten yani. Sosyal olmak güzel bir ﬂey. ‹nsan evde oturup kendini dinlemekten
baﬂka bir ﬂey yapm›yor. Türkiye’de olsa bir komﬂuya yürüyerek gidersin, bir çarﬂ›ya ç›kars›n.
Burada daha kapal› bir ortam oldu¤u için daha iyi oluyor, faydal›. F›rsat gibi oluyor. (6.sar)
Anne Yaﬂad›¤› Ülkedeki Durumlar ‹çin Kendine Daha Çok Güveniyor,
Daha Bilgili Oldu¤unu Düﬂünüyor
- Daha çok kendime güveniyorum. Genel olarak, daha çok güvenim geldi kendime. Çünkü
dil bilmemek kadar kötü birﬂey yok ve de orda yaﬂamak zorundas›n›z. Her konuda, yani
burda yaﬂamam› kolaylaﬂt›rd› diyebilirim. Türkiye’deyken çok sosyal bir insand›m, ama
buraya geldikten sonra dil yetmezli¤i yüzünden kendim çok kapatt›m, ama bu kurstan
sonra daha da bir güvenli yani her iﬂimi kendim yap›yorum. Yani baﬂkalar›ndan yard›m
istemiyorum art›k, dil bilmesem bile, önceden mesela Almancay› konuﬂmaya çekinirdim.
Söyleyece¤im de komik duruma düﬂece¤im diye, ama ﬂimdi öyle bir ﬂeyim yok. ‹steyen istedi¤i gibi söyleyebilir, gülebilir. Güven geldi bu programdan sonra. Birﬂeyler ö¤rendim orda.
Biliçliyim, birﬂeyler ö¤rendim. Ö¤renmek kadar güzel birﬂey var m›, yaﬂ›n›z kaç olursa
olsun, çok ﬂey ö¤rendim. Ö¤renmenin verdi¤i ﬂey bence. (10.isv)
- Buraya geldik yer bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Yani kendinize güveniniz yok, cesaretiniz yok
ve bunal›mdas›n›z. Yani ben kendimi anlat›yorum. Bir bunal›mdas›n›z, neyi ne düﬂünmüyorsunuz, çocu¤unuzla ilgilenmiyorsunuz. Yani ilk baﬂta böyleydim. Açep’ten sonras›. ‹ﬂte
Açep’e baﬂlad›ktan sonra kendime olan güvenim geldi burada. Cesaretim geldi, ”Ben buna
buraya da gidebilirim, bunu da yapabilirim”. (18.bel)
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- Çocuklar›n burada daha da farkl› sorunlar› var. Bunlara destek olmak için yararl›.
Çocuklar› kaybetmemek, kazanmak için neler yap›lmas› gerekti¤ini ço¤u aile bilmiyor.
Bunlar da bizim eksikli¤imiz, e¤itim eksikli¤imiz, alt yap›m›z›n eksikli¤i. (3.bel)
- ﬁimdi nas›l, zaten bir konu vard›, burada nas›l yani kad›n haklar›, eskiden derdim “kad›n
haklar› falan yok”. Kad›nlarla ilgili o gün bir konu vard›, biz bayanlarla ilgili. ‹ﬂte kad›n
dövüldü¤ünde hakk›n› savunabilir mi, bir ﬂey yapabilir mi, gidip ﬂikayet edebilir mi?
Bunlar›n hepsini ö¤rendik. Zaten eﬂime diyordum, “biz hep uyuyormuﬂuz”. “Kad›n hakk›n›
savunamazm›ﬂ derdiniz, savunabiliyormuﬂ.” (11.sar)
- Daha dirençli, daha bir bilgili. Eskiden “Ben burada yaﬂayamam art›k diyordum, çocuklar›m için iyi bir yer de¤il” diyordum. Ama ﬂimdi burada da güzel ﬂeyler yapabilece¤imi
düﬂünüyorum. Neden? Art›k ben de e¤itebiliyorum çocu¤umu. (8.sar)
Türkiye’de Geliﬂtirilmiﬂ Olmas› Kat›l›m› Etkiliyor
- Tabii ki etkiledi çünkü yani benim ülkemim insan› beni daha iyi anlar, benim çocu¤umu
daha iyi tan›r, benim çocu¤umun neye ihtiyac› var, hangi tarz e¤itimle daha iyi olur, neye
daha çok ihtiyac› var bunu daha iyi bilir, bu yüzden de kat›ld›m. ‹ﬂte Türkiye’de haz›rlanan
bir program›n daha ileri daha iyi çocu¤uma daha iyi ﬂeyler verebilece¤ini düﬂünüyordum.
(8.isv)
- Türkiye’de geliﬂtirilmiﬂ olmas› kolay diyelim uygulama aç›s›ndan. Konular kültürel anlamda bize hitap ediyor evet, çünkü kendi kültürünü vermeye çal›ﬂ›yorsun, zaten demek istedi¤im o zaman çat›ﬂmalar oluyor. Çocu¤a kendi kültürünü veremedikten sonra buradaki
kültürü çok çabuk al›yor zaten, ondan sonra geri dönüﬂ yok, çocu¤u tutam›yorsun. (14.isv)
- ‹yi manada etkiledi. Daha iyi çünkü Türkiye’de daha mant›kl› ﬂeyler üretiliyor. Burada
yap›lan bir ﬂey olsayd› kat›lmazd›m. Çünkü buradaki insanlar bana ne gibi art›s› olabilir diyorum çok az olur. Yeterli bulmuyorum yani kendime. Ama kitapç›klar›n Türkiye’den geliyor
olmas›, mesela çocu¤un e¤itimini Türkiye’den alm›ﬂ olmas› birebir Türkçe alm›ﬂ oluyorsun.
