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Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n (AÇEP) temelleri Bo¤aziçi Üniversitesi’nde
1982 y›l›nda bilimsel bir araflt›rma projesi çerçevesinde at›ld›. Amaç, Türkiye
için aileyi hedef alan yeni bir okul öncesi e¤itim program› gelifltirmek ve
mevcut kurum merkezli okul öncesi e¤itim sistemini de¤erlendirmekti.
Bilimsel amaçlarla bafllayan bu proje flu anda ilk bafllay›fl hedeflerini çok
aflm›fl durumda. AÇEP’le ilgili süreci özetlemek istiyoruz. Aksi durumda bu
araflt›rman›n nedenini anlatmak zor olacak. 1982’den  bu güne kadar geçen
süreci “Bilimsel çal›flmalar” ve “Toplum kalk›nmas›na dönük çal›flmalar”
olarak ikiye ay›rmak mümkün. 

1982’de bafllayan bilimsel çal›flmalar çerçevesinde gelifltirilen Anne-Çocuk
E¤itim Program›’n›n ilk uygulamas›ndan sonra farkl› araflt›rmalarla etkinlik
de¤erlendirmeleri yap›ld›. K›sa vadedeki ilk de¤erlendirme sonuçlar› 1986’da
al›nd›. Yedi y›l sonra ayn› örnekleme 1993 y›l›nda ulafl›larak ilk uzun vadeli
de¤erlendirme araflt›rmas› gerçeklefltirildi. 2005’te de ikinci uzun vadeli
araflt›rma için ayn› örnekleme ulafl›ld›. Son araflt›rma ile Anne Çocuk E¤itim
Program›’n›n de¤erlendirme araflt›rmas›, Türkiye’de hiç olmayan ve dünyada
ise say›s› çok az olan, hatta üçü geçmeyen müdahale programlar›n›n uzun
vadeli araflt›rmalar› aras›na girdi. Ayr›ca, aile e¤itimini de hedefleyen “müda-
hale programlar›n›n” de¤erlendirme araflt›rmalar› içinde, uzun vadeli arafl-
t›rma olarak bir ilkti. Dolay›s› ile ayr›nt›lar›n›, sonuçlar›n› ve ilgili kiflilerin isim-
lerini kitapta bulaca¤›n›z bu bilimsel yolculukta, Anne Çocuk E¤itim Program›
Türkiye ve dünya literatüründe önemli bir yer edindi.

“Bilim sadece bilim için de¤ildir, topluma da dönmelidir, o zaman daha da
önemli olur” anlay›fl› ile Anne-Çocuk E¤itim Program’› ile toplum kalk›n-
mas›na dönük çal›flmalar Program’›n ilk uygulamas›ndan hemen sonra bafl-
lad›. ‹lk çal›flmalar Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB)-UNICEF iflbirli¤i içinde küçük
çapl› projelerdi. ‹lk önemli toplum kalk›nmas› çal›flmalar› Anne Çocuk E¤itim
Vakf›’n›n kurulmas› ile bafllad›. Program, MEB Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim
Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile Türkiye’nin genelinde uygulanmaya baflland›.
Program’›n yayg›n uygulamas›n›n da de¤erlendirilmesi bir araflt›rma ile
yap›ld›. 1996 y›l›nda Program’›n kullan›m hakk› da MEB Ç›rakl›k ve Yayg›n
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7

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd  3/17/10  1:35 PM  Page 7



E¤itim Genel Müdürlü¤ü’ne verildi ve genel müdürlü¤ün program› olarak
uygulanmaya devam etti. Çal›flmalar o zamanlar Türkiye’de Üniversite-
Devlet ve STK iflbirli¤inin ilk örne¤i idi. Bilimsel alanda ilklerin içine giren
Anne-Çocuk E¤itim Program› toplum kalk›nmas›nda da önemli bir ilki baflla-
t›yordu. Bu tür iflbirliklerinin farkl› örnekleri daha sonra Türkiye’de çok
görüldü. 

MEB Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile 2009 y›l›na kadar
devam eden bu çal›flmalar sonucunda “aile e¤itimi” art›k devletin politikas›
içine girdi. MEB taraf›ndan  Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n da önemli bir
katk›s› ile “Ulusal Aile E¤itim Program›” gelifltirildi. Dolay›s› ile “bilimsel”
nedenlerle bafllayan Anne Çocuk E¤itim Program› Türkiye’de yeni e¤itim
politikalar›na da örnek oldu ve yol verdi. 

Türkiye’de Anne-Çocuk E¤itim Program› ile ilgili bu çal›flmalar sürerken
Program Türkiye d›fl›na da tafl›nd›. ‹lk yurt d›fl› uygulamalar› Hollanda’da
bafllad›. Bu uygulamalar› Belçika, Almanya, Fransa, ‹sviçre takip etti. Orta
Do¤u ve Arap ülkelerinde de Bahreyn, Ürdün ve Suudi Arabistan. Çok
yak›nda da Lübnan. 

Niceliksel araflt›rmalarla dünya literatüründe yerini alan Anne-Çocuk E¤itim
Program›’n›n ne kapsaml› niteliksel bir çal›flmas›, ne de yurt d›fl› uygula-
malar› ile ilgili bir de¤erlendirme araflt›rmas› vard›. Niceliksel araflt›rmalar
“rakamsal” sonuçlar› ile sa¤lam veriler olufltururlar. Ancak, toplum kalk›n-
mas›nda önemli bir boyut olan kiflilerin deneyimleri ve söylemleri niceliksel
araflt›rmalarda yer almaz. ‹flte bu niteliksel araflt›rma hem Türkiye, hem de
yurt d›fl› uygulamalar›n› de¤erlendirme, kat›l›mc›lar›n deneyimlerini gün-
deme getirme ve Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n uygulama sürecini aç›k-
lama amac› ile yap›ld›. 

Araflt›rma sürecinde her ülkeden AÇEP’e kat›lm›fl bir annenin yaflam hikayesi
de al›nd›. Kitapta bu hikayeler de var. Her iki çal›flmada da annelerin kimlik-
leri sakl› tutuldu. Araflt›rma  çal›flmas›nda annelerin söylemleri  ülke ad› belir-
tilerek ancak isimleri yerine numara verilerek aktar›ld›. Yaflam hikayelerinde
kullan›lan isimler ise tamamen takma isimlerdir. 

Araflt›rman›n yap›lmas›nda çok kiflinin deste¤i ve eme¤i var. Bu araflt›rman›n
veri toplama ve analiz aflamalar›nda maddi deste¤i Anne Çocuk E¤itim Vakf›
karfl›lad›. Araflt›rmada en az iki saatlerini vererek bize zaman ay›ran anneler
olmasa idi bu araflt›rma ortaya ç›kmazd›. Onlar bu araflt›rman›n temel
kiflileridir. Veri toplamay› ve deflifreleri gerçeklefltiren çok sevgili ö¤rencile-
rim Suna Hanöz, Sümeyra Büflra Sözbilir, Öznur ‹lk’in bu araflt›rmaya çok
önemli katk›lar› vard›r. Suudi Arabistan’da verilerin toplanmas›na katk›
yapan ve AÇEP’in farkl› uygulamalar›nda 21 y›l çal›flan Canan Erman’a ayr›
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bir teflekkür de borçluyuz. Canan Erman’›n sadece veri toplama aflamas›na
de¤il yurt d›fl› iliflkilerinin kurulmas›nda da önemli katk›lar› oldu. Bahreyn’de
toplanan verileri tercüme ve deflifre eden Yasmin Yahya Arapça bilgisi ile bu
çal›flmaya büyük katk› yapt›. Ayr›ca Bahreyn’de veri toplayan Wafa ‹sa’ya da
teflekkür ederiz. 

Farkl› ülkelerde bize destek olan kifliler de vard›; Belçika’da Belçika Türk
Kad›nlar Derne¤i, ö¤retmenler Dehan Kad›o¤lu ve Mürvet Çeçen, ‹sviç-
re’deki AÇEP ö¤retmenleri It›r Gündo¤ar, Sultan Örten ve Nazmiye ‹flcan,
Bahreyn’de Julie Hadeed. Suudi Arabistan’da o zamanki Türk sefiresi Canan
Koru ve o zamanki  Milli E¤itim Ateflesi Metin Güçlü olmasa idi bu araflt›r-
man›n Suudi Arabistan aya¤› gerçekleflemezdi. Veri toplama sürecinde bu
ülkede bizi hiç yaln›z b›rakmayan Raziye Eren’in katk›lar› da  çok önemli idi. 

Araflt›rman›n koordinasyonu bütçesi ve takibinde ilk bafllarda katk›s› olan
Ceren Lordo¤lu Tüz’e ve daha sonra Nur Sucuka Çorapç›’ya çok teflekkür
ediyoruz. Kitab›n haz›rl›k ve bas›m aflamas›nda her zamanki farkl› tarz› ile Elif
Aliflo¤lu da destek verdi. ‹fl bitiren yaklafl›m› ile Filiz Öztürk bas›m aflamas›n›n
kilit ismi idi. Onlar olmasa idi bu kitap olmazd›. Araflt›rmada eski ö¤rencim
ve kitab›n ikinci yazar› Aylin Atmaca Koçak’›n bu süreçte benimle birlikte
olmas› bana büyük destek oldu. Onun deste¤ini alaca¤›mdan emin olma-
sam belki de bu çal›flmaya bafllamazd›m.

AÇEV’in her türlü çal›flmas›na “örnek tarz›” ile yol açan Ayflen Özye¤in’e bu
araflt›rman›n yap›lmas›n›n ve kitab›n bas›m›n›n yolunu tereddütsüz açt›¤›
için çok teflekkür ediyoruz. Onun hem bilimselli¤e, hem de toplum
kalk›nmas›na eflit önem vermesi sonucu bu araflt›rma olufltu ve elinizde
tuttu¤unuz kitap gerçekleflti. 

Bu çal›flman›n Türkiye’de daha bir çok farkl› müdahale programlar›na yol
açmas› dile¤i ile...

Sevda Bekman                                                        Aylin Atmaca Koçak 
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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 deneyim-
lerini ve program›n etkisi, içeri¤i ve uygulamas› ile ilgili düflüncelerini ö¤renmeyi hedef-
leyen “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 ikin-
ci haftas›nda Avrupa ve ‹stanbul’daki verilerin  toplanmas› planlanm›flt›. Veri toplama
süreci planland›¤› gibi bafllad›. 

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

Brüksel 

Do¤rusunu isterseniz bu araflt›rmada veri toplaman›n  tam olarak ne oldu¤unu 9 Hazi-
ran 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 mülakat-
lar› 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 ver-
meye 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 sonun-
da “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 salo-
nunu 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 resepsiyon-
daki 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 zor-
luktan 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, ran-
devular 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 anlatmak-
ta zorlanacaklar› için mülakat›, derne¤in ofisinde yapmay› tercih ettiler. Toplant›dan
sonra gelmeyen annelerle telefonlarla yo¤un bir temas kuruldu. Sal›-Cumartesi gün-
lerinde 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, telefo-
nunuzu...” 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 günün-
den 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 uyma-
daki 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 toplan-
t›da da oldu¤u gibi, bütün anneler geldi¤inde ilk olarak Divan Pastahanesi’nin ‹stan-
bul’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 bahsediyor-
duk. Galiba en zor cümle “Sizlerin bize en az iki saatinizi ay›rman›z› bekliyoruz” cüm-
lesi 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. Bü-
tün 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 daki-
ka gibi bir zamand›. Yeflillikler, besili hayvanlar, tek tek evler ve sessizlik… Trenin ca-
m›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 Üniver-
sitesi’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 günle-
rinden 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 dergi-
lerinden 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 Üniversite-
si’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 Türki-
ye’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 sahip-
li¤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 Ha-
n›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 ala-
bildi¤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›n-
dan topland›. Kendisi yaz okulunda ders ald›¤› için o dönemde Türkiye’de kalmay› ter-
cih 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 Ha-
ziran’da Maltepe’deki anneleri aray›p randevu almaya bafllad›m. Elimdeki listeyi ara-
y›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 mem-
leketlerine 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 bekli-
yordum, 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 yapabili-
yordum. 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 sohbet-
leri, 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 oluyor-
du. Bir mülakat günü yaflad›¤›m flaflk›nl›¤› herhalde ömrümün sonuna kadar unuta-
mam. 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 diz-
lerinin 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 anne-
lerin ço¤u memleketlerine gittiklerinden o gruptan sadece iki anneyle mülakat yapa-
bildim. ‹stenen say›ya Bahçelievler’deki annelerle mülakat yaparak ulaflt›m ve 28 Tem-
muz 2008’de ‹stanbul’daki mülakatlar› tamamlad›m.”
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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› eflitsizlik-
ler 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 süre-
li 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 etken-
leri 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).

G‹R‹fi
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Çocuk, ailesi ve onlar için mevcut olan sosyal destek aras›ndaki iliflkilerin önemini vurgu-
layan 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 önemi-
ni 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 duyduk-
lar› bilgi ve kaynak eksikli¤i, zaman zaman güvenlerinin sars›lmas› ve aile içinde yaflanan
zorluklar› gösterir. Stres faktörlerini ortadan kald›rmakta da erken müdahale program-
lar›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 gerçeklefltire-
bilece¤ini vurgular. 

Vygotsky’nin zihinsel süreçlerin sosyal süreçlerden kaynakland›¤› temel önermesine
dayanan sosyo-kültürel yaklafl›m› (Vygotsky, 1962, 1978) Anne Çocuk E¤itim Prog-
ram›’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 kali-
tenin 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 tutu-
ma 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, oyun-
lar 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 malze-
melerin 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 ölçü-
lebildi¤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 etkinlik-
lerdeki 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 kurgu-
lad›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 geliflti-
rilmesinde çevrenin oynad›¤› role dikkat çekerler. Matemati¤i kavrama sürecinde Piaget
(1970) nesnelerin, sosyal dünyan›n ve özellikle de akranlar›n oynad›¤› rolün alt›n› çizer-
ken, 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 dere-
celerinde 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), orta-
s›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 fark-
lar› 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 getirilmek-
tedir (Ginsburg, Klein ve Starkey, 1998; Ginsburg ve Russell, 1981). Dahas›, düflük
gelirli ailelerden gelen çocuklar›n anne-babalar›n›n, matematik konusunda bilgilen-
dirme 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 kendi-
lerinden 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

22

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd  3/17/10  1:35 PM  Page 22



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¤erlen-
dirme 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
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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 oku-
lun 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 kuru-
ma devam ederken aileye ulaflma çal›flmalar›n›n da yürütüldü¤ü) farkl› müdahale mo-
delleri, 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

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

Ülkenin baz› özelliklerinin bilinmesi, Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n gelifltirilme ne-
denlerini 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 (48-
72 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 ana-
okulllar›d›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n denetiminde olan flah›slara ait kurumlar ço¤un-
lukla 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 çocuk-
lara hizmet vermektedir. Ayr›ca, Kamu Kurum ve Kurulufllar› bünyesinde devlet memur-
lar›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 ihti-
yac›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›

(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 mer-
kezlidir, 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 hiz-
metlerden, 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, hizmet-
lerin kalitesine vermemektedir. Hizmetlerin kalitesi ile ilgili uyulmas› gereken belirli k›s-
taslar 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). 

� 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. 

26

E¤itim Kademesi Yafl Dönemi Okul/Kurum Toplam Çocuk 
Say›s› Say›s›

Milli E¤itim Bakanl›¤› - MEB
Resmi Anas›n›flar› 60-72 ay 19.545 601.416
Resmi Anaokullar› 36-72 ay 1.024 117.153
Özel Anas›n›flar› 60-72 ay 583 17.110
Özel Anaokullar› 36-72 ay 674 24.239
Di¤er Kamu Kurum ve Kurulufllar›
657 Say›l› Kan.
191. mad. göre 322 15.206
aç›lan kurumlar
SHÇEK 1.505 29.641

TOPLAM 23.653 804.765
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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 ince-
lendi. 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 prog-
ram›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 Destek-
leme 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 des-
tek 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, çocuk-
lar›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 tu-
tumlar 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 çocuk-
lar›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 kuru-
ma 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› unsu-
ru 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 baflla-
madan 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 Prog-
ram›’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 organizasyon-
dur 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”.

� 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 Müdür-
lü¤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 gös-
terilmifltir. 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.

� 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 ulafl-
maktansa, 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›

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-

30

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
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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 yöne-
liktir. 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, çocuk-
lar›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), dinle-
yerek anlama, sözel ifade, kelime hazinesi, soru-cevap etkinlikleri ve muhakeme bece-
rilerini 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 ara-
s›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 odak-
lanmaktad›r. Sonras›nda eflle olan iliflkiyi de içeren di¤er insan iliflkilerine de genelleme-
ler yap›lmaktad›r. Baz› toplant›larsa annelerin bir kad›n ve bir anne olmaya iliflkin duy-
gular›na ayr›lmaktad›r. 
Program boyunca anneler olumlu bir benlik kavram› gelifltirmeleri için cesaretlendiril-
mektedirler. Grup tart›flmalar› anneleri yeterlilik, yararl›l›k ve öz güven duygular› gelifltir-
mek konusunda desteklemeye yöneliktir.
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2004 y›l›nda Anne Destek Program›’n›n baz› konular› seçilerek, 13 haftal›k ayr› bir prog-
ram 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 (Sucuka-
Çorapç› 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 içer-
mektedir. ‹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 sis-
temlerine 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).

� 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 prog-
ramla ilgili e¤itilmifl olan Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nün ö¤retmenle-
rince 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 toplan-
t›lar›na anneler etkin olarak kat›l›r, sorular sorar, fikirlerini ifade eder, düflünce ve dene-
yimlerini paylafl›rlar. Bütün grup toplant›lar›nda, grup tart›flmalar›ndan sonra evde ha-
yata 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 akta-
r›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› (anneler-
den 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.

� 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 he-
men 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›lafl-
t›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 davra-
n›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 ‹stan-
bul’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 davra-
n›fllar›, çocuklar› ve eflleri ile iliflkileri ve çocuklar›nda önemli olumlu katk›lar› oldu¤unu
yans›tt› (Koçak ve Bekman, 2004). 

� 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 yürütül-
dü¤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¤retmen-
lerin 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¤retmen-
lerden 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 süre-
ci 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› gözlem-
lemeleri 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 boyun-
ca il koordinatörlerine Program’›n içeri¤i ve yürütülüflü hakk›nda bilgi verilirdi. Ek ola-
rak, “rol yapma” yoluyla e¤itilirler ve program yürütülürken yaflayacaklar› durumlar
canland›r›larak koordinatör olarak rollerini sürdürmeleri istenirdi. Program’› gözlem-
lemeleri 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›fl-
manl›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 takip-
lerini sürdürdüler. 2007 y›l›ndan itibaren ise takiplerini elektronik yolla yapmaya
bafllad›lar. Bu ekip de Vak›f uzmanlar› taraf›ndan e¤itildi. 

� 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 çocuk-
lara 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¤rul-
tusundad›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 politika-
larla 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 zor-
lanmalar›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 kay-
naklanan önemli bir etken de k›z ve erkek çocuklar için ayn› e¤itim ve yaflam beklenti-
leri 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 kulla-
n›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 davra-
n›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 dil-
lerinde bir programla onlar›n ana dilini kuvvetlendirmek, okul öncesi bir kuruma giden
çocuklar›n okulda ö¤rendiklerini anadillerinde pekifltirmek, okul öncesi bir kuruma git-
meyenlere 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 önem-
lisi, 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 yol-
layan ya da yollayacak olan ailelerdi. Anadilde e¤itim alabiliyorlard›. Burada AÇEP okul
öncesi biliflsel becerilerin pekiflmesine ve annelerin çocuklar›n›n geliflimine destek olma-
lar› için beceriler edinmesine katk› yapmay› amaçl›yordu. 
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Tablo 3 
Yurt D›fl› Uygulamalar› 

36

YURT DIfiI ADP-ZEP

Y›llar Ülke Anne Say›s› Program

1998 Belçika (Gent-Brüksel) 57 AÇEP
1999 Belçika (Gent-Brüksel) 49 AÇEP
2000 Belçika (Gent-Brüksel) 92 AÇEP
2000 Fransa (Accort) 6 AÇEP
2001 Belçika (Gent-Brüksel) 158 AÇEP
2001 Fransa (Accort) 15 AÇEP
2002 Belçika (Brüksel) 63 AÇEP
2003 Belçika (Brüksel) 28 AÇEP
2003 Bahreyn 94 AÇEP (Arapça)
2004 Bahreyn 105 AÇEP (Arapça)
2004 Belçika (Brüksel) 38 AÇEP
2004 Ürdün 45 ZEP (Arapça)
2005 Bahreyn 112 AÇEP (Arapça)
2005 Belçika (Brüksel) 40 AÇEP
2005 Ürdün 40 ZEP (Arapça)
2006 Bahreyn 153 AÇEP (Arapça)
2006 Belçika (Brüksel) 40 AÇEP
2006 Suudi Arabistan (Al Qassem) 20 AÇEP (Arapça)
2007 Bahreyn 172 AÇEP (Arapça)
2007 Belçika (Brüksel) 10 AÇEP
2007 ‹sviçre 25 AÇEP
2007 Suudi Arabistan 28 AÇEP
2007 Suudi Arabistan (Al Qassem) 36 AÇEP (Arapça)
2008 Bahreyn 184 AÇEP (Arapça)
2008 Belçika (Brüksel) 5 AÇEP
2008 ‹sviçre 1 AÇEP
2008 Suudi Arabistan 25 AÇEP
2009 Bahreyn 130 AÇEP (Arapça)
2009 Belçika (Brüksel) 8 AÇEP
2009 ‹sviçre 25 AÇEP
2009 Suudi Arabistan (Riyad, Cidde,

Dammam, Medine) 40 AÇEP
2009 Suudi Arabistan (Al Nahda) 47 AÇEP (Arapça)

Toplam 1.891
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37

YURT DIfiI ADP

Y›llar Ülke Anne Say›s› Program

2000 Almanya 144 ADP
2001 Fransa (Elele) 16 ADP
2002 Belçika (Gent) 72 ADP
2002 Fransa 40 ADP
2003 Almanya 76 ADP
2003 Belçika (Gent) 56 ADP
2003 Fransa 20 ADP
2004 Almanya 95 ADP
2004 Belçika (Gent) 60 ADP 
2004 Fransa 20 ADP
2005 Almanya 125 ADP
2005 Belçika (Gent) 55 ADP
2006 Almanya 110 ADP
2006 Belçika (Gent) 55 ADP
2006 Fransa 12 ADP
2007 Almanya 140 ADP
2007 Belçika (Gent-Brüksel) 67 ADP
2007 Fransa 12 ADP
2007 ‹sviçre 103 ADP
2007 Suudi Arabistan 69 ADP
2008 Almanya 110 ADP
2008 Belçika (Gent-Brüksel) 54 ADP
2008 Fransa 14 ADP
2008 ‹sviçre 41 ADP
2008 K›br›s 13 ADP (7-11)
2008 Suudi Arabistan 76 ADP
2009 Almanya 101 ADP
2009 Belçika (Gent-Brüksel) 67 ADP
2009 Fransa 5 ADP
2009 ‹sviçre 4 ADP
2009 K›br›s 220 ADP (7-11)
2009 Suudi Arabistan 

(Riyad, Cidde, Medine) 35 ADP

Toplam 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 Prog-
ram› 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 iflbir-
li¤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 ül-
kede 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¤itim-
ciler 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 2008-
2009 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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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 nite-
liksel 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

� 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.  

� 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›

Annelerin % 21’i flu an çal›flmaktayd›, % 27’si ise önceden bir iflte çal›flm›fl olup flu an
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Say› Yüzde
Okuma yazma biliyor 2 2.0
‹lkokul 33 33.0
Ortaokul 15 15.0
Lise 44 44.0
Üniversite 6 6.0
TOPLAM 100 100.0
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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›

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›

Tablo 7
E¤itim Durumlar›na Göre Baba ‹fl Da¤›l›m›
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Vas›fl› Vas›fs›z
Say› Yüzde Say› Yüzde

Okuma yazma biliyor 0 0.0 1 11.1
‹lkokul 2 16.7 1 11.1
Ortaokul 0 0.0 2 22.2
Lise 7 58.3 5 55.6
Üniversite 3 25.0 0 0
TOPLAM 12 100.0 9 100

Say› Yüzde
Okuma yazma biliyor 1 1.0
‹lkokul 26 26.0
Ortaokul 10 10.0
Lise 47 47.0
Üniversite 9 9.0
Bilinmiyor 7 7.0

TOPLAM 100 100.0

‹flsiz Vas›fs›z Vas›fl› ‹fl Sahibi
Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde

Okuma yazma biliyor 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0
‹lkokul 1 14.3 7 46.7 16 27.1 2 25.0
Ortaokul 2 28.6 2 13.3 5 8.5 1 12.5
Lise 4 57.1 5 33.3 30 50.8 4 50.0
Üniversite 0 0.0 1 6.7 7 11.9 1 12.5
TOPLAM 7 100.0 15 100.0 59 100.0 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 ço-
cuklar› 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 çocuk-
lar›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 Tür-
kiye’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 görülmek-
tedir. ‹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›

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›
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Okuma Yazma
Biliyor ‹lkokul Ortaokul Lise Üniversite

Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Toplam
Belçika 1 5.0 9 45.0 3 15.0 7 35.0 0 0.0 20
‹sviçre 0 0.0 7 35.0 3 15.0 8 40.0 2 10.0 20
Bahreyn 0 0.0 0 0.0 4 20.0 13 65.0 3 15.0 20
Türkiye 0 0.0 5 25.0 2 10.0 12 60.0 1 5.0 20
Suudi 
Arabistan 1 5.0 12 60.0 3 15.0 4 20.0 0 0.0 20

Okuma Yazma
Biliyor ‹lkokul Ortaokul Lise Üniversite

Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Toplam
Belçika 0 0 4 25.0 3 18.7 9 56.3 0 0 16
‹sviçre 0 0 1 5.3 2 10.5 12 63.2 4 21.0 19
Bahreyn 0 0 0 0 1 5.6 15 83.3 2 11.1 18
Türkiye 0 0 5 25.0 2 10.0 10 50.0 3 15.0 20
Suudi
Arabistan 1 5.0 16 80.0 2 10.0 1 5.0 0 0 20
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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 anneler-
den %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›

Belçika’da babalar›n %44.4’ü, Bahreyn’de %53.3’ü, Türkiye’de %60’›, Suudi Arabis-
tan’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›

45

Evlenmeden Önce Evlendikten Sonra
Say› Yüzde Say› Yüzde Toplam

Belçika 2 22.2 7 77.8 9
‹sviçre 4 44.4 5 55.6 9
Bahreyn 8 72.7 3 27.3 11
Türkiye 3 50.0 3 50.0 6
Suudi
Arabistan 3 60.0 2 40.0 5

‹flsiz Vas›fs›z Vas›fl› ‹fl Sahibi
Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Toplam

Belçika 6 33.3 2 11.1 8 44.5 2 11.1 18
‹sviçre 0 0 1 5.0 19 95.0 0 0 20
Bahreyn 1 6.7 5 33.3 8 53.3 1 6.7 15
Türkiye 1 5.0 3 15.0 12 60.0 4 20.0 20
Suudi 
Arabistan 0 0 4 20.0 14 70.0 2 10.0 20
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Örneklemdeki ailelerin flehirleraras› ya da ülkeleraras› göç edip etmedikleri bulunduk-
lar› 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 orta-
lama 7-8 ve Suudi Arabistan’da ortalama 5-6 iken, Belçika, ‹sviçre ve Türkiye’de orta-
lama 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 görül-
mektedir (%55) ( Bkz. Tablo 12).

Tablo 12
Ülkelere Göre Program’a Kat›lan Çocu¤un Cinsiyeti 

Örneklemde anneleriyle birlikte Program’a kat›lan çocuklardan sadece ‹sviçre’de yafla-
yan çocuklar›n %7’si anaokulu ça¤›ndan önce bir oyun grubuna kat›lm›fllard›r. Prog-
ram’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 anaoku-
luna devam etmiflken, Türkiye’de çocuklar›n %60’›, Suudi Arabistan’da ise sadece %10’u
en az bir y›l bir anaokuluna devam etmifllerdir. 

� 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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K›z Erkek
Say› Yüzde Say› Yüzde Toplam

Belçika 11 55.0 9 45.0 20
‹sviçre 7 35.0 13 65.0 20
Bahreyn 10 50.0 10 50.0 20
Türkiye 9 45.0 11 55.0 20
Suudi
Arabistan 8 40.0 12 60.0 20
Toplam 45 45.0 55 55.0 100
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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 bire-
bir 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. 

� 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›.

� 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›n-
daki 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. 

� 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 söylem-
lerinde “Neden kat›ld›klar›n›n?” ve “Kat›lmadan önce neler yaflad›klar›n›n?” incelen-
mesi 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›. 

� Kat›lma Nedenleri

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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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_ANLATIYOR_tifli.qxd  3/17/10  1:35 PM  Page 48



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 destekle-
mek 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 düflünmü-
yordum. 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 ken-
dini 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› bek-
lemiyordum 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 yapa-
bilirim, 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 anlata-
cakt›. (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 görü-
yordum daha bask›c› aileler, özellikle k›z çocuklar›na daha az önem veriliyordu, okula gön-
derilmiyordu. 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 onlar-
la. 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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lar. De¤ifltiklerinde daha iyi bir anne olacaklar›n› düflünüyorlar. De¤iflmek için kendi-
lerinin eksikliklerini görmek, do¤ru ve yanl›fllar›n› bilmek istiyorlar. Bu Program›n
de¤iflim için kendilerini uyand›raca¤›n› düflünüyorlar. Baz› anneler zaten çocuk
yetifltirme ve çocu¤un geliflimini destekleme konusunda bilinçli olduklar›n›, bunu
devam ettirmek istediklerinden Program’a kat›ld›klar›n› belirtiyorlar. Bu anneler zaten
bu alanda kitap okuyan, araflt›ran, çocu¤a ve e¤itimine özen gösteren anneler olduk-
lar›n› da dile getiriyorlar. Ayn› zamanda böyle bir Program›n kendilerine ifl imkan›n›n
yolunu açabilece¤ini düflünerek kat›lanlar da var. 

� Program’a Bafllamadan Al›nan Geribildirimler

Çevreden Al›nan Olumsuz Geribildirimler 

Program öncesi annenin çevreden ald›¤› olumsuz geribildirimlere bakt›¤›m›zda bun-
lar› ikiye ay›rabiliriz. Annenin böyle bir Program’a kat›lmas›na “küçümseyici“ bir vur-
guyla AÇEP’ten ö¤reneceklerini zaten bildi¤ini, anneli¤in okulda ö¤renilmeyece¤ini,
belirli bir yafltaki annenin zaten bu tür bilgilere sahip olmas› gerekti¤ini yans›tan tep-
kiler. ‹kinci bölüm ise böyle bir Program’a kat›lman›n “zaman kayb›” oldu¤unu, bu
zaman› annenin daha etkin biçimde kullan›labilece¤ini yans›tan tepkiler. 
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Küçümseme yans›tan geribildirimler

- Komflum “Nereye gidiyorsun?” dedi. AÇEV’e gidiyorum anne-çocuk e¤itimine “A, çocu-
¤una e¤itim veremiyor musun?” Ailem de “Ne, anne-çocuk e¤itimi nas›l bir fley?” diyorlard›.
Anne olmufluz ama annelik nas›l yapaca¤›m›z› bilmiyoruz. Onlara anlatt›m.” (9.tür)

- Aile büyüklerinden bafllarsak kaynanam kaynatam. “Sen iflte çocuk ö¤retmesini onlardan
m› ö¤reneceksin, çocu¤unu onlar göstermeyle mi büyüteceksin, sen yeni mi anne oldun”
dediler. Mesela bir arkadafl›m vard›, yeni bebe¤i do¤mufltu. “Aman ne gere¤i var onlardan
m› ö¤reneceksin, sanki bilmiyor musun onlar›?” dedi. (16.isv)

- Biz anneydik de biz e¤itim mi ald›k anne olurken, ne gerek varm›fl iflte ne olacak ki yani
ne ö¤renecek, hani annelikse biz hepimiz annelik yap›yoruz” diye duyumlar da ald›m.
(8.bel)

- Baz›lar› da inkar ettiler, “Biz de çocuk büyüttük, biliyoruz nas›l çocuk büyütülece¤ini” di-
yorlard›. (2.bah)

- “25 yafl›ndas›n” dediler. “Bu yafltan sonra birinin seni e¤itece¤ine inan›yor musun?”
dediler. Çok affedersiniz “Eflek gibi kad›n olmuflsun” dediler. “Gerek var m›, sen kendini
e¤itemiyor musun?” dediler. Güldüler, dalga geçtiler, i¤nelediler. Aç›kça söyleyeyim, karfl›
bile ç›kt›lar. Ailemi doldurmaya kadar gittiler. (14.sar)

Olumsuz geribildirimlerin içeri¤ine bakt›¤›m›zda Bahreyn’de farkl› bir içerik ortaya
ç›k›yor. Buradaki olumsuz geribildirimler a¤›rl›kl› olarak kad›n›n toplumdaki geleneksel
yerinden kaynaklan›yor. Kad›n›n çocu¤unu b›rak›p d›flar› ç›kmas›n›n hofl karfl›lanma-
yaca¤›n› ve kad›n›n as›l görevinin ev içinde olmas› gerekti¤ini yans›t›yor.

- Program› duydu¤umda benim evden ç›k›fl›m zordu. Çünkü aile çok kapal› bir aileydi.
Eskiden ben bir ev kad›n›yd›m ve bir aile içindeydim ve tutucu bir aile. Onlara göre bir
kad›n›n evini b›rak›p bir yere gitmesi çok zor bir olay. Annemden babamdan bile,
“Çocuklar› nereye b›rak›yorsun, eflini nereye b›rak›yorsun?” diye tepki ald›m. (3.bah)

- Baz› komflular›m “Çocuklar›n› b›rak›p nereye gidiyorsun?” falan dediler; ben de
“Yararlanmak, bilgi almak için gidiyorum” dedim. “Çocuklar›na kim bakacak?” falan
dediler de ben de k›z›m büyük ne olacak dedim ve gittim. (14.bah)

Zaman kayb› oldu¤unu yans›tan geribildirimler

- Giderken “Aman iki çocu¤un da büyüdü, ne yapacaks›n çocuklar büyümüfl flimdiden
sonra niye gidiyorsun”. Hep öyle derlerdi. “Ne iflin var, bir gününü bofluna orada geçiri-
yorsun. Koflufltura koflufltura gidiyorsun.” (13.tür)

- Gereksiz görüyorlar çocu¤a bakmak için kursa gitmeyi ya da kendi için ne gere¤i var di-
yorlar. Orada öldürece¤in vakti iflte ifle git, evini temizle falan filan öyle fleylere yoruluyor
ve gereksiz görülüyor. Di¤erleri de “Ne gerek var?” Vakit öldürmek gibi görüyorlard›.
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Ordan ç›k›nca bir ifl sahibi mi olacaks›n falan gözüyle bak›yorlard›. (1.bel)

- Tabii olumsuz fleyler söyleyenler var; “Buraya gidece¤inize Kur’an kursuna gidin o daha
faydal›, zaman kayb› olur” diyen var. Kim oldu¤u önemli de¤il, burada bir eczac›.
Bahreynliler de, Sudanl›lar da Kur’an kursuna gidin çok çok daha iyi diyorlar. (1.bah)

- Herkes güldü. Arkadafllar›m›zdan birçok kifli güldü. Dediler “Ne ifliniz var sizin yani ifliniz
yok sizin. ‹fliniz olmad›¤› için lay lay fay fay yapacak yer ar›yorsunuz” dediler, bir çok kifli.
(15.sar)

Eflten Al›nan Olumsuz Geribildirimler

Efllerden al›nan olumsuz geribildirimler daha çok evde kad›ndan bekledikleri sorumlu-
luklar› yerine getiremeyece¤inden duyduklar› kayg›y› yans›t›yor. Kayg› içeren olumsuz
tepkiler küçük çocu¤a kimin bakaca¤›, çocuklar›n evde yaln›z kalmalar›, kad›n›n evin
düzenini devam ettiremeyece¤i yönünde. Suudi Arabistan’da ise kad›nlar yaln›z bafl›na
soka¤a ç›kamad›¤›ndan efllerin, kad›nlar› Program’a götürmesi zor gelmekte. Bu da
efllerin ilk baflta Program’a kat›l›mla ilgili direnç göstermelerinin önemli bir sebebi
olarak gözükmekte. 

Kayg› yans›tan geribildirimler

- ‹lk baflta “Yapamazs›n” dedi bana, “Çocukla ne yapacaks›n, nereye b›rakacaks›n? Sorun
olacak” dedi. Sonra 3 kere gittim, 1 ay gittim 4 hafta gitmifltim, “Devam edecek misin?”
dedi. “Devam edece¤im” dedim. Di¤er fleylerden sorumlu tutmad› da, k›z› kime b›raka-
caks›n dedi. (13.tür)

- Eflim de istemedi asl›nda gitmemi. Gitmesen, kendini y›prat›yorsun. Yani de¤er mi falan
diye. (5.isv)

- Önce izin vermedi sonra verdi. Yani “‹lk baflta bana ifli yasaklad›n, iflten al›koydun” falan
dedim. “Evlendim okuluma devam edemedim. B›rak deneyim bunu” dedim. Bunu beni
aramadan önce söyledim. Sonra “Bak arad›lar” dedim. “Bak bu hafta bafllayacak.” “Ta-
mam” dedi, “Dene ne olur” dedim. Yani “gidicem, deneyelim ne olacak yani be¤enmeye-
bilirim”, “Tamam” dedi. Sonra gittim geldim anlatt›m böyle böyle oldu. Bunlar› konufltuk
bir tek ben de¤ilim bir grup var ve hepsi bizden, hepsi köylü bizden yani biraz cesa-
retlendim yani hepsi bize yak›n bizim gibi köyden yaln›z gibi flehirde yafl›yorlar ve gidiyor-
lar, “‹yi hadi” dedi. (15.bah)

- Program’dan çok keyif ald›m mutlu oldum, neyse kayd›m› yapt›m. “Bu yapt›¤›n do¤ru
de¤il” dedi. “Nas›l do¤ru de¤il? Önce sonuçlar›n› gör” dedim. Ben onu evden ç›kmamaya
al›flt›rd›m. Hep evdeydim tüm hayat›m evde. Çal›flmad›m da her gün ayn› fleyler ayn›
düzen tekrar ediyor. Bir efl olarak eve geldi¤inde her fleyi haz›r bulmay› ö¤rendi yemek,
temizlik herfley san›r›m o bu ev dengesini kaybolaca¤›n› düflündü ve baflta karfl›yd›. Ona
de¤iflmeyece¤ini kan›tlad›m, o da bu fikri kabullendi. (20.bah)
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- Hatta önce eflim karfl› da ç›kt›: “Aman” dedi “Gideceksin ne yapacaks›n?” dedi. “Yok”
dedim “beni götüreceksin, götüreceksin bu kadar. “Bütün hafta boyunca senden sadece
bir gün istiyorum.” dedim. “Beni götüreceksin oraya b›rakacaks›n.”. Önce karfl› ç›kt›. As-
l›nda sabah olsayd› yine kat›lamazd›m. O hani böyle fley ö¤len uykusundan olacak ya;
yani biraz istirahatinden gidecek. Ö¤renmemi istemedi¤inden de¤il. Sadece yorgun geli-
yor; iflte beni getirirse uykusuz kalacak. Tekrar ifle gidiyordu, beni b›rak›p ifle gidiyordu. O
biraz onu yoruyordu onun için. Yoksa yani o da muhakkak istiyordur çocuklar›m›za daha
faydal› olabilmemiz için. (10.sar)

- Ben arkadafl›mdan duymufltum. “Böyle bir program varm›fl, ben gitmeyi düflünüyorum”
dedi. Broflürünü ben de istedim, bana da verdi. Ben eflimle konufltum. Eflim ilk bafl isteme-
di. “Nas›l bir fley? Ne ö¤renecekmiflsiniz? Sen anneli¤i bilmiyor musun?” falan. ‹stemedi
yani. Sonra “Ben istiyorum” dedim. “Ben do¤ruyu yanl›fl› ay›rabilecek bir insan›m. Do¤ru-
lara uyar›m yanl›fllara uymam” falan, böyle fleyler dedim. Güven duymad› evet. “Ne ö¤re-
tecekler, ne bilgisiymifl bu” falan filan. Tedirgin oldu yani. Sonra arkadafllar› da eflimi biraz
etkiledi. “Niye gidiyor, gitmesin” falan diye. Eflim etkilendi. Zor ikna ettim yani. Baya¤›
tart›flt›k. Sonra gittim. Daha sonra konular› anlat›nca, çocuk e¤itiminde faydalar› görünce
eflim ikinci sene bana bask› yapt› bir daha git diye. (6.sar)

Annenin Olumsuz Geribildirimlerle ‹lgili Düflünceleri 

Annelere efllerinden ve çevreden olumsuz geribildirimler ald›klar›nda nas›l etkilendik-
leri soruldu¤unda “kendi karar›n›n önemli oldu¤u”, “çocu¤u için yapt›¤›n›n iyi bir fley
oldu¤una inand›¤›” ve “bilgi alaca¤›” için bu tepkilerin Program’a kat›l›mlar›n› olum-
suz yönde etkilemedi¤i do¤rultusunda cevaplar al›nd›. Özellikle annelerin kararl›l›¤›n›
gösteren ilk iki neden “kendi karar›n›n önemli oldu¤u” ve “çocu¤u için yapt›¤›n›n iyi
bir fley oldu¤una inand›¤›” tüm ülkelerde en çok belirtilen nedendi. Anneler bu olum-
suz geribildirimlere ra¤men etkilenmediklerini, Program’a kat›lma kararlar›n› de¤ifltir-
mediklerini belirtiyorlard›. Aralar›nda olumsuz tepkileri duyduklar›nda flüpheye düfltük-
lerini söyleyen anneler de vard› tabii. 

Kendi karar›n›n önemli ve do¤ru oldu¤unu düflünüyor

- Yani ben onu hiç kale almad›m. Çünkü benim düflüncem çok önemli. (19.tür)

- Önce duraks›yorsun, bu kadar herkes bunu diyor da do¤ru mu diyorlar, duraks›yorsun.
Ancak, do¤ru bir fley yapt›¤›n› düflünüyorsun ve kat›l›yorsun. (11.tür)

- Tepkiler benim için hiç önemli de¤ildi. Çünkü benim için bana yarar› var m› o önemli yani.
Baflkalar› hani kötü de dese ben yine giderdim. (1.isv)

- Pek ciddiye almad›m önemli olan benim karar›md›, onlar›n ne düflündü¤ü beni çok
ilgilendirmiyordu. fiöyle diyeyim “Onlar ne düflünürse düflünsün ben gitmeye devam
edece¤im” diyordum. (3.bel)

- ‹lk baflta düflündüm. San›r›m gitmemeliyim eflim raz› de¤il ama sonra zaten eflimin huyu
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bu dedim d›flar› ç›kmam› sevmiyor. Yararlanaca¤›m bir fley olsa ç›kmam› istemez. Yani hep
evde olmam› ister, hep evde de olmaz ki bir kad›n d›flar› ç›kmal› nefes almal›, hep evde
olmaz. (17.bah)
- Yani o beni nas›l etkiledi. Bilgi, beceri edinmemi istemediler gibi geldi. Öyle bir hisse
kap›ld›m. Yani ben de kendim, gidece¤im, bu ifli baflaraca¤›m diye öyle bir his do¤du
içimde. Düflüncelerimi de¤ifltirmedi, daha çok mutlu oldum onlar öyle söyledi, ben daha
çok kat›lmak istedim. (20.sar)

Çocu¤u için iyi bir fley yapt›¤›n› biliyor

- Yok onlar beni hiç etkilemedi çünkü biliyordum ki bu program çocu¤um için ve benim için
faydal›. Ben bunlar› ne kadar biliyor da olsam Bunlar benim için bir tekrar olacak. Mümkün
de¤il insan her fleyi bilemez ve bildi¤i fleyleri de tekrar etmek beyninde daha fazla yer
aç›yor. Daha iyi flekil al›yor. Onun için onlardan ben etkilenmedim. (20.tür)

- Olumsuz tepkiler beni çok fazla etkilememiflti, çünkü bu AÇEV’in çocuklar›m için faydal›
olaca¤›n› düflünüyordum ben. Olumsuz tepki verse de ben yine de devam ettim. (20.isv)

- Ben de dedim ki, “Evet, ben gidiyorum ö¤retmen olmak için, çocu¤umun ö¤retmeni
olmak için” Böyle cevaplam›flt›m, hiç unutmam. “Evet, gidiyorum” dedim. “Gerçekten
ö¤retmen olamad›m, diplomam› alamad›m, ama en az›ndan çocu¤umun ö¤retmeni olu-
rum” diye kat›ld›m. Zaten olumsuz tepki verenlere de, “Siz daha eski kafan›zla, geri
kafan›zla yaflay›n” diyorduk. Ben hep arkadan duyuyordum o fleyleri. Önemsemiyordum.
fiöyle önemsemiyordum; daha çok h›rslan›yordum gidip bir fleyler ö¤renmek için. (9.bel)

- ‹fltekiler “Gitme” dediler. Ben de “Niye? Bu benim çocu¤um yarayacak çocuklar›m›n ter-
biyesine yard›m edecek gitmeliyim” dedim. (7.bah)

- Dedim ki benim tek bir çocu¤um oldu, e¤itimin yafl› yoktur. Ben bu e¤itimi almak istiyo-
rum, görmek istiyorum. Aç›kças› olumsuz tepkiler verenleri hiç kaale almad›¤›m için, çok da
umursamad›¤›m için güldüm. Gerek yok, çok üzülmedim, çok s›k›lmad›m, hiç can›m›
s›kmad›m. Gerek duymad›m çünkü o kadar önemli insanlar de¤il anlatanlar. (14.sar)

Bilgi alaca¤› için sorun olmuyor

- Daha önemli bilgiler daha önemli fleyler elimdeyse, di¤erlerinin konufltuklar› çok fazla et-
kilemez beni. (4.tür)

- Hiçbir fley düflünmedim. Deneyecektim yararlansayd›m devam edecektim, yararlanma-
sayd›m devam etmeyecektim ama yararlanaca¤›m› biliyordum denemekten bir fley olmaz-
d›. (1.bah)

- Ondan sonra yani ben o zaman (çevredekiler alay edince) acaba diye bir an düflündüm.
Ama bilgi al›naca¤› için onlara güldüm. (15.sar)

fiüpheye düflüyor

- En basitinden birisi sana dedi¤i zaman “Sen çocuk yetifltirmeyi bilmiyor musun? Ne gidi-
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yorsun” dedi¤i zaman insan kendini bir kötü hissediyor tabii ki. Düflünsenize, siz bir fley için
ad›m at›yorsunuz, size bir köstek de¤il de, bir ters, insan›n elbette hevesini k›r›yor, k›rm›yor
de¤il. ‹nsan, “Acaba” diyorsun, “gerçekten gitti¤ime de¤ecek mi, faydalar›n› görecek miyim,
yoksa boflu bofluna m› gidiyorum” diye düflünüyorsun. ‹nsana bir flüphe giriyor. (17.isv)

-fiöyle acaba gerçekten mi boflu bofluna gidiyorum, acaba gerçekten mi bir fley ö¤rene-
meyece¤im? diye düflündürttü. Tabii hani bofl gidip bofl mu gelece¤im gibi. (12.bel)

Çevreden Al›nan Olumlu Geribildirimler 

Annenin çevresinden ald›¤› olumlu geribildirimlere bakt›¤›m›zda böyle bir Program’a
kat›lmas›ndan duyulan memnuniyeti yans›tan, “genel anlamda anneye Program’a
kat›ld›¤› için destek” olarak tan›mlayaca¤›m›z geribildirimler var. Bunun yan›nda
“çocu¤un faydalanaca¤› böyle bir Program’a kat›l›m›n önemini” vurgulayan ve
“annenin  kendini gelifltirme ve sosyalleflme olas›l›¤› olan bir Program’a kat›ld›¤› ile ilgili”
takdir yans›tan geribildirimlerin  oldu¤u da görülüyor.  

Genel anlamda destek

- Akrabalar›m olsun, gitti¤im yerlerdeki kifliler olsun. Anlat›yordum, “Ben anne çocuk e¤i-
tim program›na bafll›yorum” diyordum. Onlar da desteklediler beni. “Aferin” dediler hepsi,
“‹yi” dediler, be¤endiler. (3.tür)

- Ana s›n›f›ndaki ö¤retmen arkadafllarla paylaflt›m. Onlar da çok memnun oldu. Onlar Alman,
‹sviçreli. Onlar da bu kursun çok faydal› oldu¤unu söylediler, çok memnun oldular. (14.isv)

- Babam bofl bir insan de¤il, ve ben bu Program’a kat›laca¤›m› söyledi¤im zaman çok
güzel tepki gösterdi. Ailemin de destek olabilece¤ini, onlar›n da bu duruma pozitif
yaklaflabilece¤ini düflündü¤üm için, belki bu karar almam› sa¤lam›fl olabilir. (15.isv)  

- Kay›nvalidem var, kay›npederim var. Öncelikle ne oldu¤unu sordular. “Ne kursu için
gidiliyor?” diye sordular. Aç›klad›m yani, “‹yi dediler, hani güzel” git. (8.bel)

- Komflular›m›zdan biri anlatm›flt› ve gitmem için baya¤› desteklemiflti. Annem, kardefllerim
desteklediler. “Valla, iyi kat›l” dediler. (11.bah)

- Baz›lar›n›n hofluna gitti, yani çevre falan. Ama Türkiye’ye kadar, akrabalar›ma, k›z
kardefllerime anlat›yordum, hofllar›na gidiyordu. Yani severek dinliyorlard› beni. Anlat›yordum
doya doya anlat›yordum çevreme, buradaki gitmeyen arkadafllara falan. Baz›lar› gitmek iste-
diklerini ama gidemediklerini söylüyorlard›, iyi bir fley yapt›¤›m›z› düflünüyorlard›. (7.sar)

Çocu¤a faydal› oldu¤u için destek

- fiimdi böyle bir fleye bafllad›¤›mda beni tabii ki tebrik ettiler çünkü di¤er arkadafllar›m›n
mesela en yak›n çevremdeki arkadafllar›m›n çocuklar› büyük. Böyle bir fleye kat›lmad›lar
fakat ben anlatt›m çok da iyi buldular. Çocu¤un ‹sviçreli anaokulu ö¤retmeni hatta flafl›rd›
böyle bir fley nas›l burada yap›l›yor diye. Hatta çok mutlu olmufllard›, çok da sevinmifllerdi.
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Gerçekten böyle bir fley var m› diye hayretle flafl›rm›fllard› daha do¤rusu. (2.isv)

- Arkadafl›m geliyordu Açev’e, sonra kaynanama çok güzel bir fley var diye anlatt›.
“Program’a ben gidiyorum, çok güzel” dedi. “Sen de gel”. Öyle deyince kaynanam
“Gitsene, sen çocu¤u çok dövüyorsun” dedi. Bu çocu¤u dövüyorsun  karfl›ma bir dev olarak
ç›kt›. ‹lk baflta kaynanam “Git” dedi ve ben öyleyse gittim, iyi karfl›lad›lar. (2.bel)

- Do¤rusu bu fikir hofllar›na gitti evdeki büyüklerin. Çok onaylad›lar, “Güzel bir fley” dedi-
ler. “Birçok fley ö¤reneceksin, seni uyaracak çocuklara nas›l davrand›¤›n› bileceksin”,  beni
desteklediler do¤rusu. (17.bah)

Anne sosyalleflsin ve kendini gelifltirsin diye destek

- Ailem annem babamdan çok destek gördüm, “Git k›z›m”. Babam zaten böyle ben
bekarken daha faal bir insand›m daha böyle d›flar›ya aç›kt›m, kat›l›m›m daha çoktu. Ben
evlendikten sonra biraz kapand›m içime. O da eflimden dolay› oldu iflte ama annemin
babam›n deste¤i bana hiç ne olursa bana “Tabii ki k›z›m yapacaks›n” dediler. (2.tür)

- Aile büyükleri iyi karfl›lad›lar. Komflum da iyi karfl›lad›. Bir tane komflum var. “Senin için
evde durup ne yapacaks›n, de¤ifliklik olur, daha yani bir fleyleri ö¤renirsin” dedi. Anneme
anlatt›¤›m zaman “‹iyi ki gittin, iyi ki gidiyorsun” dedi. (3.isv)

- Türkiye’de kendi annemlere söylemifltim. “Bofl geçirme zamanlar›n› bir fleyler yap”.
Türkçe oldu¤u için olumlu bir tepki verdiler. (12.bel)

- K›z kardeflim çok destekledi, zorlad›. “Bir kere git, ne zaman göreceksin zaten oturuyorsun
4 duvar”. Neyse gideyim be¤enirsem devam ederim be¤enmezsem de b›rak›r›m önemli olan
bir deneyim gittim, Allaha flükür sonra kursun di¤er gününü bekledi¤imi hissettim. (15.bah)

- Annem bana “Sosyal faaliyet olur diye iyi yapm›fls›n k›z›m” dedi sadece. Çünkü bilmiyor-
du burada bizim neler ö¤rendi¤imizi, bizle beraber yaflamad›¤› için sadece “‹yi yapm›fls›n,
de¤ifliklik olmufltur senin için” dedi. Baflka da zaten kimse yok. (15.sar)

- Babam çok destekliyordu beni. Annem, babam, kardefllerim, özellikle de ‹stanbul’da otu-
ran a¤abeyim. O çok çok destekledi. Bana diyordi ki, “Kendi yafl›nda almad›¤›n e¤itimi
flimdi al kardeflim. Buralarda da var bu e¤itimler” diyor. “Zararl› ç›kmayacaks›n buradan”
dedi. “Bir fleyler ö¤renerek ç›kacaks›n.” Zaten karar›m› vermifltim asl›nda, onun bunun
laf›yla de¤il. Kimseden izin almad›m. (14.sar)

Eflten Al›nan Olumlu Geribildirimler

Eflin deste¤inin ve olumlu geribildirimlerinin en önemli nedeni “annenin çocuk için bir
fley yap›yor olmas›” ve özellikle yurt d›fl›ndaki anneler için “Program’›n sosyalleflme
arac›” olmas› idi.

Çocu¤u e¤itti¤i için destek

- Bir fley demedi “Git tabii” dedi. Çocu¤u anaokuluna veremedik ya. Madem öyle hemen
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hemen o e¤itimi alacak. Anaokullar›nda da ayn› AÇEV’de gördüklerini görüyorlar, eflim
ondan dolay› mutlu oldu. (2.tür)

- Genelde hani araflt›r›r, nedir, neyin nesidir sorar; ama tabii çocukla alakal› oldu¤u için ve
nas›l söyleyeyim, yararl› oldu¤unu bildi¤i için herhalde gitmemde bir sak›nca görmedi;
“Gidebilirsin, git”. (4.isv)

- Çok istedi Program’a kat›lmam›. “Evet” dedi, “kendini gelifltirirsin, çocuklara nas›l
bak›laca¤›n›, davran›laca¤›n› ö¤renirsin.” (19.isv)

- Gayet iyi, “Çocuklara faydas› olduktan sonra, ne olacak, gider gelirsin. Evin ifli bugün
olmasa yar›n olur.” Yok iyi karfl›lad›. O zaman ald›¤›n›z hep olumlu tepkiler var. Gerçekten
öyle bir olumsuz tepki kimseden almam›fl›md›r. (15.bel)

- Program’a gitmem için destekledi. Özellikle “Çocuklar›n terbiyesiyle ilgiliyse git kat›l. Git
dinle ve gel uygula”, hep destekler. (7.bah)

- Eflime ilk anlatt›¤›m zaman garipsedi. “Nas›l bir fley sence?” dedi. “Bilmiyorum” dedim
“E¤itim alaca¤›m çocuklar›mla ilgili.” “Git” dedi, “‹nflallah çocuklara ba¤›rma, dövme
huyundan vazgeçersin. Yani fliddetten vazgeçersin. Konuflmay› tercih edersin” dedi.
“‹nflallah” dedi. O hiç karfl› ç›kmad›. Hep destekledi beni. (14.sar)

Annenin sosyalleflmesi için destek

- Eflim faaliyetler konusunda çok aç›kt›r. Hani benim çok içime kapand›¤›m› bildi¤i için.
Evde durdu¤um zaman kapan›yordum. “Kapanma ne olursun git, d›fla dön” diyor. Ben
eflimle görüfltü¤ümde “Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi?” “Gitmiflsin görmüflsün, hofluna
gittiyse niye duruyorsun ki? Git” dedi. (7.tür)

- Eflim de istedi, ben de istedim. Zaten eflim istemeseydi büyük bir ihtimal gidemezdim.
Hatta bunu beraber konuflmufltuk. Böyle bir ortam benim için de iyi olaca¤›n› söylemiflti
eflim. ‹flte arkadafl yok, çevren yok senin içinde iyi olur hani bu çocuklar içinde iyi olur diye
konuflmufltuk. O da destek verdi zaten. (13.isv)

- Beyim zaten öyle yerlere gitmeme çok sevinir. Yani ben aç›lay›m, de¤iflirim diye çok iste-
di. (13.bel)

- Eflim anlad› ki ben çok s›k›ld›m çok bunal›mday›m, psikolog da önermiflti onun da
fark›ndayd› o yüzden o gayet arkamdayd› “Git” diyordu. “Nereye gidersen git” diyordu
rahatla ama destekliyordu. (1.bel)

- Eflime söyledi¤imde “Tamam” dedi. O bana böyle konularda hep destek verirdi. T›pk›
dikifl kursu gibi. Böyle fleylere kat›lmam› seviyor ve destek veriyor. (9.bah)

- Beyimle çocuklar›m çok destekledi. Kendisi heves etti¤i için buraya gelmemi kendisi çok
istedi. “Aç›l›rs›n, bir iki arkadafl edinirsin, evde kapal› kal›yorsun, bir yere ç›km›yorsun”,
yani çok destekledi. (20.sar)
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Annenin Ald›¤› Olumlu Geribildirimlerle ‹lgili Düflünceleri 

Annenin Program’a kat›lmadan önce ald›¤› olumlu geribildirimler ise ona “destek
oluyor“ ve “onu yüreklendiriyor“. Anne ald›¤› destek sayesinde kendisine ve
kararlar›na daha çok “güvenmeye bafll›yor“ ve “yapt›¤›n›n do¤ru bir fley oldu¤una
ikna oluyor“.

Desteklendi¤ini düflünüyor

- Ailemin verdi¤i tepki önemli. Annemin olumlu tepki vermesi çocu¤uma bakmas› demek.
O benim için çok önemliydi. Eflimin tabii olumlu bakmas› gerekiyordu ki ben rahatça,
mutlu bir flekilde, s›k›nt› yaflamadan gidip geleyim. Tabii ki çok önemli bunlar benim için.
(16.tür)

- Mutlu oluyordum herkesin “Evet git” demesine mutlu oluyordum. Keyif al›yordum duyun-
ca. (7.bah)

- Bir destek yani, insan›n deste¤inin olmas› çok güzel. ‹nsan kendini özel hissediyor, adam
gibi adam oldu¤unu düflünüyor, demek ki de¤erli, de¤er verdi¤i için böyle yap›yor.
Karfl›l›¤›n› zaten al›yor. (13.sar)

Yüreklendiriyor

- Beni yüreklendi, yani iyi bir fley yapt›¤›ma daha emin olarak gittim. ‹yi bir fley yap›yor-
muflum, do¤ru bir fley yap›yormuflum dedim ve yüreklendirdi. (14.tür)

- Ben mutlu oluyorum tabii, seviniyorum. Daha çok gelmeme teflvik oldu. (11.isv)

- Program› daha çok severek girmemi sa¤lad›. (19.isv)

- Ya olumlu tepki önce insan tabii ki cesaret veriyor. Yap gibi. (14.bel)

- Benim için önemli olan eflimin izin vermesiydi. Tabi onlar benim arzumu ço¤altt›.
(15.bah)

- Çok sevindim, daha çok gelme iste¤i oldu bende. (3.sar)

Güven hissi duyuyor

- Mutluluk veriyor, kendine güvenin daha çok geliyor. Onlar öyle yapt›kça ben daha çok
seviniyorum, mutlu oluyorum. Onlar öyle söyledikçe daha çok heves geliyordu. (10.tür)

- Elbette bir insan destek ald›¤› zaman o ifli daha severek yap›yor. Daha kendine güvenerek
yap›yor. (17.isv)

- Sevinmifltim, çünkü beni destekliyordu. Yani, nas›l desem, destek alm›fl oluyordum
eflimden ve o zaman daha severek gidiyorsun, daha iyi gidiyorsun, kendine güvenin daha
fazla art›yor o zaman. Benim eflim tamam gidebilirsin, yapabilirsin dedikten sonra kim ne
derse desin. (20.bel)
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- Bana güç verdi devam etmem için güven verdi ve devam ettim. Kimse karfl› de¤ildi.
(5.bah)

- Çok güzel. Kendime olan güvenimi kazand›m, çok güzel bir fley yap›yorum ben dedim.
(8.sar)

Do¤ru yapt›¤›n›n teyidi oluyor

- Sevindiriyor çünkü yapt›¤›m›n yanl›fl bir fley olmad›¤›n› gösteriyor. (9.isv)

- Ben kendimce bir fleyi iyi olaca¤›n› bildi¤im için karar verdim ama d›flar›dan da bunu
destekleyici olumlu tepkiler ald›¤›n zaman evet gerçekten de do¤ru bir fley yapm›fl›m
dedi¤im oldu kendime. Hani o flekilde yapt›¤›m iflin iyice do¤ru oldu¤unu anlad›m. Ne his-
settirdi, dedi¤im gibi hani iyi bir fley yapt›¤›m için kendimle gurur duydum öyle söyleyeyim.
(8.bel)

- Yapt›¤›m fleyin do¤ru oldu¤unu ve beni mutlu etti¤ini ifle yarad›¤›n› gördüm. Bunlar› his-
settim yani. ‹flim gücüm yok bir fleyim yok zaten herfley bitmiflti benim için. Benim için bir
bafllang›çt› yani. (1.bel)

Annelerin bu Program’a kat›lmaya karar verdiklerinde çevrelerinden ve efllerinden
ald›klar› farkl› geribildirimler var. Anne Program’a kat›lma karar›n› verdikten sonra
çevreden ve eflinden ald›¤› olumsuz geribildirimler ona bu karar›n› sorgulatt›rm›yor.
Anne kararl› olarak yoluna devam ediyor. O nedenle, eflin deste¤i kadar, kad›n›n iste¤i
ve niyeti de Program’a kat›l›p kat›lmamada belirleyici oluyor. 

Olumlu tepkiler ise annenin Program’a kat›lma iste¤ini artt›r›yor. Efllerin de olumsuz
tepkileri yerine onlar› destekleyen nitelikte geribildirimleri daha çok oluyor. Yurt d›fl›nda
yaflayan annelerin sadece yak›n akrabalar› ile k›s›tl› bir sosyal yaflamlar› oldu¤undan
efllerin, annelerin sosyal yaflam›n içine girmeleri için onlar› Program’a kat›lmalar› yönün-
de destekledikleri görülüyor. 

Olumlu ya da olumsuz geribildirimler göz önüne al›nd›¤›nda, anneler ve efllerinin
çocuklar›n› daha iyi yetifltirmek için bu tür programlara kat›lmaya olumlu bakan aileler
olduklar› görülüyor. 
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� Etkiler

Program›n etkilerine bak›ld›¤›nda hem Program›n amaçlar› do¤rultusunda beklenilen
sonuçlar, hem de Program›n amaçlar› do¤rultusunda olmayan, dolay›s› ile beklen-
meyen sonuçlar bulunmufltur. Bu nedenle beklenilen etkiler “do¤rudan”, beklen-
meyen etkiler de “dolayl›” etkiler olarak incelenecektir. 

� Do¤rudan Etkiler

Do¤rudan etkiler “çocuklarda”, “annelerde” ve “anne çocuk iliflkisi”nde görülen

de¤iflikliklerdir.  

Çocuktaki de¤ifliklikler

Program›n çocuklar üstündeki etkileri çocu¤un tüm geliflimini içeren “sosyal, duy-
gusal, fiziksel ve zihinsel” geliflimi kapsamaktad›r. Çocuktaki de¤ifliklikler Tablo 13 ’de

özetlenmifltir. 
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Çocuktaki
de¤ifliklikler

Annedeki
de¤ifliklikler

Anne-çocuk
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de¤ifliklikler

Bilimsel
geliflimdeki
de¤ifliklikler

Fiziksel
geliflimdeki
de¤ifliklikler

Kendine 
yönelik

Davran›fllardaki
de¤ifliklikler

Kendine yönelik

Do¤rudan Etkiler

Bak›fl 
aç›s›ndaki

de¤ifliklikler

Sosyal-duygusal
geliflimdeki
de¤ifliklikler

Çocu¤a yönelik
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Tablo 13
Çocuktaki De¤ifliklikler

Biliflsel Geliflimindeki De¤ifliklik

Kavramlar› ö¤rendi

- Say›lar›, harfleri ö¤rendi. Okulda da ö¤reniyordu evde de tekrarlay›nca iyice yerleflti
kafas›na (3.tür)

- Genelde hep burada Türkleri yabanc› olduklar› için bilmiyor, flunu yapam›yor, normal
okula gidemez. Yani önüne kesinlikle bir engel ç›kart›yorlar. Mesela benim o¤luma
demifllerdi ki bu flekiller vard› bu kitaplara da ZEP’lerde onu yapam›yor demifllerdi. Ve
benim çocuklar›m gerçekten o ZEP’lerin sayesinde flekilleri falan ö¤rendiler. ‹flte noktadan
noktaya götürmeyi ö¤rendiler. Ve dedi¤im gibi büyük fley ald›k yani geri dönüflüm çok
ald›m ben. (13.isv)

- Kavramlar› pek bilmiyordu. ‹ki resim aras›ndaki fark› bulma, dört resim aras›ndaki tek
fark› bulma gibi. Geometrik flekilleri inan›n bilmiyordu hani kare dikdörtgen hepsini ZEP’in
arac›l›¤›yla gördü. Bunlar› bazen günlük bir yerde karfl›laflsa “Anne bak, bu kare de¤il mi?”
Yani böyle hayat›na aktard›¤›n› görüyorum. Kullan›yor bunlar›. (8.bel)

- Alta üste, benzer benzer de¤il, kendi kendine farklar› söylüyor, biz erkek siz k›z. Yemek
yerken masada farkl› bardak varsa onu söylüyor; bu dikkatimi çekti. (5.bah)

- Benim çocu¤um üçgen, daire gibi flekilleri bilmiyordu. Bir fley istedi¤im zaman ondan
kâ¤›d› verir misin deyince, “Hangisi anne, kare olan› m›, üçgeni mi?” diye soruyor. Art›k
bunlar› alg›layabiliyor. “Yuvarlak örtüyü getirir misin?” deyince, “Anne o daire sehpa
örtüsü” demeye bafllad› bana. Önceden bilmiyordu. Özellikle dedi¤im gibi renkler, flekiller,
davran›fl flekillerini. Bir sürü fleyleri ö¤retebildim ZEP’lerle. (19.sar)

Dikkat Toplama

- O¤lumun dikkatini çok fazla toparlamad›¤›n› fark ediyordum. Dikkatini toparlamaya
bafllad›. (4.tür)
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- Masallar, hikayeler onlara böyle sorular soruluyordu. Onlarla çocu¤un konsantrasyonu
geliflti sanki. Masal anlat›yorum. O¤lum ne anlatt›m diye sordumi. Çocuk ne anlatt›¤›m›
anl›yordu. Ama önceden böyle daha çok konsantrasyon olmuyordu. Fazla dikkatli de¤ildi.
(5.isv)

- Daha çok dikkatini toplamaya bafllad›. ZEP’lerde birçok fley vard›. Benzer flekillere dikkat
etme gibi. Daha iyi anlamaya bafllad›. (11.bah)

- Dikkati bence daha çok, baz› fleyleri görünce daha dikkatli davran›yor. Konsantrasyonu
artt›. (10.sar)

Okuma yazma / Hikaye anlatma

- Rakamlar› yazmas›n› bilmiyordu onlar› ö¤rendi, ABC’leri yazmas›n› ö¤rendi kendi bafl›na
yapabiliyor. (10.tür)

- Çok güzel hikâye anlat›r benim k›z›m AÇEP’ten sonra. Böyle resimlere bakarak hikaye
anlatmay› çok seviyor. Orada ö¤rendi zaten. (3.tür)

- Okula bafllamadan okumay› ve yazmay› ö¤rendi. (8.isv)

- Hikayeleri daha iyi anlamaya çal›fl›yor. Dinliyor, birçok fleyi de ö¤rendi. Dinlemesini
birazc›k ö¤rendi masallar› çünkü sordu¤unuz zaman cevaplar›n› veremiyordu, bahane ver-
meye çal›fl›yordu. Onun d›fl›nda di¤er fleyler kolay geliyordu. (9.isv)

- Ona bir hediye gibi geldi 15 günde bir kitap. O iple çekiyordu, kitab›m ne zaman gele-
cek kitab›m ne zaman gelecek diye, kitap okuma al›flkanl›¤› geliflti. En az›ndan yazmay›
ö¤renmiflti. Harfleri ö¤renmiflti. Hikaye nas›l mesela anlat›l›r, nerde durulur, onlar› ö¤ren-
miflti. Etkisi oldu. (19.bel)

- Hikayeler onlar›n hikaye okumalar›n› sevdirdi hala okuyorlar hatta bazen okuduklar›
hikayeden soru soruyorlar. (9.bah)

- Kendi kendine hikaye kurabilme yetene¤i gelifliyor, iflte resimlerden yola ç›karak bir fleyleri
planlamay› yani zaten okumay› bilmiyor, okumay› biz yap›yoruz. Ama o resimlerde neyi
ifade etti¤inizi biliyor. (13.sar)

Okula haz›rl›k oldu, destek oldu

- Özellikle derslerine çok faydas› oldu. Okulda karne veriyorlard›, Açep bafllad›ktan sonra
karneleri çok güzel gelmeye bafllad›. Bir de okulda neler yapt›klar›n› ö¤retmeni gönderiyor.
Ben bakt›¤›m zaman zeplerle yapt›¤›m›z fleyler, bu dersler falan, çocukla beraber
yapt›¤›m›z fleyler ayn›s›. Özellikle ona çok faydas› oldu. Karneleri çok iyi. (4.bel)

- Geometrik flekilleri tan›d›lar. Anaokulu bunun üzerinde pek durmuyordu programda bunu
ö¤rendiler ve okulda çok ifllerine yarad›. Matematikte çok yard›mc› oldu, Arapça’da
gelifltiler, hikayeleri dinlediklerinden dolay› dinlemeyi ö¤rendiler. (2.bah)

- AÇEV’e gidince iflte o ZEP program› olunca, ilkokula bafllad›¤›nda çok rahatt›m. K›z›mda
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hiçbir sorun yaflamad›m. Ö¤retmen de her zaman olumlu fleyler söylüyor. Çünkü kalem
tutmay›, davranmay› her fleyi ö¤rendi. Kitap kullanmay› bile ö¤rendi yani nas›l kul-
lanaca¤›n›, nas›l kitab› açt›¤› zaman önce resimlerine bakarak düflünüp, ondan sonra onu
okudu¤u zaman daha iyi anlayabilece¤ini. Çocu¤um flimdi çok iyi kavrad›. (9.sar)

Sosyal Duygusal Geliflimindeki De¤ifliklik

Kendine güveniyor

- ZEPlerde bir fleyler baflard›¤›n› gördü, kendine güveni geldi tabi o da fark etti çocuk
kendine güveni geldi. (14.tür)

- O da flimdi bana fazla agresif davranm›yor, daha alçak sesle konuflmaya bafllad›. Belki
de mesela ona yapt›¤› her güzel fleyde takdir ve teflvik etti¤im için kendine güveni biraz
daha gelmeye bafllad› diye düflünüyorum. (9.isv)

- Daha çok kendine güvenmifltir. (17.bel)

- Dikkat ettim çocuklarla ç›kt›¤›nda bir güveni yoktu; flu an hay›r kendine güveni artt›
kalk›p onlarla oynuyor oturtam›yorum. Güveniyor. (15.bah)

- Duygular› geliflti, kendine güveni geldi, arkadafll›klar› oldu oradan. Kendini ifade etti.
Kendini verimli hissetti. Kendini di¤erlerinden daha üstün, vas›fl›, anlatt›, konufltu. ‹fade
etti, oyunlar oynad› yani çok fley ö¤rendi. (15.sar)

Daha düzenli ve sorumlu
- Önceden koflard›m tabak elimde, flimdi masa haz›rland›¤› zaman, yiyiyorsan ye, bi daha-
ki yeme¤e kadar orada yemek yok diyorum. O zaman o da yap›yor. Tuvalet ihtiyaçlar›na
gitmezdi, ben zorla götürürdüm. fiimdi kendi bafl›na gidiyor. Eflyalar›n› toparl›yor. Oynar-
d›, dökerdi. Ö¤retmencilik oynuyorsa kalemlerini, kitaplar›n›… “Hadi k›z›m topla.” “Ben
çok yoruldum anne”, toplam›yordu. fiimdi hay›r. “Bu oyunu oynad›n, buray› toparlaya-
caks›n, öbür oyuna öyle geçeceksin.” fiimdi öyle. Daha düzenli olmay› ö¤rendi.  (13.tür)

- Oyuncaklar›n› toplamay› ö¤rendi ve yata¤›n› kendi içinden gelerek düzeltiyor bazen
örne¤in. O sorumlulu¤un fark›na vard›ktan sonra kardeflinden de ayn› sorumlulu¤u bekle-
meye bafllad›.  (4.isv)

- Odan›n düzeni oldu önceden da¤›n›k birisiydi, afl›r› da¤›n›k birisiydi, bu kap›lar› falan
ka¤›ttan göremezdik, her gün yapar yap›flt›r›r ederdi, o da ben yapma dedikçe yapard›
mesela. Sonra ö¤retmen derste anlatm›flt› “B›rak›n” demiflti. Yapar yapar b›rak›r...
Gerçekten de hiç seslenmedim, b›rakt›. Bir de bakt›m bir gün kap›n›n üstünde hiç ka¤›t yok,
hepsi toplanm›fl, flimdi art›k göremiyoruz. (19.bel)

- Bu program onun tek bafl›na uyumas›n› sa¤lad› (18.bah)

- Televizyonu fazla umursam›yor. Kesinlikle, önceden böyle de¤ildi. Hep televizyon seyret-
mek isterdi, hiçbir fley yapmak istemezdi. Bütün gün televizyon seyrederdi. fiimdi ama dersi
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olunca dersleriyle. fiimdi art›k bir saat televizyon seyrediyor, derslerini yapt›r›yorum, yat›r›-
yorum. (11.sar)

Baflkalar›n› daha iyi anl›yor

- Bir hareket yapt›¤› zaman iflte kaba hareket yapt›¤› zaman diyeyim, ters davrand›¤›
zaman kendisini yerini koymay› ö¤rendi. Can› ac›d›¤› zaman, sen onun yerinde olsan nas›l
hissedersini ö¤rendi o¤lum. Dolay›s›yla kendi aç›s›nda da olumlulaflt›. (4.tür)

- Empati yapmas›n› bunu da bu tarz konuflmalarla, toplant›larla evimize gelen zeplerdeki
ilgili ka¤›tlarla ö¤rendik, de¤ilse insan›n normalde çok da düflünece¤i birfley de¤il bu. (8.isv)

- Daha iyi anlamaya çal›flmaya bafllad› çevreyi. Büyüklerinin, büyüklerin neden evet veya
hay›r dediklerini düflünmeye bafllad›. (5.bel)

- Eskiden yüzümün ifadesiyle pek ilgilenmezdi. fiu anda üzgün oldu¤umu çok rahat anla-
yabiliyor. “Bana niye üzgünsün?” diyor, “Niye a¤l›yorsun?” Üzgün olmam›n sebeplerini
soruyor, sebeplerini anlat›yorum. Bir insan›n üzgün oldu¤unu bildi¤i zaman hemen o
insan›n yan›na gidiyor, gönlünü al›yor veya üzgün oldu¤unu belirtiyor. Yüz ifadesinden de
anlayabiliyor k›zg›n m›, sevincini her fleyini alg›layabiliyor. (8.sar)

Daha sosyal

- Önceden yabanc› bir yere gitti¤imizde çocuk sokulur bir yere kalkamazd› s›k›l›rd›, s›k›nt›-
dan terlerdi, a¤lard› sonra s›k›ld›m diye. fiimdi öyle de¤il bir yere gitti¤imizde rahat oturur
konuflurur, arkadafllar›yla iletiflimi daha iyi flimdi arkadafllar›yla oynamak istiyor, parka gi-
diyoruz arkadafl›m arkadafl olabilir miyiz diyor. (9.tür)

- O programdan önce biraz utangaçt›. Ama flu an utangaçl›k gitti hatta ö¤retmen geldi-
¤inde utan›rd›. fiu an hay›r anaokulundaki ö¤retmenler bile mutlu. Sosyal. (12.bah)

- Sinema, tiyatro ne bilmiyordu ki. Bunlar› ZEP’lerden ö¤rendi. Sinemada sessiz olmak gerek-
ti¤ini. Fatura yat›r›rken s›raya girmek gerekti¤ini. ‹nsan öyle hemen giremez, s›raya girmek
laz›m. Ya da markette s›raya giriyoruz. Biz nerelerde s›raya giriyoruz ö¤rendi. (10.sar)

- Benim o¤lum da biraz içine kapan›kt›. Mesela ana s›n›f›na geliyordu, çekilirdi bir köflede
otururdu. Böyle kaynaflmas› yoktu, daha böyle kaynaflmaya bafllad›. Okulda olsun, evde
olsun. Mesela gelen misafirlerle falan eskisi gibi de¤il. fiimdi mesela konufluyor. (2.sar)

Aile ile iliflkisi daha iyi

- Tabii o¤lum da benimle birlikte bu kursta gördüklerimizi paylaflt›¤›m›z için kardefline karfl›
daha ›l›ml›. Hofl bafltan beri ›l›ml› bir çocuktu; ama baz› fleyleri kardefline daha bilinçli
olarak yapmaya bafllad› (4.isv)

- Aileye karfl› daha iyi de¤iflti. Aileye karfl› daha yak›n oldu daha iyi. (7.bel)

- Tart›fl›rlard› eflya için, oyuncaklar için flimdi Allaha flükür paylafl›yorlar. Anlafl›yorlar iki
kardefl. Onlara gidip bir oyun ald›¤›m›zda paylafl›yorlar. Herkes farkl› bir fley als›n ki eve
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gidince ortaklafla oynas›nlar. “Sen boyalardan al, ben defteri ki evde ben boyalardan
alay›m, sen de defterimde resim yap.” Bu konuda yard›mlafl›yorlar. (15.bah)

- Hep tek bafl›na oynamay› severdi, öyle al›flt›. fiimdi kardefliyle oynuyor. Bu da bir fley yani.
(5.sar)

Fiziksel Geliflimindeki De¤ifliklik

Küçük kas geliflimi

- Kalem tutmay› daha iyi ö¤rendi fiziksel olarak, mesela sofra toplamay› götürüp getiriyor,
tutmay› kavramay› daha iyi becerdi yani bunu becerece¤ini anlad›. (14.tür)

- Çizgi, el becerisi geliflti. Kesiyordu yap›flt›r›yordu, çizecek fleyler vard›. Çünkü seviyordu
yapmay›. Öyle olunca el becerisi de fark etti yani. (18.isv)

- Önceden boyard› tamamlamazd› flekillerin içini onlar› ö¤rendi. Elle göz koordinasyonu
deniliyor noktalar›n üzerinden onlar› tafl›rmadan çizip efllefltirmeleri falan onlar geliflti. El
ve göz koordinasyonu diyebilirim. (12.bel)

- Çiziyor hatta harflere bak›p çiziyor. A¤aç çiziyor, önce çizemiyordu. (19.bah)

- Boyamas› güzel, makas tutmas›, kesmesi güzel. Bazen kesip yap›flt›r›yordu, kibrit çöpüyle
ev yapmas›, baya¤› bir geliflimi oldu tabi ki. Kesmeyi, boyamay›, ev yapmay› ö¤rendi.
Resim yapmay› onlar› ö¤rendi. Say›lar vard› onlar›n üstünden gitmeyi ö¤rendi. (20.sar)

Daha iyi beslenmeye önem vermesi

- Her zaman kola içmeyi çok severdi flimdi içmiyor, kesinlikle. Onun yerine süt içmeyi ter-
cih ediyor kesinlikle. fiimdi art›k onlar› içmiyor. Nerede faydal› bir fley varsa yiyor. Eskiden
yemiyordu. (11.sar)

Çocuklarda oldu¤u ifade edilen de¤ifliklikler hem Zihinsel E¤itim Program›’n›n (ZEP), hem
de Anne Destek Program›’n›n (ADP) etkileri olarak görülmelidir. Annelerin söylemlerinde
çocu¤un zihinsel geliflimi ile ilgili de¤iflikli¤in temel olarak ZEP çal›flmalar›ndan kaynak-
land›¤› belirtiliyor. Çocuklar›n kavramlar›, renkleri, flekilleri ve say›lar› ö¤rendi¤i ifade edili-
yor. Okul öncesi e¤itim kurumuna giden çocuklarda da ZEP çal›flmalar›n›n bir pekifltirme
ifllevi gördü¤ünden söz ediliyor. Özellikle ‹sviçre ve Belçika’da yaflayan ailelerin okullarda
çocuklar›na yönelik yaflanan önyarg›y› k›rabilecek biçimde, ZEP çal›fl-malar›n›n bu çocuk-
lar› biliflsel yönden destekleyerek okulda baflar›l› olmalar›na yard›mc› oldu¤u ifade edili-
yor. Ayr›ca, anne yap›lan ZEP çal›flmalar› sayesinde çocu¤un dikkatini daha uzun süre
toplayabildi¤ini belirtiyor. Baz› çocuklar›n harfleri ve hatta okuma yazmay› ZEP çal›flmalar›
sayesinde ö¤rendikleri anlat›l›yor. Anneler, çocuklar›n hikaye dinleme, anlama, resme
bakarak hikaye anlatma ve düflünme beceri-sinin geliflti¤ini, anlat›lan bir fleyi dinledikten
sonra sorulara eskiye göre daha rahat cevap verebildi¤ini ifade ediyor.