Dil ve oradaki kurulan cümleler kitapç›ktaki kurulan cümleler. Ben bile burada dura dura
zaman içerisinde Türkçemi unuttum gibi geliyor bana. Toplu halde bir cümle kuram›yorum.
Etkilemez olur mu? Mutlaka Türkiye’den gelince daha faydas›n› görüyoruz. (12.bel)
- Az önce de dedi¤im gibi bu programlar› bir e¤iticinin yapt›¤›n›, onlar›n e¤itiminin bizden
daha yüksek oldugunu, profesörler oldu¤unu, Türkiye’de haz›rland›¤›n› bilmek bana bir
güven verdi; onlar haz›rlad›ysa bu kesin do¤rudur fikrini verdi. Türkiye’deki e¤itmenlerin
daha bilgili, daha iyi bir yerde olduklar›n› düﬂünüyorum. Her yönden. (3.bel)
- Ben biliyorum ki yine onu uzmanlar yap›yor bu dersi böyle boﬂ yapm›yorlar. Böyle herhangi bir ders olsun diye yapm›yorlar. ‹nsan vatan›na güvenmez mi? Öyle etkiler tabii etkilemez mi? Yani vard›r bir ﬂeyler bizim insan›m›z boﬂ yapmaz. Öyle vard›r bir ﬂeyler, boﬂ
de¤ildir diye düﬂündüm. (15.sar)
- Türkiye’den gelmesi size dedi¤im gibi, farkl› tabii benim için, ben her zaman ﬂu an yani
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nas›l desem, yaa oradaki bilgi olsun, insanlar›n kendilerini e¤itmeleri olsun, çok farkl›
çünkü oradan geliyor. Oradaki e¤itim ve oradaki düﬂünceler ve oradaki bilgiler buradan
çok daha farkl› gerçekten. Oradan gelmesi çok etkiledi beni evet. (11.sar)
Türkiye’de Geliﬂtirilmiﬂ Olmas› Kat›l›m› Etkilemiyor
- O konuda hiçbirﬂey düﬂünmedim. Burda veya orda, önemli olan bilgiler, de¤iﬂir mi birﬂey,
bence de¤iﬂmez. Benim fikrim yani, sonuçta bilgiler benim için önemli olanlar, ö¤rendiklerim. (10.isv)
- Sonuçta çocuk, çocu¤un dili bütün dünyada ayn›d›r yani, çocuk inatç›ysa inatç›d›r, ya da
yapm›yorsa yapm›yordur. Her çocuk yalan söyleyebilir. Bütün çocuklarla u¤raﬂmak zor.
‹sviçre’nin çocu¤u da olsa bu programdan anne yararlanabilir. Çünkü çocuk her yerde ayn›
çocuktur. (9.isv)
- Belçikal›lar›n düzenledi¤i de olsa kat›l›rd›m. Ama dil konusunda anlayamazd›m dediklerini. ‹yi ki Türkiyedekiler iyi ki buradaki anneleri düﬂünmüﬂ. Yani bizi düﬂünen birileri de
varm›ﬂ orada da. (6.bel)
- Okuman›n yaﬂ› yoktur, kendini geliﬂtirmenin yaﬂ› yoktur. Sonuçta neresi olursa olsun bir
ﬂeyler kap›labiliyorsa, bir ﬂeyler ö¤renilebiliyorsa zaten iyidir. Ha bu Türkiye’de olmuﬂ,
‹ngiltere’de olmuﬂ, Fransa’da olmuﬂ, Amerika’da olmuﬂ de¤iﬂtirmez ki. Önemli olan
insan›n kendinde olan bir ﬂeyi de¤iﬂtirme iste¤i. Ben yanl›ﬂ yap›yorum, yanl›ﬂ› düzeltmek
istiyorum. Yani bilmiyorum, dedi¤im gibi fark etmiyor. (13.sar)
Unutulmam›ﬂ Olmak Hoﬂ
- ‹nsan›n kendi ülkesinde böyle güzel bir ﬂey geliﬂtirilip de Avrupa’ya kadar getirilmesi hoﬂ bir
ﬂey. Buradaki insanlar›n da unutulmay›p düﬂünülmüﬂ olmas› ne kadar güzel. (4.isv)
- ‹lk baﬂta unutulmad›¤›m›. ‹lk önce gerçekten de Avrupa’da diye bizlerin unutulmam›ﬂ
olmam›z beni çok mutlu etti çünkü Avrupa’da olmak illa herﬂeye sahip olmak de¤il, diyorum
ya manevi birçok eksikli¤imiz var. Ve ben bu eksikli¤in bizi düﬂünen bir ﬂeyler taraf›ndan
hat›rland›¤›m›z›, o eksikliklerin giderildi¤ini bilmek beni çok mutlu etti. (8.isv)
- Önce, biz yurtd›ﬂ›nda oldu¤umuz için bizim için tabii buralara hizmet gelmiﬂ. ‹yi bir ﬂey.
Ta Türkiye’lerden düﬂünülmüﬂ gelmiﬂ, art›s› var. Yaln›z olmad›¤›m›z. Bizi destekleyen ve
arkam›zda olan biri var. Bizi düﬂünmüﬂler. Bizi destekleyen birileri var, anne olarak, çocuk
olarak veya her zaman deniyor buradaki insanlar unutulmuﬂ, devlet bir ﬂey yapm›yor, millet bir ﬂey yapm›yor, büyük insanlar için falan. Yine de ucundan, kenar›ndan, k›y›s›ndan
köﬂesinden biz unutulmam›ﬂ›z onu düﬂündüm ve ben seve seve gittim kat›ld›m. (16.bel)
- Türkiyedekilerin bizleri unutmad›klar›, bizim de burada olduklar›n› bilmeleri yani bizi
düﬂünmeleri güzel bir ﬂey. Ne için yap›l›yor burdaki insanlar faydalans›n diye yap›l›yor yani
buradaki enerjiye tabii ki de¤er daha çok bizleri ve genç nesilleri düﬂünüyor bizim çocuklar›m›z bizleri düﬂünmeniz, çaba sarfetmeniz çok güzel. (2.bel)
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- Türkiye’den buraya kadar geliyorlar bizimle ilgileniyorlar. O evraklar Türkiye’den geliyor
özellikle bizim için. ‹yi ki b›rakm›yorlar bizi yani. Burada kendini yaln›z hissetmek gibi bir
ﬂey yok. (15.sar)
- Bizi de düﬂündüklerinizi, Türk vatandaﬂ› olarak bizim de düﬂünüldü¤ümüzü, bizim de
önemsendi¤imiz güzel bir ﬂey yani bunu bilmek. Yani insan olarak önemseniyorsun iﬂte.
Birebir zaten insan olarak, kad›n olarak, anne olarak önemseniyorsun. Çocuklar›n önemseniyor, çünkü çocuklar sonuçta Türk vatandaﬂ›, Türkiye’ye gidecekler. Yani yabanc› bir
yerde bize böyle bir ilgi göstermesi, böyle program açmak gerçekten çok güzel. (9.sar)
Anne Kendi Ülkesi ‹le Gurur Duyuyor
- En az›ndan Türkiye’de böyle bir program geliﬂtirilmesi art›k bizim birçok ﬂeye duyarl›
oldu¤umuzu gösteriyor, beni sevindiriyor. Art›k e¤itimin çok daha küçük yaﬂlarda
baﬂlamas› gerekti¤i, bu bilincin insanlarda uyanmas› beni çok sevindiriyor. (7.isv)
- ZEP’ lerin anaokuluna gitmeyen çocuklara ulaﬂmas› çok faydal› diye düﬂünüyorum. O
kadar çabalarla getirildi hiç bir ücret talep etmeden bu kurslar› veriyor olmalar› çünkü
‹sviçre öyle bir yerdir kimse 5 kuruﬂluk bir ﬂey vermez yani o yüzden o ﬂimdi ZEP ler olsun,
kurslar olsun ücret karﬂ›l›¤› yap›lmad›. Burada görev sadece bizim kat›lmam›za düﬂüyordu
baﬂkalar› bizim için bu kadar u¤raﬂ›rken bizim kat›lmamam›z ay›p olurdu yani. (6.isv)
- Mesela güzel olan, en az›ndan onlar›n fikrini de görüyoruz. Bizim gibi hiç Türkiye’de okumayan bir aile için, mesela ben hiç okula gitmedim bir anne olarak… Çok hoﬂuma gitti.
En az›ndan kendimi Türkiye’de okula gitmiﬂ gibi de gördüm burada, okuyup onlar›n ﬂeyini
de ö¤renmiﬂ gibi oldum. Çok güzel, çok hoﬂuma gitti benim o yönden. Kelimeleri kullan›rken,
bilmedi¤imi ö¤renirken falan kendimi o sene kendimi biraz Türkiye’de okula gidiyormuﬂ
gibi gördüm. (9.bel)
- Gurur verdi. Görsünler diye hani Türkler de çocuk e¤itimine önem verdi¤ini, hani annenin
çocu¤una nas›l davranmas› gerekti¤ine nas›l de¤er verdi¤ini görmelerini isterdim yani. (1.bel)
- Yarayabilir tabii okulda ayn› ﬂeyleri gösteriyorlard›. Müdüre han›ma da götürdüm, o da
çok memnun kald› bizim ilgilendi¤imizi düﬂündü; genelde biz Türklerin çocuklar›yla ilgilenmezler ya. O ZEP leri götürdüm anlatt›m böyle böyle dersler var dedim, çok sevindi, çok
memnun kald›m. Bizim ilgilendi¤imizi gördü. (17.bel)
- Mutluyum, hoﬂuma gidiyor yani, Arabistan gibi bir yere AÇEV gibi bir kuruluﬂun gelmesi, e¤itim program›n›n buraya gelmesi hoﬂ çünkü bu Arabistan’daki kad›nlar›n ihtiyac› var.
De¤iﬂik bir ﬂeyler yaﬂamaya, bu dört duvar aras›nda bir iﬂe yaramamaktansa gidip bir
ﬂeyler ö¤renip çocuklar›m›za vermemiz güzel bir ﬂey. Bu Arabistan koﬂullar›nda bunu
yaﬂamak güzel. (7.sar)
Söylemler yurt d›ﬂ›na özgü olarak Program›n Türkçe olmas›n›n kat›l›m› kolaylaﬂt›rd›¤›
yönündedir. Annelerin ço¤unlu¤u bulunduklar› ülkenin dilini bilmediklerinden, o dilde
yap›lan bu tür programlara kat›lamad›klar›n› ifade etmiﬂler. Bu nedenle Program›n
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Türkçe olmas›, bu anneler için önemli bir kat›lma nedeni olmaktad›r. Ayr›ca, anneler
çocuklar›n Türkçesine de katk›da bulunaca¤› için bu Program’a kat›lmay› istemektedirler.