ZEP çal›flmalar› anneler taraf›ndan, okula haz›rl›k olarak görülüyor. Çocu¤un okula
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bafllad›¤›nda daha rahat etti¤i, okul öncesi e¤itim kurumuna gitmemifl olsa bile aç›¤›
kapad›¤› belirtiliyor.

Anneler çocu¤un sosyal ve duygusal alanlarda da desteklendi¤ini ifade ediyor. ZEP’teki
faaliyetler ve hikayeler çocu¤un baflkalar›n›n duygu ve düflüncelerini daha iyi anlamas›na ve
daha sosyal olmas›n› sa¤lam›fl. Çocuklar›n kardefliyle de daha iyi iliflki kurabildi¤i anlat›l›yor. 

Annelerin ifadelerinden çocuklar›n fiziksel gelifliminde de de¤ifliklikler oldu¤u görülü-
yor. ZEP çal›flmalar› sayesinde kalem ve makas kullanan çocuklar›n küçük kas gelifli-
minde ve ellerini kullanmada de¤ifliklik oluyor. Çocu¤un boyamas›n›n ve çizgilerinin
de geliflti¤i anlat›l›yor. Çocu¤un zararl› besinlerden uzakta durdu¤u da ifade ediliyor. 

Annedeki De¤ifliklikler

Annelerin söylemlerinden elde edilen sonuçlar Program’a kat›lan annelerin çocuklar›
ve kendileri ile ilgili birçok de¤ifliklik yaflad›klar›n› yans›t›yor. 

Çocuklar› ile ilgili de¤iflikliklerde anneler “çocuklar›na karfl› davran›fllar›n›” de¤ifltirdik-
lerini ifade ediyorlar. Tabii ki bu de¤ifliklikler onlar›n “çocuklar› ile iliflkilerini” de etkilemifl. 

Anneler kendileri ile ilgili de¤iflikliklerin de “kendi ile ilgili bak›fl aç›s›”  ve “kendi ile ilgili
davran›fllar” da meydana geldi¤ini söylüyor. Annedeki de¤iflikliklerin özeti Tablo 14’te
verilmifltir. “Davran›fl” annenin, Program’a kat›lmas›na ba¤l› olarak, çocu¤una daha
farkl› tepki verdi¤ini belirtmesi ya da kendi ile ilgili konularda farkl› davranmas›
fleklinde tan›mlanm›flt›r. Di¤er yandan, “bak›fl aç›s›” ise annenin var olan fikirlerini
de¤ifltirdi¤ini ya da yeni fikirler ve/veya yeni bir düflünme flekli edindi¤ini ifade etti¤i
durumlar için kullan›lm›flt›r.

Çocu¤a Olan Davran›fllar›ndaki De¤ifliklik

Annelerin çocuklar›na karfl› davran›fllar›ndaki de¤ifliklikler farkl› biçimlerde görülüyor.
Anneler daha az “olumsuz disiplin yöntemi” kullan›yorlar, çocuklar›na “daha çok de¤er
veriyorlar ve fikrini al›yor”, “daha iyi dinliyorlar” ve daha “etkili iletiflim kuruyorlar”. Ayn›
zamanda onlara karfl› daha “sakin ve anlay›fll›lar”, “sorumluluklar veriyorlar”, “beraber
zaman geçiriyorlar” ve daha “tutarl›lar”. Geliflim konusunda daha bilgili olduklar› için
“farkl› davran›yorlar”. Bu farkl› davran›fllar, “seçenek sunma”, “ortam haz›rlama” “kural-
lar›n konmas›” “daha ilgili olma, takdir etme ve destekleme” fleklinde oluyor.

Kulland›¤› olumsuz disiplin yöntemlerini azaltt›

- Mesela çocuk bir misafirin yan›nda farkl› davransayd› hemen k›z› odaya kapat›yordum,
ceza veriyordum. Dövüyordum önceden, dövmüyorum flimdi. Onlar› dövmemek, onlar›
dinlemek anlamak bana çok fley kazand›rd›. Daha iyi bir anne oldu¤umu anlad›m yani
sadece çocu¤u do¤urmak önemli de¤il, yetifltirmek çok önemli. Dövmüyorum en az›ndan,
ba¤›rm›yorum, ceza çok veriyordum, ceza vermiyorum, sevdi¤i fleylerden mahrum ediyor-
dum. Onu yapm›yorum art›k. (18.tür)
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Tablo 14
Annenin Çocu¤una ve Kendine Yönelik Bak›fl Aç›s›nda ve Davran›fl›nda De¤ifliklikler

- Yani çocu¤uma kesinlikle bir ceza uygulamay› düflünürdüm yapt›¤› bir yanl›flta. AÇEV
sayesinde yani bunun ille böyle gerekli olmad›¤›n›, bu yanl›fl›n› ona anlatabilece¤imi
ö¤rendim. Daha serttim, daha her fleye kat› kurallar›m vard› onlar de¤iflti. (20.isv)

- Dövüyordum çocuklar›m›, h›rç›n davran›yordum, onu kestim sözlü olarak k›zsam da. Ben
bir fley oldu mu pat vururdum, o hareketimi b›rakt›m. O el hareketimi b›rakt›m. (13.bel)
-Dövmezdim ama çocu¤a ceza verirdim, çok anlams›z ceza verirdim. Art›k vermiyorum.
(18.bel)

- Eskisi gibi dövmüyorum çocuklar›m› bunu görüyorum. Davran›fl biçimim biraz de¤iflti.
Biraz sinirliyim ama eskisi gibi de¤ilim. Hesaps›z döverdim eskiden. fiimdi hay›r, flimdi
onlarla konufluyorum. Eskiden bir kelime sormadan söylemeden döverdim. (11.bah)

- Ba¤›r›p ça¤›r›yordum, k›z›yordum, dövüyordum, ondan sonra hata oldu¤unu anlad›¤›m
içim frenliyordum kendimi. Hata yapmaya bir ad›m kala frenliyordum ve daha iyi oluyor-
du benim için. (7.sar)
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Çocu¤a Yönelik Kendine Yönelik

Bak›fl aç›s›

Davran›fl

- Annelik anlay›fl› de¤iflti
- E¤itimde ailenin önemini anlad› 
- Anne olarak daha bilinçli hissediyor
- Kad›n olarak daha de¤erli hissediyor
- Bir ifle yarad›¤›n› hissediyor
- Kendine güveni art›yor
- Çal›flmay› istiyor
- Okumaya devam etmek istiyor
- De¤ifliklik yok

- Kulland›¤› olumsuz disiplin 
yöntemlerini azaltt›

- Çocu¤un fikrini al›yor
- Daha iyi dinliyor
- Daha etkili iletiflim kuruyor
- Daha sakin, sab›rl› ve anlay›fll›
- Çocu¤un bir birey oldu¤unun     

fark›nda 
- Çocu¤a daha çok zaman ay›r›yor
- Daha tutarl›
- Geliflim konusunda daha bilgili, 

farkl› davran›yor
- Seçenek sunuyor
- Ortam haz›rl›yor
- Kurallar koyuyor

- Sosyalleflti
- Kendine daha çok önem veriyor
- Daha cesaretli, özgüvenli 

davran›yor
- Kendini de¤ifltirmek için çaba 

sarfediyor

_________
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Ancak sadece ‹stanbul ve Belçika’da birer anne bu konuda bir de¤ifliklik olmad›¤›n›,
zararlar›n› bilseler de arada dayak atabildi¤ini söylemifl.

- Dayak konusu diyelim. Dedi¤im gibi çok sakinleflti¤im zamanlar oldu ama yine de bazen
çarpabiliyorum. Onu çok uygulamaya geçirmifl de¤ilim. (20.tür)

- Dövmek,  kötü laf söylemek herfleye aman yapma flunu yapma bunu etme demek zararl›
oldu¤unu ö¤rendim ama iflte maalesef becerip de uygulayamad›m. (17.bel)

Çocu¤un fikrini al›yor, de¤er veriyor

- fiu an ben çocuklar›m›n daha çok hakk› oldu¤unu düflünüyorum, ailede bir kanepe al›rken
çocuklara da sormay› gerektirdi¤ini düflünüyorum soruyoruz. Onun insan yerine konmas›
kendine güvenini verdi, yani ona de¤er verilmesi, iflte o¤lum flunu yapabilir miyiz, k›z›m flunu
yapabilir miyiz diye sormam›z çocuklar anl›yor, demek ki biz ailemiz için önemliyiz. (15.tür)
- Mesela çocu¤umun kap›s›n› çal›p içeri girmeyi ö¤rendim, sonra onun özeline sayg› duy-
may› ö¤rendim,  özellikle büyük o¤lumda. (14.tür)

- Onlar›n bir birey oldu¤unu düflünmüyordum. Ben üflüyorsam, onlar üflüyorlard›r kesinlik-
le. Yani onlar› bir birey olarak göremiyordum.  Ben dünyaya getirdim, benim dediklerimi
yapmak zorunda de¤il. Tamam, ona zarar gelecek bir fleyse, çok büyük zarar gelebilecek
bir fleyse tabii ki önünde durmam gerekiyor. Ama yoksa kendisi yapmal› ve sonucu
yaflamal›. Yani onu ö¤rendim. (10.isv)

- Mesela çocuk gelip bir fley söylüyordu önemsemiyordum çocuktur diye he he deyip
geçifltiriyordum. Asl›nda onun ne kadar önemli oldu¤unu üstüne basa basa söylediler
ö¤retmenler bir kez daha hat›rlatt›lar hepimize. Evet iflte dedi¤im gibi ya çocu¤a gerekti¤i
önemi vermiyorduk aç›kças›. Art›k önem veriyorum. (3.bel)

- Herkesin kendi kiflili¤i, huyu, mizac› de¤iflik. Ne seviyor, ne sevmiyor yani bir çocukla
genelleyemezsin, herkesin psikolojisi farkl›. Programda bunu ö¤rendim ve uygulamaya
bafllad›m. (20.bah)

- Kafama göre gidiyorum, çocuklara sormam yani. ‹flte “Çocuklar ne yapal›m, hep birlikte
yapal›m m›? Ne düflünürsünüz?” diye sormazd›m. fiimdi öyle de¤il. Daha sakin, onlar›n da
fikirlerine önem veriyorum. Onlar›n da ne dedi¤ini önemsiyorum. (15.sar)

Daha iyi dinliyor

- Her yönden onun sorununu dinliyorum, bir fley anlatmak istese anlat›yor bana onu din-
liyorum. Dinlemezdim, “‹flim var k›z›m, b›rak flimdi sonra anlat›rs›n” derdim. O zaman da
unutuluyor gidiliyordu. “Sonra anlat›rs›n k›z›m” diyip, çizgi film aç›yordum, izliyordu.
fiimdi dinliyorum, iflim olsa da b›rak›yorum onun için. (10.tür)

- Dinliyorum onlar›, dinlerken de mesela bulafl›k y›karken de¤il, karfl›ma al›yorum, ayn› göz
hizas›nda, yani can kula¤›yla dinliyorum. Daha iyi anl›yorum dedi¤ini, öbür türlü ifl
yaparken iflte o anlat›yor ben baflka bir fleyde yo¤unlaflt›¤›m için tam dinleyemiyorum
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çocu¤u, o dinlemeyi ö¤rendim. Dinledi¤imi zannediyordum ama dinlemiyormuflum çocu¤u.
Geçifltiriyormuflum, onu ö¤rendim. (18.tür)

- Bir problemle karfl›laflt›¤› zaman, sinirlendi¤i zaman hemen ba¤›r›p konuyu kapat-
m›yorum. Sebebini ö¤renmeye çal›fl›yorum niye o flekil agresif, onunla paylaflmaya çal›fl›-
yorum, onun derdini, onun sevincini. Asl›nda çocuklar›n bazen anlatmalar›na izin
verece¤iz, sonuna kadar onlar› dinlemeliyiz, dinlemeyi ö¤rendim mesela. Her zaman
konuflan bendim, flu an dinleyen benim. (20.isv)

- Bir iflim varsa, bir misafir gelecek, çok yo¤unum mutfakta o anda çocuk geldi onu azarla-
yarak gönderiyordum daha önce,”fiu anda seninle ilgilenemem” diye azarl›yordum. Daha
sonra bunlar›n do¤ru olmad›¤›n› gördüm Açev’de örnekler veriliyordu. ‹flim varsa bile
“Daha sonra dinleyece¤im seni” deyip gönderdikten sonra yan›na gidip “fiimdi müsaitim,
seni dinleyebilirim” diyordum. Böyle de¤ifliklikler oldu. Çocuk okuldan geldi¤inde onu daha
güleryüzle karfl›lamaya özen gösteriyorum. Bana birfley anlatmak istedi¤inde onu can
kula¤›yla dinlemeye özen gösteriyorum. (3.bel)

- Eskiden çocuklar› dinlemezdim. Eskiden konufltuklar›na önem vermezdim. Önemse-
mezdim ama flimdi konufluyorum, dinliyorum. (7.bah)

- Önceleri ben ifl yaparken çocuk bir fley söyleyece¤i zaman ben onu dinlemezdim. “Git, iflim
var” falan derdim, bunlar›n yanl›fl oldu¤unu gördüm. Mesela flu an dinleyebiliyorum. (2.sar)

Daha etkili iletiflim kuruyor

- Ben konuflarak bir fleylerin hallolaca¤›n› ö¤rendim sinirlenerek de¤il de. Ben dilini kullan-
mas›n› ö¤rendim. Yani daha önce çocuklarla çat›flma oluyordu. Konuflarak bir fleyleri daha
çok anlaflarak hallediyoruz, ne o sinirleniyor, ne ben sinirleniyorum. Y›pranm›yoruz. En
önemlisi konuflma tarz›n›z de¤ifliyor, hemen fliddete yönelmiyorsunuz, cezaya yönelmiyor-
sunuz, bu da çocuklarda çok büyük etki yap›yor. (11.tür)

- Mesela, ben çocu¤umun yanl›fl bir hareketini gördü¤üm zaman belki önceden daha çabuk
sinirlenip, k›z›p ba¤›rabiliyordum. Ba¤›rarak belki de sorunumu çözmeye çal›fl›yordum. Ama
flimdi düflününce, daha sakin, karfl›l›kl› konuflarak, yanl›fl›n› do¤rusunu göstererek,
anlatarak baz› fleyleri yaklaflman›n daha faydal› oldu¤unu görüyorum. (17.isv)

- Duygusal olarak o¤lumla mesela konufluyorum art›k. Onunla arkadafl olmaya çal›fl›yorum.
Ben bir de çok ba¤›r›yordum. Hani apartmanda herkes sen çocu¤a çok ba¤›r›yorsun diyor-
du, gerçi herkes ba¤›r›yordu ama ben çok ba¤›r›yordum. Hani avaz›m ç›kt›¤› kadar ba¤›r›-
yordum. Ba¤›rm›yorum. (6.bel)
- Al›flverifle ç›kt›¤›m›zda her fleyi toparlard›. Çikolatalar falan, biz de tatl› yemesini iste-
mezdik geri koy derdim. Zorla geri b›rakt›r›rd›m ba¤›r›fl ça¤›r›fl. Toplant›dan sonra ne
yapt›m evden konufltum “Biz gidiyoruz ama bir fley alacaks›n. Sadece kendine bir tane bir
fley alabilirsin evden anlafl›p ç›kar›z. Uygulamazsan döneriz, hem de bir fley almadan”.
Al›flt›, ö¤rendi. (16.bah)
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- Mesela çocuklara k›zmak yerine o an sakinleflip daha sonra, ben dilini kullanarak iletiflim
kurmaya çal›flt›m. Sürekli ben dilini kullanarak onlar› e¤itmeye çal›flm›flt›m. Faydas›n› da
gördüm evet. Eskiden sert yaklafl›yordum, yapacaks›n, edeceksin falan derken flimdi öyle
de¤il yani. Önceden konuflmuyordum, k›z›yordum dizimi izliyorum, iflimi yap›yorum,
yemek pifliriyorum falan derdim. Konuflmuyordum, ilgilenmiyordum. fiimdi daha çok ilgi-
leniyorum konuflarak bir sorun oldu¤u zaman halletmeye çal›fl›yoruz birlikte. (18.sar)

Daha sakin, sab›rl› ve anlay›fll›

- Daha anlay›fll› oldum, daha sab›rl› oldum. Eskiden misal makasla oynamas›n›, boya yap-
mas›n›, etraf› da¤›t›yor diye pek istemezdim art›k onlar›n çocu¤un el kaslar›n› gelifltirdi¤ini, el
becerisi gelifltirmesi için çok gerekli oldu¤unu bildi¤im için art›k müsaade ediyorum. (14.tür)
- Bafllamadan önce, daha böyle nas›l diyeyim, sab›rs›zd›m çocuklara karfl›. Ben galiba
daha sab›rl› olmay› ö¤renmiflim. O da daha anlay›fll›, daha sab›rl›. (12.isv)

- Çocukla oynamay› biraz daha rahat b›rakmay› ö¤rendik. B›rak›yorum ki çocuk gibi yaflas›n
yani. Dedim ya çok esnek bir anne oldum. Eskiye nazaran yapt›¤› fleylere bazen göz yumdum.
Ben onun önüne böyle çok çizgiler koyuyormuflum. O çizgileri kald›rd›m sadece. (12.bel)

- Ben onlar› seviyorum, ihmal etmem, sade sinirliyim. Huylar›mdan çok fley de¤iflmedi sinir-
liyim. Tam sinirlenece¤imde söylenenleri hat›rl›yorum ve oturuyorum. ‹stedi¤i fleyi yap-
mas›n› izin verdim. K›yafetlerini mi kirletecek, kirletsin. Boya m› yapmak istiyor.
Oynamas›na izin verdim. Do¤rusu eskiden çocuklar›m benden çok korkard›. fiimdi sinir-
lensem bile bunu belli etmiyorum. Kendi kendimi sakinlefltirmeye çal›fl›yorum (14.bah)

- Daha sab›rl›y›m. Daha sab›rl› olmay› ö¤rendim Ans›z›n hemen patlamamay› ö¤rendim.
Biraz düflündü¤ünüz zaman gerçekten onun k›z›lmayacak bir fley oldu¤unu fark ediyor-
sunuz zaten. (2.sar)

Çocu¤un bir birey oldu¤unun fark›nda

- Ben o¤lumu daha çok bebek görüyordum, bana muhtaç gibi görüyordum ama 3
yafl›ndan sonra çocuklar›n kendilerine yetebilece¤ini ö¤rendim. Bir yemek yemesinin ken-
disinin olaca¤›n›, bir k›yafeti kendisinin giyebilece¤ini, ço¤u fleyi kendisinin yapmas› gerek-
ti¤ini ö¤rendim. Mesela art›k büyük o¤lum kendisi banyo yapmak istiyor ve çok hofluna
gidiyor. Eskiden her fleyini ayakkab›lar›n› ben giydiriyordum, montlar›n› ben giydiriyordum.
Çantalar›n› ben tafl›yordum ama flimdi öyle de¤il. fiimdi daha sorumlu bir çocuk yetifltir-
meye çal›fl›yorum daha duyarl›. (15.tür)
- Mesela ben çocuklar›ma daha çok fley ba¤›r›yordum. Üstünüzü kirletmeyin oynad›klar›
zaman, kirletmeyin, üflüyeceksiniz… fiimdi b›rak›yorum. Çocuklara uygun k›yafet giydiri-
yorum. Kendileri istedikleri flekilde oynuyorlar. Ondan sonra çocuklar› istedikleri gibi so¤uk
da olsa, s›cak da olsa, kendileri zaten biliyor çocuklar›m, giyiyorlar. (19.isv)

- Bulafl›k önlü¤ü ald›m ona küçük bir tane, ö¤retmenimiz “Yap›n al›n ö¤retin” dedi. “Anne
ben y›kayay›m m›?” dedi. Yapam›yor ama ben sonuçta hevesini k›rm›yorum. Önceden onun-

71

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd  3/17/10  1:35 PM  Page 71



la bir fleyler paylaflm›yordum, “Eskiden bana bir fley yapt›rm›yordun anne” derdi. (6.bel)

- Mesela ben ifl yapt›¤›mda gelmesine, onun da yapmas›na izin veriyordum. Hamur
yo¤uruyorum “Hadi diyorum, elini y›ka da gel. ‹flte hadi annecim böyle flöyle yap diyo-
rum”. fiu an hepsi benle mutfa¤a giriyor, benle geliyorlar yani eskiden izin vermezdim; ka-
r›flt›r›rs›n›z bat›r›rs›n›z b›kt›r›rs›n›z ama yok art›k. (13.bah)
- Daha önce ama onun isteklerini öne alm›yordum. Kendi isteklerimi öne al›yordum.
Arkadafl seçiyor, anne kalabal›k olmas›n, flöyleydi böyleydi. fiimdi onun sevdi¤i arkadafllar›n›
davet ediyorum. Kendi istedikleri olsun. Mesela çocu¤u arkadafl çevremde hiç k›rmamaya
özen gösteriyorum. Kesinlikle onu küçültecek, afla¤›layacak davran›fllardan kaç›n›yorum.
Beraber karar veriyoruz baz› fleylere. (8.sar)

Çocu¤a daha çok zaman ay›r›yor

- Daha uzun zaman geçiriyorum. Yani ev ifline o kadar önem vermemeye bafllad›m. Ev ifli
nas›lsa her zaman yap›l›yor ama benim çocu¤umun bugünleri geri gelmeyecek. Onunla bu
dönemde ne kadar birebir olabilirsem, ne kadar zaman geçirirsem o kadar faydal› olaca-
¤›ma inand›m. Aile olman›n keyfi ç›k›yor. Aileyle birfleyler paylafl›lmas› gerekti¤ini çok güzel
anlad›k. Eskiden olsa kesinlikle direk eve gelirdim. Ama dün öyle yapmad›k, k›z›mla zaman
ay›rd›k. Dün çok keyif ald›. (20.tür)

- fiimdi çocuklarla daha çok vakit geçirmeye u¤rafl›yorum, beraber olmaya çal›fl›yorum.
Önceden hiç öyle birfley yoktu. Yani bafl›m›zdan savmaya çal›fl›yorduk yani çocuklar›.
fiimdi çocu¤umun fark›na vard›m. Anneli¤in fark›na vard›m flimdi. Çok memnunuz.
(11.isv)

- Ö¤leden sonralar›, k›fl›n kapal› havuza gidiyoruz mesela. Ona zaman ay›rd›¤›m› görsün,
ona de¤er verdi¤imi görsün istiyorum. (10.isv)

- ‹lgilenmiyordum. Her Pazar o¤luma mesela akflam iflim bitince o¤lumla birkaç saat bir
fleyler yapt›m. Benim o¤lumun ben o zaman de¤iflti¤ini fark ettim. Mesela Pazar günü o
hafta plastik çamur ald›m. Ertesi hafta boyama yapt›m. Ertesi hafta pamuk ald›m, Noel
baba falan yapt›m. Yapt›m yani bir fleyler. (6.bel)

- Programdan bu yana çocuklar›ma karfl› olan davran›fl biçimim de¤iflti. Eskiden çocuk-
lar›ma özel zaman ay›ramazd›m. fiimdi ay›r›yorum. Mesela hikâye okuyorum. Çok yorgun
geliyorum. Hadi uyuyay›m derdim. fiu an baz› zaman dilimlerinde yapmam gerekenler var.
Onlara özel bir zaman ay›r›yorum ve oturup yap›yoruz. ‹flte hikâye okuyoruz; bir de Cuma
günü mutlaka d›flar› ç›k›yoruz. Babalar› iflte veya yoksa biz mutlaka ç›k›yoruz. Yani de¤iflen
bu, mutlaka d›flar› ç›k›yoruz. (12.bah)

- Daha çok zaman geçiriyoruz; ip atl›yoruz, top oynuyoruz, onu bir yerlere götürüyorum.
fiimdi kaliteli zaman geçiriyoruz. Daha düflündürücü, düflünüp de yap›yoruz. (15.sar)

Daha tutarl›

- Ben telefonda konuflurken çocuk özellikle izin vermedi¤im bir fleyi “Bunu yapabilir
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miyim?” diye gösteriyordu. Ben telefonda konuflmak ad›na “Tamam” diyordum. Ama
meflgul de¤ilken ben çocuk ayn› fleyi yapmak istedi¤inde “Hay›r, kesinlikle olmaz” diyor-
dum. O benim zay›f noktamdan faydalan›yordu, çünkü o anda bir görüflme var, asl›nda
hata bendeymifl, mesela onu düzelttim ben daha sonra. Telefonda görüflsem bile karfl›
tarafa çocuk ile ilgilenmem gerekiyor, daha sonra görüflürüz diye kapat›p, çocu¤a bunun
uygun olmad›¤›n›, ben telefonda konuflurken böyle yapmamas› gerekti¤ini söyledim.
Meflgulken izin veriyorsun, meflgul de¤ilken hay›r bu olmaz deyip ikilemde kalm›yor çocuk.
(16.tür)

- Verdi¤im sözde de duruyorum ki o da verdi¤i sözde durmay› bilsin diye. Yani farkl›. (10.isv)

- Ben hep cezalar›mda kararl› olmaya karar verdim. Çocuk cezay› ben kendim
uygulam›yorum, hemen geri al›yorum, yumufluyorum, çocuk benden taviz al›yor ve yine
ayn›s›n› yine yap›yor. Art›k karar›n arkas›nda oldu¤umu biliyor, daha dikkat ediyor
kendine. Mesela eflimle öyle, birimiz k›zd›¤› zaman öbürkümüz daha s›cak davran›yorduk,
ikimizin aras›nda da tutars›zl›k vard›. Hep ben kötü anne oluyordum, o hep iyi davra-
n›yordu. Mesela o çocu¤umuzun birini ödüllendirdi¤i zaman, aferin dedi¤i zaman, ne
bileyim ona ilgi gösterdi¤i zaman hep beraber yap›yoruz. Ama cezalar›m›zda ikimiz
beraber yapmaya karar verdik. (4.bel)

- Ben onun en sevdi¤i oyunu yasaklard›m. Ama a¤lad›¤›nda oyna derdim programda hay›r
ne dediysen onu yap diyor, hay›rsa hay›r. (20.bah)

- Tutarl› olmaya çal›fl›yorum. (6.sar)

Geliflim konusunda daha bilgili, farkl› davran›yor

- Çocuklar›n hevesini k›rm›yorum, k›yaslama yapm›yorum. Çocuklarla iki kardefl aras›nda
k›yaslama yapm›yorum yani bunlar önce benim için yoktu. Hep k›yaslard›m çocuklar›.
(10.tür)

- Daha önce, “Olmaz. Git odana, odanda oyna. Sen kendi bafl›na oynamas›n› bilmiyor-
musun?” bu flekildeydi. Yapt›ramazd›m mesela, o zaman dediklerimi yapm›yordu. Odas›n›
toplatamazd›m mesela. Dökerdi sepetini, toplamazd›. Ama oyun oynarak flimdi topla-
mas›n› ö¤rettim mesela. T›rnak yiyordu, ilgisizlikten yap›yordu onu. Ya da aciz hareket-
lerde bulunuyordu, ilgisizlikten yap›yormufl, bunlar› ö¤rendim. fiu anda t›rnak yerken me-
sela, önceden eline vururdum, “Yeme” diye. fiimdi ilgisini, yani derste ö¤rendi¤imiz, ilgisi-
ni baflka yere çekmeyi ö¤rendim. (10.isv)

- En büyük de¤ifliklik k›z›mla. K›z›ma karfl› daha yumuflak onlar›n yafl›na göre bu yaflta
flunlar› yap›yormufl normalmifl; mesela ben k›z›ma koltu¤un üzerine ç›kartmam halbuki bu
çocu¤un yafl› gere¤i yapmas› gereken bir fleymifl. Hakikaten de mant›kl› geldi, ondan sonra
yata¤›n üzerinde z›plamaya bafllam›flt› k›z›mla bakt›m çok keyif al›yor e onun keyif almas›
çünkü k›z›m gülmeyi bilmiyordu. O benimle yat›p benimle kalk›yordu ben ne yapsam o da
onu yap›yordu bir çocuk gibi de¤ildi. (1.bel)
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- Benim ona karfl› olan davran›fllar›m çok de¤iflti, geliflti. Oyununa çok dikkat etmeye
bafllad›m geliflimini etkilemesi aç›s›ndan. (3.bah)

- Hani güneflin rengini k›rm›z› yapmak istiyor, ben diyorum ki günefl sar› olur. Önceden çok
diretiyordum, art›k yok diretmiyorum, mesela sen kendi hayal gücünü kullan ne istiyorsan
öyle boya, istersen gri yap sorun de¤il diye renklerine, hayal gücüne falan hiç kar›flmamaya
bafllad›m. Yapmak istedi¤i bir fleyi de yapmas›na izin verdim daha çok. Önceden topla,
bozma, yapma, etme diyerek fley yapt›m ama daha sonra daha farkl› geçti. (18.sar)

Seçenek Sunuyor

- Bir fley istedi¤i zaman, onun yerine baflka alternatifler gösteriyordum. Baflka fleyler
sundu¤un zaman zaten o istedi¤ini direk unutuyor. Biliyor imkans›z oldu¤unu anlayabili-
yor. (16.tür)

- Sevmedi¤i bir sebze yeme¤ini yedirmeye çal›fl›yordum, flimdi seçenek sunuyorum bazen.
Hani bu gün çorba iç sebze yeme¤ini vermeyeyim diyorum mesela. Çorbay› seçiyor yan›na
da baflka bir fleyi seçiyor. Ona seçenek sunuyorum yani birinden birini seçebilir diyorum.
Sebze yeme¤ini verdi¤im zaman çorbay› vermiyorum mesela. (8.bel)

Ortam haz›rl›yor

- Hasta ziyaretine giderken iflte evden cd ald›k gittik, çocuklar›m›za bir ortam haz›rlad›k.
Takt›k cd’yi ve çocuklar sessiz bir ortamda o cd’yi izlediler. Yoksa ne hasta ziyareti kala-
bilirdi, yani ortam› haz›rlad›¤›m›z için çocuklar hiç ses ç›karmad›lar, zaten sordum sevdik-
leri bir cd, sordum “Hangilerini alal›m bunlar›n iflte halanlara gidiyoruz, eniflten ameliyat
oldu” dedik. Onlara ortam haz›rlaman›n rahatl›¤›n› yaflad›m. (15.tür)

- Ona zaman tan›yorum. Mesela ayakkab›lar›n› filan ba¤larken önce diyordum” K›z›m
çabuk ol, çabuk ol!” fiimdi de diyorum “Acele etme çocu¤um, zaman var. ‹stedi¤in gibi
ba¤layabilirsin.” Oyunda zaman tan›yorum yani oyun oynamas› için süre veriyorum.
Çocu¤un oyun oynamas› için ortam sa¤l›yorum çocuklara. (19.isv)

- Anne olarak o çocuklar okula geldi¤inde kimseyi eve sokmamak, kap›y› örtmek, onlar›n
dersleriyle ilgilenmek, onlar› sadece odas›na sokmak, onlara ufak yiyecek küçük bir fley
verip sonra derslerini yapt›rmak, yani böyle fleyler. Geldiler çocuklar yani dersinize diyor-
dum ç›kart›rd›m veya burada yap›yorlard›. Televizyonun önünde ders yapmamak, salonda
ders yapmamak, onlar›n ders çal›flma al›flkanl›klar›n› yapmak, o saatte kimseyi eve alma-
mak, hani misafir kabul etmemek…(13.bel)

- fiimdi daha özgürler zaten ben de onlara bu özgürlü¤ü verdim. Oynayacaklar› özel bir
oda yapt›m. Bu fikir bana uzakt›, toplant›da söyleyince yapt›m. Ona oynayaca¤› bir yer
belirle ve oyuncaklar›n› ver yani evde misafire yer ay›r›yorsun niye çocu¤una ay›rm›yorsun
ki. (20.bah)

- Difl f›rças›n› f›rçalarken difllerini kendisi zorlan›yordu mesela zorlan›yordu, kalk›yordum bir
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fleyler veriyorum kendisine ya da küçük tahta yapt›rd› babas› lavabonun yan›nda koyard›,
serilirdi böyle ç›kard› boyu uzan›rd›. Tahtay› yapt›rd›ktan sonra sürekli yani yemekten son-
ra, koflard› difllerini severek f›rçalard›, yemekten sonra söylemeden ben ellerini sabunlard›,
y›kard›. (12.sar)

Kurallar koyuyor

- Beraber aile apartman›nda oturdu¤umuzdan dolay› çocu¤a bir fleyleri yapt›ram›yordum.
Yani otoritemi sa¤layam›yordum çok fazla ama programlar›n dâhilinde bunu daha düzgün
yapmay› ö¤rendim. (4.tür)

- Pek birfleyin s›n›r› yoktu, televizyon seyretmenin olsun, bilgisayar oynaman›n s›n›r› olsun,
yoktu. Ama ifl e¤itime geldi¤i zaman çocuklarla gün içinde yaflad›klar›m›z da düzene girdi
tabii. Daha öncesinde yoktu, s›n›r yoktu bunun çok zararl› oldu¤unu ö¤rendikten sonra,
konufla konufla iflte toplant›larda. Ö¤rendikten sonra tecrübe edindikten sonra bunlara
s›n›r koyduk. (8.isv)

- Buradaki gördü¤üm formüller dedi¤im gibi mesela en basit fley, çocuk her fleyi istiyorsa
her fleyin al›nmayaca¤›. Ama belki kudretiniz vard›r alabilirsiniz ama iyi de¤il. Her fleyi al
anne dedi¤i zaman almak, ihtiyac› yoksa niye alas›n. (5.bel)

- Eskiden bir dedikleri iki olmazd›. Hep öyleydi. fiimdi hay›r her zaman de¤il. Bir fley iste-
diklerinde o an yapard›m. fiimdi hay›r bir fley yap›yorsam önce onu bitirim ya da ödevinizi
bitirin sonra ç›kar›z. Eskiden bu yoktu. (12.bah)

- “Gel yeme¤ini ye” diyorum. O diyor “Ben oyun oynamak istiyorum ama iflte diyor bek-
leyin ben oyunumu bitireyim sonra yemek yerim.” “Olmaz” dedim. “Sana belirli bir süre
verelim sen o saatte oyun oyna, bu saatte de yemek, yemek saatinde de yemekte ola-
caks›n.” Önce biraz m›r›n k›r›n etti sonra al›flt› yani bu duruma, bunu da yine bu
program sayesinde sorun çözmeyi ö¤rendim çocuklarla. Mesela ders saatleri daha düzgün
geçiyor. Televizyon aç›lamaz kesinlikle. Ders bitmeden istedi¤i bir diziyi izleyemez. Böyle
kurallar›m›z var. (18.sar)

Temel olarak, annenin söylemlerinden Program’da ö¤rendikleriyle bir fark›ndal›k
yaflad›¤›, art›k çocu¤un hayat›nda daha önem kazand›¤›, çocukla ilgili konularda daha
hassas oldu¤u anlafl›l›yor. Anne çocu¤unun art›k bir birey oldu¤unun, kendine has
ihtiyaç ve istekleri oldu¤unun fark›na var›yor. 

Program’a kat›lmas› sonucunda annenin ifade etti¤i en önemli de¤ifliklik olumsuz disip-
lin yöntemlerindeki azalmayd›. Çocu¤un bir birey oldu¤unu fark edip davran›fllar›n›
de¤ifltiren anne onun düflüncelerine de daha fazla önem verdi¤ini,  onu daha çok din-
lemeye çal›flt›¤›n› belirtiyor. Anne çocu¤a daha az ba¤›rd›¤›n›, daha çok aç›klama
yaparak ayr›nt›l› bir flekilde çocu¤uyla konufltu¤unu, istenmeyen davran›fllar› ceza ile
de¤il de konuflarak azaltabildi¤ini ifade ediyor. 
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Davran›fl de¤iflikli¤ine bir baflka örnek de annenin daha sakin ve anlay›fll› olmas›. Daha
az korumac› davranmas› gerekti¤ini anlayan anne çocu¤una daha fazla sorumluluk da
veriyor. 

Anne oyunun, çocu¤un geliflimindeki önemini anlad›¤›ndan bu konuda daha esnek
davran›yor. Çocu¤a ortam haz›rl›yor ve seçenek sunuyor. Evdeki kurallar ve s›n›rlar
konusunda da anne daha farkl› davranabildi¤ini, kurallar koydu¤unu ve bunun olum-
lu etkilerini gördü¤ünü ifade ediyor. 

Anne Çocuk ‹liflkisindeki De¤ifliklik

Anneler çocuklar› ile iliflkilerindeki de¤ifliklikleri, “daha sakin ve uyumlu”, “daha yak›n”,
“daha anlay›fll›” bir iliflki olarak tan›ml›yorlar.