Anne uygulanan ZEP program›n›n hem çocu¤un geliﬂimine, hem de Türkçe oldu¤u için
çocu¤un Türkçesine katk› sa¤lad›¤›n› ifade ediyor. Çocuklar Türkçeyi bilseler bile
ZEP’lerin çocuklar›n kelime hazinesini geliﬂtirdi¤i ifade ediliyor.
Özellikle ‹sviçre ve Belçika’da baz› anneler bulunduklar› ülkenin çocuk yetiﬂtirme biçiminin kendilerininkinden farkl› oldu¤unu, ama AÇEP’te verilen bilgilerin o ülkenin disiplin ve terbiyeyle ilgili kurallar›na uyum sa¤lamalar›n› kolaylaﬂt›rd›¤›n› söylüyor.
Yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan kad›nlar için bu Program’a kat›lmak bir sosyalleﬂme olana¤›
sa¤l›yor. Özellikle Belçika ve Suudi Arabistan’da kad›nlar geniﬂ aileleriyle bir arada
yaﬂ›yorlar ve sadece akrabalar›n› görüyorlar, d›ﬂar›ya ç›k›p arkadaﬂl›k yapabilme imkanlar› s›n›rl›. Ço¤u kad›n da gelin olarak bulundu¤u ülkeye gitti¤ini, dil bilmedi¤ini ve kendisine destek olabilecek birilerinin olmad›¤›n› ifade ediyor. Suudi Arabistan’daki kad›nlar
için hayatlar›nda daha farkl› bir de¤iﬂiklik oluyor. Sosyalleﬂmelerinin yan› s›ra kad›nlar
kendi baﬂlar›na d›ﬂar› ç›kmakta zorland›klar›ndan Program’a gitmek ve orada yeni
insanlarla tan›ﬂmak önemli bir ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›ﬂ oluyor.
Anne bu Program’a kat›lman›n kendisini yurt d›ﬂ›ndaki yaﬂam›nda daha bilgili ve bu
nedenle de daha güvenli hissetmesini sa¤lad›¤›n› ifade ediyor.
Baz› anneler için Program›n Türkiye’de geliﬂtirilmiﬂ olmas› kat›lmalar›nda önemli bir
etken çünkü bu kad›nlar Program Türkiye’de haz›rland›¤› için kendi örf ve adetlerine
daha uygun olaca¤›n›, çocuklara kendi kültürünü ö¤retebilece¤ini ve daha iyi anlaﬂ›laca¤›n› düﬂünüyor. Ayr›ca baz› kad›nlar kendi ülkelerinde geliﬂtirilen bir Program’a daha
çok güvendiklerini de ifade ediyorlar. Di¤er taraftan, Program’›n Türkiye’de geliﬂtirilmiﬂ
olmas›n›n baz› annelerin kat›l›m karar›n› etkilemedi¤i görülüyor. Kad›nlar çocuk e¤itiminin ve annelerin ihtiyaçlar›n›n evrensel oldu¤unu, bu nedenle de verilecek e¤itimin
her ülkede ve her dilde benzer olaca¤›n› söyleyerek her koﬂulda böyle bir Program’a
kat›labileceklerini ifade ediyorlar.
Kad›nlar için böyle bir program›n yurt d›ﬂ›nda olmas›n›n bir anlam› da onlara yaln›z
olmad›klar›n›, unutulmad›klar›n› ve destek alabilecekleri bir kaynak oldu¤unu hissettirmesi. Kad›n bu Program›n Türkiye’de geliﬂtirilmiﬂ olmas› ve yurt d›ﬂ›nda da kendisinin
kat›labilmesi nedeniyle mutlu oldu¤unu, ülkesiyle gurur duydu¤unu ifade ediyor.
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Tart›ﬂma

Destek programlar›n›n kapsam› çeﬂitli kuramsal de¤erlendirmeler sonucunda sürekli
olarak geniﬂlemektedir (Weaver ve di¤erleri, 2004; Zigler ve di¤erleri, 1992). Kapsamdaki
geniﬂleme bu tür programlar›n hem aileyi, hem de çocu¤u desteklemedeki sorumlulu¤unun alt›n› da çizmektedir. Destek programlar›n›n mant›ksal temeli ile uygulama
sürecine iliﬂkin tart›ﬂmalar ço¤unlukla programlar ve aile aras›ndaki iliﬂki üzerinde odaklan›r. Yürütülen çal›ﬂmalar çocu¤un geliﬂimini h›zland›rman›n ötesine geçip aileyi de ortak
olarak bu çal›ﬂmalara katm›ﬂt›r (Farran, 1990; Ramey ve Ramey, 1998; Wasik, Bryant ve
Lyons, 1990). Durum böyle olunca destek programlar›n›n de¤erlendirme sonuçlar› hem
aileye, hem de çocu¤a ait verileri içermektedir. Dolay›s› ile çocu¤a ait verilerin yan› s›ra,
ana-baban›n çocuk yetiﬂtirme konusundaki tutumu ve anne, baba, çocuk etkileﬂimi de
önemli göstergeler olarak ele al›nmaktad›r. Destek programlar›n›n kapsam›ndaki bütün
bu de¤iﬂimler çocu¤un geliﬂiminde ba¤lam›n ve dolay›s› ile çocu¤un içinde bulundu¤u
yak›n çevrenin önemine dikkat çekmektedir.