Daha sakin ve uyumlu bir iliflki

- Çocuklar daha iyi dinliyor. O zaman takm›yorlard› beni, ben k›zd›¤›m için çocuk da bana
öfke duyuyordu, dövdü¤üm zaman öfke duyuyordu. Daha etkili oldu, daha sözümü dinle-
meye bafllad›. Daha asiydi, programdan önce asilik yap›yordu, dinlemiyordu. Ama oturup
konufltu¤um zaman yan›nda oturup anlatt›¤›m zaman, “Peki anneci¤im” diyor. Ben
kendimi e¤ittim yani daha çok. Çünkü çocuklar zaten bir kal›ba girmemifl daha. Anneler
e¤itiliyor daha çok burada. Normal davran›fllara giriyoruz, çocuklar da normallefliyor.
(18.tür)

- Önceden diyordum ki ”Odan› toplayacaks›n” diyordum, o da “Hay›r” deyip ç›k›yordu, yani
söylenim flekilleri farkl› olunca yapt›r›m› da farkl›lafl›yor. Mesela odan› topla dedi¤imde falan
toplam›yordu. Ama flimdi mesela kurstan, ZEP program›ndan ö¤rendiklerimle gayet güzel
topluyor. Mesela “K›z›m” diyorum “odan› topla biraz dinlen, istedi¤in kadar›n› topla, ben
de kalan›na yard›m edece¤im” diyorum. Bak›yorum hepsini toplam›fl. Güzel oluyor. (9.isv)

- Önceden h›rç›nd›, biraz agresifti, dinlemeyi ö¤rendi. Yoksa küserdi, giderdi, naz› çok vard›,
o naz› gitti üzerinden. (19.bel)

- Eskiden kendi kafas›na göre tak›l›rd›, beni kesinlikle dinlemezdi ama flimdi sözümü dinli-
yor. fiu an çok yumuflak oldu bana karfl›. Yani beni art›k düflünüyor öyle hissediyorum.
(1.bah)
- Yanl›fl bir fley yapt¤›nda, ben ona olumlu bir flekilde anlatt›¤›m zaman o da bana olum-
lu bir flekilde cevap veriyor. (3.sar)

- Eskiden çok asabiydi, hemen sinirlenirdi, hemen a¤lard›. Her fleyi a¤layarak anlat›rd›. En
ufak fleye a¤lard›. fiimdi art›k a¤lam›yor. Kesinlikle a¤lam›yor. Kendini ifade edebiliyor. Ba-
na yani her fleyi de aç›labiliyor. Ve yalan söylemiyor. (11.sar)

Daha iyi iletiflim olan bir iliflki

- Her türlü kendini daha iyi ifade edebiliyor. Benim mesela sevmedi¤i bir tavr›m› gördü¤ü
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zaman “Annecim bunu yapman› istemiyordum” ya da “Bunu iyi ki yap›yorsun” gibi.
Giyindi¤im zaman bile “Anneci¤im böyle çok güzel olmuflsun diyor, kendini daha çok ifade
edebiliyor. (19.tür) 

- Baz› fleyleri paylaflabilir oldu, eskiden hep içine atard›, anlatmazd› ve baflka flekilde sinir-
li tav›rlarla, sald›rganl›klarla o flekilde belli ederdi. fiimdi onunla daha yumuflak bir flekilde,
ona ulaflmaya çal›flarak konufltu¤um zaman onun dilinden, kendimi onun yerine koyarak
paylaflt›¤›m zaman, o zaman kendili¤inden anlat›yor zaten. (20.isv)

- Dinledi¤imi, gerçekten ne olursa gelip bana anlat›yorlar, üzüldüklerini, sevindiklerini
anlat›yorlar. ‹letiflim daha kuvvetlendi. Anlat›yordu, ben dinlemiyordum herhalde. ‹lgilen-
miyordum. fiimdi ben çocu¤umun ne problemi oldu¤unu biliyorum, kimi sevip kimi sevme-
di¤ini biliyorum. (4.bel)

- Ben çocuklara iyi davrand›¤›mda onlar da bana yaklafl›yorlar. Eskiden ben sinirliyken
bana bir fley söylemekten çekinirlerdi ama flu an öyle hissetmiyorum. Yani en ufak bir fleyi
söylüyorlar, konufluyorlar benimle. ‹liflkinin de¤iflti¤ini hissediyorum gelip sar›l›yorlar.
Gerçekten de¤iflti¤ini hissediyorum. (9.bah)

- Kendi duygular›n› söylemezdi, mutlu mu mutsuz mu ya da herhangi bir fleyi söylemezdi,
flimdi söylüyor. Örne¤in “Ben bundan küstüm” dedi, “Peki neden?” dedim. O da “Çünkü
flunu yapt› ve ben bu yapt›¤›n› sevmiyorum. Bugün ö¤retmen beni çok mutlu etti çünkü en
ak›ll› olarak beni söyledi çok mutlu oldum. Bana y›ld›z koydu.” (4.bah)

- En çok ba¤›rarak konuflmuyor flimdi, iletiflim kuruyor her zaman diyalog kuruyor. Ondan
sonra yani konufluyor, bu çok de¤iflik bir etken oldu. (11.sar)

- Benimle daha iyi konufluyor yani kendini anlat›yor, flöyle yapabilirim böyle yapabilirim.
Önceden yani fazladan ben fley yapmazd›m, konuflmazd›m. fiimdi tam arkadafl gibiyiz.
Sinirlensem de fley de¤il yani gelip konufluyor yani niye böylesin niye flöylesin beni de anla-
maya çal›fl›yor. Daha çok konufluyor, yani her fleyi ifade ediyor, her fleyi konufluyor benim-
le. (9.sar)

Daha yak›n iliflki

- Zaman›m› çocu¤uma harcayarak, daha mutlu bir flekilde geçiriyoruz, Oynuyor, tatmin
oluyor, benle mutlu oluyor çocuk. Benle bir fleyleri ö¤reniyor. Her fleyini benle paylafl›yor ve
ben de gözlemleyebiliyorum çocu¤umu. Tan›mama neden oluyor daha iyi davranmama,
daha iyi anlaflmama, tabii ki çocu¤uma daha çok zaman harc›yorum. Daha çok yaklaflt›k,
daha çok paylaflt›k. Tabii ki zaman›n› daha çok de¤iflik bir flekilde geçiriyorsun çocu¤umla.
O¤luna daha çok zaman ay›r›yorsun. (11.tür)

- AÇEP’ten sonra ben onu daha farkl› hissetti¤im için, daha kuvvetlendi¤ini hissettim.
Daha çok fley yapt›¤›m›z için, daha çok fley paylaflt›¤›m›z› hissettim. Konufluyoruz, daha
çok ba¤land›k herhalde diyebilirim. Belki önceden de öyleydi ama fark etmiyordu, öyle fley
yap›nca, bizim iliflkilerimiz gerçekten de¤iflebiliyormufl, de¤iflti diyebildim. (12.isv)
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- O benim k›ymetimi biliyor ben onun k›ymetini biliyorum. Önceden bir diyalogumuz yoktu
bizim. Yani önceden belki bir zincirle, tamam ben o¤lumu yine çok seviyordum, bir zincir-
le ba¤l›yken flimdi belki on befl, yirmi zincirle ba¤l›y›z birbirimize. (6.bel)

- fiimdi ona yaklafl›yorum. Ona sevgi vermeye bafllad›m. Bafl›n› okfluyorum o da bu sevgiyi
ald›, eskiden yat›rmam› da istemezdi. fiimdi beni çok çok seviyor, eskiden beni sevmezdi
benle uyumay› bile istemezdi. Ben ç›ksam benle ç›kmay› da istemezdi. Ama programdan
sonra ona yaklaflt›m. O bana daha da yaklaflt›. fiimdi benle uyumay› da istiyor. Beni daha
çok seviyorlar. Eskiden bunu hissetmezdim. Beni sevdi¤ini hissetmiyordum, ama bu prog-
ram› uygulad›ktan sonra bana yaklaflt›¤›n› gördüm. Eskiden beni öpmezdi. fiimdi öpüyor,
ben de flafl›rd›m. Ben öptü¤ümde de istemezdi benim öpmemi de istemezdi ama flimdi nor-
mal gelir sar›l›r. (7.bah)

- fiu an programdan sonra bana daha yak›n oldu. Bir de buraya onun için geldi¤imi
bildi¤inden bana yak›nlaflt›. “Annem benimle ilgileniyor, benim için okula gidiyor. Beni
anaokuluna gönderemedi ama kendisi bana gereken bilgileri AÇEV’den al›p bana evden
ö¤retiyor.” Arkadafllar›na öyle diyordu. Genelde bütün arkadafllar› anaokuluna gitmiflti.
(19.sar)

Zaten iyiydi, de¤ifliklik yok

- Ayn›, çok de¤iflen bir fley yok. Çünkü o¤lum beni her zaman arkadafl› gibi görür. Hala da
öyle. Hep arkadafl gibi gördü¤ü için çok fazla bir de¤iflikli¤imiz olmad›. (4.isv)

- Biz çok iyiydik zaten biz. De¤ifliklik yok. (13.bel)

- ‹liflkimiz programdan önce de böyleydi, sonra da böyle oldu. Programdan sonra da ona özel
vakit ay›rd›¤›m için onunla sohbetlerimiz daha fazla olurdu. Daha önce de oluyordu çünkü
evde ikimiz oluyorduk. Ve ona baya vakit ay›r›yordum. (7.sar)

De¤ifliklik yok, olumlu bir fley olmad›

- Asl›nda çok fazla etkileyemedi çünkü ben çok fazla kendimi veremedim bu Program’a. Yani
mesela orada haftal›k belli dersler vard›. Onlar› filan pek yapamad›m iflte. Mesela hani bir
hafta içinde yapmam›z gereken fleyler vard›. Mesela onlar›n üstünde tam duramad›m.
Çocu¤un küçük olmas› beni baya¤› fley yapt›. Hani tam etkili olmad›. Onlar› yapsayd›m. (1.isv)
- Yok, bir de¤ifliklik olmad› sanmam. (17.bel)

Anneler, çocukla aralar›ndaki iliflkideki de¤iflikli¤in, çocu¤un kendini daha rahat ifade
etmesi ve anne çocuk aras›nda daha iyi bir iletiflimin sa¤lanmas› yönünde oldu¤unu
belirtiyor. Anne art›k çocu¤una karfl› davran›fllar›n› de¤ifltirdi¤ini, daha sakin oldu¤unu
ve çocu¤a daha çok aç›klama yapt›¤›n› anlat›yor. Annedeki bu de¤iflimin de çocu¤un
daha sakinleflip annenin bekledi¤i davran›fllar› daha çok göstermesine yol açt›¤› görü-
lüyor. Anne çocuk ile yak›nlafl›yor ve daha çok fley paylaflmaya bafll›yor. 

Baz› anneler çocuklar›yla iliflkilerinin Program öncesinde de iyi oldu¤unu ve bu neden-
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le fazla bir de¤ifliklik olmad›¤›n› söylerken, baz›lar› da olumlu yönde bir de¤ifliklik
olmad›¤›n› belirtiyor.

Annenin Kendisi ‹le ‹lgili Bak›fl Aç›s›ndaki De¤ifliklik

Anneler kendileri ile ilgili konularda bak›fl aç›lar›n›n de¤iflti¤ini ifade ediyorlar. “Annelik
anlay›fl›n›n de¤iflti¤ini”, “e¤itimde ailenin önemini anlad›¤›n›”, “anne olarak daha bi-
linçli ve kad›n olarak daha de¤erli hissetti¤ini”, “bir ifle yarad›¤›n› hissetti¤ini ve ken-
disine güveninin artt›¤›n›” söylüyorlar. ‹leriye dönük olarak “çal›flmaya” ve “okumaya
devam etmek istediklerini” de ifade ediyorlar. 

Annelik anlay›fl› de¤iflti

- Bu program›n en çok verdi¤i sakin davranma, hep senin (annenin) dedi¤in olmaz, anne
de olsam benim de yanl›fllar›m›n oldu¤unu ö¤renmemi, bilmemi, kendimi elefltirmemi
sa¤lad›. (11.tür)

- fiu bak›mdan, çocu¤umun kendine güvenen bir kifli olarak yetiflmesini daha çok istiyo-
rum, kiflilikli bir insan olarak ne yapmak istedi¤ini bilen bir insan olmas› için gayret ediyo-
rum. fiimdi çocu¤un ayr› bir birey oldu¤unu tan›yorsunuz. Neler hissetti¤ini biliyorsunuz,
daha çok yard›mc› olmak istiyorsunuz. (9.isv)

- Y›llarca oturup oturup ev temizledim ama hiçbir fley yapmad›m, tamam o gün evimi te-
mizlemesem de gidece¤im. ‹nsanlar› görece¤im o¤lumu da yan›ma alaca¤›m sosyal çevre-
si olsun. Yani sadece hayat okula gidip gelmekle de¤il. Okumazsa flomaja bafllar›m diye
bir düflüncesi olsun istemiyorum. Yaflam kalitesi de¤iflecek, de¤ifltirece¤im yavafl yavafl
mesela filizlerini tohumlar›n› att›m ben onun. Kaliteli insanlarla konuflmas›n› isterim. Yani
herkesle muhatap olsun istemiyorum. (6.bel)
- Bir fley yapt›¤›mda art›k çocuklar›m› düflünüyorum. Onlar›n bak›fl aç›lar›n› düflünüyorum,
benim duygular›m de¤il. (12.bah)

- Çocuklar›ma daha iyi bir yaflam sa¤lamak için, e¤itimlerinin daha iyi olmas›n› istiyorum
asl›nda. Tek istedi¤im çocuklar›m›n iyi bir hayat› olsun. Ö¤renim hayatlar› olsun. Yani ben
yaln›zca dünyaya getir, yedir, içir diye biliyordum; ama onun ötesi e¤itim çok önemli. O
çocukta e¤itim çok önemli. (16.sar) 

E¤itimde ailenin önemini anlad›

- E¤itimin ailede bafllad›¤›n› ö¤rendim her fleyden önce zaten biliyordum ama bunu uygu-
layarak yaflad›¤›m›z için daha iyi ö¤rendim. ‹lk e¤itim ailede bafllar. Onu vermeye çal›fl›-
yoruz art›k. (15.tür)

- Çocuklar›m›n benden örnek almas›n› istiyorum. Bugün ne yaparsam çocuklar›ma yar›n
onlar efllerine yapacaklar. Öyle düflünüyorum. Ben bir anneyim, nas›l iyi bir anne görürsem,
onlar da efllerine ayn› muameleyi yapar, çocuklar› da annelerine onu yapar. Ne görürlerse
onu ö¤renirler çünkü daha çok küçükler. (14.sar) 
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Anne olarak daha bilinçli hissediyor

- Ne yapaca¤›m› biliyorum flu anda. S›k›flt›¤›m durumlarda iflte anneme dan›flay›m anne ne
yapay›m ben bu çocuk böyle yap›yor diye soraca¤›ma kendim karar veriyorum art›k. (18.tür)

- ‹yi bir anne oldu¤umun fark›na vard›m. Kendimi önceden yetersiz beceriksiz olarak
görüyordum. Yok, hay›r öyle de¤ilim ben iyi bir anneyim iyi bir çocuk yetifltiriyorum. Ben
çok güzel insanlar yetifltirdi¤ime inan›yorum. ‹flte bunun fark›na varmam› bana kurs sa¤-
lad›. Bunun fark›nda de¤ildim böyleydim. (14.tür)

- Sertifikam›z› da ald›ktan sonra gerçekten gurur duyduk, arkadafllar aras›nda biz e¤itim-
li anneyiz diyebildiki. Kendimi daha bilinçli hissediyorum. Bilinçli anne olarak görüyorsunuz.
‹nsan hem gitmifl olman›n gururunu, hem çocu¤unu iyi yetifltiriyor olman›n gururunu
yafl›yor. Donan›ml› hissediyorum kendimi diyebilirim, bu konuda en az›ndan. (8.isv)

- E¤itim gördüm ben. Ben çok k›sa sürede olsa e¤itim gördüm. Hatalar›m› ö¤rendim, ben
kitap okumay› ö¤rendim daha do¤rusu. Program bana anne olmay› ö¤retti. Bir kere
anneden önce bilgili bir anne olmay› ö¤retti bana, hani kültürlü bir anne olmay› ö¤retti.
O¤luma güven verebilece¤imi ö¤retti. Kendime güvenimi sa¤lad› önce, sonra da o¤luma
güvenimi sa¤lad›. (6.bel)

- Eskiden anne oldu¤umu hissetmiyordum, hiç önemsemiyordum, ama üç ayda hayat›m
tamamen de¤iflti, anne oldu¤umu hissettim, çocu¤uma karfl› sevgimi hissettim ve onun
için her fleyi yapmay› diliyordum. Eskiden bir fleyleri ö¤renmeyi sevmezdim ama flimdi her
fleyi ö¤renmek istiyorum, k›z›m›n hayat›na girecek her fleyi ö¤renmek istiyorum. (4.bah)

- Daha bilinçli öyle düflünüyorum kendimi tan›mlarsam. Ben de bilgiliyim, benim de
do¤rular›m, benim de bildiklerim do¤ru fleyler var. (9.sar)

Kad›n olarak daha de¤erli hissediyor

- En az›ndan kendime zaman ay›rmay› ö¤rendim, kad›n olmay› ö¤rendim, evin hizmetçisi
de¤il de, kad›n› olmay› ö¤rendim. Ben olmay› ö¤rendim. Kendinizi keflfediyorsunuz. (20.tür)

- Bana kendimin bir birey oldu¤umu, benim de bu hayatta bir yerim oldu¤unu, bana
sadece efline, çoluk çocu¤una kul köle de¤ilsin anlam›nda bunu ö¤rendim. Sonuçta bir
anneysem evdeki yerimin belli olmas›n› ö¤retti bana AÇEV. De¤erimi ö¤retti aç›kças›,
kendime olan de¤erimi. (18.tür)

- Eflimle kendimi ayn›  eflitlikte buluyorum. Özgürlü¤üm var yani ben bir bayan›m özgür-
lü¤üm var. Bilmiyorum, istedi¤im her fleyi de yapabiliyorum. (19.isv)

- Çok h›rç›nlaflm›flt›m. Art›k kendime güvenim kalmam›flt›. Kendime güvenim artt›, kendimin
de nas›l diyim birey oldu¤umu hat›rlad›m yani kendim oldu¤umu hat›rlad›m ben de var›m
diyebiliyorum. Kendime de¤er vermeyi ö¤rendim. (1.bel)

- Yürüyüflüm de¤iflti. Gurur duymaya bafllad›m. Gö¤e yükselerek okula gidiyordum. Yani
bir yere girip ç›kmak. Bir tek ben de¤il bir grup ç›k›p girerken görmek yeni insanlarla
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tan›flt›m onlarla laf al›flverifli yapmak. Çok arkadafl›m›n oldu¤unu hissettim. Yani her
taraftan kendimi farkl› gördüm.  (15.bah)

- Biraz gözümün aç›ld›¤›n› düflünüyorum. Nas›l desem, ço¤u fleyleri bilmiyorduk, kad›n
haklar›ym›fl. Senelerdir burada yaflad›¤›m için ve çok küçük evlendi¤im için tam olarak
bilmiyordum. Kesinlikle kendimi savunmay› biliyorum art›k. Yani sanki daha çokbilmifl
gibiyim, daha çok ö¤renmifl gibiyim. Çal›flmak istiyordum çal›flam›yordum. Art›k çal›fl›-
yorum. Eflimle birlikte karar verdik. Ve çal›flt›ktan sonra kendimi daha güçlü bir kad›nm›fl
gibi hissediyorum. Ayaklar›m›n üzerinde durabiliyorum yani. Kendim art›k yani baflar›yla
yap›yormuflum gibi kendimce. (11.sar)

Bir ifle yarad›¤›n› hissediyor

- Biz de bir fleye yar›yoruz. Sürekli evin içerisinde oturup kendinizi robota benzetirsiniz,
bulafl›k y›ka, evi toparla, ama ben de faydal›y›m, o ZEP’leri çal›flt›r›rken kendinizi ö¤retmen
hissediyorsunuz. (11.tür)

- Onun bir fleyleri ö¤rendi¤ini görmek, ya da çocu¤unu iyi yetifltirdi¤in hissini kendin yafla-
mak en güzeli. (9.isv)

- ‹fle yarad›¤›m› hissettim. Ben kendimi iflte daha ifle yarar hissettim o zaman ZEPleri
yapt›r›rken. Çocuklar›mla ilgilenmem. ‹flte o derslerini yapt›rmam daha çok zekas›n› açt›m
mesela. O kadar›n› da yapay›m yani bundan baflka ne yap›y›m ki? Her zaman koflturma,
hep robot gibi hayat bunun sayesinde hiç de¤ilse bir ifle yarad›¤›m› hissettim. ‹yi birfley
yapt›¤›m› hissettim. (17.bel)

Kendine güveni art›yor

- Kendime güveniyorum yapabilece¤ime güveniyorum. AÇEV’e gittikten sonra bir kad›n
olarak her fleyi yapabilece¤ime inan›yorum. (9.tür)

- Mesela ben ilk zamanlar kesinlikle kendim doktora gitmeye çekinirdim. Bir fley olursa ne
yapar›m, nas›l davran›r›m diye. Ama flu an o konuda daha cesaretliyim. (17.isv)

- Kendime güven geldi. Benim de bir fleyler yapabilece¤ime, bir de ilkokul mezunuyum ya
okumakta da çok hevesim var böyle bilgilenmekte, kendime güven geldi, ben de bir fleyler
baflarabilirim AÇEP sayesinde diye. (16.bel)

- Kendime güvenim geldi. (5.bah)

- Kendime güvendim en önemlisi. Buraya geldi¤imde, kendime olan güvenim tamamen
sars›ld›. ‹lk sene hiçbir yere gidemedim. Ondan sonra, hep efllerle, iflte biri götürüyorlar
getiriyorlar. Buraya gelince de bütün kendime olan güvenim sars›ld›. Tamamen bütün
psikolojim bozulmufltu. ‹flte, Türkiye’de araba kullan›yordum, burada hiçbir flekilde yok.
Bakkala bile gidemiyorsun. Mahkûm oluyorsun. E gidip geldikçe kendime güvenim artt›
yani. fiimdi diyorum art›k hiçbir fleyi yapamam diye bir fley yok. Çocuklara vermek
istedi¤imiz fleyleri kendimiz de biraz al›yoruz. (15.sar)
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Çal›flmay› ‹stiyor

- ‹fle girme cesareti geldi, kesinlikle yapamam bu saatten sonra diyordum.  fiimdi o cesareti
toparlad›m. Çocu¤um ilkokula gidecek, ben de ifle gidebilirim onun araflt›rmas›n› yap›yorum
flu anda (11.tür)

- Baflarmay› ümit ediyorum, baflarabildikten sonra diyorum mesela s›ras› gelir bir ifl fleyi bile
kendime açabilir diye düflünebilirim yani. (5.bel)

- Ben çok eskiden beri bir yuva açmay› düflünüyordum ama çal›flmad›m ama do¤rusu
Program’dan sonra bunu yapabilece¤imi daha da iyi anlad›m. (19.bah)

- Ben eflime “u¤raflmak isterim, bir iflte çal›flmak isterim dedim. Eskiden hep “ben çal›flmam”
derdim. Ama flimdi “bir ifl bulursan böyle uygun, güzel çal›flabilirim dedim. ‹sterim dedim.
Program’› çok be¤endim, bu bir gerçek. Bir de okula gittim geldim bu AÇEV’e. Belge verdi-
ler. Dedim eflime, “Okulda anaokulu ö¤retmenine yard›mc› olmak için bir krefl aç›l›rsa
giderim” dedim. “Evde kalmaktansa bofl bofl, giderim” dedim. (5.sar)

Okumaya devam etmek istiyor

- Bazen okumay› düflünmüyor de¤ilim. Halk E¤itim’de varm›fl galiba lise diplomas› falan verili-
yormufl. Gitmeyi düflünmüyor de¤ilim yani, halk e¤itime gene gidece¤im, yol görünüyor. (7.tür)

- Orta okulla lise diplomas› almak istiyorum ve bunun için de ders görmek istiyorum. (6.bel)

- Bu Program’dan sonra ben kendimi e¤itmek istedim. Ya özürlülerle ilgili bir fley de ya da
beni gelifltirecek bir fleyler istiyorum. (1.bah)

- E¤itim aç›s›ndan mesela eskiden yeni fleyler ö¤renmek istemezdim ama flimdi istiyorum.
fiu an ‹ngilizce ö¤renmek istiyorum, ilk seviyesinden bafllamak istiyorum, harflerden
bafllamak istiyorum. Yani ö¤renmeyi seviyorum. Eflime söyledim, “Tabii kat›l” dedi. (4.bah)

- Ortaokul ve liseyi d›flar›dan okumak istiyorum. Asl›nda ben flu anda aç›k ö¤retim liseyi
bitirmifl olacakt›m, beyim çok istedi. Ben kendim iflte giriflken olmad›¤›m için korkudan
s›navlara giremedim ama geçen y›l AÇEV’e kat›ld›¤›m için bu sene inflallah istiyorum.
Beyim çok istiyor asl›nda oku, bir diploman olsun çocuklara soruyorlar en az›ndan okulda
annenin e¤itimi ne, çocuklar›m ondan çok s›k›l›yor, okumak istiyorum. (20.sar)

De¤ifliklik yok

- Bir kad›n olarak asl›nda hiç bir fley, ben ayn›yd›m. Ayn›y›m. (16.ist)

- Bir farkl›l›k görmüyorum. (13.sar)

Annelerin ifadelerinden kendileriyle ilgili bak›fl aç›lar›nda da önemli de¤ifliklikler ol-
du¤u anlafl›l›yor. Program sonras›nda anneler annelik anlay›fllar›n›n de¤iflti¤ini, anne-
likle ilgili fark›ndal›k kazand›klar›n›, hatalar›n› gördüklerini belirtiyorlar. Kendisini anne
ve kad›n olarak da daha de¤erli hissediyor, çocuklar›n›n geliflimine katk› yapabildi¤i
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için kendini bilinçli hissediyor ve bir ifle yaram›fl oldu¤unu düflünüyor. Bu da annenin
kendine olan güveninin artmas›na neden olmufl. Anne art›k çal›flmak ve okumaya
devam etmek istedi¤ini de bildiriyor. Ancak, Program›n bu konuda kendinde bir
de¤ifliklik yaratmad›¤›n› söyleyen anneler de var.

Annenin Kendisi ‹le ‹lgili Davran›fllar›ndaki De¤ifliklik

Anneler Program’la birlikte daha çok “sosyallefltiklerini”, ”kendilerine daha çok önem
verdiklerini”, “daha cesaretli ve güvenli” ve “kendilerini gelifltirmeye daha aç›k” olduk-
lar›n› belirtiyorlar. 

Sosyalleflti

- fiimdi daha sosyal oldum orada ö¤rendik nerelerde neler var, en az›ndan onlar› ö¤rendim
bilmiyordum. (3.tür)

- Fuar, resim fleylere aç›l›fllar›na gittik programda. Ben köyde yaflad›¤›m için öyle fleylere
pek al›flk›n de¤ildik, köy hayat› yaflad›k. Öyle fleylerde de bize baya¤› bir fark oldu. Biz de
aç›ld›k. (13.bel)

- Kad›n olarak kiflili¤im de¤iflti. Program’da bir sürü kad›n vard› onlarla tan›flt›m flimdiye
kadar görüflüyorum. Farkl› s›fatlarda görüyorsun art›k. Yani gelifliyorsun. Sosyal dairen,
çevren büyüyor programda. Kad›n olarak bunlar› hissediyorum. (12.bah)

- Zaten hani ben bu dört duvar aras›na kapanm›fl›m. Bir de ben mesela ç›kmazd›m.
Ç›kmak istedi¤im zaman ç›k›yorum. Bu arkadafllar›mla görüflüyorum. Yani daha çok bir
sosyallefltim. (18.sar)

Kendine daha çok önem veriyor

- Kendime daha çok zaman ay›rmaya bafllad›m. Eskiden en basiti ben gidip de kendi
kafllar›m› falan almazd›m. Aynada daha çok zaman geçiriyorum. En az›ndan t›rnaklar›m›
törpülüyorum, ojemi sürüyorum, küpelerimi tak›yorum. Yani daha çok zaman ay›r›yorum
kendime, daha bir özen gösteriyorum. (20.tür)

- Eskiden kendi sa¤l›¤›m aç›s›ndan çok bir fley düflünmüyordum. ‹flte kendime önem ver-
miyor muydum diyeyim. Mesela kontrole gittim ben ondan sonra kontrollerimi yapt›rd›m.
Kendimi art›k dikkat etmem gerekiyor demek ki diye tetikledi bir yönde. (13.isv)

- En az›ndan kendime vakit ay›rmas›n› da ö¤rendim. Eskiyle karfl›laflt›rd›¤›mda bir
arkadafllar toplan›p bir yere oturmaya veya bir kahvalt› yapmaya veya ne bileyim kendime
ait el ifli olsun veya bir gezi olabilir arkadafllarla toplan›p diyorum eflime “Bugünlük bu
vakit benim, bunun d›fl›nda sen çocuklara bak veya çocuklar› sana b›rak›yorum, ben de
gidip fley yapaca¤›m.” Ama bunu tabii yersiz vakitsiz yapm›yorum, onu da ayarlay›p ona
göre yap›yorum çünkü aile düzenini, huzurunu bozmamak için. (18.bel) 

- Kendimi sevdim do¤rusu. Ben resim yapmay› seviyorum. Kendime resim için zaman
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yaratmaya bafllad›m, okuyorum, kültürümü artt›r›yorum, hayal edip resim yap›yorum.
Mutlaka kendime zaman ay›r›yorum. Bütün zaman›m› ev iflleri için zaman ay›rmamay›,
hobilerim için de kendime zaman ay›rmam gerekti¤i, dikifl gibi öyle yani. Program’dan
sonra kendimi yeniledim, tekrarlamaya bafllad›m. (17.bah)

- Kendime önem verdim. K›s›tlamad›m hayat›m›, çok k›s›tlard›m, dikkat ederdim
yaflam›ma, harcamalar›ma. Para biter ama kendime hiçbir fley almazd›m. Sona b›rak›rd›m
kendimi, hep sona b›rak›rd›m. fiimdi böyle de¤il. Önce kendime seçiyorum. Art›k ilgileni-
yorum kendimle. De¤iflik de¤iflik fleyler düflünüyorum kendimle ilgili. (14.sar)

Ancak, ‹sviçre’den bir anne kendisinde bu yönde bir de¤ifliklik olmad›¤›n› söylemifl.

- Bir kad›n bence anne ve efl olduktan sonra kad›nl›¤› en son plana koydu¤u için çok da
birfley de¤iflmiyor herhalde. Önce çocuklar geliyor, sonra efle olan görevleri, kendine pek
zaman kalm›yor yani. (6.isv)

Daha cesaretli, özgüvenli davran›yor

- Eskiden s›k›lgan toplum içine girip böyle rahat bir konuflamazd›m bile. fiimdi ben de insan›m
onlar da insan diye düflünüyorum. Hatam› da iyi taraf›m› da kendim ifade edebiliyorum
toplumun içinde. Eskiden kendimi hiç ifade edemezdim kim ne dese kabu¤uma çekilir onu
dinlerdim ama flimdi öyle de¤il. (12.tür)

- Önce hep eflim götürür, getirirdi. fiimdi ben kendime cesaret ald›m. Gidip yapabilirim filan.
‹flte dil kurslar›na kat›lmaya bafllad›k. Kendime özgüvenim var. En az›ndan mesela metrolar›
bilmem. Hep eflim b›rak›rd›, hep eflim b›rakt›¤› için. ‹lla bir yere gidece¤im. Ben de flimdilik
biraz biraz biliyorum ama cahil de¤ilim yani. O zaman cahil gibi görünüyordum. (18.bel)

- Herhangi bir yere gitsem bir gurupla kendimi kültürlü hissediyorum. ‹letiflim kurabiliyorum
eskiden fazla konuflmazd›m sadece dinlerdim flimdi ise bilgi al›flverifli yap›yorum. Konuflulan
konulara kat›lmak için h›rs yap›yorum. Bu Program sayesinde bilgisayar kullanmay› da
ö¤rendim bilgisayar derslerine kat›larak. Ben bu Program’a kat›lmasayd›m evde oturuyor
olurdum. (15.bah) 
- Genelde kad›n do¤uma falan gittim miydi rahats›zl›¤›m› söyleyemiyordum ben. Önceleri
söyleyemiyordum ama flimdi hangi sorunum varsa, nerem a¤r›yorsa neyin nesiyse söyleye-
biliyorum. Ben büyüklerimin karfl›s›nda konuflam›yordum. Büyüklerime yani suçsuz da
olsam kendimi ifade edemiyordum, ama flu anda yapabilirim, yap›yorum daha do¤rusu
kendimi ifade edebiliyorum. Önceleri ama büyük diye çekiniyordum. Ama öyle de¤ilmifl as-
l›nda güzel, karfl›l›kl› konuflunca her fley çözülüyormufl. (4.sar)

Kendini de¤ifltirmek için çaba sarfediyor

- Hiçbir fley yap›p para kazanmay› sevmezdim. Hep eflim getirirdi, eflim verirdi. Sonra ken-
dim bafl›ma bir ifl yapmaya karar verdim. En iyi yapt›¤›m fleyi yapmaya bafllad›m. Evde bir
ifl yapt›m, onun geliri kendime geldi. Kendim düflününce buna karar vermifltim. En iyi
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yapt›¤›m fley yemek. Yemekten para kazanmaya bafllad›m. ‹leride büyük hayallerim var
bunlarla ilgili, ilerlemesi için. Pastalar, kekler, bunlar benim hayat›m. ‹leride bunlar› düflün-
mek istiyorum. Bir gün temelli yerleflirsek Türkiye'ye küçük bir yer açmak istiyorum kendime
bununla ilgili. Çal›flmay› sevmek istiyorum. (14.sar)

- Ben bu e¤itimi zaten burada b›rakmak istemiyorum. Ben internette, bilgisayarda çok
giriyorum, çocuk psikolojisi hakk›nda çok okuyorum. Kitaplar›m› flimdi internetten inceli-
yorum. Eskiden roman, bu tür fleyler okurdum asl›nda. fiimdi romandan kayd›m psikoloji
kitaplar›na, e¤itim kitaplar›na, sadece çocuk kitaplar›na de¤il, kad›nsal kitaplara. Bu yaflta
kalmayaca¤›m, ilerleyece¤im, çocuklar›m örnek alacaklar› zaman iyi örnek als›nlar beni ve
eflimi. Çocuklar iyi anne baba olmufl olur çocuklar›na. (14.sar) 

Annelerin ifadelerinden Program’dan sonra kendileri ile ilgili davran›fllar›nda de¤ifliklik
oldu¤u anlafl›l›yor. Anneler bu Program’a kat›larak yeni arkadafll›klar edinmifller ve
Program’da baz› sosyal etkinliklerde bulunmufllar. Kendilerini daha sosyal olarak ta-
n›ml›yorlar. Anne art›k evde de olsa kendi bak›m›na daha çok dikkat etti¤ini, kendi
ihtiyaçlar› ve istekleri için daha fazla zaman ay›rd›¤›n› ifade ediyor. Günlük yaflam›nda
da daha rahat ve güvenli davrand›¤›n›, art›k kendini koruyabildi¤ini belirtiyor. Çal›fl-
maya bafllayan ve kendini gelifltirmeye çal›flan anneler de var. Bununla beraber, bu
konuda da de¤ifliklik olmad›¤›n› söyleyen bir anne var.
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� Dolayl› Etkiler
Program›n amaçlar› do¤rultusunda olmayan, bu nedenle de “dolayl› etkiler” olarak
adland›r›lan etkiler “anne” ve “baba” davran›fl›ndaki de¤ifliklikler olarak ele al›nacakt›r. 

Annedeki De¤ifliklikler 

Dolayl› etkiler annenin “efline”, Program’a kat›lmayan “di¤er çocuklara” ve “çevreye”
karfl› davran›fllar›nda ve onlarla olan “iliflkilerinde” olan de¤iflikliklerdir. Tablo 15 anne
ile ilgili dolayl› etkileri özetlemektedir.
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Dolayl› Etkiler

Annedeki
de¤ifliklikler

Babadaki
de¤ifliklekler

Efline olan
iliflkisindeki
de¤ifliklik
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deki de¤ifliklik
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davran›fl›ndaki

de¤ifliklik

Efline
davran›fl›ndaki

de¤ifliklik

Programa 
kat›lmayan

çocu¤a
davran›fl›ndaki

de¤ifliklik

Programa 
kat›lmayan

çocu¤a
davran›fl›ndaki

de¤ifliklik

Programdaki 
çocu¤a

davn›fl›ndaki
de¤ifliklik

Efline 
davran›fl›ndaki

de¤ifliklik
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Tablo 15
Annenin Efline, Di¤er Çocuklara ve Çevresine Davran›fl›nda De¤ifliklikler

Annenin Efline Davran›fl›ndaki De¤ifliklik

Annenin söylemlerinde kendisinin efli ile “daha iyi iletiflim kurdu¤u”, “kendini efline
daha rahat ifade etti¤i”, efline karfl› “daha sab›rl› oldu¤u” ve ona “daha çok zaman
ay›rd›¤›” ifade olunmaktad›r.

‹letiflim becerilerini daha iyi kullan›yor

- Mesela önceden bir sorunumuz oldu¤u zaman küsüp giderdim onunla paylaflmay› dene-
mezdim. fiimdi hakl› oldu¤um yerde söylüyorum, kendimi geri çekiyordum, susuyordum.
Susmay› tercih ediyordum,  art›k o da öyle de¤il. (18.tür)

- Hep baflka konular› kar›flt›r›yordum. Eflim çok k›z›yordu. fiimdi sadece o konuyu konufluyo-
rum ve sadece o konu üzerine k›z›yorum k›z›yorsam da. Direk anlat›yorum mesela art›k
sadece o problemi. Önceden hep böylesin hep böyle yap›yorsun diye k›z›yordum. (1.isv)

- Ben istemesini hiçbir zaman bilmemiflim eflimden. Birfley istemesini hiçbir zaman bilme-
miflim. Nas›l çocuklar›m›zdan birfley isterken, nas›l konuflaca¤›m›z› ö¤reniyoruz, nas›l din-
leyece¤imizi ö¤reniyoruz. fiuanda mesela eflimden birfley isterken ses tonumu ayarl›yorum,
göz temas›m› ayarl›yorum. ‹yi bir sonuç ald›m. (10.isv)

- Konuflma üslubum de¤iflti. Daha yak›n. Eskiden çok önemsemezdim. Onu flu an önem-
siyorum nerdesin nereye gidiyorsun falan. Eskiden böyle de¤ildi sormuyordum bile. (7.bah)

Kendini daha rahat ifade ediyor

- Eflime de art›k hay›r diyemedi¤im konularda art›k hay›r diyebiliyorum Eflime de hay›r diye-
biliyorum, sevmedi¤im insanlara da katlanmak zorunda kalm›yorum. (19.tür)

- Kendimi anlatabilme. Önceden öyle bir fley yoktu. fiimdi mesela eflim bana birfley dedi-
¤inde, mesela rahats›z oldu¤um bir fleyi söyleyebiliyorum. O beni çok rahatlat›yor. Mesela
ben flundan rahats›z oldum diyemiyordum. Halimi anlatam›yordum. fiimdi art›k halimi de
anlatabiliyorum, daha iyi oluyor konuflarak anlaflmak. (11.isv)
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- Benim aç›mdan olumlu. Ben fikrimi art›k daha kolay söylemeye bafllad›m. Fikrim flöyle
yani hofluma bir fley gitmiyorsa, bu böyle olsun diyorum tabiî ki k›rmadan. (5.bel)

- Eskiden hani çekinirdim; konuflmaya, kendimi ifade etmeye. ‹stedi¤imi de istemedi¤imi de çok
rahat söylüyorum. Yani, ama önceden öyle demiyordum. Bir kal›plaflm›fl bir fley oluyor. Sen
çal›fl›yor olabilirsin; ama ben de yoruluyorum. Benim de sorumluluklar›m var. Senin sorumlu-
lu¤un oldu¤u kadar benim de var. Sen de bundan sorumlusun diyorum art›k. (15.sar)

Daha sab›rl›, sakin ve anlay›fll›

- Efl olarak daha sab›rl› oldum. Mesela o çocuklar›n stresinden eflimle çok tart›fl›rd›m hep
yani aram›zda hep bir tart›flma, hep o sinirli asabi ben sinirli asabi yani flimdi yok de¤il
öyle daha mesela rahat›m eflime karfl› daha. (12.tür)

- Bazen çok fevri davran›yorduk hani çok fley yap›yorduk afl›r› tepki oluyordu. Orada onlar›
da gördük tabii, onlar› düflününce insan kendini biraz geri çekiyor. (18.isv)

- Daha öfkeliydim eflime karfl›. Bence gelinlerin kaynanayla sorunlar› çok fazla. Bence psikolo-
ji oradan bozuluyor. fiimdi iyiyim. (6.bel)

- Program’dan sonra o sinirlendi¤inde susuyordum ona bu problemi çözmemiz gerekti¤ini
anlatt›m ve farkl› oldu yani. Yani asabiyetim azald› biraz duygusallaflt›m. Asabiyetim gitti,
duygusall›¤›m geldi. (5.bah)

- Yani de¤iflti fley mesela daha sab›rl›y›m. Baz› fleyleri yani ç›k›fl yapm›yorum, hemen tepki
vermiyorum, tart›flmaya girmiyorum. Olaylar› büyütmüyorum daha önce büyütüyordum
iflte. Sakin olarak düflündü¤üm zaman Program’da nas›ld›, nas›l etkili olabilirim, nas›l daha
kendimi iyi dinletebilirim falan diye. Böyle tekrar o Program’da ald›klar›m›z› kafadan tek-
rarlad›ktan sonra uygulamaya geçiriyorsun. (9.sar)

De¤ifliklik yok

- Ben kendimi normal bir efl gibi görüyorum. Yani bir farkl›l›k görmüyorum. Bir kad›n olarak
kendimi de¤ifltirici bir fley sadece çocu¤uma yönelik bir e¤itim ald›m, benim çocu¤uma karfl›
olan davran›fllar›mda de¤ifliklik oldu. (2.tür)

- Efl konular›na pek girmedik hat›rlam›yorum. Ayn›yd› herhalde bir de¤ifliklik yoktur. (6.isv)
- Çocuklar›ma karfl› de¤iflti¤imi kabul ediyorum ama eflime karfl› bir de¤ifliklik olmad›. (3.bel)

- Asl›nda evlilikle ilgili konular da konufluldu ama iflte benim eflimle olan iletiflimsizli¤imden
dolay› ben bundan bir fayda göremedim. Genelde hep mutlu olmakt› benim iste¤im. (18.sar)

Anne efliyle olan iletifliminde davran›fllar›n› de¤ifltirdi¤ini ifade ediyor. ‹letiflimdeki bu
de¤iflikli¤in yan› s›ra, anne efline eskiden baz› fleyleri söylemeye çekinirken art›k kendi-
ni daha rahat ifade edebildi¤ini anlat›yor. Kad›n art›k kendi hakk›n› koruyabildi¤ini,
istemediklerini rahatça söyleyebildi¤ini, istediklerinde de ›srarl› oldu¤unu ifade ediyor.
Di¤er bir de¤ifliklik de annenin Program boyunca ve sonras›nda efline karfl› eskisinden
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daha sakin, sab›rl› ve anlay›fll› olmas› ve daha çok zaman ay›rmas›. Ancak baz› anneler
efllerine olan davran›fllar›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›n› ifade ediyor. 

Annenin Efliyle Olan ‹liflkisindeki De¤ifliklik

Anneler davran›fllar›n› de¤ifltirdiklerinde eflleri ile iliflkilerde de de¤ifliklikler oldu¤u
görülüyor. Anneler söylemlerinde "eflleri ile daha iyi iletiflim kurduklar›n›”, “daha az
çat›flma ve tart›flma” yaflad›klar›n›, “daha ba¤›ms›z hareket”  ettiklerini ifade ediyorlar.

Daha iyi iletiflim

- Ben anlatmaya bafllad›m, eflim dinlemeye bafllad›, konular› sebepleriyle, olaylar›n aç›kla-
maya bafllad›¤›mda o daha iyi dinliyor flu an mesela. Daha mant›kl› düflünüyor, cevap
veriyor. fiimdi daha iyi, eskiden hiç baz› fleyleri paylaflam›yorduk. (1.tür) 

- Gerçekten dinlenmesi gerekti¤ini, televizyonu kapat›p, mesela eskiden daha öncesinde hiç
televizyonu kapat›p hiç sohbet etmezdik. Televizyonu kapat›p sohbetler, bunlar hep
AÇEV’den kaynaklanan fleyler, bunlar› biliyorduk ama uygulam›yorduk. On dakika ve yar›m
saat televizyon kapand› m›, hayat›n›zdan ç›kt› m› ne kadar çok konuflacak fley var. (5.tür) 

- Eflimle aramdaki sevgi sayg›n›n daha çok art›¤›na eminim tabi. Sen ne kadar bir fleyleri
aç›klayarak davran›rsan karfl›ndakine o da ayn› flekilde o sayg›y› gösterir. (9.isv)

- fiimdi eflimle konuflma flekillerimiz de¤iflti. Nas›l diyeyim, isteme flekli en az›ndan su
örne¤ini vereyim “Bana su getirebilir misin can›m” diyor.  Önceden  “Çok susad›m su getir
getirsene”  veya “Su getir” derdi. Daha bir sayg›l› iliflkiye döndü. Yemek yapt›¤›nda falan
“Çok güzel olmufl, ellerine sa¤l›k”. Bunu bana asla söylemezdi bak›n bu çok önemli benim
için. Açev’e gitmeden öncesi hiç bana, yer içer otururdu, hiç eline sa¤l›k demezdi. (18.bel)

- Daha çok konuflup tart›flt›¤›m›z› hissediyorum. ‹kimize ait zaman ay›rd›k. Ne oldu ne
olmad› çocuklar›n› anlat›yorum böyle böyle yapt›lar. Bak k›z böyle yapt› senin de böyle
yapman laz›m gibi. Eskiden konuflurduk ama bu kadar s›k de¤il. Eskiden konufltu¤umda
sadece beni dinlerdi. fiu an onu ikna ediyorum. Yani bir fleyler ö¤retiyorum bak böyle
yapt›¤›n için böyle oldu gibi dinliyor, daha çok dikkate al›yor. (16.bah)

- Eflimle de diyaloglar›m›z daha iyi olmaya bafllad›. Problemler de azal›yor. Daha çok
konuflabiliyorum. Daha çok hani içimde ne varsa anlat›yorum eflime. O da ona göre
davranmaya çal›fl›yor. (3.sar) 

Daha az çat›flma ve tart›flma

- Ben hay›r diyince, baba evet deyince çat›flma oluyordu o zaman. Yapma diyordum. Ama
flimdi o da beni anl›yor, ben de onu anl›yorum. Daha güzel oldu, eflimle de aram daha iyi
oldu. Konuflmalar daha güzel oldu. Birbirimiz daha çok dinliyoruz. Ben anlat›nca, o da
anlat›nca. (13.tür)

- Mesela kavga anlar›m›zda o çocu¤un önünde yapabiliyordu, flu an AÇEV’e kat›ld›ktan
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sonra buna dikkat ediyoruz. Daha uyumlu bir anne baba olmaya çal›fl›yoruz. Mesela baba
çocu¤una bir konuyla ilgili hay›r dedi¤i zaman, anne de ayn› konuya yanl›fl olsa bile hay›r
demeli ki çocuk ilerde yalanc› olmamal›. Yanl›fl bile olsa birimizin karar›na di¤er efl uyuyor.
Böyle bi de¤ifliklik oldu. Daha anlay›fll› efller olduk diyebilirim. (20.isv) 

- Öncesi kocama karfl› biraz daha serttim. Konuflmak taraftar› oldum, sen bana sinirlen-
me ben sana sinirlenmeyeyim, konufla konufla anlaflal›m. fiimdi oturup önce onunla konu-
fluyoruz bak  k›za böyle böyle olmas› laz›m sen mesela bir fley mi istiyorsun, çocu¤um
aç›s›ndan konufluyoruz yani olmas› gerekenleri. (1.bel)

- Sanki daha önce daha fazla kavga ediyorduk. Üstüne daha fazla gidiyorum. Daha sonra
gereksiz oldu¤unu düflündüm, kavgalar›m›z azald›, gittikçe de azal›yor, zaman geçtikçe
daha önce onun üstüne fazla gitti¤imin hatal› oldu¤unun fark›na vard›m. AÇEV’e gitmek
benim için terapiydi. Tersine döndüm diyebilirim. AÇEV’e gittikten sonra ben daha iyi
oldum, dünyan›n fark›na vard›m. Eflimin de ifl s›k›nt›s›n›, stresini paylaflmaya çal›fl›yorum
elimden geldi¤ince. Yani tabi ki daha yumuflak oldu aram›z. Ben daha sakin yaklaflt›¤›m
için o da bakt› ki ben ters yaklaflm›yorum, o da ters yaklaflmamaya bafllad›. (7.sar)

- Tart›flt›¤›m›zda ses yükseldi mi konu kapan›yor. Konuyu kesiyorum, birkaç saat sonra
hat›rlat›yorum. O konu orada kal›rsa çünkü devam› gelecek daha sonra. AÇEV’de asl›nda
bunu ö¤rendim. Konu an›nda konuflulup çözülecek ve bir daha o konu aç›lmayacak. Ben
de bunu yap›yorum. Eski tavr›m, o konu orda kal›rd›, kavga ederdik, aradan bir hafta
örnek veriyorum geçiyor, o konu tekrar aç›l›yordu ama daha fliddetli aç›l›yordu. fiimdi öyle
de¤il. Daha anlay›fll› bir efl, daha anlay›fll› bir anne oldu¤uma inan›yorum flu anda. Hiç
sevmedi¤im bir fley çat›flma. fiimdi yok. Bu konuda çok iyi anlafl›yoruz. Ben hay›r çocuk
buraya gitmeyecek dedi¤im zaman bitti. O konu bir daha evde aç›lm›yor. (14.sar)

Birbirlerine daha fazla zaman ay›r›yorlar

- Birbirimize daha çok zaman ay›r›yoruz yani mesela o¤lum daha önceden çok geç uyu-
yordu o yüzden zaman ay›ram›yorduk. fiu an mesela ikisi de 9’da yat›yor. Biz 9’dan sonra
oturuyoruz konufluyoruz. (19.tür)

- Daha fazla çocuklar›m›zla zaman geçirmeye çal›fl›yoruz örne¤in. Eflimle daha fazla
zaman geçirmeye çal›fl›yorum. Eflimle de daha fazla ilgilenmeye bafllad›m. (4.isv)

- Her fleyi paylafl›yoruz. Art›k beraber çok yere ç›k›yoruz. Eskiden hiçbir yere ç›kmazd›k.
Arabistan’da sekiz y›l›n içine girdim. Evlili¤imin befl y›l›n› tek bafl›ma yaflad›m herhalde.
Hep tek bafl›ma giderdim misafirli¤e, tek ç›kard›m, eflim ç›kmazd›. fiu anda beraber bol bol
vakit geçiriyoruz eflim ve çocuklar›mla beraber, ailemle oturmama ra¤men. Yani bir evde
eflim ve kendime ayr› bir dünya kurabiliyorum. (14.sar)
Baz› ülkelerde anneler eflleri ile iliflkilerinde daha ba¤›ms›z hareket ettiklerini belirtiyorlar.

Anne haklar›n›n fark›na vard›¤› için iliflkide daha ba¤›ms›z hareket ediyor

- Benim eflim belli bir kültürden gelmifl ona göre kad›n›n yeri evidir, kocas›n›n yan›d›r,
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kocas› ne derse git derse gider, gitme derse gitmez. Ve ben ilk y›llar öyle yap›yordum kap›dan
ç›karken eflime söyleyip öyle ç›k›yordum. Yani evde tart›flma mart›flma olmas›n, flu bu olmas›n
diye öyle yap›yordum fakat flu de¤ifliklikler oldu, kendime güvenimi kazand›m. Hakk›m› daha
fazla savunmaya bafllad›m, yani ben de bir bireyim demeye bafllad›m eflime, hep korkard›m.
Eflimin karfl›s›nda pek öyle fley durmuyorum aç›kças› yani z›t olarak durmuyorum ama kendi
haklar›m› da savunuyorum kendime güvenimi kazand›m yani efl olarak. (14.tür)

- Haklar›m› savunmaya bafllad›m bu asl›nda ikimizin aras›nda çok iyi bir iletiflim sa¤lad›.
O da çok memnun, yani o benim eflim, babam de¤il. Ona sormamal›y›m, ona sayg› duy-
mal›y›m, o da bana sayg› duymal›. Giydiklerime, yediklerime, içtiklerime, gezdiklerime,
arkadafllar›ma kar›flma hakk› oldu¤unu düflünmüyorum aç›kças›. Bu konuda eflimle hem
fikiriz. Asl›nda kar›flmayan bir insand› ama ben böyle düflünmüflüm. Birbirine durmadan
kar›flan, çekiflen efllerden de¤iliz. Önceden böyle de¤ildik ama ben kendim yarat›yordum
sanki bunu. (14.sar)

- Baz› fleyleri ters söyledi¤i zaman ben susuyordum. Yani eflimdir susmam gerekir diye
düflünüyordum. Ama buraya, AÇEV’e geldikten sonra benim de haklar›m oldu¤unu ve
bunlar› savunabilece¤imi düflündüm. Eflim beni k›raca¤› zaman, en ufak bir fley söyledi¤i
zaman susard›m. Efl olarak susard›m. Gere¤i yok, cevap vermemem gerekir diye düflü-
nürdüm. Bakt›m ben de bir insan›m. Madem o beni seviyorsa beni üzecek fleyler yapma-
mas› laz›m. E¤er onu etkileyecek üzecek fleyler yaparsam söylesin ama bu tür fleyler yap-
mad›¤›m zaman… Bu tür fleyler yapt›¤›nda bunlar› kabullenmemeye bafllad›m. (19.sar)

De¤ifliklik olmad›

- Zaten konuflaca¤›m›z zaman olmuyor çünkü kendisi o zaman› ay›rm›yor bize. Veya din-
lemiyor veya iflte yorgunum veya bir fleyler ç›k›yor yani. (1.isv)

- Olumlu hiçbir fley de¤iflmedi çünkü ondan beklentilerime karfl›l›k vermedi. Vermedi¤i
sürece olumlu bir de¤ifliklik olmaz ama ne oldu art›k ben de bir fley beklemiyorum. (2.bel)

- Hay›r eflimle olan iliflkimi etkiledi¤ini düflünmüyorum, ayn›y›z ben de¤iflmifl olsam bile o
ayn›. Yani de¤iflmedi. (14.bah)

- Efl olarak de¤ifliklik olmad› çünkü eflimle iletiflimim yok. (18.sar)

Kad›n›n efline karfl› davran›fllar›ndaki de¤ifliklik sonucunda kar›-koca iliflkisinde de
olumlu yönde bir de¤ifliklik oldu¤u ve daha iyi bir iletiflim kurduklar› ifade ediliyor. 
Annenin efliyle iliflkisinde bir baflka nokta da art›k daha az tart›fl›p daha çok iflbirli¤i
içinde olduklar›. 

A¤›rl›kl› olarak Suudi Arabistan’da, annelerin ifadelerinden kad›n›n kendi haklar›n›n
fark›na vard›¤› için daha ba¤›ms›z hareket edebildi¤i anlafl›l›yor. 

Annelerin baz›lar› da, eflleri ile aralar›ndaki iliflkide olumlu yönde bir de¤ifliklik olma-
d›¤›n› belirtiyorlar.
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Annenin Program’a Kat›lmayan Çocu¤a Davran›fl›ndaki De¤ifliklik

Anneler Program’a kat›lmayan çocuklar› ile de “Program’dan ö¤rendiklerini
uygulad›klar›n›” anlat›yorlar. Ayr›ca, bu çocuklarla  “iliflkilerinin daha yak›n oldu¤unu”
da ifade ediyorlar.

Anne ö¤rendiklerini uygulad›

- Program’a tabii ki ben büyük o¤lum ad›na kat›ld›m ama yaflad›klar›m› ikisi üzerinde
uyguluyorum. Yani büyü¤ü için kat›ld›m, ama tek ona uygulam›yorum, ayn› ona
uygulad›klar›m› küçü¤üne de uyguluyorum. (15.tür)

- Büyük o¤lum di¤erleri gibi hiç sorunlu de¤ildi, o ak›ll›, uslu oldu¤u için onu alm›fl
koymufltum bir tarafa hiç ilgilenmiyordum çocukla. O her fleyi yap›yor ama onun da böyle
bir sevgiye ihtiyac› oldu¤unu, onun da öyle bilgiye, ilgiye ihtiyac› oldu¤unun fark›nda
de¤ildim. Sadece onlarla öbür ikisiyle zaman geçiriyordum. Ama flimdi mesela öyle de¤il
daha fazla sevgi ve ilgi gösteriyorum. Sorunlar›n› paylaflmaya çal›fl›yorum. (12.tür)

- Di¤er çocuklarla da ayn› fleyi uygulamaya çal›fl›yorum. Zaman ay›rmaya çal›fl›yorum.
fiimdi oturuyoruz beraber büyük k›z›m yan›ma geliyor mutfakta sohbet ediyoruz yemek
yaparken, vakit ay›rmaya çal›fl›yorum yani. Tabii daha bir yak›nlafl›yor insan. Çocuklar›n›
tekrar bafltan tan›yormufl gibi oluyor. Beraber yaflam›fl›z ama ben bu çocu¤u hiç böyle bir
aç›dan görmemifltim daha farkl› bir aç›dan bak›yorsun çocu¤a. Görüyorsun, önceden gör-
müyordum, herhalde baflka fleylerle meflguldüm herhalde, kursa kat›l›nca olaylar
konuflulunca ha diyorsun ben bir evde de takip edeyim bakay›m yani biraz daha dikkat
edeyim nas›l oluyor, bende de var m›? Geliyorsun bak›yorsun gerçekten ayn› fleyler
yaflan›yor yani evde, demek ki dikkat etmemiflim. “Öyle” deyip geçifltirme bir zaman
olmufl. (14.isv)

- Ben büyük o¤lumu hiçbir zaman dinlememifltim. Ama flimdi oturup onunla göz temas›na
geçerek onu dinliyorum, yani gerçekten dinliyorum, etkin dinliyorum yani. Büyük o¤lumu
da bu flekilde düzeltmeye çal›fl›yorum baz› fleyleri. Yoksa o okuldan gelirdi mesela, ben bir
konuflma içinde, dinleyemezdim, çocukla paylaflamazd›m hiçbir fleyini. Yapt›¤›m hatalar›
gördükçe onlar› düzelttikçe, ister istemez büyük o¤lumla da iliflkim düzeldi, Belki hatalar›m›
devam ettirseydim ben, büyük o¤lumdan olacakt›m yani. Ne zaman nas›l davranaca¤›m›
çocu¤uma karfl› ö¤rendim. Uygulamaya çal›fl›yorum. (10.isv)

- Ben üçüne beraber yapmaya çal›fl›yordum zaten. Ders d›fl›nda öbür ö¤rendiklerimizi
üçüne uygulamaya çal›fl›yordum. Beraber ne bileyim oturup bir kitap okuma olabilir, sorgu
sual karfl›l›kl› o an televizyonu falan kapat›p. Bir de oyunlar gibi küçük bir fleyler, renkli renkli
bir fleyler vard›. Lego de¤ildi de böyle yuvarlak, üçgen filan, resim çizme fleyi oluyordu. (9.bel)

- Toplum içinde k›rmamay› sonradan konuflmay› ö¤rendim ben. Bana flikayet geldi¤i
zaman hep üstüne gidiyordum, yapmayacaks›n, etmeyeceksin, böyle olmaz. Ama sonra
daha temkinli davrand›m. Daha sakin. (13.bel) 
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- Programdan önce hep dayak. Hep ba¤›r›fl, tart›fl›rlar, döverim, ba¤›r›r›m. Ama flimdi
konufluyorum onunla. Ama programdan önce beni sinirlendirirlerse direkt döverdim. fiu an
hay›r, onlara karfl› olan davran›fllar›m çok farkl›. Eskiden dövüyordum hepsini. (11.bah)

- O¤lum gelirdi “Anne ne yapay›m, gel bana yard›m et” derdi. Derdim “Lütfen, bafl›m
a¤r›yor, git sen yap. Hem flimdi benim iflim var bak bir sürü. Temizlik yap›yorum”. fiimdi
yok art›k. fiimdi ben iflimi b›rak›yorum, ilgileniyorum, dersine yard›n ediyorum. ‹fli art›k
fazla önemsemiyorum. Önce o¤lumun dersini yap›yoruz, ne istiyorsa yap›yoruz, sonra
iflimi yap›yorum. Yani ilk önce çocu¤umun ilgisi, sonra ifl art›k. (5.sar)

- Temizli¤in önden arkaya do¤ru yap›lmas› gerekti¤ini ö¤rettim. Ondan sonra di¤er k›z›m
al›flkanl›k gere¤i el sabunlamaya çok dikkat etmiyordu, önemsemiyordu. Ona bu yüzden
mikrop, hastal›k kapabilece¤ini ö¤rettim. Bunda da biraz de¤ifliklik oldu¤unu hissettim.
Yani özellikle k›z çocu¤u ergenlik ça¤›na vard›¤› için ve adet dönemi bafllamak üzere
oldu¤u için bu konular› ona ö¤retmeye bafllad›m. Önceden ö¤retmeyece¤im, diyordum.
“Hele bir adet görsün ondan sonra ö¤retirim.” diyordum. Sonradan arkadafllar›mdan
ö¤renmeye bafllad›m. Burada arkadafllar anlatm›flt›. “Ergenlik ça¤›ndaki çocuklara
hoflgörülü olmak laz›m”. Ben ona “büyüdü¤ünde ö¤renirsin, flu anda ö¤renmene gerek
yok” diyordum, ters cevap veriyordum. Ama flu an daha düzgün ve do¤ru cevaplar vermeye
bafllad›m. (19.sar)

Daha yak›n iliflki

- Büyük o¤lum o dönem çok agresif bir çocuktu. Sonra ben o bilgileri ö¤rendikten sonra
ona daha olumlu yaklaflmaya bafllad›m. fiu anda anne o¤ul de¤il de bir arkadafl gibiyiz
diyebilirim. Hatal› olsa, hatas›z olsa her fleyini paylafl›yor mutlaka. Bir arkadafl gibi oturup
uzun uzun sohbet edebiliyoruz. Böyle oldu ben daha anlay›fll› davrand›¤›m için. Ö¤rendik-
ten sonra b›rakmad›m hep o geri ad›m att›kça, ben yaklaflmaya çal›flt›m. Mükemmeliz flu
anda diyebilirim, o da çok iyi. (16.tür)

- O kurstan sonra onlarla daha çok yak›nlaflmaya bafllad›m, daha çok iflte sar›l›p öpmeye
bafllad›m. ‹flte o¤lanlarla bu yine böyleydi de k›z›mla azd›. Çok iyi oldu onun çok mutlu
oldu¤unu gördüm, sonra bunu daha önceden yapmad›¤›ma çok üzüldüm. Onun bana
daha sonra s›k› s›k› sar›labildi¤ini gördüm. (2.isv)

- K›z›ma da çok yard›mc› oldu, büyük k›z›ma. O da h›rç›n ben de h›rç›n yani birbirimizin
üstüne çok gidiyorduk. K›z›m bana önce hiç aç›lam›yordu ama flimdi aç›l›yor, her fleyini
söylemeye çal›fl›yor, önce daha korkuyordu. (13.bel)

- Ben di¤er çocu¤uma karfl› sinirliydim, dinlemezdim, sevgi göstermezdim. Ona karfl› her
zaman sinirliyim. Bir gün gel dedim sar›ld›m, inan›lmaz keyif ald› ve inan›lmaz flafl›rd›. Sakin-
leflti. Eskiden gelip ba¤›r›p ça¤›r›rd›. Onu yan›ma ça¤›r›p sar›ld›¤›m gün, çok flafl›rd›¤›n›, keyif
ald›¤›n› ve o gün çok sakin oldu¤unu gördüm. Eskisi gibi de¤il yani eskiden ba¤›r›p ça¤›-
r›rd›, gitti¤imiz yerden dönmek istemezdi ama flimdi evden anlafl›p gidiyoruz. Eve dönüp
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sar›ld›¤›mda de¤iflti. Kendini bana yak›n gördü. (11.bah)

- Biraz daha mesafeliydi bana karfl›, ama AÇEV’e kat›ld›ktan sonra daha bir böyle
yaklafl›yor, benimle sürekli konufluyor. Yani bu yönden fark etti¤ini düflünüyorum. AÇEV’e
kat›ld›ktan sonra onunla birçok fleyi konuflarak, paylaflarak halletmeye çal›flt›¤›m için. Önce-
den yap›yordum ama daha azd›. Mesela haftada bir, on günde bir yapt›¤›m bir fleyi s›k s›k
yapmaya bafllad›m. Bu da k›z›m›n bana daha yak›n olmas›n› sa¤lad›. Daha rahat konufla-
bilmesini sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. (3.sar)  

‹fadeler annenin Program’a kat›lan çocu¤un yan› s›ra di¤er çocuklar›na karfl› da
davran›fllar›n› de¤ifltirdi¤ini, ö¤rendiklerini di¤er çocuklar›na da uygulad›¤›n› gösteri-
yor. Di¤er çocuklar›n yafl› Program’a kat›lan çocuktan büyük olsun, küçük olsun bu
sonuç de¤iflmiyor. Her iki grup için de annedeki bu olumlu de¤ifliklik geçerli oluyor.
Ayr›ca, anne ve di¤er çocuk aras›nda daha yak›n bir iliflki kuruluyor. Anne di¤er çocuk-
lar›na  daha yak›n ve ilgili davrand›¤›n›, onunla daha çok zaman geçirdi¤ini anlat›yor.
Yak›n iliflkinin kurulmas›nda bu davran›fl de¤iflikli¤i önemli oluyor. 

Annenin Çevreye Olan Davran›fl›ndaki De¤ifliklik

Anneler çevreleri ile iliflkilerini de de¤ifltirdiklerini ifade ediyorlar. Çevre ile iliflkilerinde de
daha “sakin ve anlay›fll›” olduklar›n›, kendilerini “daha iyi ifade ettiklerini” söylüyorlar. 

Daha sakin ve anlay›fll›

- Asabinin asabisi insand›m ben. ‹nsanlara karfl› da tepkim çok farkl›yd›. Yani insanda bir
uysallaflma durumu oluyor ya, o seviyeye iniyorsun. Kendini aç›p ifade edebiliyorsun.
Yanl›flsa yanl›fl ama güzel bir flekilde sert bir flekilde de¤il. (7.tür)

- Sab›rdan bahsediyorum, o zaman tabi, yaklafl›m insanlara karfl› olan yaklafl›m de¤ifliyor,
bu efl olsun çocuk olsun, yabanc›lar olsun, insanlara karfl› olan yaklafl›m iletiflim, de¤ifliyor
insanda. (12.isv)

- ‹lk Program’a bafllad›¤›mda (evde iki aileyle yafl›yorduk),  daha sonra kendimi soyutlad›m
yeme¤i ayr› yedik flimdi ne ben onlara ne de onlar bana kar›flm›yor o kadar. Yani her fleyi
uygulamal›yd› kolay fleylerdi sadece tatl› konuflmakt›. Sade güzel konuflmak eflle ve çocuk-
larla o kadar. Bu o kadar zor bir fley de¤il. (15.bah) 

Kendini daha iyi ifade ediyor

- Hofllanmad›¤›m bir huyu varsa ki bu arkadafl›n olabilir, akraba da olabilir söyleyemiyor-
dum, k›r›l›r m› diye acaba, kendimi k›r›yordum. Genelde hep kendim sineye çekerdim.
Kendim üzülürdüm ama flimdi art›k söylüyorum. Hofllanmad›¤›m yapmak istemedi¤im bir
fley varsa, “Ben bunu istemiyorum” diyorum aç›k aç›k. Önce sayg›s›zl›k diye düflünüyor-
dum, o zaman büyükleri k›rma ad› alt›nda düflünüyordum. Ama asl›nda de¤ilmifl, normali
kendini ifade edebilmen gerekiyormufl bilmiyordum bunu daha önce. (18.tür)

- Bir fikrin varsa onu söyleyeceksin, do¤ru veya yanl›fl onu söylemen gerekti¤ini ö¤rendim o
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gruba kat›l›nca. fiimdi bir arkadafl toplulu¤unda bir fikrim varsa, benim fikrim karfl›dakinin
fikri ile çat›fl›yorsa ben onu söylüyorum. ‹nsan daha böyle paylaflmay›, fikir paylaflmay›
ö¤reniyor o gruba kat›l›nca. (12.isv)

- Kay›nvalidemle orda kurstan ö¤rendiklerimi uygulamaya çal›fl›yorum. Mesela ona da karfl›
agresif davrand›ysam, onu dinliyorum. Sonucunu ona da anlatmaya çal›fl›yorum. (9.isv)

- Arkadafllara da tabii ki kendini daha iyi ifade edebiliyorsun. Mesela evimde sigara içilme-
sine ben karfl›y›m, sevmiyorum. Mesela geliyorlard› iflte yak›yorlard› sigara. fiimdi direkt
söyleyebiliyorum zararl› çocuklara iflte yan›nda içilmesini istemiyorum mesela, söyleyebili-
yorum. Önceleri ifade edemiyordum. K›z›yordum ama söyleyemiyordum. fiimdi söyleyebili-
yorum. Onun zararl› bir fley oldu¤unu, çocuklar›n yan›nda içilmemesi gerekti¤ini gelen mi-
safire dahi söyleyebiliyorum. (2.sar)

- Önceden yani arkadafllar›m k›r›lacak diye çocu¤umun dersi varken ben arkadafllar›ma
k›r›lmas›n bugün sana gelece¤im dedi¤inde art›k gel demiyorum. Çocu¤umun önemli dersi var
bugün, yaz›l›s› var. Bugün uygun de¤ilim diyorum ama önceden demezdim k›r›l›rlar. (9.sar)

- Ailemden destek istedim. Genelde hiç istemezdim, bir sorunum oldu¤u zaman, flimdi
an›nda telefon aç›p destek bekliyorum ailemden. Bana yard›m etmelerini istiyorum ve eflimin
ailesinden bile bunu istedim. Onlar›n da bu olaylara dâhil olmas›n› istedim. Bu da benim
sürekli akl›mda kalan derslerden bir tanesiydi. Destekleyici çevre. ‹flte bir sorunum oldu¤u
zaman ailemi arad›m destek istedim çevredeki insanlardan eflimin ailesini arad›m. (18.sar)

Annelerin ifadelerinden çevrelerindeki akraba ve arkadafllar›na karfl› da davran›fllar›n›n
de¤iflti¤i görülüyor. Anne art›k çevresindeki kiflilere karfl› daha sakin ve daha anlay›fll›
oldu¤unu anlat›yor. Ayr›ca, çevresindeki kiflilerle daha iyi iletiflim içinde oldu¤unu,
istek ve düflüncelerini daha rahat ifade edebildi¤ini de belirtiyor.  Kendini daha rahat
ifade etmenin sonucunda da çocu¤unun ve kendi haklar›n› koruyabildi¤ini, eskiden
di¤er kifliler k›r›lmas›n diye söyleyemediklerini art›k daha kolay dile getirebildi¤ini
anlat›yor. 

Babadaki De¤ifliklik 

Dolayl› etkilerin bir bölümü de annelerin ifade etti¤i, babalar›n davran›fl ve tutum-
lar›nda olan de¤ifliklikleri içermektedir. Bunlar babalar›n Program’daki “çocu¤una” ve
“di¤er çocuklar›na”  karfl› “davran›fllar›“ ve “iliflkisindeki” de¤iflikliklik ile “efline karfl›
davran›fllar›ndaki de¤ifliklik”lerdir. ‘Tablo 16’ baban›n davran›fllar›ndaki de¤iflikli¤i özet-
lemektedir. 

Baban›n Program’daki Çocu¤a Davran›fl›ndaki De¤ifliklik

Anneler babalar›n Program’a kat›lan çocuklar›na “daha bilinçli davrand›klar›n›” ve
onlarla “daha çok vakit geçirdiklerini” ifade ediyor.  
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Tablo 16
Baban›n Davran›fl›nda De¤ifliklik

Çocu¤una karfl› daha bilinçli davran›yor

- Eskiden babam›z ba¤›r›yordu. Ba¤›r›yordu bazen de patak oluyordu. AÇEV’den sonra yok
art›k. ‹nan›lmaz güzel anlafl›yorlar. Onlar›n ikisi için de çok çok iyi oldu. (5.tür)

- Eflim çocuklar›n odas›na kap›y› t›klatmadan girerdi. Ben “Aflk›m, çocuklar›n biz nas›l bizim
odam›za girerken t›klatmalar›n› istiyorsak, biz de öyle yapmal›y›z” dedim. Sonra eflim e¤er
çocuk odas›n›n kap›s› kapal›ysa art›k t›kl›yor, t›klatarak girmeye bafllad›. (4.isv)

- O¤lana yani hemen vurmas› çok, k›zmas› çoktu. Baya¤› fark etti. Mesela o k›zsa da ben
o ekler var ya, özet ekler, onlar› götürüp okutuyordum özellikle, iflte ondan sonra bu hani
cezalar filan, daya¤›n zararlar› onlar› okutturdu¤um zaman, flimdi çok baya¤› fark etti.
Yani bu dayak olay› bitti. fiimdi art›k her bir fleyi konuflarak yapmaya çal›fl›yor. ‹yi oldu
baya¤›. (11.isv)

- Önceden çocu¤a seçene¤ini sunmuyordu ya da fikrini sormuyordu diyeyim. Ben daha biraz
konuflup isteyip istemedi¤ini sormas›n› istedim. Eminim ki o¤lum da mutlu olmufltur
babas›n›n onu zorla bir yere götürmedi¤inden. (8.bel)

- Eskiden hayat› iflti sadece gelir. Çocuklara ba¤›r›rd› falan bir gün ona çocuklara vurmaya
hakk›n yok dedim. Çocuklara önem vermezdi çocuk onlar nas›lsa. Benle ayn› çizgiye gelsin
istiyordum. Son zamanlarda onlarla bir fleyler al›p vermeye bafllad›, anlad›. Onlarla bir
büyük insana nas›l davran›yorsa öyle davranmaya bafllad›. Çocuklar›n herfleyleriyle ben
ilgileniyorum. Ama son zamanlarda onun da kat›ld›¤›n› görmeye bafllad›m. Onlara karfl›
bir yanl›fl yapt›¤›nda kötü oluyor bir sorumluluk hissediyor. (20.bah)

- fiurada flöyle konuflulmamas› laz›m, çocukla böyle konuflulmal› çocukla iflte flöyle yapmak
gerek. Ama tabii çocu¤un önünde de¤il. Etkisi bu oldu yani eflimi de ayd›nlatt›¤›m için pek
bir sorun olmad› yani. fiimdi tabii ki çok fark etti, anne e¤itim program› eflimle çocuklar›m
aras›nda çok fark oldu. Yani eflim çocuklar›m› yine çok sever ama nerde nas›l konuflaca¤›n›
ö¤rendi bence. (17.sar)
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Çocu¤uyla daha çok zaman geçiriyor, ilgileniyor

- Eflim için iyi oldu, oturup onlarla konufluyor, sohbet ediyor ayr› ayr› ilgileniyor. Önceden
o yoktu, s›rf ilgilenmeyi oyuncak al›p gelme diye düflünüyordu. Parka götürme diye
düflünüyordu. Böyle birebir karfl›l›kl› konuflmay› bilmiyordu onunla, onu ö¤rendi flükür. ‹flte
birlikte oyun oynuyorlar, çok az da olsa, çok böyle saatlerce de¤il de, az da olsa kaliteli
vakit geçiriyorlar. Birlikte resim yap›yorlar, sorduklar› sorular› geçifltirirdi, annenize sorun
derdi. Oturup izah ediyor, anlat›yor. Hikaye kitab› okuyor, en önemlisi o. Hayatta okumay›
sevmez eflim, gözlüklerini tak›yor, yavafl yavafl okuyor, çocuklar da güzel anl›yor. Bir sa-
¤›nda, biri solunda birlikte hikaye okuyorlar. Sonra eflim okuduktan sonra çocuklar ona
ayn›s›n› okuyor. Çok iyi bir ad›m. (18.tür)

- Hem ben söyledim, hem iflte okuduk hep beraber çocu¤umuzla daha çok ilgilenmemiz gerek-
ti¤ini, benim zaman›m olmad›¤› zaman senin ilgilenmen gerekti¤ini eflim de ondan o¤lumla
daha çok ilgilenmeye bafllad›. Eflim önceden iflte yorgun geldi¤i zaman iflte ben yataca¤›m
yorgunum diyebiliyordu ondan sonra demedi. O¤lum “Baba benimle d›flar› ç›kar m›s›n?
Benimle oynar m›s›n?” dedi¤i zaman eflim hemen onla d›flar›ya ç›kt› iflte d›flar›da oynaya-
bildiyse d›flar›da, içerde iflte yapabilecekleri fleyleri de iflte kâ¤›t oyunu gibi tavla gibi.  (2.isv) 

- Çocuklar›n çok yükü bendeydi iflin gerçe¤i, flimdi çocuklar›mla ders çal›fl›yor, k›z›mla falan
eflim ders çal›fl›yor. Benim eflim çocuklar› al›yordu gezdiriyordu, haftada bir gün dolafl-
t›r›yordu, ben bunun sadece babal›k görevi olmad›¤›n› ö¤rendim. Daha fazla mesela görevi
varm›fl. fiimdi oturuyor k›z›mla ders çal›fl›yor, çocuklar› y›k›yor. Mesela, çocu¤un enerjisini bo-
flaltmak gerekiyor; ben ona anlat›yordum çocu¤un enerjisini boflaltmas› laz›m diye, eflim art›k
daha s›k götürüyor d›flar›ya, al›yor götürüyor gezdiriyor filan. S›k›l›yor çocuk hep evde. (4.bel) 

- Eee çok çok etkiledi maflallah yani davran›fllarda çok de¤iflti. Maflallah flimdi oturuyor
çocuklarla da vakit geçiriyor. Çocuklara kitaplar, defterler al›yor, onlarla ilgilendi¤ini fark
ettiriyor. Ben Program’a kat›ld›ktan sonra oturmaya bafllad›, masal anlatt›. (15.bah)

- Çocuklarla çok fazla fley paylaflmazd›. ‹flten gelirdi otururdu geçerdi televizyonun
karfl›s›na iflte bir maç veya iflte kendine göre bir program dalar giderdi, fazla çocuklara
zaman ay›rmazd› ama flimdi gerekti¤i yerde televizyonu b›rak›p çocuklarla ilgilenebiliyor.
Önceleri yoktu bu. (2.sar)

De¤ifliklik yok

- Asl›nda baba ve çocuklar› aras›nda yok. Çünkü flöyle mesela ben orada gördü¤üm fleyleri
getirip eflimle konuflup anlatmaya müsait olmuyorum ama anlatmaya çal›flt›m iflte geldi
bir gün kâ¤›tlar› okudu dedi ki “E” dedi. “Burada onu yapma bunu yapma ben yapaca¤›z
biz o zaman yapaca¤›m›z fleyleri yazsalard› daha iyi olurdu” dedi. Fazla enterese olmad›
yani. (1.isv)

-Eflim ayn›. Ben verici olmay›, daha çok yumuflak olmay› belki ö¤rendim ama eflim ayn›.
Eflim bana bak›p bir fleyler ö¤renmiyor. (16.bel)
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Baban›n Program’daki Çocukla ‹liflkisindeki De¤ifliklik

Daha yak›n iliflki

- Çocuklarla arkadafl gibi art›k böyle. Çocuklarla yani baba öyle iflte böyle sert tav›r de¤il
de sevgiyle konuflarak, konuflma tavr› fark etti. Mesela çocuklar bile fark etti babam›z
de¤iflti diyor ona ben diyorum siz de de¤ifltiniz baban›za karfl› ondan diyorum baban›z
de¤iflti. Dertlefliyor onlarla. Onlar da sakin sakin art›k dinliyorlar, böyle aile ortam› daha
bir de¤iflik oldu. (9.tür)

- Yapt›¤› fleyleri babas›na daha çok göstermeye bafllad›; yapt›¤› resimler, yapt›¤›, yazd›¤›
yaz›lar›. Babas›yla daha bir dedi¤iniz gibi az önce paylafl›mc› oldu. fiimdi rahatça art›k
yapt›¤› her fleyi babas›na gösterir, bir problemi oldu¤unda onu rahatça babas›na anlat›r.
Bunda Program›n da pay› var. (4.isv) 

- Program’dan sonra k›zla böyle yapmal›s›n, k›zla böyle konuflmal›s›n anlatt›m. K›z›mla
eflim yani aralar›nda s›cak diyaloglar› bafllad› küçük aslan ve büyük aslan oldular flimdi,
kendileri koydular bunu kendileri oynuyorlar z›pl›yorlar flimdi o ç›kt›. fiimdi hofl bir fley yani
bu kendilerine bir yuva kurdular. Güzel. (1.bel)

- Çocuklar›n babalar›yla iliflkileri oldukça iyi. Babalar› iflte iken ikide bir babalar›n› soruyor-
lar. Onlar› arada bir restoranta götürür. Parka, çay bahçesine ve al›flverifle götürür. Prog-
ram’dan sonra de¤iflti. Ona çok yaln›z ç›kma diyordum. Çocuklar hep seni soruyor diyor-
dum. Yani bundan yararland›m. Ama 2–3 gece yaln›z ç›ksa sonra bizle ç›kard›. Ama bunu
bir düzene sokarak çok ç›kmamaya bafllad›. (18.bah)

- fiu anda istediklerini babas›ndan kendileri isteyebiliyor. O de¤iflikli¤imiz oldu oturup
konufltuk k›zlarla, babas› ile beraber baban›za söylenecek fleyleri siz kendiniz baban›za
ifade edin, baban›zla konuflun. O de¤iflikli¤imiz oldu flu anda kendi kendilerini ifade ede-
biliyorlar. (20.sar)

Zaten iyiydi, de¤ifliklik yok

- Yok, olmad› çünkü eflim iyi bir babayd› diyebilirim. (15.tür)

- ‹yi anlafl›rlar. Okuldan geldi¤inde babas›na anlat›r iflte okulda yaflad›klar›n›. ‹liflkileri iyi.
Öncesiyle ayn›. Onlarda bir de¤iflim yok. (3.isv)

- Eflim zaten çocuklar›yla ilgili birisi, yani o Program›n o kadar da etkisi olmad›. O¤lum
zaten okula giderken o Program›n ayn›s›n› yapt›. (19.bel)
- Onlar›n babalar›yla iliflkileri zaten iyiydi, o yüzden de¤iflen bir fley olmad› de¤iflen her fley
daha iyiye gitti. (2.bah)

- Yani zannetmiyorum, her zaman için babalar›yla olan iliflkileri çok iyi olmufltur. (13.sar)

De¤ifliklik olmad›

- Yok, ayn›, olmad›. (10.tür)
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- Bir de¤ifliklik yok.. Çocuklar için fazla bir zaman ay›ram›yor. (5.isv)

- Bence ayn›s›, bilmiyorum, çocuklarla. Çünkü beyim gitmedi ki bu Program’a, ben gittim.
(10.bel) 

- Eflim zaten bizle pek vakit geçirmez bizle d›flar› ç›kmaz evde oturdu¤unda da çocuklar›yla
alakas›z, konuflmuyor, pek bir paylafl›mlar› yok. (14.bah)

Çocuklar›na daha bilinçli davranmaya bafllayan ve onunla daha çok zaman geçirdi¤i
ifade edilen babalar›n çocuklar› ile daha yak›n bir iliflki içinde olduklar› belirtiliyor.
Baba-çocuk iliflkisindeki bu de¤iflikli¤in yan› s›ra, baz› anneler de baban›n çocukla
iliflkisinin zaten iyi oldu¤unu ya da bir de¤iflikli¤in olmad›¤›n› ifade etmifller.