Bu araﬂt›rman›n sonuçlar› da di¤er de¤erlendirme araﬂt›rmalar›nda oldu¤u gibi Program’›n hem çocuklar, hem anne-baba, hem de çocuk ve anne-baba iliﬂkisindeki de¤iﬂiklikleri yans›tmaktad›r. Sonuçlara araﬂt›rman›n temel amaçlar› do¤rultusunda bak›ld›¤›nda
“bu Program’a kimler kat›lmaktad›r?” ya da uzun süredir niceliksel araﬂt›rmalar ile etkinli¤i
ispatlanm›ﬂ olan bu Program “kimler için etkili olmaktad›r?” soru-suna cevap önem kazanmaktad›r. Söylemler bize Program’a kat›lan annelerin “zaten” de¤iﬂime haz›r oldu¤unu ve bir aray›ﬂ içinde oldu¤unu göstermektedir. De¤iﬂmek istediklerini de “Çocu¤umu daha iyi yetiﬂtirmek istiyorum”, “Daha donan›ml› olmak istiyorum” diye belirtmiﬂlerdir. Bu anneler daha donan›ml› olduklar›nda ve kendilerini de¤iﬂ-tirdiklerinde daha
iyi anne olacaklar›n› düﬂünmektedirler. Daha iyi anne olmak arzusu da onlar›n de¤iﬂmesine, ö¤rendiklerini uygulamas›na yard›mc› olmaktad›r. Annelerin söylemlerinden al›nm›ﬂ baz› ifadeler bu iste¤i yans›tmaktad›r: “Çocu¤u e¤itirken anne, kendi eksikliklerini de
görüyor ve kendini de e¤itmesi için çaba gösteriyor”,“Kendimdeki eksiklikleri tamamlamak istedim”, “Oturup düﬂündü¤ümde yapt›¤›m›z hata ne bunu ö¤-renmek istedim”,
“Daha iyi bir anne olmak istiyorum”.
Baz› anneler ise zaten bu konulara merak duyduklar›n› ve bilinçli olduklar›n›, Program’a
bilgilerini artt›rmak için kat›ld›klar›n› belirtmektedir. Bu annelerin zaten araﬂt›ran, kitap
okuyan ve çocuklar›n› iyi yetiﬂtirmek için bilinçli olman›n önemine inanm›ﬂ anneler oldu¤u
görülmektedir. Program’da edindikleri bilgileri kendilerinin de bildi¤ini ancak Program’da
bu bilgileri ald›klar›nda uygulamaya daha aç›k olduklar›n› belirtmekteler.
Bu sonuçlar Program’a kat›lan annelerin daha iyi anne olmak için de¤iﬂime aç›k olmalar›
kadar bu konulara merak duyan ve bilgi edinmek isteyen anneler olduklar›n› da göstermektedir. Annelerin baz›lar› da iﬂlevsel bir nedenden dolay›, iﬂ bulmaya yard›m edece¤i
için Program’a kat›ld›klar›n› ifade etmektedir.
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Annelerin Program’a kat›lmaya karar verdiklerinde ald›klar› geribildirimler onlar›n kat›l›p
kat›lmamalar›nda etkili oldu¤u için geribildirimlerin içeriklerine ve annelerin bu geribildirimler ile ilgili düﬂüncelerine de araﬂt›rmada yer verildi. Anneler hem eﬂlerinden, hem
de çevreden geribildirimler ald›klar›n› ifade etti. Çevredekiler, daha çok anne-baba,
kay›nvalide-kay›npeder, kardeﬂler, komﬂular ve anas›n›f› ö¤retmeni idi. Geribildirimleri
“olumlu” ve “olumsuz” olarak ay›rabiliriz.
Eﬂler, çocuklar› e¤itilece¤i için annenin, bu Program’a kat›lmas›n› destekler nitelikte geribildirimler veriyorlar. Bu durum Program’a kat›lan anneler kadar babalar›n da daha iyi
çocuk yetiﬂtirmek ve bu konuda bilgi almak istediklerini yans›t›yordu. Ayr›ca, eﬂlerin,
annenin çocu¤u ile iliﬂkisinde de¤iﬂime ihtiyac› oldu¤unu görüp onu böyle bir e¤itime
gitmesi için destekledikleri de annelerin söylemlerinde belirtildi. Hem eﬂten, hem de
çevreden al›nan ortak geribildirim ise annenin bu Program’a kat›lmas›n›n onun sosyalleﬂmesine katk› yapaca¤› idi. Anneler kendilerinin ya evlenme ya da göç sonucunda
içlerine kapand›klar›n› ve bu durumun hem eﬂleri, hem de çevreleri taraf›ndan gözlemlendi¤ini, dolay›s› ile onlar›n da sosyalleﬂmeleri için destek verdiklerini belirttiler.
Çevredeki kiﬂiler de eﬂler gibi Program’a kat›lman›n çocu¤a faydas› olaca¤›n› düﬂünerek
olumlu geribildirim verdiler. Ayr›ca, çevredekilerin böyle bir Program’a kat›lmay› takdir edilecek bir hareket olarak alg›lad›klar› için de olumlu düﬂüncelerini anneler ile paylaﬂt›klar›
görüldü. Anneler ald›klar› olumlu geribildirimlerin tabii ki bu Program’a kat›lmalar›nda destek
oldu¤unu ve onlar› yüreklendirdi¤ini ve do¤ru yolda olduklar›n›n da teyidi oldu¤unu belirtti.