Baban›n Program’a Kat›lmayan Çocu¤a Davran›fl›ndaki De¤ifliklik

Babalarla ilgili ifade edilen bir di¤er de¤ifliklik de babalar›n Program’a kat›lmayan
çocuklarla da “iliflkilerinde bir de¤ifliklik” oldu¤u do¤rultusunda.

Daha yak›n ve anlay›fll›

-Ergenlik döneminde bir çocu¤umuz var, sorunlu bir dönem geçiriyordu o dönem. Ona
karfl› daha anlay›fll› olmas›n› sa¤lad›m. (16.tür)

- K›z›m daha büyük oldu¤u için önceleri mesela k›z›m babas› ile daha resmi konuflurdu. Yani
fazla fikirlerini belki sormazd›. Art›k daha samimi sormaya bafll›yor. Soracak bir soru varsa da
bana sordu¤unda bana sordun ama bak diyorum bu konu baban› da ilgilendirir, babana da
sor. Soruyor ve görüyor ki ikisine de sormam gerek, ona da samimi davranmam gerek. (5.bel)

- Onda da dayak olay› vard›. O da biraz geçti çok flükür. Eskiden biraz o ters oldu¤u
zaman ben kocama “AÇEV” derdim, o hemen anlard›. fiimdi eflim daha anlay›fll› olmaya
bafllad›. Önceden en ufak bir fleyde hemen tokat olay› olurdu ama çok flükür o da geçti.
Bir de önceden bir fley isterken “K›z›m flunu getir, flunu yap.” derdi. fiimdi “K›z›m flunu
getirir misin? Annene yard›m eder misin", veya “K›z›m ben gidiyorum.” diyor. (19.sar) 

Baban›n Efline (Anneye) Davran›fl›ndaki De¤ifliklik

Babalar›n davran›fllar›ndaki de¤iflikliklerde; efllerine karfl› daha “anlay›fll› olduklar›”,
onlarla “gurur duyduklar›, fikirlerine önem verdikleri” ve “eflleri ile daha ilgili ve yak›n”
olduklar› ifade ediliyor.

Daha anlay›fll›, daha iyi iletiflim kuruyor

- Eflim beni daha iyi anlamaya bafllad›. Duygular›n› anlatmaya bafllad›. Çok fazla de¤il
ama kendini anlatam›yordu çok fazla duygular›n› d›fla getiremeyen bir insand›, özellikle
baz› problemlerde.  Ama flimdi anlat›yor. (4.tür)

- Eflim de¤iflti. Eskiden bana sadece ismimle seslenirdi. fiimdi umhüseyin (umhüseyin =
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Hüseyin'in annesi anlam›na geliyor) diyor, çocuklar›ma karfl› davran›fl›m› gördü. Böyle
oldu. (7.bah)

Efliyle gurur duyuyor, fikirlerine önem veriyor

- “Han›m Program sana yaram›fl” diyor. “Gittin kursa, çocuklar› da sen yetifltiriyorsun.
Sadece kendi çocuklar›n› de¤il” diyor, “sokaktakileri de yavafl yavafl e¤itimi vermeye
bafllad›n” diyor. O da gururlan›yor Gözünde daha de¤erli oldum. (13.tür)

- Eskiden çocuk yetifltirme biçimime de güvenirdi ama flu an daha da de¤iflik bu sefer o da
bana yard›m ediyor. Bana kat›l›yor çocuklar›n sorunlar›yla ilgileniyor. (16.bah)

Daha ilgili, daha yak›n

- Eskiden ailecek ç›kmam›z› sevmezdi. Yani hep çocuklarla ç›kard›k, ç›karsak ama program-
dan sonra benim rahatlad›¤›m› gördü herhalde, ikimiz ç›kal›m demeye bafllad›. ‹kimiz
ç›kal›m al›flverifl yapal›m otural›m. Konuflal›m ama ikimiz, hatta çocuklar s›k›ld› hep ikiniz
hep ikiniz. (17.bah) 

- Bazen bana hediye al›r sadece, de¤ifliklik var yok de¤il ama çok belirgin fleyler de¤il. Özel
günlerde hediye al›yor. (2.bah)

- Program’dan sonra da ayn› ama de¤iflmeye çal›fl›yor. Bana araba ald› en iyi model beni
çok düflünüyor. (20.bah)

Anneler babalardaki bu de¤iflikli¤i Program ile iliflkilendiriyorlar. Aralar›nda daha iyi
iletiflim oldu¤unu söylüyorlar. Anne, ayr›ca eflinin kendisiyle gurur duydu¤unu ve fikir-
lerine önem verdi¤ini de ifade ediyor. Baz› anneler ise, eflinin kendisiyle daha ilgili
oldu¤unu ve beraber daha çok zaman geçirdi¤ini de anlat›yorlar. 
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� Program De¤iflikli¤e Neden ve Nas›l Yol Aç›yor?

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 ger-
çeklefliyor? 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 ço-
cu¤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¤retmen-
le etkileflimi ve iletiflimi de de¤iflikli¤e önemli bir katk› yap›yor. Bunun yan›nda, anne-
nin Program’dan ö¤rendiklerinin ifline yarad›¤›n› gördü¤ü ya da uygularken olumlu so-
nuçlar ald›¤› zamanki duygu ve düflünceleri de de¤iflim sürecini getiriyor. Anne bu duy-
gu 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 yetiflti-
rilme yöntemleri ile Program’›n içeri¤ini karfl›laflt›r›yor. Benzerlikler ve farkl›l›klar Prog-
ram’› uygulamas›na, dolay›s› ile de¤iflimin yaflanmas›na önemli bir katk›da bulunuyor.

ZEP 
uygularkenki
deneyimler

Çocuk yetifltirme
tutumlar›n›n

karfl›laflt›r›lmas›
Grup 

sürecindeki
deneyimler

Ö¤retmenle
ilgili deneyimler

Uygulamalar
s›ras›nda ald›¤›

geribildirimler ve
destek

‹çerikle ilgili ve
uygulama
s›ras›nda

deneyimler

De¤iflim
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� Grup Süreci De¤iflime Nas›l Katk›da Bulunuyor?

Grup sürecinde anne kendini içinde bulundu¤u “gruba ait hissediyor”, “paylafl›mlar-
da 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 din-
ledi¤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› soru-
yorduk, 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 ken-
dini çok rahat ifade ediyordu. Hatas› olan hatas›n› görüyordu olmayan olmayan›n› anla-
t›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›yor-
sun 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 haf-
tadan sonra o ba¤ kuruldu zaten. (19.bel)

- En büyük dile¤im belki de bu Program’a kat›lmakt›, annelerle bir çok insanla ayn› ortam-
da 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, anlaya-
biliyorduk. 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 aile-
den 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› insan-
larla 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 program-
dan döner gibi de¤il. S›k›lm›yorduk çünkü. (17.bah)

- Grup toplant›s› olmas› çok faydal›. Annelerin konuflmas› faydal› oluyordu, çok da psikolo-
jik 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 söyleme-
den 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› sorun-
lar 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 kendi-
mi 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 et-
kiliyordu 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 diye-
biliyordum 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 diplo-
mas› 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›yor-
sun, 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›, baflka-
s›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 kur-
tulmaya 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 git-
mek 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” di-
yorsun. 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 cesaretleniyor-
dum, 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 konufluyor-
dum, 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 ilgilendir-
miyordur. Öyle de¤ildi, hepimiz hepimizi dinliyorduk. (12.bel)

- Yani hepimize ö¤retmenimiz bir söz veriyor, hepimiz fikrimizi anlat›yoruz, yani en az›n-
dan orada de¤er verildi¤ini hissediyorsun. (4.bel)

- Bizi dinliyordu hocam›z. Lezzetli bir sohbet, kaliteli zaman. Kimsenin dedikodusunu yap-
madan 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 düflündür-
meden gitmek… (15.sar)

Grup Yaflam›n›n Getirdikleri ‹le

- Çevre ediniyorsunuz, arkadafl. Herkes bir fleyler paylafl›yor iflte o ders esnas›nda iflte, geç-
miflten 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 birbi-
rimize. (1.tür)

- Orada havam de¤ifliyordu, nas›l diyeyim ev halinden ç›k›yorsun. Belli bir ortama gidiyor-
sun 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 oturu-
yorum 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› sos-
yalleflme 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 düflünen-
ler 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 nokta-
lar›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¤er-
lendiriyorlar. Grupta kendi söyleyemediklerinin, soramad›klar›n›n da dile getirildi¤ini
belirtiyorlar. Grup yaflant›s›ndaki paylafl›mlarda kad›n yaflad›¤› sorunlar›n sadece ken-
disine 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 psikolo-
jik destek sa¤lad›¤›n› anlat›yor. Ayr›ca, grupta farkl› bir ortama girerek baflka konular-
dan 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 uygula-
ma 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 sorum-
luluk ald›¤›n› düflünüyor. Tüm bunlar da annenin daha çok istekli olmas›n› sa¤l›yor.

� 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›laya-
biliyordum. 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›fl-
lar›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 yafla-
d›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›fl-
mam 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 güleryüz-
lüydü. 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 uygula-
mad›¤›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›r-
latt›, 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› hal-
leriyle. 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›kma-
y›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)

� 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 veri-
ci. 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 anah-
tar›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, bun-
dan 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. 

� ‹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 uygu-
lad›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¤ren-
dim. 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 bilmiyor-
duk. (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 büyü-
tene 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 güvenmi-
yor 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 düflü-
nüyorum, 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 görü-
yorsunuz 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› oluyor-
du. 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›yor-
dum 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› gerek-
ti¤ini, nas›l yaflanmas› gerekti¤ini, nelerin yap›labilmesi, gerekti¤ini asl›nda her fleyin bi-
lincindeyiz. 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›yor-
duk. 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›l-
d›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 gel-
di¤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 gös-
teriyor. 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 uygulu-
yor 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 yap-
mazd›m. Keflke iki çocu¤uma da hiç yapmasayd›m. Çok piflman›m. Çok piflman›m gerçek-
ten. Hani o¤luma çok yapt›m. Çok çok piflman›m. Çünkü her ufak fleyde çocuklar söylü-
yor. Anne sen bize çok çektirdin diyor. Derslerini yapamazlard› vururdum. fiunu yapa-
mazlard› 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 program-
lara 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 his-
settim. (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 kendi-
sindeki bu de¤iflimi daha çok destekleyecek farkl› duygular da yafl›yorlar. Ö¤rendikleri-
ni uygularken yanl›fllar›n› görüp düzeltti¤i için vicdan›n›n daha rahat oldu¤unu söylü-
yorlar. 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. 

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

Anneler Program’da edindikleri çocuk yetifltirme yöntemlerini kendi yetifltirilifl biçim-
leri 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, yap-
mad›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. Biz-
de bir kere büyüklerle sofraya oturmak hay›r, bende olmasa bile ben genel olarak söylü-
yorum. Önce büyükler oturacak kalkacak sonra. Oysa o sofralar ne kadar önemli, hep bir-
likte 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, uçu-
rumlar 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 tama-
men 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 konufltur-
mazlard›, 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¤rendikleri-
mizin hiçbirini ailemizde görmedik yani AÇEV’de ö¤rendi¤imiz flekilde çocuklar›m›za yan-
s›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¤ret-
meyeyim? (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 bilgiler-
den 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 söylü-
yorum. 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 ilgileneme-
di. Onlar›n hatalar›n› yapmamak istiyorum mesela ben de. Daha çok ilgileniyorum çocuk-
lar›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 çocuk-
lar›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 istiyo-
rum. 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 anne-
nin kendi ailesinde yaflad›klar›na benzer oldu¤unda ise verilen bilgilerin do¤rulu¤una
inan›yor ve uygulamay› benimsiyorlar. 

� 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 otur-
mufl 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 tepkiler-
den söylüyordu. “Daha önce böyle bir fleye çocuklara sinirleniyordun, daha çabuk k›z›yor-
dun, 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› istiyor-
du 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 dur-
mas›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” diyor-
du 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 bildi-
rimlerin 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, uygulu-
yor çocu¤un üstünde, çabuk k›zm›yor, sinirlenmiyor, ne kadar sab›rl›” derdi. Çok hofluna gidi-
yordu. 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 vur-
muyor 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› dövmü-
yorsun, 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 bili-
yorlard›. 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 zaman-
larda 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, konufl-
muyor. 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 git-
mem 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 sevindir-
di. 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 inana-
m›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 gezdir-
mezdin 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›yor-
dun, 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 ol-
dun 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 hisset-
tiriyor 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 geribil-
dirimler annenin bu Program’› uygulamaktaki kararl›¤›nda önemli bir rol oynuyor. Ge-
ribildirimler gerek eflten, gerek çevreden, gerekse çocuktan olsun ortak biçimde anne-
nin “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 çevresin-
dekiler 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.” çocuk-
la 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 baflarabiliyo-
rum 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 çocuk-
lar›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 sevini-
yorum, 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 önem-
liydi. Böyle önceden ilk zaman dalga gibi geçti de sonradan ciddiye al›nca çok yani et-
kilendim. (9.tür)

- Çevredekiler bendeki de¤ifliklikle ilgili geribildirimde bulundu¤unda kendime olan güve-
nim 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 hissedi-
yorum, 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 geribildirim-
ler 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›l-
mas›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 olmu-
yor, 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 res-
men 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›ka-
caks›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 yetiflti-
rilir 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› cofltura-
cak, 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 yaflaya-
ca¤›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 mükem-
mel 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 duygu-
lar›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›n-
validem 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 baka-
bilirim 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› zaman-
larda 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 gerçek-
ten 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 okuyan-
lar 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 olu-
yor. Mesela ben “A” diyorum, o “B” diyor. Çocuk arada kal›yor. Bu konuda çocuk çok et-
kileniyor 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 gelme-
mi, 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 oyna-
yal›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 genel-
de. 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 bura-
da ne yapt›ysam. ‹flte bugün bunu bunu flunu flunu, mesela anlat›yordum. Mesela televiz-
yonu 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 duyur-
madan 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, ken-
disinin 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 öncelik-
le. 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 tepki-
ler veriyordu. Daha mutlu oluyordu do¤rusunu ö¤renmifl olmaktan. (8.isv)

- ZEP’lerde çok yard›mc› oldu. Hani ben üçüne birden yetiflemiyordum. Eflim anlama-
d›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 gereki-
yormufl” diyordu. Bu konuda deste¤i oluyordu. (14.sar)

Çevre ve eflin anneye verdi¤i farkl› destekler var. Tabii ki destek gördü¤ü zaman anne-
ler Program’› uygulamakta çok daha istekli olacaklard›r. Ancak, baz› durumlarda anne-
ler 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 yap-
may›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, uyu-
yacaksan 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 engel-
liyorsun” 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¤›r-
mayay›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 bilmi-
yor 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 geliyor-
lar, 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 be-
nimle ilgilenemez ya da çocuklar›yla ilgilenemez. (13.sar)

� 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 “Tür-
kiye 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› etkile-
di¤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 ve-
riliyor. 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 kendi-
mi 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, okul-
da ne kadar baflar›l› olup olamayaca¤›n› gördüm. Türkçesine kesinlikle çok katk›da bulun-
du. 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› olu-
yor 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 elim-
den geleni yapmaya çal›fl›yorum, ö¤renebildi¤im kadar ö¤reniyorum. Tabii ki faydas› olu-
yor. 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› memleket-
ten, 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 zor-
lan›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, sohbe-
tinizi 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›l-
m›yorum art›k. ‹lk bafllarda hani “Niye geldim? Nerdeyim?” insan bir silkiniyor, sonra zaman-
la 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 her-
halde, 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› olu-
yorsun 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 iste-
di¤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 düflünmü-
yorsunuz, 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, çocuk-
lar›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 anlam-
da bize hitap ediyor evet, çünkü kendi kültürünü vermeye çal›fl›yorsun, zaten demek iste-
di¤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 diyo-
rum 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 her-
hangi bir ders olsun diye yapm›yorlar. ‹nsan vatan›na güvenmez mi? Öyle etkiler tabii et-
kilemez 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¤rendik-
lerim. (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 dedikleri-
ni. ‹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, mil-
let 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 çocuk-
lar›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 önem-
seniyor, 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 oku-
mayan 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 ilgilen-
mezler 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 gelme-
si, 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 biçi-
minin kendilerininkinden farkl› oldu¤unu, ama AÇEP’te verilen bilgilerin o ülkenin di-
siplin 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 imkan-
lar› s›n›rl›. Ço¤u kad›n da gelin olarak bulundu¤u ülkeye gitti¤ini, dil bilmedi¤ini ve ken-
disine 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 anla-
fl›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¤iti-
minin 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 hisset-
tirmesi. 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 sorumlu-
lu¤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 odak-
lan›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 Prog-
ram’›n hem çocuklar, hem anne-baba, hem de çocuk ve anne-baba iliflkisindeki de¤ifliklik-
leri 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 ka-
zanmaktad›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 belirt-
mifllerdir. 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¤ifl-
mesine, ö¤rendiklerini uygulamas›na yard›mc› olmaktad›r. Annelerin söylemlerinden al›n-
m›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 tamamla-
mak 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 göster-
mektedir. 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 geribil-
dirimler 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 geri-
bildirimler 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 sos-
yalleflmesine 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 gözlem-
lendi¤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 edi-
lecek 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 gel-
di¤inde her fleyi haz›r bulamayaca¤› endiflesi gibi. Suudi Arabistan’da ulafl›m› efl sa¤la-
yaca¤›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 onayla-
mad›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 geribildirim-
ler 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 önemse-
memelerinin baflka bir nedeni idi. Bunu da “Daha etkili fleyler elde edece¤im”, “Yarar-
lanaca¤›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 kim-
ler 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¤unluk-
la 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¤rendikleri-
ni 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¤i-
flikliklerin gerçekleflti¤ini gösterdi. Bunlar Program’›n hedefleri içinde olan do¤rudan et-
kiler idi. Bunun yan›nda Program’›n hedefleri içinde olmayan baz› de¤iflikliklerin de ger-
çekleflti¤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¤ren-
mesi, dikkatini daha iyi toplamas›, okuma-yazma ve hikaye anlatmas› gibi biliflsel bece-
riler 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 beceri-
lerindeki 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 duy-
gusu 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 olum-
lu 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  sürek-
li 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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- Mesela okul pikni¤i çok güzel bir fleydi orada herkes bir araya geldi. (14.isv)

- Arkadafllar›n› ça¤›r›yorum beraber oynas›n diye. Bunlar› yap›yorum sosyalleflsin diye. (8.sar)

Anneler çocuklar›n duygular›na daha çok önem verdi¤ini, bir fleyleri kendisinin
baflarmas›, kendine olan güveninin artmas› için çocu¤unu daha çok teflvik etti¤ini belir-
tiyor. Çocu¤a daha fazla sevgi göstermek, ona de¤er verdi¤ini hissettirmek de yap›lan-
lar aras›nda anlat›l›yor. 

- Kendini baflkas›n›n yerine koymak. Mesela kardeflini dövme, bazen çok yapar. ‹flte bak sen
küçük olsayd›n. O seni öyle tutsayd›, senin can›n yan›yordu, sen onun yerine koy dedi¤imde,
onun düflünmesine vesile oluyorum. (11.isv)

Anne çocu¤unun fiziksel geliflimini desteklemek için hamur, makas ve boyalarla oyna-
mas›na daha çok izin verdi¤ini belirtiyor. Büyük kas geliflimi için de evde ve d›flar›da
oynamas› için anne daha anlay›fll› davran›yor ve olanak yaratmaya çal›fl›yor. Çocu¤unun
beslenmesine daha fazla dikkat eden anneler de var.

- Hamur oyunlar› genelde evde mesela yapt›r›yorum hamur, onlar› daha çok kaslar› geliflsin
diye, spor, z›plar›z mesela oyunlar oynar›z. (1.tür)

- Parmak kaslar›n›n geliflmesi için eline makas vermeye bafllad›m, makas› nas›l tutaca¤›n›
gösterdim. (10.isv)

- Tahta ve tahta kalemi ald›m ellerini kullans›n diye. Hamur, kum eskiden çocuklar›m kuma
ç›kartmazd›m yasakt› istemezdim k›yafetinizle u¤raflamam diye. (19.bah)
- Makas veriyordum eline, yap›flt›r›c› veriyordum istedi¤ini yap, pullar veriyorum eline becerisi
geliflsin diye. (18.sar)

-Yemek aç›s›ndan mesela, bize bedensel aç›dan, iflte yemekler konusunda, bugün mesela bu¤-
day a¤›rl›kl› bir yemek yapt›n›z. ‹flte ertesi gün fasulye, bezelye. Dengeli beslensin diye. (3.sar)

Anne evde çocu¤una ö¤renme ortam› yaratt›¤›n› anlat›yor. Çocu¤una art›k daha çok kitap
okudu¤unu, daha çok e¤itici oyunlar oynad›¤›n› ve oyuncaklar ald›¤›n› söyleyen anneler var.

- Bulafl›k makinesini yerlefltiriyoruz, onu yaparken, e¤itildi¤ine inan›yorum. Çünkü çatallar›
ay›r›yor, kafl›klar› ay›r›yor. Kaç tabak koyacak, kaç kafl›k koyacak, kaç peçete koyacak. (11.tür)

- Pazara gittim flunu kadar ald›m, flu kadar k›r›ld› kaç tane kald›. Bu noktada çok pratik
yap›yoruz, o zihinsel noktada. Harflerle ç›kartma yani sesli oyunlar çok oynad›k iflte,
ç›kartt›¤›m elma sesinin son sesi “a”. Onunla kelimeler bulduk. Bilmece tarz›nda oyunlar, bir
de zeka oyunlar› ald›m. (4.tür)

- Kitap okuyordum, kitaptan baz› sorular soruyordum, beni dinleyip dinlemedi¤ini anlamak için veya
kafas›na girip girmedi¤ini anlamak için sorular soruyordum. Düflünmesini sa¤lad›m onun. (8.sar)
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Anneler çocuklar›na karfl› davran›fllar›n›n Program’›n etkisi ile de¤iflti¤ini belirtiyor.
Çocuklar› ile iliflkilerinde olumsuz disiplin yöntemlerini azaltt›klar›n› ifade ediyorlar.
Bunun yan›nda, karfl›l›kl› daha çok etkileflim içinde olduklar›n›, çocu¤a karfl› daha sakin
ve sab›rl› olduklar›n› ve çocuklar›n bir birey oldu¤unun fark›nda olduklar›n› belirtiyorlar.
Bütün bunlar çocukla anne aras›ndaki iliflkinin iyileflmesini ve yak›nlaflmas›n› sa¤l›yor.
Ayr›ca, geliflim konusunda bilinçlenen anneler olarak çocuklar›nda istedikleri davran›fl
de¤iflikliklerini de olumsuz disiplin yöntemleri ile de¤il de seçenek sunma, ortam haz›r-
lama ve s›n›rlar›n ve kurallar›n net oldu¤u yöntemleri kullanarak ve uygun ortamlar haz›r-
layarak gerçeklefltirdiklerini anlat›yorlar. Anneler çocukla daha çok zaman geçiriyor ve
daha tutarl› oluyorlar. Tabii bu de¤iflikliklerle anne çocu¤unu daha iyi anl›yor. Annenin
davran›fllar›ndaki de¤ifliklik çocu¤u ile yak›nlaflmas›n› ve onu bir insan olarak görmesini
ve de¤er vermesini de getiriyor. 

Annedeki çocukla ilgili de¤ifliklikler sadece annenin çocu¤una karfl› davran›fllar› ile k›s›tl›
kalm›yor. Anneler davran›fllar› kadar iliflkilerinin de de¤iflti¤ini belirtiyorlar. Çocuklar› ile
daha yak›n bir iliflki kurduklar›n›, bu iliflkide daha iyi bir iletiflime sahip olduklar›n› ve bu
iliflkinin de sakin ve uyumlu oldu¤unu belirtiyorlar. Annedeki bu de¤ifliklikler ise çocu¤un
sosyal-duygusal geliflimindeki ve aile içi iliflkilerdeki de¤iflikli¤i mümkün k›l›yor.

Annelerin çocuklar›na kaliteli bir etkileflim, geliflimlerini destekleyici bir ortam, sa¤l›k ve
emniyet sa¤lad›klar›nda onlar›n gelifliminde önemli bir de¤iflim yaratt›klar› görülüyor.
Guralnick (1997) de müdahale programlar›n›n amac›n›n, ebeveyn-çocuk aras›nda kaliteli
bir etkileflimin, destekleyen bir ortam›n ve çocuk için sa¤l›k ve emniyetin sa¤lanmas›
oldu¤unun alt›n› çiziyor. Ayn› zamanda, Program çerçevesinde anne Vygotsky’nin teri-
miyle çocu¤un “potansiyel geliflim alan›”n› destekledi¤inde çocu¤un geliflim düzeyinin
nas›l de¤iflti¤i ve üst düzeye ç›kt›¤› da görülüyor  (Aksu-Koç ve di¤erleri,1999).

Annelerin  ifadeleri çocuklardaki de¤iflimde kendilerinin de etkili oldu¤unu do¤ruluyor.
Program›n etkisinin ilk önce kendilerinde görüldü¤ünü, kendileri de¤iflti¤inde çocuk-
lar›n›n da de¤iflti¤ini ifade ediyorlar. 

- Ben de onu iyi anl›yorum, hem de o beni iyi anlamaya bafllad›. Belki benim onu daha iyi
anlamam sebebiyle... Çocu¤a ›l›ml› yaklafl›yorum ve sonuçta onun karfl›l›¤›n› da görüyorum.
(19.tür)

- Anneler e¤itiliyor daha çok burada. Normal davran›fllara giriyoruz, çocuklar da
normallefliyor. (18.tür)

- Ben konufltukça haliyle o da konufluyor. E¤er ben onunla konuflmazsam ona anlatmazsam,
o da bana anlatmaz. (12.isv)

- Ben bu ›l›ml› tavr› tak›n›p üzerimden bask›c› tavr› at›nca o da art›k böyle afl›r› davranm›yor.
(8.bel)

- Ben çocuklara iyi davrand›¤›mda onlar da bana yaklafl›yorlar. Eskiden ben sinirliyken bana
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bir fley söylemekten çekinirlerdi ama flu an öyle hissetmiyorum. (9.bah)

- Annesi de güler yüzlü, çocu¤um da, haliyle babaya yans›yor. Çevremi baya¤› etkiledi.
‹liflkimizi çok güzel yani olumlu yönde etkiledi. (8.sar)

Bu ifadeler, anneler taraf›ndan belirtilen Program›n çocuk üstündeki etkisinde kendi-
lerinin de katk›s›n› aç›kl›yor.

Anneler kendilerindeki de¤iflimin çocuklar› ile ilgili davran›fl ve tutumlar›n›n d›fl›nda kendi
bak›fl aç›lar›nda ve kendilerine dönük davran›fllar›nda da oldu¤unu ifade ediyor. Annenin
bak›fl aç›s›ndaki de¤ifliklikler,  belirli alanlardaki görüflünün de¤iflti¤i ancak bu de¤ifliklik-
lerin davran›fla dönüflmedi¤i ifadeleri kapsamaktad›r. Annenin görüfllerinin ve bak›fl
aç›s›n›n de¤iflti¤i önemli bir alan annelik anlay›fl›d›r; anneli¤in kendi yapt›¤›ndan farkl›
olmas› gerekti¤ini görmesidir. Ayr›ca, anneler ailenin e¤itimde önemli oldu¤unu ve anne
olarak daha bilinçli olduklar› görüflünü edindiklerini ifade ediyorlar. Bir kad›n olarak ken-
dini daha de¤erli hissetti¤ini, kendine daha çok güvendi¤ini de ekliyorlar. Çal›flmaya ve
okumaya devam etme isteklerini de dile getiriyorlar.   

Davran›fllar›ndaki de¤iflikliklerde de daha sosyallefltiklerini, kendilerine daha çok önem
verdiklerini, cesaretli ve özgüvenli olduklar›n› ve kendilerini de¤ifltirmek için çaba sarf
ettiklerini ifade ediyorlar.

Program›n amac› do¤rultusunda olmayan, dolay›s› ile beklenmedik, dolayl› etkiler hem
annelerde, hem de babalarda görülüyor. Anneler efli ile daha iyi iletiflim kurdu¤unu, ken-
disini daha rahat ifade etti¤ini ve efline daha çok zaman ay›rarak ona karfl› daha sab›rl› ve
rahat oldu¤unu belirtiyor. Annelerin davran›fllar›ndaki bu de¤ifliklik eflleri ile olan iliflkile-
rine de yans›yor. ‹liflkide iletiflimin daha iyi oldu¤u, özellikle çocuklar konusunda daha az
çat›flma ve tart›flma yaflad›klar›n› ve daha ba¤›ms›z hareket ettiklerini ifade ediyorlar.
Dolayl› etkiler olarak annelerin Program’a kat›lmayan çocuklar› ile de ö¤rendiklerini
uygulad›klar› ve onlarla da daha yak›n bir iliflkileri oldu¤u görülüyor. 

Annelerin çevreleri ile iliflkilerinde daha sakin, anlay›fll› oldu¤u, kendilerini de daha rahat
ifade etti¤i belirtiliyor. Annelerin çevreleri ile ilgili iliflkilerindeki de¤ifliklik bununla k›s›tl›
kalm›yor. Annelerin Program’dan ö¤rendiklerini çevresindekilere de anlatt›¤›n›, onlara
da¤›t›lan bilgi eklerinden fotokopi çektirdi¤ini, bazen de onlar›n sorunlar›na çözümler
üretebildi¤ini ifade ediyor. Burada annenin Program’da ö¤rendiklerini özümseyip trans-
fer edebildi¤i, di¤er kiflilerle ve farkl› durumlarda da uygulayabildi¤i anlafl›l›yor. Anne
çevresi ile bildiklerini paylaflt›¤›n› söylüyor.

- Bir arkadafl›m var, çocu¤unu çok dövüyor, ba¤›r›yordu. “Neden yap›yorsun?”, ald›m
konufltum onunla. Sonra o da “Do¤ru diyorsun” dedi. (13.tür)

- Bazen flöyle bir fley oluyor çevremdeki komflular, arkadafllarla paylaflt›¤›m oluyor. Hani gün
oluyor ortamlarda oturmalar›m›zda çocu¤una yaklafl›m›n› görüyorum. Ona o anda müda-
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hale edip “Böyle yapma” diyorum “fiunu yap, konufl, seçenek sun”; hani bu tarz onlara o
flekilde paylaflt›¤›m oluyor. (8.bel)

- Çocuklar›na sinirlenen annelerle konuflup anlat›yorum. (5.bah)

Baz› durumlarda da anne ö¤rendikleriyle arkadafllar›n›n sorunlar›na da çözüm üretebildi¤ini
de belirtiyor:

-Örne¤in alt›na kaç›rma problemi bir arkadafl›m bundan çok çekiyordu. Ben ona anlatt›m.
Yapmas› gerekenleri söyledim. (18.bah)  

- Birinci s›n›ftan ikinci s›n›fa geçen arkadafl›m mesela hemen sorun yaflam›fl çocu¤uyla. Sen
bilirsin diyerekten beni arad›. Dan›flt›.  Faydas›n› da gördü arkadafl. (9.sar)

- Yukar›daki komflum var. K›z› gelmiflti gezmeye. Torunu a¤z›na bilye alm›fl. Ne yapaca¤›z
dedi. Daha ben atmam›fl›m gereken kâ¤›tlar›m›, iptal etmemiflim yani. Bazen gözden geçiri-
yorum daha iyi kafamda kals›n diye. Ç›kard›k çocuktan böyle midesinden. (4.sar)

Annenin çocu¤un geliflimini desteklemek için yapt›klar› ve çevresindeki kiflilerle
Program’› uygulamas›  annedeki de¤iflimin önemli sonuçlar›ndand›r. 

Anneler efllerinde de hem kendileri ile ilgili, hem de Program’a kat›lan ve kat›lmayan
çocuklarla ilgili de¤ifliklikler oldu¤unu ifade ediyor. Program›n babalar› amaçlamad›¤›
düflünüldü¤ünde bu de¤iflikliklerin de dolayl› etkiler oldu¤u görülüyor.  Babalar›n hem
Program’a kat›lan, hem de kat›lmayan çocu¤u ile daha yak›n bir iliflkiye girdi¤i ifade
ediliyor. Anneler babalar›n Program’a kat›lan çocu¤u ile daha çok zaman geçirdi¤ini ve
ona karfl› daha bilinçli hareket etti¤ini de belirtiyor. Benzer flekilde,  efllerinin kendileri ile
iliflkilerinde de daha ilgili, yak›n olduklar›n› ve daha iyi iletiflim kurduklar›n› ifade ediyor-
lar. Ayr›ca, efllerinin kendileriyle gurur duydu¤unu da söylüyorlar. Babalar›n de¤ifliminde
annelerin etkisi gene onlar›n söylemlerinde aç›kl›kla görülüyor. 

- Ama eflimi ben çok empoze ediyorum. Yani çocuklar›n ile zaman geçirmen gerekiyor, 10
dakika da olsa, dinleyerek zaman geçirmen gerekti¤ini, seninle konufltuklar› zaman duy-
masan bile, evet, h›, hay›r gibi en az›ndan böyle bir tepki verip de onlar› dinledi¤ini dile getir-
men gerekti¤ini söylüyorum. O da art›k o flekilde yap›yor. Önceden çok önemsemiyordu.
Yani, “duymuyordum” diyordu, “televizyona dald›m” diyordu. Ama flimdi öyle de¤il. (20.tür) 

- Eflimle daha çok ben diliyle, daha çok eflimle konuflarak, kursta yap›lanlar› anlatarak. Bir de
verilen kitapç›klar› o da okudu sa¤olsun. Orada okuduklar›ndan da etkilendi. (13.tür)

- Eflim çocuklarla bir fley paylaflmas›n› bilmiyor zannedersem. O yüzden onlarla bir fley
paylaflam›yor. Ama biraz de¤iflti, benim de¤iflmemle beraber. fiimdi mesela okuldan
geldi¤inde onun duygular›n› soruyor, okulda neler yaflad›¤›n›. Arkadafllar›yla bir problemi
oldu¤unda en az›ndan ona soruyor art›k niye böyle oldu¤unu, nas›l hissetti¤ini. Bu konuda
bir ilerleme oldu. (20.isv)
- Her hafta ben AÇEV’de ne ö¤rendiysem eflime gelip o teksirleri okuyordum. Beni çok et-
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kileyen fleyleri iflte hani gelip eflimle paylaflt›¤›m zaman flöyle yapal›m böyle yapal›m, beraber
kararlar al›yorduk zaten daha önce, sonras›nda da uyguluyorduk. (15.isv)

- Eflim olarak bir kere Açev’de ö¤rendiklerimi eflime çok söylemeye bafllad›m, ona çok
yans›tmaya bafllad›m. Böyle yapal›m flöyle yapal›m, bak bunu yanl›fl yap›yormufluz, bak
bunda hatal›ym›fl›z. Böyle tepkilerim oldu.(8.bel)

- Birlikte ç›k›yoruz art›k d›flar›. Yani bizden yemek esirgemezdi fakat ona diyordum ki bize
sadece erzak laz›m de¤il. Bizim senle oturmaya konuflmaya, bilgi al›flveriflinde bulunmaya,
sevgine, ilgine de ihtiyac›m›z var. Maflallah flimdi oturuyor çocuklarla da vakit geçiriyor.
Çocuklara kitaplar defterler al›yor, onlarla ilgilendi¤ini fark ettiriyor. Eflim yapmazd› bunu
(hikaye okumay›) ama… Ben Program’a kat›ld›ktan sonra oturmaya bafllad› masal anlatt›. .
Çabuk bir fleyleri de¤ifltirmeye çal›fl›yor. (15.bah) 

- Ne ders gördüysek hep gelirim paylafl›r›m eflimle. Bu konuda bugün çal›flt›k, bunlar› yazd›k
diye. Yazard›m bazen ben, ço¤unlu¤unu yazard›m ifllediklerimizin. Eflime zaten her fleyi
anlat›yordum, çocuklara karfl› sinirliydi diye. Ek getiriyordum eve. Ayriyeten iflledi¤imiz
konuyu yetiflebildi¤im kadar yaz›yordum eflime getirmek için. (5.sar)

Annelerin ifadeleri babadaki de¤iflikliklerin öncelikle annenin onunla olan paylafl›mlar› ve
uygulamalar› sonucunda gerçekleflmifl oldu¤una iflaret ediyor. Anne ö¤rendiklerini efliyle
uygulad›kça ve ö¤rendiklerini efline anlatt›kça eflinin de de¤iflmesini sa¤lam›fl. Bunun
yan› s›ra Program’da da¤›t›lan eklerin de bu de¤iflimde katk›s› oldu¤u söylenebilir. 

Gerek çocukta, gerek babada de¤iflikli¤in gerçekleflmesinde annenin kilit kifli oldu¤u bul-
gularda çok aç›k. De¤iflim sürecinde ya anne de¤ifliyor, çocuk ve babay› de¤ifltiriyor ya
da gene anne Program›n gere¤i olan (ZEP gibi) uygulamalar› yaparak  etkiyi sa¤l›yor.
E¤er de¤iflimde kilit kifli anne ise ne oluyor ya da nas›l oluyor da anne de¤ifliyor?

Annedeki de¤iflimi sa¤layan en önemli etken annelerin kat›ld›¤› grubun süreci. Grup
sürecinin çeflitli etkileri oluyor. Anneler düzenli kat›ld›klar› gruba karfl› bir aidiyet hissedi-
yor ve o grubun bir tak›m oldu¤unu, art›k bir “AÇEV annesi” olduklar›n› düflünüyorlar.
Bunu yaratan da annelerin bu grupta arkadafll›klar edinmelerinin yan› s›ra gruptakilerle
aralar›nda ortak yönlerinin olmas›; dolay›s› ile de birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri.
Grup süreci annelerin dertlerini paylaflt›¤›, konuflmad›¤› konular› konufltu¤u, böylece de
rahatlad›¤› ve psikolojik olarak destek ald›¤› bir ortam oluyor. Annelerin grup sürecini
“rahatlad›m ve psikolojik destek ald›m” fleklinde tan›mlamas›nda o süreçte paylafl›m›n
olmas› ve annenin bu paylafl›mlar sonucu do¤ruyu bulmas›n›n önemli bir etkisi var.
Anneler di¤er grup üyeleri ile konuflmalar›nda sorunlar›na çözüm bulduklar›n› ve kulla-
nabilecekleri örnekler duyduklar›n› belirtiyorlar. Hatta duyduklar› örnekleri daha sonra
kulland›klar›n› ve bazen de “o yap›yorsa ben neden yapmayay›m” düflüncesi ile yeni
yöntemler ve davran›fllar edindiklerini belirtiyorlar. Grupta birinin soramad›¤›n›
baflkas›n›n sordu¤unu, bu flekilde birbirlerini fark›nda olmadan desteklediklerini de belir-
tiyorlar. Bu de¤iflimde annelerin grupta birbirlerini duyduklar›nda yaln›z olmad›klar›n›
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görmeleri, benzer sorunlar›n baflkas›nda da oldu¤unu duymas› annelere umut veriyor;
de¤iflmek için bir f›rsatlar› oldu¤unu anl›yorlar. Ayn› zamanda da daha çok paylafl›ma
aç›k olma-lar›n› sa¤l›yor. Yalom (2002) ço¤u insan›n yaln›z kendisinin sorunlu oldu¤una
inand›¤›n›, ancak grupta di¤er kiflilerin de kendisininkine benzer sorunlar yaflad›¤›n›
duydu¤unda yaln›z olmad›¤›n› anlayarak daha fazla duygular›n› paylaflt›¤›n› ifade
etmifltir. Ayr›ca, anne-lerin grup sürecinde kendileri ile ilgili görüflleri ve hislerinde de bir
de¤ifliklik olu-yor. Anneler grupta eflit muamele gördükleri, fikirleri dinlendi¤i ve önem-
sendi¤i için kendilerini de¤erli olarak görmeye bafll›yorlar. Grup deste¤inin ve grup
taraf›ndan kabul-lenilmenin de de¤iflimin sa¤lanmas›nda önemli oldu¤u belirtiliyor
(Yalom, 2002). Anne-ler bir gruba ait oldu¤u ve çocu¤una faydal› oldu¤u düflüncesinin
kendisine bir ifle yarad›¤›n› hissettirdi¤ini ifade ediyor. Grup süreci onlar› ayn› zamanda
sosyal bir çevre-nin içine de sokuyor. Bir toplulu¤un içinde bir fleyler paylafl›yor, arkadafl
ediniyor ve uy-gun davran›fllar› ö¤reniyorlar. 

Anneler grupta verilen bilgilerin gerçekten do¤ru oldu¤una inand›klar›n›, bu nedenle de
de¤iflmek istediklerini ifade ediyor. Ka¤›tç›bafl›’n›n (2008) da belirtti¤i gibi “benimseme”
yoluyla grupta anlat›lanlar› kendine mal eden anne do¤ru bildi¤i fleyi yapabilmek için
de¤iflmeyi istemektedir.

Program’›n grupta uygulan›fl biçiminin de annelerdeki de¤iflikli¤e katk›s› oldu¤u görülü-
yor. Lewin (1958) ve Bennett (1955) yapt›klar› araflt›rmalar›n sonucunda grup orta-
m›nda üyelerin tümünün kat›l›m›yla gerçekleflen bir tart›flma ortam›n›n grup karar›n›n
oluflmas›nda etkili oldu¤unu, bunun da üyelerdeki tutum de¤iflikli¤ini destekledi¤ini
ifade etmifllerdir. Program s›ras›nda kararlar›n grup tart›flmas› sonucunda al›nmas›n›n ve
ö¤retmene ba¤l› kalmamas›n›n önemi de anneler taraf›ndan dile getirilmifltir. 

- Bizi dinliyordu hocam›z. Kendimizden örnekler veriyordu zaman zaman. Fikirlerimizi ortaya
koyuyordu, konufluyorduk. Hem ders yap›p hem konufluyorduk. Hem sohbet bab›nda oluyor-
du. S›k›c› böyle sus pus bir ders de¤il. Lezzetli bir sohbet, kaliteli zaman. Yani oradaki ortam
olmasayd›, seminer fleklinde bir hoca geldi konufltu konufltu gitti, bu bana hiçbir fley ifade
etmezdi aç›kças›. Yani konuflup konuflup gidersem o konu bende kal›r. Do¤ru mu? Ben öyle
düflünüyorum en az›ndan. Ben de konuflaca¤›m, ben de fikir üretece¤im, ben de
düflünece¤im. Bir tek konuflup düflündürmeden gitmek... (15.sar)

Ancak bu demokratik grup düzeninin alg›lan›fl›nda kültürleraras› farkl›l›klar da olabilir, li-
derin yetkeci davran›fl göstermesinin beklendi¤i kültürlerde farkl› sonuçlar ç›kabilir
(Ka¤›tç›bafl›, 2008). ‹sviçre’de iki anne ö¤retmenin baz› sorular› gruba sordu¤unu ve
kendisinin tek ve do¤ru cevab› vermedi¤inden flikayetçi olmufllard›. Bu çerçeveden
bak›ld›¤›nda ‹sviçre’deki annelerin lidere yönelik elefltirileri de anlam kazanabilir. 

Gruptaki ö¤retmen de Program’› uygulama biçimi, kiflili¤i ve örnek olmas› ile grup
sürecinin etkili olmas›n›,  annelerin edindikleri bilgileri kullanmas›n›, dolay›s› ile de¤iflimi
sa¤l›yor. Ö¤retmenin kiflili¤i do¤rultusunda yaratt›¤› s›cak iliflki, samimiyet, annelere
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vakit ay›rmas› ve iyi bir diyalog kurmas› annelerin hem gruba devamlar›n›, hem de grup-
ta paylafl›lanlar› daha iyi benimsemelerine katk› yap›yor. Ö¤retmenin bilgili, deneyimli
olmas›, sorulara cevap verebilmesi annelerin ö¤rendikleri bilgilere güvenmelerini
sa¤l›yor. Ö¤retmen “örnek” bir insan ya da anne olarak görüldü¤ünde anneler
ö¤retmene daha çok de¤er veriyorlar. Ka¤›tç›bafl›’n›n (2008) da bahsetti¤i gibi bir grup-
ta kat›l›mc›lar›n sayg›n ve kendilerinden daha üstün gördükleri kiflilerden gelen sosyal
etkiye uyma davran›fl› daha fazlad›r. Bu da annelerin ö¤retmenle kurduklar› yak›n iliflkide
de¤iflime haz›r olmalar›n›n bir nedeni olarak aç›klanabilir. Annelerin ifadelerinden de
anlafl›ld›¤› gibi ö¤retmen grup sürecinin etkisini azaltma ya da ço¤altmada, dolay›s›yla
da annedeki de¤iflimin gerçekleflmesinde önemli rol oynuyor.       

Annelerin Zihinsel E¤itim Program›’n› uygulamas›n›n onlar›n üstünde etkili oldu¤u
görülüyor. Anneler, ZEP’leri uygularken belirli bir sorumluluk ald›klar›n›, çocuklar›na fay-
dal› olman›n, bir fleyler vermenin kendilerini gururland›rd›¤›n› ve çocu¤una katk›da bulun-
du¤unu hissetti¤ini belirtiyorlar. Ayr›ca, anneler ZEP’leri çocuklar› ile yaparken çocu¤unu
daha iyi tan›d›¤›n› ve ZEP’lerin kendisine çocu¤u ile ilgili uyguluyabilece¤i yeni yöntemler
ö¤retti¤ini de ifade ediyorlar. Bu süreçte çocu¤un olumlu de¤iflimi ve annesini ö¤retmen
gibi görmesi, annenin güvenini artt›r›yor ve “bilgi verebiliyorum” hissi yarat›yor. ZEP
konular›n›n okulöncesi kuruma giden çocuklar›n ö¤rendikleriyle benzer olmas› da Prog-
ram’a duyulan inanc› pekifltiriyor.

Annelerin Program’dan yeni bilgiler al›yor olmas› Program’›n benimsenmesinde, dolay›s›
ile uygulanmas›nda etkili oluyor. Yalom’un (2002) da dikkat çekti¤i gibi grupta annelerin,
kendilerini eksik hissettikleri konularda bilgi aktarmak ve aç›klama yapmak önemlidir.
Annelerin bu bilgileri uygularken sorunlar›n çözüldü¤ünü bire bir yaflamas›, yeni bilgiler
sayesinde yanl›fllar›, do¤rular› ve eksikleri görmesi de onlara Program’›n ifle yarad›¤›n› gös-
teriyor. Program’›n uygulanmas›n› çok kolay bulduklar›n› ve onlara uygulama flans›
yaratt›¤›n› da ifade ediyorlar. ‹fle yarad›¤›n› gördükçe uygulamay› artt›racaklar›n› varsay-
mak uygun olur. Uygulad›kça ifle yarad›¤›n› ve etkili oldu¤unu gören anneler art›k kendi-
lerinin vicdanlar›n›n rahat oldu¤unu çünkü do¤ru fleyler yapt›klar›n› gördüklerini dile
getiriyorlar. Ayn› zamanda kendilerini Program’a girdikleri için flansl› hissettiklerini ve
desteklendiklerini düflündüklerini de  ifade ediyorlar. 

Program’›n anneler taraf›ndan benimsenmesinde onlar›n kendi yetifltirilme yöntemleri ile
Program’dan ö¤rendikleri yetifltirme yöntemlerinin karfl›laflt›r›lmas› önemli bir yer tutu-
yor. Anneler e¤er kendi yetifltirilme yöntemlerinden memnun de¤illerse de¤iflmek istiyor-
lar ve kendi ailelerinin yapt›klar›n› yapmak istemiyorlar. Program bu anneler için bir f›rsat
oluyor ve uygulamaya daha çok yatk›n oluyorlar. Bir annenin “Ben çocu¤umu ailem gibi
yetifltirmek istemedim. Ben hep destekleyen bir aile olarak çocu¤umu yetifltirmek iste-
dim” ifadesi bunu gayet aç›k olarak belirtiyor. Baz› anneler de kendi yetifltirilifl biçim-
lerinden memnun olduklar›n›, Program›n da kendi yetifltirilifl biçimleri ile benzer oldu¤u
için bu Program’› uygulamay› daha çok benimsediklerini belirtiyor. “Kendi ailemle bu
program aras›nda benzerlikler var. O yüzden bu Program’› daha çok uyguluyorum.“
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Annelerin Program’a bafllarken ald›klar› geribildirimler gibi Program s›ras›nda da ald›klar›
geribildirimler annelerin uygulamalar›nda önemli oluyor. Anneler Program s›ras›nda hem
olumlu, hem de olumsuz geribildirimler al›yorlar. Bu geribildirimleri de efllerinden, çocuk-
lar›ndan ve çevreden al›yorlar. Olumlu geribildirimler farkl› kiflilerden de olsa benzer içerik-
te oluyor. geribildirimler annenin de¤iflti¤i, bilinçli oldu¤u, çocu¤una ve efline farkl› dav-
rand›¤›, çocu¤un da olumlu bir biçimde de¤iflti¤i do¤rultusunda. Çocuklar›n annelerine
verdikleri geribildirimler de eflin ve çevrenin dediklerini do¤rular biçimde. Onlar da anne-
lerinin de¤iflti¤i, kendileri için bir fley yapt›¤› ve daha bilgili oldu¤u do¤rultusunda geri-
bildirimler veriyorlar. Tabii ki olumlu geribildirimler anneyi uygulamalar›nda yüreklendiri-
yor, heveslendiriyor, kendisiyle gurur duymas›n› sa¤l›yor ve en önemlisi do¤ru yolday›m
dedirtiyor.

Eflten ve çevreden gelen olumsuz geribildirimler ise annelerin bu Program’a kat›lm›fl ol-
mas›n› onaylamayan ve gereksiz bulan içerikte oluyor. Çocuklar ise annelerindeki de¤i-
fliklikten mutlu olmad›klar›n› belirtiyorlar. Ancak, Program’›n bafl›nda da oldu¤u gibi an-
neler bu olumsuz geribildirimlerden etkilenmediklerini dile getiriyorlar. Bunun nedeni de
Program bafl›nda verdikleri nedenlerle ayn›; bunlar› “karar›mdan vazgeçmem, çocu¤um
için iyi bir fley yap›yorum” fleklinde ifade ediyorlar. 

Geribildirimler kadar annenin çevreden ve eflten ald›¤› destek de Program’› uygula-
mas›nda etkili oluyor. Anneler eflten ifllevsel destek olarak ulafl›m ve çocuk bak›m› konu-
sunda destek al›yor. Çevreden de ayn› içerikte destek geliyor. Efller annelere desteklerini
onlar›n Program’la ilgili anlatt›klar›n› dinleme, ilgilenme ve annelerin uygulamalar›na
destek olmak fleklinde gösteriyor. Çevre ise annenin Program’a kat›lmas›n› desteklerken
uygulamalar›na da ortam haz›rl›yor. Bu destekler annenin Program’a kat›l›m›n› ve uygu-
lamas›n› kolaylaflt›r›yor (Guralnick, 1997). Bununla beraber, destek almad›¤›n› belirten
anneler de var. Ancak, onlar Program’a devam ederek destek almadan da Program’›n
uygulanabilece¤ini gösteriyorlar. Destek almadan da Program’a devam edebilmenin
mümkün oldu¤u olgusunu bu Program’a kat›lanlar›n özelliklerini göz önüne alarak
de¤erlendirmek gerek. E¤er o özellikler tafl›n›yorsa yaflanan tüm olumsuzluklara ra¤men
Program’a devam etmek olas› olabiliyor.

Annelerin Program’la ilgili düflüncelerinin de ö¤rendiklerini uygulamalar›nda etkili oldu-
¤u düflünülmelidir. Program›n çeflitli araflt›rmalarla ve bilgi ekleri ile desteklenmifl olmas›
program›n güvenilir olmas›n› sa¤layan önemli bir etken olarak anlat›l›yor. Ayr›ca AÇEV’e
kurum olarak duyulan güven annenin Program’a da güven duymas›n› sa¤l›yor. Bunlar›n
yan› s›ra, anneler farkl› kaynaklardan bilgilerin Program’la benzer oldu¤unu görünce
Program’a daha çok inan›yor. Özellikle Belçika ve ‹sviçre’de çocu¤un gitti¤i okulöncesi
e¤itim kurumunda ö¤rendiklerinin ZEP’lerle benzer olmas› annelerin daha kolay ikna
olmas›n› sa¤l›yor.

- Bir de bunun çok araflt›r›l›p da böyle do¤ru oldu¤unu hemen alg›layabiliyordum, kabul edi-
yorum hemen. AÇEV’de ZEP’ler ö¤retmenin anlatt›klar› bir araflt›rma sonucunda yap›lm›fl.
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Bunun bilincindeyim,  yani ö¤retmen söylüyor da acaba nereye kadar do¤ru gibi asla bir fley
yok. Kesin ve net. Do¤rudur. (5.tür)

Program’›n etkileri ülkelere göre önemli bir de¤ifliklik göstermiyor. Ülkeler aras›nda
görülen farkl›l›klar›n temelde “Program’›n uygulanma ortam›n›n” ve “annelerin ev ve
yaflam flartlar›ndan” kaynakland›¤› söylenebilir. ‹sviçre’deki grup toplant›lar›n›n halka
aç›k bir yerde yap›lm›fl olmas› s›n›rlar›n ihlal edilebilmesi ve annelerin dikkatlerini toplaya-
mamas› gibi nedenlerle grup sürecini olumsuz flekilde etkilemifl olabilir. Belçika ve
Bahreyn’de annelerin ço¤unlu¤u genifl aile ile beraber yaflad›¤›n›, dolay›s› ile uygula-
malarda zorluk yaflad›¤›n› ifade etmifllerdir. Evdeki zor flartlardan dolay› Belçika’daki an-
neler için grup toplant›lar›n›n sosyal destek oluflturdu¤u, Bahreyn’deki anneler için ise
streslerini azaltmakta etkili oldu¤u ifade ediliyor. 

Da¤›t›lan eklerin ve ev postalar›n›n ise en çok Suudi Arabistan’da önemli oldu¤u anla-
fl›l›yor. Buradaki anneler da¤›t›lan ekleri saklad›klar›n› ve zaman zaman tekrar okuduk-
lar›n› belirtiyor. Di¤er ülkelerdeki anneler çocuk e¤itimi ve geliflimiyle ilgili kitap okuduk-
lar›ndan bahsederken Suudi Arabistan’daki annelerin bu kitaplara ulaflma imkanlar›n›n
s›n›rl› olmas› eklerin önemini artt›r›yor olabilir. 

Program’›n yurt d›fl› ile birebir ilgili etkisi ayr›ca araflt›r›ld›¤›nda anneler Program’›n bildik-
leri bir dilde olmas›n›n kat›l›m› kolaylaflt›rd›¤›n› söylüyor. Ayr›ca, çocuklar›n›n Türkçe bil-
gisinin de pekiflti¤ini ifade ediyorlar. Avrupa’da yaflayan anneler Program’›n, çocuklar›n›n
o ülkeye uyum sa¤lamalar› için önemli olan yöntemleri de ö¤retti¤ini belirtiyor. Grup
toplant›lar›n›n bir sosyalleflme arac› olmas› yurt d›fl›nda yaflayan anneler için daha da
önemli oluyor. Program özellikle Belçika ve Suudi Arabistan’daki annelere sosyal destek
sa¤l›yor çünkü buradaki anneler bulunduklar› ülkenin dilini bilmediklerini, ya yaln›z ya da
genifl aile ile iç içe olduklar›n› ve bu yüzden s›k›nt› çektiklerini ifade ediyorlar. Program’›n
Türkiye’de gelifltirilmifl olmas›n›n kat›l›m› kolaylaflt›rd›¤›n› baz› anneler belirtirken, baz›lar›
da kolaylaflt›rmad›¤›n› söylüyorlar. Kolaylaflt›rmad›¤›n› düflünenler içeri¤in Program’›n
nereden geldi¤ine göre de¤iflmeyece¤ini belirtiyorlar. Anneler, kendi ülkelerinden bir
Program’›n yurt d›fl›nda uygulanmas›n› onlar için bir gurur kayna¤› olarak görürken,
baz›lar› da ülkelerinin onlar› unutmad›¤›n› düflünerek mutluluklar›n› dile getiriyorlar. 

Annelerin de¤ifliminde etkili olan nedenleri tart›flt›ktan sonra onlar›n bu süreçte neler
yaflad›klar›yla ilgili söylemleri, de¤iflimin nas›l oldu¤u ile ilgili önemli bilgi verecektir.
Anneler ö¤rendiklerini uygulaman›n bafllarda zor olsa da sonralar› kolaylaflt›¤›n› belirti-
yorlar. O ana kadar uygulad›¤› yöntemlerin, al›flkanl›klar›n de¤iflmesinin zaman ald›¤›n›
ve yeni yöntemleri uygulaman›n çaba gerektirdi¤ini vurguluyorlar. Özellikle çocukla iliflki
kurman›n ve olumsuz disiplin yöntemlerini azaltman›n anneyi zorlad›¤› anlafl›l›yor. Ancak
anne bu süreçte istekli ve sab›rl› oldu¤unu, bu nedenle de baflar›ya ulaflt›¤›n› anlat›yor.

- ‹lk baflta uygularken zorluk çektim. Konuflmak beni yoruyordu anlatmak, izah etmek.
(18.tür)
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- Evet zorluk çektim, belli bir 6 yafl 6 y›l gibi bir zaman var ve o zaman› de¤ifltirmek tabii
çokta kolay olmad›. Çaba sarf ettim, sab›rl› olmaya çal›flt›m, çünkü hemen de¤iflmeyece¤ini
biliyordum. Kolay bir fley de¤ildi tabii bu zamanla oldu. Ama hatan›n kendimde oldu¤unu
bildi¤im için sabretmekten baflka ç›kar yolum yoktu. (20.isv)

- ‹lk baflta biraz tabii ki uygulamakta biraz zorland›m. Hani tamam akl›ma yat›yor, tamam
bunu benim böyle yapmam laz›m ama bir de düflünüyordum nas›l yapaca¤›m biraz zor ifl
iflte. Ama kendimi muhakkak telkin ediyordum. Çocuk yapm›yorsa  sinirlenmek yok, iflte bu
olacak, bir derin nefes almaya bak›yordum, kendi kendime konufluyordum hani sinirlen-
memek için. (18.bel) 

- ‹nsan bir anda de¤iflemiyor. Bir anda pat diye de¤iflemezsin. Sihirli bir de¤nek de¤mifl gibi
olmaz yani. Yani ilk baflta biraz ba¤›rd›m, arada ba¤›rd›m, örnek veriyorum ama yavafl yavafl
bunlar dengeleniyor, zamanla al›flkanl›k haline geliyor. Yani bu da asl›nda al›flkanl›klar›m›z›
de¤ifltirmek gibi oluyor yani. Art›k zamanla yerleflti diye düflünüyorum. (3.sar)

Annelerin zamanla belirli bir de¤iflimden geçti¤i kendi söylemlerinde aç›kl›kla görülüyor.
Acaba anneler bu de¤ifliklikten memnun muydular? 

- Tabii iyi mutlu hissettim kendim de. ‹yi ki gitmiflim dedim, iyi ki fark›na varm›fl›m dedim.
Varmasayd›m ne olurdu kim bilir, benim çocu¤um nas›l olurdu diyorum. (8.tür)

- Çok mutluyum flimdi. Çocu¤uma karfl› dedi¤im gibi yani biraz daha olgun, tam bir anne
gibi, flefkatli, sevecen, merhametli olmaya çal›fl›yorum. Çok mutluyum yani öyle oldu¤um için
de. (11.isv)

- Mutlu oluyorsunuz, çünkü siz de art›k öfkelenmiyorsunuz, bunun karfl›l›¤›nda da ayn› tep-
kiyi al›yorsunuz. Hem siz karl› oluyorsunuz, hem çocu¤unuz karl› oluyor. (9.bel)

- Çok mutluyum çünkü hayat›m boyu kullanabilece¤im bir kursa kat›ld›m. Rahatl›k hissedi-
yorum. Çocuklar›ma daha çok fley verdi¤imi hissediyorum. (10.bah)

- Burada zorluk içindeyiz, öyle bir giriflimde bulunmak bizi çok çok mutlu ediyordu. Öyle her
zaman için içimde hissedece¤im o yaflad›¤›m mutlulu¤u. (1.sar) 

Annelere yaflad›klar› bu de¤iflikli¤in Program›n bitiminden sonra da devam edip etme-
di¤i soruldu¤unda ço¤u anne olumlu cevap vermifltir. Yaflanan de¤iflimlerin art›k bir
al›flkanl›k ve yaflam tarz› haline geldi¤ini ifade ediyorlar. Bununla beraber ‹stanbul
haricinde di¤er ülkelerdeki baz› anneler de Program›n etkisinin Program devam ederken
daha yo¤un oldu¤unu, Program›n bitmesiyle beraber de yaflanan de¤iflimlerin ve etki-
lerin azald›¤›n› söylüyor

- Tabii ki flu anda devam ediyor yani davran›fllar›m falan ayn› flekilde ama keflke her sene
böyle bir fley olsa çok faydal› olaca¤›n› düflünüyorum (19.tür)
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- Olumlu de¤ifliklikler tabii ki devam ediyor. fiimdi uyguluyorsunuz ve karfl›l›¤›nda da olumlu
fleyler al›nca bunu sürekli yapmak istiyorsunuz ve bu art›k zaman zaman böyle hayat›n›za
yerlefliyor ve yerleflmek zorunda yani bir flekilde. (15.isv)

- Nas›l bir insan belli bir al›flkanl›¤› edindi¤inde b›rakamazsa, böyle davran›fllar al›flkanl›k
haline geliyor b›rak›lm›yor devam ediyor. (3.bel)

- Eskiye dönmedim, ayn›y›m. Çok flükür de¤ifliklikler hala devam ediyor. (2.bah)

- Sadece burada ö¤renip de eve gidip yapmak yetmiyor ki. Onu bir böyle bir hayat felsefesi
diyorlar ya iflte onu aynen öyle bir hayat felsefesi olarak görüp onu tamamen yani
hayat›m›z›n içine koyup onu yapmak gerekiyor. (10.sar)

� Özet

Yukar›da tart›fl›lan sonuçlar bize Program’›n hem anneyi, hem de çocu¤u do¤rudan
etkiledi¤ini gösteriyor. Çocu¤un etkilendi¤ini onun tüm geliflim alanlar›ndaki de¤iflik-
likten anl›yoruz. Bu de¤iflimin ortaya ç›kmas›nda ZEP faaliyetleri ve anne önemli bir rol
oynuyor.  Program’a kat›lan anneler ise grup toplant›lar›nda paylafl›lan ADP’nin konu-
lar›ndan ve grup sürecinden do¤rudan etkileniyor. Anneler Program’a devam ederken
hem ADP’de edindikleri bilgileri, hem de ZEP faaliyetlerini çocuklarla uyguluyorlar.
fiimdiye kadar yapmad›klar›n› yap›yorlar ve düflünmediklerini düflünmeye bafll›yorlar.
Bir de¤iflim geçiriyorlar. Özellikle davran›fllar›n› ve iletiflim biçimlerini de¤ifltiriyorlar.
De¤iflikliklerin ifle yarad›¤›n› görüyorlar. Ayn› zamanda çevreden olumlu geribildirimler
de al›yorlar. Bunlar›n hepsi annenin uygulamalar›n› sürdürmesini sa¤l›yor. Annenin en
fazla çocu¤una, daha sonra efline ve en az da çevreye karfl› de¤iflti¤ini görüyoruz.

Kad›n›n bilgi birikimi sonucu davran›fllar› ve iletiflim biçimindeki de¤ifliklik kendisi kadar

Program

Anne

Çocuk Baba
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çocu¤u ve eflini de de¤ifltiriyor. Annesinde farkl› davran›fllar› ya da farkl› bir iletiflim biçi-
mini gören çocuk da kendi davran›fl ve iletiflimini de¤ifltiriyor. Efllerde de benzer bir
durum oluyor. Anneler eflleri ile ö¤rendiklerini paylaflt›kça efl de çocuk geliflimi ve iletiflimi
konusunda bilgileniyor. Hem edindi¤i yeni bilgiler, hem de eflinin ve çocu¤unun
de¤iflimi sonucunda efl de de¤iflmek için çaba sarf etmeye bafll›yor. Sonuçlar Anne-
Çocuk E¤itim Program›’n›n etkili olmas›nda annenin önemli bir arac› rolü oldu¤unu gös-
teriyor. Annelerin hep “ben çocu¤um için bu Program’a gittim ancak kendim de¤ifltim”
demesi de bundan. Anneler bu süreçte destek ald›klar›nda daha da istekli ve mutlu olu-
yorlar. Hem kendilerinin, hem de çocuk ve efllerinin de¤iflmesini sa¤lad›klar› için kendi-
lerinin daha çok etkilendi¤ini söylüyor olabilirler. 

Ancak, Program’›n etkili olmas› için  annenin de¤iflmeyi  istemesi ve kararl› olmas› da
önemli bir etken. Sonuçlar AÇEP’in ulaflt›¤› grubun ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤›n› ve bu duru-
mun farkl› ülkelere göre de önemli bir de¤ifliklik göstermedi¤ine iflaret ediyor. Program
ihtiyac› karfl›lad›¤› için de baflar›l› oluyor.
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S›rma Han›m - Belçika 

S›rma Han›m flu anda Brüksel’in Schaerbeek semtinde üç çocu¤u ve efli ile yafl›yor. Kendisi
Eskiflehir’de do¤mufl ve evleninceye kadar orada yaflam›fl. Çocuklu¤unu “zor” olarak
tan›ml›yor. Bu zorlu¤un nedenini babas›n›n kuralc› olmas›na ba¤l›yor. Babas›n›n kendi
kardefllerinin de sorumlulu¤unu üstlenmesinin ve çok titiz olmas›n›n onu kuralc› yapt›¤›n›
düflünüyor. “Kurallar› çok kat›yd›, o kurallar›n d›fl›na kesinlikle ç›kmam›z mümkün de¤ildi.
Hep babam›n dedi¤i olurdu. Çok zor bir çocukluk geçirdik diyebilirim” diyor. Ancak, gene
de “Babama da hak veriyorum, hayat› kolay de¤ildi” demekten de kendini alam›yor.  

‹lkokulu Eskiflehir’de bitirdikten sonra ailesi “Kendine güveniyorsan, okumak istiyorsan
arkanday›z” demifller. Tabii ki o zaman cahil oluyorsun, “Okumak istemiyorum” dedim.
Arkadafllar›m hep evde, ev k›z›, “Ben okumak istemiyorum, camiye gidece¤im” dedim.
“Beni Kuran kursuna yazd›rd›lar, Kuran kursuna yaz›ld›m.” ‹ki sene Kuran kursuna gidi-
yor. Daha sonra haf›z olmay› istiyor. Ancak, haf›z olmak için yafl› tutmuyor. 

Asl›nda okumam›fl olmaktan flu anda piflman. Daha sonralar› özellikle day›s›n›n k›zlar›
onun okumas› için çok destek olmak istemifller ancak ikna edememifller. Kendini zeki bir
çocuk olarak tan›ml›yor. Bütün ailesi okumas› için ona destek olmaya çal›fl›rken kendinin
haylazl›¤› ve kolay› tercih etti¤ini söylüyor. “Kolay› tercih etmemin bedelini otuz dört
yafl›na girece¤im bu zamana kadar da fazlas›yla ödedim” diyor. Kuran kursundan sonra
bir sene dikifl kursuna gidiyor. Onsekiz yafl›nda eflini tan›yana kadar evde oturuyor. 

Üç k›z kardeflin en büyü¤ü. Kendini “agresif, dedi¤i dedik, sanki bir erkek çocu¤u gibiy-
dim” diyerek tan›ml›yor. Küçük k›z kardeflleri elifli yaparken o sokaklarda gazoz kapa¤›
toplam›fl. “Çelik çomak oynayan, herkesle kavga eden haflar› bir çocuktum” diyor.
Genç k›zl›¤›n› da ayn› flekilde, dedi¤im dedik bir biçimde geçirmifl. Arkadafllar› afl›k olup
hasta olduklar›nda onlara afl›k olunan için hasta olunur mu diye k›zan biriymifl. “Evet,
çok agresiftim ancak bir o kadar da merhametliydim” diyor. Kardefllerinin onu hep alt-
tan ald›klar›n›, kendisinin ise onlara h›rç›nl›k yapt›¤›n› söylüyor. 

Eflini tan›madan önce babas› kendi ailesinden biri ile S›rma Han›m’› evlendirmek istiyor.
Ancak o bunu kesinlikle istemiyor. Asl›nda annesi de babas›n›n taraf›na vermek niyetinde
de¤il. S›rma Han›m’a göre annesi kendi yaflad›klar›n› onun da yaflamas›n› istemiyor.
Asl›nda annesi ile çok yak›n bir iliflkisi var. Anne-k›zdan ziyade iki arkadafl gibiler. Annesi
ile her fleyini paylaflabiliyor. Hem kendi, hem de annesi istemeyince bu ifl olmuyor.
Asl›nda olmamas›n›n sebebini “Ben ciddiyetten hofllan›yorum. Her dü¤üne gidiyorum
bu karfl›mda oynuyor. Erkek dedi¤in a¤›r olmal›” diye aç›kl›yor. Asl›nda bir de ö¤retmen
var. Emirda¤l› bir ö¤retmen. Her ikisi de birbirinden hofllan›yor. Ancak, bu sefer de
o¤lan›n annesi S›rma Han›m’› be¤enmiyor. S›rma Han›m’a göre Emirda¤l›lar boylu
poslu, fliflman bir gelin istiyorlar. Kendisi ise ufak tefek biri. O¤lan›n annesi “Benim o¤lum
boylu poslu ben onu almam” deyince S›rma Han›m’›n annesi de “Ben de onlara k›z ver-
mem” demifl. Bu ifl de o zaman bitmifl. Asl›nda S›rma Han›m flu anda dahi, “Onunla olsa
idi hayat›m bambaflka olurdu” diyecek kadar da akl›ndan atamam›fl bu ö¤retmeni. 
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Bu iki olaydan sonra karfl›s›na flimdiki efli ç›k›yor. Brüksel’de oturuyorlar ailece. Brüksel
plakal› arabas› ile ilk görüyor onu. Efli kendine konuflma teklif ediyor. S›rma Han›m
babas›n›n korkusundan bu teklifi kabul etmiyor. Ancak bir kereye mahsus olmak üzere
bir pastanede yengesini de alarak konuflmaya gidiyor. Evlilik karar› o bir saatlik pastane
buluflmas›nda al›n›yor. 

Ancak, S›rma Han›m’›n ailesi onu d›flar›ya vermeye pek niyetli de¤il. Anne “Emirda¤l›’ya
k›z vermem”, baba “K›z›m› d›flar›ya vermem” diyor. ‹ki ortada kal›yor S›rma Han›m.  Ama
o kararl›. Amcas› ki babas› olarak görüyor onu, bu karar›n›  “Plaka m›, araba m›, yurt d›fl›
m› yoksa be¤endin mi?” sorusu ile ö¤renmek istiyor. O da “Hepsi” diyor. Ancak, yüre¤i
pek de öyle demiyor. Bu karar› verirken içinde bulundu¤u ortam› “O anda çok boflluk-
tay›m. Karars›z›m. O bitmiflti, o kapand› ama o hala içimde o” diye tan›ml›yor. O dedi¤i
Emirda¤l› ö¤retmen. Ailesinin bu tepkisine yengesi onun yan›nda oluyor ve karar al›-
n›yor. Hemen niflan yap›l›yor o yaz. Y›l 1991. Niflandan sonra efli Brüksel’e dönüyor. Y›l-
bafl›nda niflandan alt› ay sonra nikah yap›l›yor. Eflinin ailesi y›lbafl›nda Türkiye’ye geliyor.
Sonra da niflandan bir sene sonra Temmuz 24’te de dü¤ün yap›l›yor. Ancak, nikah ile
dü¤ün aras›nda S›rma Han›m bu ifli bozmak istiyor. Efli ile sürekli yapt›¤› telefon konufl-
malar›nda eflinin konuflmalar› onu tatmin etmiyor. Daha do¤rusu s›k›yor. Bu durumu
amcas›na anlat›yor. Amcas› da “E¤er gönlün baflka birinde ise söyle bozal›m. Ancak de-
¤ilse bu ifle devam” diyor. Asl›nda o anda gönlünün kayd›¤› kimse yok. Acele ile al›nan
karar›n bir sonucu bu. 

S›rma Han›m’›n acele karar›na biraz da evdeki “bask›l›” hava etki ediyor. Babas›n›
kuralc›l›¤› kadar k›skanç olarak da tan›ml›yor. Annesinin her Cuma ailesi ile yapaca¤›
toplant›ya gidebilmek için nas›l babas›n› hafta ortas›ndan itibaren ikna etmek için
çal›flt›¤›n› hala unutmam›fl. “Halbuki teyzelerim hemen izin al›rlard›. Enifltelerim çok aç›k
fikirliydi” diyor. 

Eskiflehir’in bir dü¤ün salonunda görkemli bir dü¤ün ile S›rma Han›m evleniyor ve
Brüksel’e yola ç›k›yor. Evlili¤in bafl›nda zorluklar bafll›yor. Kay›nvalidesi o günlerde onu
hiç sevmiyor. O da Emirda¤l› ö¤retmenin annesi gibi o¤luna etli butlu bir gelin peflinde
çünkü. Kay›npederi ise onu çok seviyor. 

1992 y›l›nda Brüksel Schaerbeek semtindeki, kocas›n›n ailesi ile oturdu¤u eve
geldi¤inde hiç de hayalindeki evi bulamam›fl. Bak›n S›rma Han›m bu durumu nas›l
anlat›yor: “Hayal etti¤im fleylerle karfl›laflmad›m ben. Hayalimde onlar yoktu, çünkü
bizde gelin evi döflerler, teyzemin k›zlar› evleniyordu, benim yafl›t arkadafllar›m evleni-
yordu. Ben hep onlar› hayal ediyordum, onlar›n evleri gibi, odalar› gibi olacak. ‹stedi¤im
gibi bir fleyle karfl›laflmad›m. Ama bakt›m, eflim bana karfl› çok iyi davran›yor, o bana
yeter” dedim. Ancak, kay›nvalidesi ile aras› iyi de¤il. Ayn› evin içinde yafl›yorlar. Her
yapt›¤› onun gözüne bat›yor. Kendisini “modern köle” olarak tan›ml›yor o günlerde.
Sadece ev ifli yapmak için var oldu¤unu hissediyor S›rma Han›m. Efli ile yan yana otur-
ma f›rsat› bile bulam›yor. O evin içinde tam sekiz sene yafl›yor. Evlili¤inin dördüncü
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ay›nda hamile kal›yor. Kay›nvalidesinin Türkiye’de oldu¤u bir zamanda do¤umunu
yap›yor. Kay›nvalidesi döner dönmez k›z›n› elinden al›yor. Art›k ilk çocuk kay›n-
validesinin çocu¤u. Onlar›n odas›nda kal›yor. Çocu¤una sahip ç›kmak istiyor S›rma
Han›m ancak imkans›z bir fley. Efline söylüyor, o da çaresiz. K›z› kay›nvalidesi ve
kay›npederinin yatak odas›nda kald›¤› için emziremiyor ve mamaya dönmek durumun-
da kal›yor. Bu durum k›z› alt› yafl›na gelene kadar devam ediyor. Hatta k›z› kay›nvalide-
sine “anne” diyor.  Bu durumu de¤ifltirememenin bir nedeni de maddi ba¤›ml›l›k. Tüm
ihtiyaçlar› kay›nvalide ve kay›npeder karfl›l›yor. Bafl kald›rsalar nas›l geçinecekler? S›rma
Han›m’›n efli ancak küçük ihtiyaçlar› karfl›layabiliyor. Özellikle unutamad›¤› bir an var
S›rma Han›m’›n. Zaten ondan sonra k›z› ile ilgili mücadele etmeyi b›rak›yor. Bak›n o an›
nas›l anlat›yor “‹lk doktor kontrolüydü çocu¤umun, bekliyorum, kendim pusete koyup
götürece¤im. Bakt›m, kay›nvalidem puseti itiyor, görümcem çocu¤un çantas›n› ald›,
ben arkalar›nda yürüyorum, flok oldum ona. Ondan sonra bir daha hiç gitmedim, bu
flekilde gideceksem hiç gitmeyeyim dedim. Ald›lar çocu¤u tamamen ellerine,
de¤ifltirdiler, yedirdiler, giydirdiler, gezdirdiler, Türkiye’ye getirdiler yaz tatillerinde.”

‹ki sene sonra S›rma Han›m ikinci k›z›n› do¤uruyor. ‹kinci k›z› alt› ayl›k oldu¤unda S›rma
Han›m’›n bütün s›k›nt›lara dayanma kayna¤› olan kocas› ile aras›na onun deyimi ile
“da¤lar örülüyor”. “‹ki, üç sene çok güzeldi. Ondan sonra hayat›m tepetaklak oldu”
diyerek bu durumu anlat›yor.

Kay›npederinin kardefli turist olarak Brüksel’e onlar›n evine geliyor. E¤lenceyi, içkiyi ve
kad›nlar› çok seven bir amca. ‹flte o eve geldikten sonra S›rma Han›m’›n efli de amcas›
ile e¤lenmeye bafll›yor. Eflinin e¤lence merak› bu beraberli¤i çok zedeliyor. Ancak S›rma
Han›m bütün yaflad›klar›na ra¤men hala dimdik ayakta. Efli kendisini befl y›l b›rak›p ayn›
mahalleden baflka bir kad›nla yaflamaya bafll›yor ve iki de çocu¤u oluyor. Kocas› ile
düfltükleri bu durum kay›nvalidesini ona yaklaflt›r›yor. Ona destek olmaya çal›fl›yor.
O¤lunu da gözden ç›kar›yor. Ancak S›rma Han›m kay›nvalidesinin bu hareketi için
“Neye yarad›, zaman›nda bana bir sürü imkanlar tan›sayd›, benim eflim belki d›flar›
ç›kmayacakt›. Beraber bir gezme ortam›m›z olsayd› veya beraber bir oturup televizyon
seyretseydik, bir fleyleri paylaflsayd›k, belki ben eflimle bunlar› hiç yaflamayacakt›m.
Çünkü bunlar›n hepsini o kad›nla yaflad›” diyor.

Dört sene S›rma Han›m iki çocu¤u ile eflinin anne ve babas›yla yafl›yor. Efli ise ayn›
mahallede bir kaç sokak ötede baflka bir kad›nla. Asl›nda S›rma Han›m boflan›p eve dön-
mek için bir kaç defa istekte bulunuyor. Annesi ve babas› tek cümle ile cevap veriyorlar
“A¤›r tafl› ne yel al›r, ne sel al›r.” S›rma Han›m bu cümleye isyan›n› “O tafl dura dura
yosun tutuyor fark›nda de¤iller” diyerek getiriyor. 

‹lk çocu¤unu kay›nvalidesine kapt›ran S›rma Han›m ikinci çocu¤unu da bu s›k›nt›larla
do¤ru dürüst yetifltiremiyor. Dört sene sonra efli geri geliyor ve “Beni affet” diyor. Hiç
bir cevap vermiyor. Geri geliyor ancak sürekli de¤il. Bir gün var ise üç gün yok. Daha
sonra eflinin beraber yaflad›¤› kad›n›n hamile oldu¤un duyuyor ve felç gibi bir fley
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geçiriyor. Zaman zaman görümcesi ile o kad›n› yolda görünce dövüyorlar. Bu bir kaç
kere oluyor. Her dövme olay›ndan sonra karakola gittikleri için Belçikal› polis onlara ak›l
bile veriyor “Döverken ortal›kta dövmeyin de flahit olmas›n” diyor.  