Annelerin Program’a baﬂlamadan ald›klar› olumsuz geribildirimlerin içeri¤i ve annelerin
bu geribildirimlerle ilgili düﬂünceleri hakk›nda da bilgi al›nd›. Olumsuz geribildirimler de
olumlular gibi eﬂten ve çevreden geliyordu. Eﬂlerin verdi¤i olumsuz geribildirimlerin
nedeni daha çok eﬂin evde kad›n›n iﬂlevi olarak gördü¤ü sorumluluklar› aksatabilece¤i
endiﬂesini yans›t›yordu; çocuklara kimin bakaca¤›, evin düzeninin aksayaca¤›, eve geldi¤inde her ﬂeyi haz›r bulamayaca¤› endiﬂesi gibi. Suudi Arabistan’da ulaﬂ›m› eﬂ sa¤layaca¤›ndan, sa¤layam›yorsa da baﬂka bir çözüm bulmas› gerekti¤inden, eﬂin ulaﬂ›m› sa¤lamakta isteksiz olup anneyi bu iste¤inden vazgeçirmeye çal›ﬂt›¤› belirtildi. Eﬂlerin olumsuz
geribildirimlerle annenin bu tür bir Program’a ihtiyac› olmad›¤›n› da ifade ettikleri görüldü.
Çevrenin verdi¤i olumsuz geribildirimler daha çok annenin Program’a gitmesini onaylamad›klar› do¤rultusunda idi. Bunu da gitmesini küçümseyerek ya da zaman kayb› olarak
gördüklerini belirterek ifade ettiler. “Annelik için e¤itim mi gerekir?”, “Anneli¤i
baﬂkalar›ndan m› ö¤reneceksin?”, “Sen kendini e¤itemiyor musun?” gibi söylemler
küçümseyici ifadeler taﬂ›yordu. Program’a gidece¤ine baﬂka iﬂler yapmas›n›n onun için
daha faydal› olaca¤› do¤rultusunda geribildirimler “Buraya giderek zaman›n› boﬂa
harc›yorsun”, “O¤luma benzin paras›n› boﬂuna harcat›yorsun”, “‹ﬂiniz yok laflayacak yer
ar›yorsunuz” gibi ifadeleri içeriyordu. Bahreyn’de çevrenin verdi¤i olumsuz geribildirimler di¤er ülkelerden biraz farkl›l›k gösterdi. Bu ülkede çevredekilerin tepkileri daha çok
annenin yerinin evi oldu¤u do¤rultusunda idi.
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Olumsuz geribildirimler ile ilgili annenin düﬂünceleri “Bu Program’a kimler kat›l›yor?”
sorusuna önemli bir bilgi getirdi. Anneler olumsuz geribildirimler alsalar da Program’a
kat›lmaktan vazgeçmediklerini ve bu geribildirimlerden etkilenmediklerini belirtti.
Baz›lar› kendi kararlar›n›n her ﬂeyden önemli oldu¤unu “Bana yarar› var o önemli”,
“Tepkiler benim için önemli de¤il”, “Ben do¤ru bildi¤imi yapar›m”, “Güzel bir iﬂ
yapt›¤›ma inand›m, onun için devam ettim” gibi ya da benzeri ifadelerle belirtti. Baz›lar›
ise Program’a çocu¤u için kat›ld›¤›ndan olumsuz geribildirimleri önemsemedi¤ini ifade
etti. “Program çocu¤um için yararl›”, “Çocu¤umun ö¤retmeni olmak istiyorum”,
“E¤itimin yaﬂ› yok, çocu¤umu e¤itmek istiyorum” gibi. Bu Program’la çocuk geliﬂimi ve
e¤itimi konusunda bilgi ald›klar›n› bilmek de onlar›n olumsuz geribildirimleri önemsememelerinin baﬂka bir nedeni idi. Bunu da “Daha etkili ﬂeyler elde edece¤im”, “Yararlanaca¤›m bir ﬂeye devam edece¤im” ﬂeklinde ifade edenler vard›.
Yukar›daki sonuçlar Program’a kat›lan annelerin daha iyi çocuk yetiﬂtirmek ve donan›ml›
olmak konusunda hem de¤iﬂime aç›k, hem de kararl› olduklar›n› gösteriyor. Anne, eﬂi ilk
baﬂta istemese de onu ikna etmenin ve fikirlerini kabul ettirmenin bir yolunu buluyor. Bu
nedenle, eﬂin deste¤i önemli olmakla beraber Program’a kat›l›m› as›l belirleyici olan ﬂey
annenin niyeti ve iste¤i gibi görünüyor. Program’a kimlerin kat›ld›¤› ve Program’›n kimler için etkili oldu¤u sorusunun cevab› çocuklar›n› daha iyi yetiﬂtirebilmek için de¤iﬂmeye
istekli, bunda da kararl› anneleri iﬂaret ediyor.
Annelere Program’dan en çok kimin faydaland›¤› soruldu¤unda her ülkeden ço¤unlukla al›nan cevap “kendilerinin oldu¤u” idi. Annenin çocukla ilgilenen en önemli kiﬂi olmas›
ve bu Program’a annenin kat›lm›ﬂ olmas› nedeniyle en çok faydalanan›n anne oldu¤u
ifade ediliyor. Kad›n Program’da en çok kendisinin faydaland›¤›n›, sonra da ö¤rendiklerini çocu¤uyla uygulad›¤›n›, o nedenle onun da faydaland›¤›n› söylüyor. Hem kendisinin
hem de çocu¤unun eﬂit olarak bu programdan yararland›¤›n› söyleyen anneler de var.
Bir annenin “ Bir ﬂey için gittim ama iki ﬂey kazand›m; bir ﬂey de¤il. Hem kendim için,
hem çocu¤um için” ifadesi bu sonucun nedenini ayd›nlat›yor. Anneler kendilerinden
sonra en fazla Program’a kat›lan çocu¤un faydaland›¤›n› ifade ederken, eﬂlerinin ise en
az faydaland›¤›n› söylüyor. Baz› anneler de en az faydalanman›n söz konusu olmad›¤›n›,
ailede herkesin bu programdan faydaland›¤›n› söylemiﬂ. Bu da Program’›n tüm aile
üzerinde de etkili olabildi¤ini gösteriyor.
Program’›n etkileri incelendi¤inde ise annelerin söylemleri Program’dan beklenilen de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂti¤ini gösterdi. Bunlar Program’›n hedefleri içinde olan do¤rudan etkiler idi. Bunun yan›nda Program’›n hedefleri içinde olmayan baz› de¤iﬂikliklerin de gerçekleﬂti¤ini anneler söylemlerinde belirttiler. Bunlar da dolayl› etkilerdi.
Do¤rudan etkilerin çocuklar, anneler ve anne-çocuk iliﬂkisinde de¤iﬂiklik yaratt›¤› görüldü.
Program’›n çocuklar üzerindeki etkisine bak›ld›¤›nda, anneler çocuklar›n›n biliﬂsel, fiziksel
ve sosyal–duygusal geliﬂiminde de¤iﬂiklik oldu¤unu ifade ettiler. Bu de¤iﬂiklikler gerek
Zihinsel E¤itim Program› (ZEP), gerekse Anne Destek Program›’n›n (ADP) sonuçlar› idi.
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Anneler çocuklar›n biliﬂsel geliﬂiminde çocu¤un okula haz›r olmas› için gerekli olan temel
becerileri bu Program’la edindi¤ini belirtiyor. Bunlar›n çocu¤un yeni kavramlar ö¤renmesi, dikkatini daha iyi toplamas›, okuma-yazma ve hikaye anlatmas› gibi biliﬂsel beceriler oldu¤u ortaya ç›k›yor. Bu Program’a kat›lanlar›n okula baﬂlad›klar›nda okulda ya da
gittikleri anaokulunda çok daha baﬂar›l› olduklar› ifade olunuyor (Campbell ve di¤erleri,
2002; Ka¤›tç›baﬂ› ve di¤erleri, 2009; Reynolds ve Ou, 2004; Schweinhart ve di¤erleri,
2005). ZEP’lerdeki tüm faaliyetler çocu¤u okuma yazmaya haz›rlay›c› faaliyetler oldu¤undan biliﬂsel geliﬂimdeki bu de¤iﬂikliklerle ZEP’lerdeki etkinlikler aras›nda kuvvetli bir
iliﬂki oldu¤u görülüyor.
Çocuklar›n küçük kaslar›n› kullanmalar›n›n geliﬂti¤i de annelerin belirttikleri de¤iﬂiklikler
aras›nda. ZEP’lerde mevcut baz› faaliyetlerin amac› ve içeri¤i bu de¤iﬂiklikte önemli bir
etkendir. Ayr›ca, grup ortam›nda tart›ﬂ›lan ADP konular›n›n sonucu olarak çocu¤un
beslenme al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmiﬂ olmas› da beklenilir bir etkidir.
Anneler çocuklar›n sosyal-duygusal geliﬂiminde de¤iﬂiklikler oldu¤unu da belirtiyor.
Çocuklar›n baﬂkalar›n› daha iyi anlama ve kendilerini onlar›n yerine koyma gibi becerilerindeki de¤iﬂiklik gerek ZEP’lerde olan sosyal-duygusal etkinliklerin, gerekse de ADP’nin
içinde yer alan davran›ﬂ›n sonucunu ve karﬂ›daki kiﬂi taraf›ndan nas›l alg›land›¤›n› çocu¤a
gösterme gibi konular›n uygulanmas›n›n sonucudur. Çocu¤un hem sorumluluk duygusu edinmesi, hem de düzenli olmas›ndaki de¤iﬂim, ZEP’leri sürekli bir düzen içinde
yapmas›n›n sonucu olarak görülmelidir. ZEP faaliyetlerini yapt›kça kendinin bir ﬂeyler
baﬂard›¤›n› görmesi çocu¤un kendine güveninin artmas›na da destek olmaktad›r.
Çocu¤un aile içi iliﬂkilerinin daha iyi olmas› anne-çocuk ve baba-çocuk iliﬂkisindeki olumlu de¤iﬂiklerin sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Çocuklar için belirtilen de¤iﬂikliklerde annelerin önemli bir rol oynad›¤› görülüyor.
Anneler çocu¤un geliﬂimini desteklemek için Program’dan ö¤rendiklerini çocukla sürekli uygulad›klar›n› ve ortam haz›rlad›klar›n› ifade ediyorlar. Bu annelerin Program’da
ö¤rendi¤i çocuk geliﬂimi ile ilgili bilgileri etkin bir ﬂekilde kullanabildi¤ini ve çocu¤un
geliﬂiminde ailenin sa¤lad›¤› uyaranlar›n önemli oldu¤unu anlad›¤›n› gösteriyor
(Guralnick, 1997). Anne çocu¤unun sosyal geliﬂimini desteklemek için onu daha çok
d›ﬂar›ya, parklara ç›kartmaya, arkadaﬂlar›yla buluﬂturmaya özen gösterdi¤ini söylüyor.
Çocu¤un yaﬂ›tlar›yla beraber olabilece¤i ortamlar yaratmaya çal›ﬂ›yor. Tiyatro, sinema
gibi faaliyetlere de daha fazla önem verildi¤i anlaﬂ›l›yor. Çocukla beraber daha çok
zaman geçirmeye çal›ﬂmak, ortam haz›rlay›p çocu¤a görgü kurallar›n› ö¤retmek de
annenin yapt›klar› aras›nda.
- Sosyal olarak haftada bir iki, tiyatro, sinema oldu, kukla gösterileri oldu, onlara götürdüm. (18.tür)
- Toplumda nas›l davran›labilece¤ini ö¤retmek. Mesela bilmeyerek bir arkadaﬂ›na çarpt›ysa
özür diliyor, teﬂekkür ediyor. Bunlar hep çok güzel bir ﬂekilde yap›yor, uyguluyor ne versen eline
“teﬂekkür ederim anne, sa¤ol” diyor. (11.tür)
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56. Eﬂiniz sizdeki bu de¤iﬂikli¤i nas›l karﬂ›lad›, size neler söyledi? “ﬁunu ﬂöyle
yap›yordun, ﬂimdi böyle yap›yorsun” gibi...
57. Peki ﬂimdi de ailenizin d›ﬂ›ndakilerle iliﬂkinizi düﬂünmenizi istiyorum. Programa
baﬂlamadan önce ile ﬂimdi aras›nda onlar›n sizle ilgili görüﬂlerinde bir fark
oldu¤unu düﬂünüyor musunuz? (Beni ﬂöyle görüyorlard› art›k böyle görüyorlar
ya da bana ﬂöyle yaklaﬂ›yorlard› art›k böyle yaklaﬂ›yorlar gibi.)
58. (Fark var ise) Çevrenizdekiler sizdeki bu de¤iﬂi¤i nas›l karﬂ›lad› bunla ilgili neler
söylediler? ﬁunu ﬂöyle yap›yordun, ﬂimdi böyle yap›yorsun gibi...
59. Eﬂiniz, çocuklar›n›z ve çevrenizden ald›¤›n›z bu tepkileri duymak ve yaﬂamak
size ne hissettirdi?
Birazda Program’da edindi¤iniz bilgiler ile ilgili fikrinizi almak istiyorum.
60. Kendi ailenizin sizi bir yetiﬂtirme biçimi vard›? Program’da ö¤rendi¤iniz çocuk
geliﬂimi ve e¤itimi ile ilgili bilgiler sizin kendi yetiﬂtiriliﬂ biçiminiz ile ayn› m› idi?
• Ne gibi farkl›l›klar vard›? Ne gibi benzerlikler vard›?
• (Benzerlikler var ise) Bu benzerliklerin olmas›n›n Program’a bak›ﬂ aç›n›z›
etkiledi¤ini düﬂünüyor musunuz?
• (Farkl›l›klar var idi ise) Bu sizi rahats›z etti mi? Kendinizin yetiﬂtiriliﬂ
biçiminden farkl› biçimde çocu¤unuzu yetiﬂtiriyor olabilece¤inizden dolay›
neler hissettiniz? (Çocu¤u dövmemek, onun her davran›ﬂ› için nedenini
anlatmak gibi)
61. (Farkl› idi ancak rahats›z olmad›m der ise) Rahats›z olmaman›z› neye
ba¤l›yorsunuz?
62. Program’a baﬂlamadan önce sizin de çocu¤unuzu yetiﬂtirme biçiminiz vard›?
Program’da ö¤rendi¤iniz çocuk geliﬂimi ve e¤itimi ile ilgili bilgiler sizin çocuk
yetiﬂtirme biçiminiz ile ayn› m› idi? (Örne¤in çocu¤a söz hakk› vermek,
çocu¤un da bir kiﬂi oldu¤unu kabul etmek, çocu¤a davran›ﬂ biçimi, kullan›lan
dil gibi.)
63. (Farkl› derse) Kendi inand›¤›n›zdan farkl› çocuk yetiﬂtirme biçimleri ile
karﬂ›laﬂt›¤›n›zda nas›l baﬂa ç›kt›n›z. Bunlar› uygulamakta zorluk çektiniz mi?
64. (Zorluk çekmedim der ise) Zorluk çekmemenizi neye ba¤l›yorsunuz?
65. Grupta ö¤retmeninizin verdi¤i bilgilerin içeri¤inin (çocukla nas›l konuﬂulur,
nas›l beslenir gibi) sizin düﬂüncelerinizle ayn› oldu¤u zaman ne hissediyordunuz?
66. Peki sizin düﬂüncelerinize ters düﬂen bilgiler verdi¤i zaman ne hissediyordunuz?
67. Grupta kendi görüﬂlerinizi paylaﬂt›¤›n›zda (çocu¤a nas›l davran›l›r/davrand›n›z,
onunla nas›l konuﬂulur/konuﬂtunuz) ö¤retmen sizin görüﬂlerinizin do¤ru
oldu¤unu söyledi¤i zaman ne hissediyordunuz?
• Bir de tersini düﬂünelim söylediklerinize kat›lmad›¤› zaman ne hissediyordunuz?
68. Bu programa harcad›¤›n›z zaman ve enerjiye de¤di¤ini düﬂünüyor musunuz?
Size bunu dedirten nedir?
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Yurt d›ﬂ›nda yaﬂayanlar için
69. Bu Programdan ö¤rendiklerinizin sizin yurt d›ﬂ›ndaki yaﬂam›n›zda iﬂe yarad›¤›n›
düﬂünüyormusunuz? (Evet ise) ‹ﬂe yarad›¤›na örnekler verebilirmisiniz?
70. Programa kat›lman›z buradaki yaﬂam›n›zda de¤iﬂiklikler yaratt› m›?
Yaﬂam›n›zda eskiden yapamad›klar›m› ﬂimdi yap›yorum dedi¤iniz ﬂeyler var m›?
71. Bu Program›n Türkiye’de geliﬂtirilmiﬂ olmas› Program’a kat›lman›z› etkiledi mi?
(Evet ise) Neden?
72. Yabanc› bir ülkede otururken Türkiye’de geliﬂtirilmiﬂ bir program› uygulaman›zla
ilgili düﬂünceleriniz nedir?
73. Neler hissettiniz?
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