S›rma Han›m ayr›lmak için tam kararl› olarak Türkiye’ye gidiyor. Bu arada eflinin
Türkiye’de oldu¤unu duyan babas› o¤lunun Belçika’ya girifl ka¤›tlar›n›, kredi kartlar›n›
iptal ettirtiyor ve onu paras›z b›rak›yor ve Belçika’ya geri dönmesini engelliyor. Amaç
di¤er han›mdan onu uzak tutmak. Kay›nvalidesi ve kay›npederi ile Türkiye’ye giden
S›rma Han›m annesine ayr›laca¤›n›n karar›n› bildiriyor. Özellikle kay›npederi bu
ayr›lmaya çok karfl›. “Sen benim evlad›ms›n, o de¤il” diyerek bu karar› engellemeye
çal›fl›yor. ‹flte ne oldu ise o arada oluyor. S›rma Han›m’›n kay›nbiraderi Eskiflehir’de
evleniyor. Dü¤ün dernek hava biraz yumufluyor. Kay›nbiraderi ile eflini birbirlerine
yaklaflt›rma gezilerine ›srarla S›rma Han›m da efli ile kat›l›yor ve üçüncü çocu¤una
hamile kal›yor. Hiç kimseye söylemiyor. Bu boflanmay› önleyebilmek ad›na kay›npederi
ona Brüksel’de bir kat al›yor ve üstüne yap›yor. S›rma Han›m kararl›, Belçika’ya gelip
çocu¤unu ald›racak. Görümcesi her fleyi haz›rl›yor. Türkiye’den kay›nvalide ve
kay›npederi ile gemiyle ‹talya’ya do¤ru yola ç›k›yorlar. ‹talya’ya gelmeden kay›nvalidesi
S›rma Han›m’a “K›z›m bir rüya gördüm, rüyamda hamileymiflsin, o¤lanm›fl.
Ald›raca¤›m diye u¤rafl›yormuflsun ama annem ald›rtt›rm›yor” diyor. “Annesi rahmetli
olmufl. Ben bu kad›ndan nas›l saklayay›m hamile oldu¤umu, kad›na resmen malum
olmufl, rüyas›nda göstermifller” diye aç›kl›yor S›rma Han›m.  “Ben hamileyim” dedim
kay›nvalideme, “O¤lun olacak, sak›n ald›rma” dedi. “Ald›raca¤›m anne” dedim. Kad›n
yalvar›yor, üç gün yalvard›, “Tamam” dedim “ald›rm›yorum. Ondan nasip etti Allah,
o¤lan verdi, iyi ki do¤urmuflum onu, iyi ki do¤urmuflum.”

‹flte S›rma Han›m üçüncü çocu¤una hamileyken kocas› da kendi babas›n›n koydu¤u
engelleri afl›p Brüksel’e dönmeye çal›fl›yor.  Kocas›n›n beraber oldu¤u kad›n kendi
çocu¤unu do¤urmadan sahte pasaportla onu Brüksel’e getiriyor. S›rma Han›m’›n efli
Brüksel’e döndükten sonra do¤um yapt›¤›nda onu görmeye geliyor. Ancak,
kay›nvalidesi o¤lunu hastaneden kovuyor. “Git temizlen öyle gel” diye. Efli geri gidiyor
sonra tekrar geri geliyor ve “Ayr›ld›m ben” deyip iki sene evde kal›yor. Ancak, tam da
de¤il. Gündüzleri gidip o kad›n› ve çocu¤unu gördü¤ünü biliyor S›rma Han›m. Çok zor
günler geçiriyor. Evleneli flu anda onalt› sene olmufl. Bu onalt› senenin ondört senesi
hep s›k›nt› ve eflinin baflkalar›yla olmas› ile geçmifl.

Bu onalt› senenin iki senesinde de efli hapishanede kal›yor. Gent’de yaflayan baflka bir
kad›nla iliflki kuruyor. Bir gün kendisi barda onunla otururken yan masalardan beraber
oldu¤u han›ma bir sataflma oluyor. Büyük bir kavga ç›k›yor ve S›rma Han›m’›n efli yan
masada oturan adam› yaral›yor. Bunun sonunda hapse giriyor. S›rma Han›m
çocuklar›n›n babas› oldu¤u için onu hapishanede ziyaret ediyor. Eflinin Gent’de oturan
han›mdan da bir çocu¤u oluyor. 

Mücadelesini “Onlar dedim kendi zevkleri için befl paral›k fleyleri için u¤raflt› da, ben
niye evim için, çocuklar›m için kocamla mücadele etmeyece¤im. Bende de bu h›nç
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bafllad›, çok u¤raflt›lar benim gitmem için. Hay›r, gitmeyece¤im dedim. Zaten ben onu
beynimde öldürmüflüm ki, ister gelsin, ister gelmesin. Ama eve geldi, kardefl gibi
yaflayaca¤›z dedim. Pisliklerinden ar›nmay›p, onun bunun pisli¤ini bana tafl›yamazs›n.
Bunda da kay›nvalidem destek verdi bana” diye dile getiriyor. Kay›nvalidesi o denli
destek veriyor ki kay›npederi o¤lunun öbür kad›nla oturmas› için bir ev tutmaya
kalkt›¤›nda kocas›n› evden kovuyor. Hatta bu iliflkilere olumlu bakan kocas›n›n tüm
akrabalar› ile de temas›n› kesiyor. 

Bütün bu olaylardan sonra S›rma Han›m’›n efli her türlü maddi varl›¤›n› kaybediyor.
Hapse girmesi siciline de geçti¤i için iyi hiç bir ifl bulam›yor ve inflaatlarda iflçi olarak
çal›flmaya bafll›yor.  Anne ve babas› da yard›m etmiyorlar. S›rma Han›m bu durumu
“Allah attan indirip efle¤e de bindirir, eflekten indirip yaya da yürüttürür” diyerek
anlat›yor. 

Kocas› eve dönüyor ancak alkol almaya karfl› e¤ilimi devam ediyor. Hafta sonlar›nda
akflamlar› bar bar dolafl›yor ve eve sabaha karfl› sarhofl olarak dönüyor. S›rma Han›m
bunun zaman içinde azald›¤›n› söylüyor. Bütün bu zor yaflam sürecinde S›rma Han›m’›n
eflinin ailesinin kendisine bu kadar destek ç›kmas› onun ayakta kalmas›nda önemli bir
etken. Kendisini terk eden, zor duruma sokan, kad›nl›k gururunu zedeleyen eflinin
ailesinin onu desteklemesi ve o¤ullar›n› cezaland›rmalar› ona gizli bir zevk de veriyor. 

S›rma Han›m’›n flu anda 14, 12 ve 10 yafl›nda olan üç çocu¤u bu zor flartlar alt›nda
büyümüfller. En küçü¤ü için “O evlili¤imin oldukça sakin devresinde büyüdü” dese de
hepsi zorluklar›n içine do¤mufllar. Çocuklar›n›n babas›z büyüdü¤ünü kabul ediyor.
Ancak, kocas›n›n ailesinin bu yoklu¤u hissettirmemek için ellerinden geldi¤ini yapt›klar›n›
da söylüyor. “Beni hiç kimseye muhtaç ettirmediler” diyor. Çocuklar›n›n babalar› ile pek
diyaloglar› olmad›¤›n›, hatta onu sevmediklerini söylüyor. Ancak, kendisi ile iliflkileri çok
kuvvetli. S›rma Han›m iki k›z›na da di¤er han›mdan olan çocuklar› gösterip kardeflleri
oldu¤unu söylemifl. Ancak “Onlarla konuflman›z› istemiyorum” da demifl.

fiu anda kocas›n›n içinde bulundu¤u duruma üzülmüyor da de¤il. Hele geçenlerde
eflinin “Sen olmasan ben bir hiçim” demesi ve sigara paras›n› dahi ondan istemesi “Bu
zaman benim zaman›m, flimdi ben güçlüyüm” dedirtiyor ona. Bunlar› anlat›rken
yüzünde bir zafer mutlulu¤u var. Hep birlikte Türkiye’ye gitme haz›rl›¤›nda iken kocas›n›
arkada b›rakmak istemesine ra¤men o ailesinden ayr›lmak istemiyor. O da gidiyor.

S›rma Han›m’›n bundan sonraki tek hedefi çocuklar›n› iyi okutmak ve kendisinin
düfltü¤ü hataya düflmemelerini sa¤lamak. Çocuklara hiç bir maddi s›k›nt›y› aktarmamak
için onlara elinden geldi¤i kadar destek oluyor. Yaflananlar tabii ki çocuklar›n üstünde
etki b›rakm›fl. Hala hafta sonlar› eve sarhofl gelen bir baba ile yaflamak onlar için zor.
Tepkilerini de iliflkilerini en az seviyede tutarak gösteriyorlar.  S›rma Han›m hala eflini
seviyor. Kendisi bu duygu için “Belki al›flkanl›k olabilir. Ama ona da bir fley oldu mu çok
üzülürüm. Mesela eve gelmesin, acaba gene alkol ald› yaraland› m› veya birine mi bir
fley yapt› veya bir yerine mi bir fley olacak. Hep bu düflünce beynimden ç›km›yor” diyor. 
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S›rma Han›m hep kendine iyi bakm›fl. Evde çok s›k›nt›lar çekse de d›flar›ya ç›karken
yüzüne tebessümünü koymufl, makyaj›n› yapm›fl, her güne ait bir baflka k›yafet giymifl
ve öyle ç›km›fl. Bütün bunlar› çocuklar› için yapt›¤›n› söylüyor ve onlar› kimseye b›rak-
mamaktan da mutlu ve gururlu. Asl›nda kendisinin biraz disiplinli bir anne oldu¤unu ve
Anne-Çocuk E¤itim Program› sayesinde çocuklar› ile iliflkilerine çok daha farkl› bakt›¤›n›
söylüyor. Yaflamda inad› ile bir zafer kazand›¤›n› düflünüyor. 

Bu zorluklarla geçen yaflam mücadelesinin arkas›nda kendine çok da zaman ay›rmam›fl.
Buradaki hayat›n› monoton olarak tan›ml›yor. Her gün ayn› iflleri yap›yor. Ancak, bu
sene Frans›zca kursuna kat›lm›fl. Ayr›ca arkadafllar› ile kahve molalar› ve d›flar›da kahvalt›
yapmak gibi yeni al›flkanl›klar da yaflam›nda yer almaya bafllam›fl. Art›k çal›flmak da isti-
yor. Temizlik ifllerinde. Kafas›n› Frans›zcaya veremedi¤i için lisan› ö¤renemiyor. “Bir
fleyler ö¤renmek için kafan›z bofl olacak. Nas›l ilkokul çocu¤u hemencecik ö¤reniyor.
Onlar gibi beyniniz müsait olacak. Ama benim beynimde ihanete u¤ram›fll›k, çocuklar›
evde b›rakm›fl olmak gibi fleyler varken ben nereye sokabilirim ki onu. Gene öyle gidi-
yorum, bofl gidip bofl geliyorum, günlerce bir kelime ö¤reniyorum” diyor. 

Art›k kendi küçük ailesi ile bir evde oturuyor. Bundan da çok memnun. Asl›nda bunca y›l
Frans›zca ö¤renememesini de Türk mahallesinde yaflad›¤› için evin d›fl›nda zorluk çek-
memesine ba¤l›yor. Mahalledeki al›fl verifllerde s›k›nt›s› yok, ancak di¤er resmi ifllerde
tabii ki zorlan›yor. O zaman da ona hep destek olan görümcesinden yard›m istiyor.
Ancak, Türkiye’den göç edenleri de pek anlam›yor. ‹nsanlar›n buraya geldikten sonra
de¤iflti¤ini ve Türkiye’deki komfluluk ve dostlu¤un burada olmad›¤›n› söylüyor. Nedense
buraya gelenlerin Türkiye’dekileri tenkit etmelerini ve onlara üstten bakmalar›n› hiç
anlam›yor. “Buraya geliyorlar altlar›na arabay› çekiyorlar krediyle, befl sene kredi ödüyor-
lar, Türkiye’ye gidip hava yap›yorlar veya Türkiye’dekileri be¤enmiyorlar. ‹flte, Türki-
ye’dekilere flunu götürüyorum, bunu götürüyorum, aman yeter ne olacak. Öyle fley var
m›, Türkiye’dekiler sizden lüks yafl›yor. Yaflamay›, yemeyi içmeyi bilmiyor buradakiler.
Kesinlikle bilmiyor, ama herkese mahsus de¤il bu” diye dile getiriyor bu düflüncelerini. 

Brüksel’e gelmekten mutlu olup olmad›¤›n› hiç düflünmemifl. Türkiye’de kalsa idi bura-
da bafl›na gelenlerin orada da gelebilece¤ini düflünüyor. Türkiye’den gelen kardefli ve
eltisi ile özgüveni artm›fl. “Keflke gelmeseydim” demiyor. Buraya gelmesinin en önem-
li olumlu etkilerini “çocuklar› için güzel bir ortam, sosyal güvence, sa¤l›k ve e¤itim
imkanlar›” olarak s›ral›yor. Bunlar›n karfl›l›¤›n› Türkiye’de bulamayaca¤›n› ve çocuk-
lar›n›n geliflmesi için bunlar›n önemli oldu¤unu vurguluyor. 

Son bir kaç y›ld›r bafl›n› örtmeye karar vermifl S›rma Han›m. Asl›nda ilk buraya
geldi¤inde kay›nvalidesi çok ›srar etmifl bafl›n› kapa diye. Ancak, ona kuvvetle direnmifl.
“Sar› da saçlar›m vard›. Kapanmad›m” diyor. Efli ile yaflad›klar› onu oldukça bofllu¤a
itmifl ve iliflkilerinde kat› yapm›fl. Gene o zor günlerinden birinde gitti¤i parkta bir
han›ma rastlam›fl. Onunla sohbet etmeye bafllam›fl. Arkadafl olmufllar. Bu yeni arkadafl›
onu camiye davet etmifl ve orada Kuran dersleri almaya bafllam›fl. Bu ziyaretlerde arka-
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dafllar›n›n moral deste¤ini çok görmüfl.  Bu sohbetler ve okuduklar› onu rahatlatm›fl,
kendisi bu rahatl›¤› “Bu yaflad›klar›mda arkadafllar›m›n bana moral deste¤i çok faydal›
oldu. Sabretmenin mükafat›n› veya Cenab› Allah’›n sevdi¤i kullar›na daha çok yüklen-
mesini, bunu kitaplarda da okudum. Arkadafllar›m hep bu çevredeydi” diyerek
anlat›yor.  Ne olursa olsun her hafta bu grupla ya parkta ya da camide bulufluyor. Daha
“merhametli oldu¤unu”  da dile getiriyor S›rma Han›m. 

Kendisine her ne kadar “Aç›k k›yafetle de gelebilirsin, k›s›tlama yok gel Kuran’› ö¤ren”
deseler de o bir müddet sonra giydiklerini çok aç›k bulup kendine yak›flt›rmad›¤›n›
söylüyor. Ondan sonra da bafl›n› kapamaya karar veriyor. Daha ileri bir kapal›l›¤› flu
anda düflünmüyor ve “D›flar› ç›karken de pardösü falan giyemem, flimdi arkadafllar›ma
da öyle diyorum, siz pardösü giyiyorsunuz ama ben pardösü giyemem. Diyelim yar›m
k›sa ceket veya pantolonun üzerine uzun bir fley. Hepsi birden olmaz” diyor. Asl›nda efli
tam olarak kendini bildi¤i, sorumluluklar›n› ald›¤›, her fleye tövbe etti¤i zaman Hacca
gitmeyi de planl›yor. Kocas›na karfl› dilini tutamayaca¤› için flu anda böyle bir plan› yok. 

Kendisinin zamanla daha merhametli oldu¤unu “Önceden bekliyordum, flimdi bana bir
laf söylesin, karfl›mdakinin bana söyleyece¤i laf› kestiriyordum, ondan önce ben bey-
nimde onun cevab›n› haz›rl›yordum. O durum sizi gaddarlaflt›r›yor. O daha a¤z›ndan
ç›kmadan ben pat, o cevab› ona yap›flt›r›yordum. Bana diyorlard› ki, ya senin beyninde
ne var böyle hemencecik, daha bizim düflündü¤ümüzün cevab›n› nas›l verebiliyorsun.
O dereceye gelmifltim art›k, elektronik beyin olmufltum. Bana biri bir fley diyecek, pat
hemen bunu haz›rl›yordum beynimde, onu söylüyordum” diyor. 

Yaflamdan beklentilerinin karfl›lanmad›¤›n› düflünüyor S›rma Han›m. Haks›z da de¤il.
Dönüp bakt›¤›nda çocuklar› hariç bu onalt› seneyi yaflamamay› tercih ediyor. Asl›nda
yaflamdan beklentisi çok da büyük fleyler de¤il. Sadece çocuklar› ve efli ile birçok fleyi
paylaflmak ve evde güzellikler yaflamak. Bunu yakalayaca¤›n› düflünüyor. Ümitli. Eflinin
art›k yoruldu¤unu ve eve daha çok zaman ay›rd›¤›n›, dolay›s› ile bu günlerin yaklaflt›¤›
fikrinde. Tabii yaflamdan bunun d›fl›nda en önemli beklentisi çocuklar›n› iyi okutmak ve
onlar›n iyi bir yaflam kurmas›n› sa¤lamak. 

Çocuklar› onun en k›ymetli hazinesi. “Arkamda üç kifli var” diyecek kadar onlara
güveniyor. fiu anda babalar›n›n yapt›klar› ile ilgili onunla yüzleflmediklerini söylüyor
ancak bunun zaman›n›n da gelece¤ini biliyor. Brüksel’de çevreden dolay› çocuk yetifltir-
menin zor oldu¤unun fark›nda. Onun için de mümkün oldu¤u kadar onlara yak›n olup
olumsuzluklardan korumak istiyor.

Bu yaflam› tekrar yaflasa çocuklar› do¤madan yapabilse idi yaflam›n› de¤ifltirmek
isteyece¤ini söylüyor. Ancak, çocuklar do¤duktan sonra yaflamam›fl olmay› tercih etti¤i
bu y›llar› “inatla” direnerek geçirmesinden piflman da de¤il. Bu yaflam› b›rakamamas›
yaln›zca çocuklar için mi? Bence de¤il. Eflini de seviyor. Bunca y›ldan sonra hala onun-
la düflledi¤i yaflam› yakalayabilece¤ini düflünmesi de ondan de¤il mi? 
Hayal etti¤i yaflama kavuflmas› onun en büyük hakk›. 
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Hatice Han›m - Türkiye 

Hatice Han›m Kilis’in Öncüp›nar köyünde do¤mufl. Alt› çocu¤un ikincisi. ‹ki k›z, üç de
erkek kardefli var ve kendinden büyük olan ablas›. Çocuklu¤u güzel geçmifl. Yaflam›nda
babas›n›n annesinden çok daha farkl› bir yeri var. Babas›n›n çocuklar›na çok düflkün
oldu¤unu ve kendisinin en önemli ö¤retmeni oldu¤unu söylüyor. Babas› okuma yaz-
mas› olmamas›na ra¤men çocuklar›n› e¤itmek için çok emek vermifl. Annesi sadece
temizlik, bak›m gibi ifllerde yo¤unlafl›rken o çocuklar› ile çok meflgul olan bir anne de¤il.
Annesi ile aras›ndaki bu uzakl›¤› küçükken çok önemsemese de büyüdükten sonra, hele
de evlenip çocu¤u olduktan sonra o eksikli¤i çok daha iyi anlam›fl. Annesini de çok
suçlam›yor. “O da herhalde öyle al›flm›fl. Ne yaps›n ki. Belki de yapmak isteyip de yapa-
mam›flt›r” diyor. Çocuklu¤undan hat›rlad›¤› tüm olumlu an›lar› babas› ile ilgili. Baba-
s›n›n onlara nas›l flefkatle yaklaflt›¤›, akflamlar› onlar›n bafl›nda oturdu¤u, hatta merak
ettiklerini çevreden yanl›fl ö¤renmesinler diye onlara kitap ald›¤› hat›ralar› içinde. Hatice
Han›m o kitaplar› hala sakl›yor. 

‹lkokula Öncüp›nar’da bafll›yor ve ilkö¤retimin yar›s›na kadar orada okuyor. ‹lkö¤retimin
ikinci yar›s› ve ortaokulun birinci s›n›f›na kadar da Kilis’te yafl›yor. Daha sonra babas›n›n
kardefli ile yapt›¤› ortak iflte anlaflmazl›k ç›k›nca köye tekrar geri dönüyorlar. Köyde
ortaokul yok. Hem babas› onu okutmay›, hem de kendi çok okumak istemesine ra¤men
okuyam›yor. Sabahlara kadar yata¤›n içinde a¤lad›¤›n› hat›rl›yor. Okumay› b›rakt›ktan
sonra bahçe, tarla gibi köy hayat›ndaki ifllerde çal›fl›yor. Babas› altm›fl yedi yafl›nda ölü-
yor. Annesi alt› çocukla otuzbefl yafl›nda dul kal›yor. 

‹lkin Hatice Han›m’›n ablas› evleniyor. Daha sonra art›k herkes evini bilsin, bafllar›nda
kimse yok ve anne de biraz rahat etsin diye kendi de yirmi bir yafl›nda evleniyor. Hiç
tan›mad›¤› bir insanla. Asl›nda birinci s›n›fta birlikte okumufllar ancak Hatice Han›m onu
hiç hat›rlam›yor. Evlilik görücü usulü ile oluyor. “Mecburen evlendim” diyor Hatice
Han›m. Bu iki sülale hiç birbirinden k›z al›p vermemifl. Bu evlilik ilk oluyor. Hatice
Han›m’›n annesi de k›z›n› rahat ettirebilmek için bu evlili¤e “evet” diyor. Belki biraz da
bu iki sülalenin yak›nlaflmas›nda bir ilki yapman›n heyecan› ile. Hatice Han›m babas› sa¤
olsa idi bu evlili¤e daha farkl› bakaca¤›n› söylüyor. ‹stemeye geldiklerinde efliyle hiç
konuflmam›fl. Gelmifller istemifller ve kocas› ile evlendikten sonra konuflabilmifl. Gelin
olarak kocas›n›n evine gidiyor. Evde bir kay›npeder, iki kay›nvalide ve onbir çocuk var.
Kocas› kay›npederinin ilk kar›s›ndan. Onun için biraz itilip kak›lan bir çocuk. Tam dört
sene o evde kal›yor. O y›llarda kendini “ifl makinesi” olarak tan›ml›yor. O günleri “Sen
gelinsin, misafire koflacaks›n, yeme¤e koflacaks›n, çocu¤a bakacaks›n, kendine baka-
caks›n, giyineceksin, makyaj yapacaks›n, süsleneceksin,  hepsine sen yetifleceksin. Sen
gelinsin” diye anlat›yor. Eflinin kendini koruyamad›¤›n›, dolay›s› ile onu hiç koruya-
mad›¤›n› söylüyor. Kay›nvalidesinin de ne kendini ne de çocuklar›n› koruyabildi¤ini
düflünüyor. Kay›npederinin kay›nvalidesinin üstüne evlenmesinin sebebini de kendisini
koruyamamas›na ba¤l›yor. 
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Dört sene sonra kocas› babas› ile anlaflamazl›¤a düflüyor ve Kilis’e tafl›n›yorlar. Kocas›
inflaat ifllerinde çal›fl›yor, o da el ifli yaparak eve gelir sa¤l›yor. Babas› o¤luna çok fazla
destek olmuyor. Bütün bunlara ra¤men Hatice Han›m Kilis’te daha yorulsa da burada
olmaktan mutlu oluyor. En az›ndan kendi için yoruluyor, kendi kararlar›n› kendi al›yor
ve s›¤›nt› gibi yaflamaktan kurtuluyor. Kilis’e gelmeden Hatice Han›m köyde ilk o¤lunu
do¤uruyor. ‹kinci ve üçüncü o¤ullar›n› ise Kilis’te do¤uruyor. Dört befl sene sonra da
Kilis’ten ‹stanbul’a tafl›n›yorlar. ‹stanbul’a tafl›nmalar›n›n en büyük nedeni bütün akra-
balar›n›n buraya tafl›nm›fl olmas›. Hatta annesi ve kardeflleri dahi ‹stanbul’dalar. Sadece
iki kardefli memlekette kalm›fl. ‹lk zamanlar Hatice Han›m’›n annesinin evinde kal›yorlar,
daha sonra kendi evlerine ç›k›yorlar. Efli hep inflaatlarda çal›fl›yor. ‹stanbul’daki yaflama
al›flmaya bafllarken sorunlar ortaya ç›k›yor. 

‹kinci o¤lunun davran›fllar› Hatice Han›m’›n dikkatini çekiyor. Çocuk çok hareketli, bir
yerde duram›yor, kurallara çok uymuyor ve kendi kafas›na göre hareket ediyor.  Kendisi
çocu¤unu bir doktora götürmek istiyor ancak, herkes Hatice Han›m’›n bu iflin üstüne
gereksiz gitti¤i kan›s›nda. Ancak, ilkö¤retim okulundaki o¤lunun ö¤retmeni de bezmifl
durumda. Hatice Han›m bir müddet sonra çocu¤u al›p Çapa Hastanesi’ne götürüyor.
Teflhis hiperaktivite ve s›n›rda bir zeka gerili¤i. Zaman zaman evden kaç›yor ve bir süre
ortal›kta hiç gözükmüyor. Sonra tekrar ortaya ç›k›yor. Bu kaybolmalarda Hatice Han›m
her yerlerde o¤lunu ar›yor. Bir keresinde Ankara’dan, di¤er bir keresinde de Silivri’den
ç›k›yor. On bir yafl›nda karnesini ald›ktan sonra gene onsekiz gün ortadan kayboluyor.
Her yerlere haber, radyo ve televizyonlara ilan veriyorlar. Foto¤raflar›n› her yere as›yor-
lar. Onsekiz gün sonra öldü¤ü haberi geliyor. Karfl›dan karfl›ya geçerken araba çarp›yor
ve ölüyor. Asl›nda üç gün hastanede yat›yor ancak hiç kimsenin haberi yok. Haber
öldükten sonra geliyor. Hatice Han›m o¤lunu morgda buluyor. Y›l 1999. “Hala flu gün
olmufl gibi, mezara koyduk ama hala sesi kula¤›ma gelir, hala arar›m ben. Ona çarpan
arabay› görmedim, sesini hiç iflitmedim. Ancak, sokaktan bir araba geçsin, onun bir
çocu¤un üstünden geçti¤ini zannederim. Benim çocu¤um içerde oldu¤u halde, ben
baflka bir çocu¤un üstünden geçiyor zannediyorum, araba seslerinden bile nefret edi-
yorum, hiç görmedi¤im halde, görsem art›k nas›l olurdum bilmiyorum.”

Bu ac› bitmeden üçüncü o¤lunda da bir farkl›l›k hissediyor. Gene Çapa Hastanesi, gene
ayn› teflhis. Üçüncü çocu¤unun bu farkl› durumunu anlamas› Anne Çocuk E¤itim
Program›’na kat›lmas› ile oluyor. Alt› yafl›nda iken. “Orada herkesin çocuklar›na bak›-
yorum resimleri, çizmeleri, ZEP’leri filan çal›fl›rken bu hep geride, ne kadar fley yap›yor-
sam anlamas› daha geride. Az, çok de¤il ama kad›nlar anlat›yordu, mesela bizimki böyle
yap›yor, resimlerini filan görüyordum, bizimkinin geride oldu¤unu ben fark ediyordum.
Sonra onu Çapa’ya götürmeye bafllad›m. Teflhis kondu. ‹lkö¤retimi bitirdi flimdi boflta”
diyor. fiu anda onsekiz yafl›nda ve haftada iki gün özel e¤itime gidiyor. Asl›nda üçüncü
o¤lunu çal›flmas› için birçok yere vermifl. Ancak, kendisi hiçbir yerde durmuyor
kaç›yormufl. A¤abeyi gibi uzun süre ortadan kayboldu¤u zamanlar da oluyormufl. Bir
keresinde bir hafta yok olmufl. Hatice Han›m “Bu sefer morglardan aramaya bafllad›k”
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diyor. Daha sonra kendisini bir do¤um evinin kantininde bulmufllar. Orada ne yapt›¤›,
nas›l gitti¤i ile ilgili hiç bir fley sormam›fllar. “Üstüne gitmedik” diyor. Tabii bu o¤lunun
da kayboldu¤u zamanlarda ikinci o¤lu ile yaflad›klar›yla ayn› fleyi yaflayaca¤›n›
düflünerek çok üzülüyor. Sade o de¤il, komflular›n›n da ayn› korkular› yaflad›klar›n›
söylüyor. “Hep içimizde korku, çocu¤a bir fley olacak. Ben hep kendimi öyle flart-
land›rd›m, d›flar› ç›kan çocu¤a bir fley olacak. Ne kadar da yapmayay›m desem, etme-
yeyim desem, o d›flar›da oldu¤u zaman, ben içerde art›k huzur bulam›yorum. Ona
anlat›yorum, o¤lum bak abinin bafl›na böyle böyle fleyler geldi, sana s›k›nt› vermek iste-
mem ancak seni d›flar› b›rakamamam. Beni arama diyor, telefonla ar›yorum onu, beni
arama rahats›z etme diyor bana.  D›flar›da böyle çok uzun süre kalman, herkesle bir
arada olman, mesela tan›mad›¤›n kiflilerle, sana güvenmezli¤imden de¤il diyorum. Ben
büyüdüm, ben gencim art›k diyor. Kendi kendine güveniyor, kar›flamazs›n art›k tabii”
diye anlat›yor içinde bulundu¤u zor durumu.

‹kinci o¤lunun ölümünden sonra Hatice Han›m’›n çevresindeki destek biraz artm›fl.
Kocas›n›n ve kendisinin kardefli üçüncü o¤lu ile meflgul olmaya bafllam›fllar. ‹kinci o¤lu
ergenli¤e girdi¤i için zorluklar daha da artm›fl. Babas› ile aras› iyi de¤il. Amca ve day›s›n›
biraz daha önemsiyor. Art›k kocas› da Hatice Han›m’›n çocuklarla ilgili olaylar› büyüt-
tü¤ünü düflünmüyor. O da çok üzülmüfl, hatta kalp krizi bile geçirmifl. Ancak, hala bu
ifllerin yükünün büyü¤ü Hatice Han›m’›n s›rt›nda. Kocas› için  “Onun ifli para kazanmak,
akflam aya¤›n› hop çekyata dikip oturup televizyon izlemek” diyor. Hatice Han›m iki
o¤lundaki bu durumun kal›t›msal oldu¤unu biliyor. Benzer bir durumun kendi koca-
s›nda ve kay›nvalidesinde oldu¤unu söylüyor. Özellikle de kay›nvalidesinde. ‹flte o za-
man da hayata yeniden gelse en çok eflini kendisinin seçmesini istedi¤ini söylüyor. 

Hatice Han›m’›n büyük o¤lu flu anda Azerbaycan’da üniversitede okuyor. Dördüncü
s›n›ftan beri gelir olsun diye bir kuaförün yan›nda çal›fl›yormufl. Kuaför o¤lunun tüm
masraflar›n› ödeyip onu dershaneye yollam›fl. Dershaneden sonra büyük o¤lu Azerbay-
can’a gidece¤im diye tutturmufl. Hatice Han›m da önünde durmam›fl. Türkçe e¤itim
yapan özel bir okul imifl. Bursu da gene kuaför patronu ayarlam›fl. Özellikle burada tür-
bandan dolay› okuyamayan k›zlar›n gitti¤i bir okulmufl. Seneye mezun olup geliyor-
mufl. Kuaför kendisinden hiç bir karfl›l›k istemiyormufl döndükten sonra. 

Hatice Han›m’›n en küçük ve dördüncü o¤lu alt› yafl›nda. Geçen sene kalp kapakç›¤›
de¤iflmifl. Aç›k kalp ameliyat› olmufl. Hatice Han›m a¤bilerinden dolay› küçük o¤lunu üç
buçuk yafl›nda gene Çapa’ya test yapt›rtmaya götürmüfl. Bu sefer küçük o¤lunun test
sonuçlar› onun  “üstün zekal›” oldu¤unu göstermifl. Daha sonra yapt›rd›¤› testte zekas›
bu kadar üstün ç›kmasa da bir sorun yok. Ondan dolay› içi biraz rahat. Asl›nda küçük
o¤luna hamile kald›¤›n› anlay›nca çok üzülmüfl. ‹ki buçuk ay sonra fark›na vard›¤› için
ald›ramam›fl. Ancak, hamilelikten itibaren testler yapt›rmaya bafllam›fl. “Ya iflte Allah
diyorum ya, ben onu da hep onlar gibi olacak diye, hep içimde o korku vard›. Do¤ana
kadar diyorum ya, hep korku, hiç uyumazd›m, Allah’›m hep dua, Allah’›m yarabbim
verdin bari bana bunu, bunlar gibi olmas›n.”

173

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd  3/17/10  1:35 PM  Page 173



Küçük o¤lu ile üçüncü o¤lu aras›nda evde ciddi sorunlar yaflan›yor. Özellikle en küçük
o¤lan a¤bisinin hareketlerini kald›ram›yormufl. Asl›nda üçüncü o¤lunun hiç bir yerde
kal›c› olamamas› onun en büyük sorunu. Eve kilitleyemeyece¤ini biliyor ancak nas›l bir
çözüm yolu bulaca¤›n› da bilmiyor. En büyük o¤lu kardeflini Azerbaycan’a götürmeyi
istiyor. Ancak, Hatice Han›m bunu çok istemiyor. Sahip ç›kamaz diye. Orada büyük
o¤lunun iyi bir çevresi oldu¤unu düflünüyor. Ancak, gene de istemiyor. Asl›nda bunu
istememesinin önemli bir sebebi de Azerbaycan’da onun baflaramad›m duygusunu
yaflamas›n› istememesi. Her baflar›s›zl›¤›n onu zor duruma soktu¤u fikrinde. 

Etraftan da çok destek alam›yor Hatice Han›m. Onun için art›k tükendi¤ini düflünüyor.
“Çabalama ile olsa idi, ben de¤ifltirirdim. Çok u¤raflt›m. Mesela bu çocuklar›m› böyle
yapay›m diye, art›k gecemi gündüzüme, can›m› diflime takt›m. ‹nsan›n elinde olan bir
fley olsa ben de¤ifltirirdim her fleyi. Her fley için çok u¤raflt›m, çok çabalad›m ama her
fley elimde kald›” diyor. Evlili¤inin çocuklar için devam etti¤ini söylüyor; hem kendisini
hem de kocas›n› makineye benzetiyor. ‹çten gelen bir fley olmadan otomatik olarak
devam etmek. Hatice Han›m flu anda k›rkbefl yafl›nda. Bir günü sürekli bir fleylere
yetiflebilmek için koflturmakla geçiyor. Hiç bofl zaman› yok. Ço¤u zaman›n› da çocuk-
lar›na ay›r›yor. Hafta sonlar› efli ile birlikte akrabalar› ile toplant›lara kat›l›yorlar. Hep bir-
likte evlerde sohbet ediyorlar. Hatice Han›m yaflam›ndan çok flikayetçi de¤il. Ancak,
yaflam›nda en çok zorland›¤› anlar çocuklar›na yetmedi¤ini, onlar› e¤itemedi¤ini
yaflad›¤› zamanlar. Yapamamak m›, becerememek mi, yoksa yetememek mi. Bu
zorlu¤a isim koyam›yor Hatice Han›m. Ancak, çocuklar› ile ilgili yaflad›klar› en zorland›¤›
durumlar. Evlenirken güzel, okuyan çocuklar› olan bir aile düfllemifl. fiu anda yaflamdan
tek beklentisi üçüncü o¤lunun kal›c› bir ifl bulmas›, küçük o¤lunun iyi okumas›, en
büyük o¤lunun da üniversiteyi bitirip yan›na dönmesi. Kendisi için pek bir fley istemi-
yor. Bunu da fark›nda “Kendim hep en son kal›yorum” diyor. “Onlar mutlu olsun, ben
de mutlu olurum art›k” diyor.  Kald›rd›¤› yükün a¤›rl›¤›n›n fark›nda. Hiç psikolojik
yard›m almam›fl. “Depresyon mu, sinir krizi mi diyeyim bu ikinci o¤landan sonra bun-
lar› geçirdim.” Çenesinde uyuflmalar oluyor. “Düflmek üzere oluyorum, sonra topar-
l›yorum” diyor. Bir daha dünyaya gelse eflini tan›d›ktan sonra evlenece¤ini söylüyor.
Tek iste¤i bilgili bir insan olmak. “Herkes paraya pula, güzelli¤e servete imrenir, ben de
bilgili bir insan olmaya imreniyorum. Böyle biri olmak isterdim.” Asl›nda kendi ailesi ile
birlikte Kilis’ten köye tekrar dönmese idi bu yaflamdan farkl› bir yaflam› olabilece¤ine
inan›yor çünkü orada kalsa idi e¤itimine devam edece¤ini biliyor. 

Yaflam› için de “Art›k buna da kader mi diyelim, bilmiyorum. Allah herkese u¤raflaca¤›
fleyi vermifl” diyor.

Cemile Han›m - ‹sviçre

Cemile Han›m ‹sviçre’de Wintertur’da yafl›yor. Buraya Konya’dan gelmifl. Konya
Derebucak köyünde do¤mufl. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçük çocu¤undan bir
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önceki. ‹ki erkek kardefli,  alt› da k›z kardefli var. Ailenin en küçü¤ü olmas› onun için
avantajl› bir durum yaratm›fl. Her dedi¤i yap›lan bir çocuk olmufl. En yak›n yafltaki ablas›
kendinden iki yafl büyük. Hatta üç kardefli o do¤du¤u zaman evlenip evden
ayr›lm›fllarm›fl bile. 

Çocuklu¤unu “sakin” bir çocukluk olarak tan›ml›yor. Anne babas›n›n da sakin kifliler
oldu¤unu anlat›yor. Kendine en yak›n ablas› ve a¤bisi ile bir çocukluk geçirdi¤ini söylü-
yor. A¤bisi arada bir ona bask› yaparm›fl ancak bu da çok de¤ilmifl. Çocuklu¤unda evde
befl kardefl olarak yaflad›klar›n› hat›rl›yor. 

‹yi bir ö¤renci olmufl ve ilkö¤retim okulunu bitirmifl. Baflar›l› oldu¤u için hem ö¤retmen-
leri okumas›n› istemifl, hem de kendisi çok okumak istemifl. Ancak, baflta babas› ve hatta
a¤bisi okumas›n› istememifller. Asl›nda çocuklu¤unda üzülerek hat›rlad›¤› olay ailesinin
onu okutmamas›. Ailesi oturduklar› yerde lise olmad›¤› için liseye geçti¤inde “k›z
bafl›na” uza¤a yollamak istemediklerinden ilkokulu bitirdikten sonra hiç okumam›fl.
Halbuki a¤bileri üniversiteyi bitirmifller. Cemile Han›m “Babam istemedi, okutmak
istemiyorum dedi, biz de tabii karfl› gelemiyorduk babam›za sayg›m›zdan dolay›, yani
illaki gideyim diye ›srar yapam›yorduk. Sonuçta okumad›m, okumay› çok istiyordum”
diyor.

Cemile Han›m on befl yafl›nda niflanlan›yor, on alt› yafl›nda da evleniyor. Niflanlanana
kadar biçki nak›fl gibi el becerisi kurslar›na gidiyor. Efli ‹sviçre’de yafl›yormufl ve ev
komflular› imifl. Tatillerde Türkiye’ye geliyorlarm›fl. Bu gelifllerden birinde görücü usulü
ile birbirlerini tan›yorlar ve evlenmeye karar veriyorlar. ‹lkin eflinin annesi babas› Cemile
Han›m’› görüyor, be¤eniyor ve o¤luna gösteriyor. O da be¤eniyor ve bu ifl
tamamlan›yor. Niflanland›ktan sonra efli ‹sviçre’ye dönüyor. Telefon ve mektupla
görüflüyorlar. Bir sene sonra da evleniyorlar. 

Asl›nda niflanlanma döneminden daha önce kendi anlat›m› ile Cemile Han›m’›n fikri
baflka birine kaçm›fl. Ancak, ailesi istememifl. Tam da o s›rada flu andaki efli ortaya
ç›km›fl. Galiba ailesine k›zlar›n› Avrupa’da yaflayan bir aileye gelin vermek daha cazip
gelmifl. ‹lk zamanlar s›k›nt›larla karfl›laflt›¤›nda “keflke o olsayd›” dedi¤i olmufl. Ancak,
art›k yaflama al›flt›ktan sonra bu düflünceler çok akl›na gelmiyormufl. Cemile Han›m
‹sviçre’ye geldi¤inde eflinin ailesinden ayr› bir evde oturmufl. Ayr› evleri olmas›na ra¤-
men ilk bafllarda gündüzleri kay›nvalidesinin evine gidiyor, akflamlar› da efli iflten dön-
dü¤ünde kendi evlerine geliyorlarm›fl. 

Avrupa’daki yaflam daha iyidir diye bir düflüncesi olsa da Cemile Han›m ilk geldi¤inde
eflinin ev flartlar›na hayret etmifl. “Hiç d›flardan göründü¤ünüz gibi de¤ilmiflsiniz” bile
demifl. Orada hayal etti¤i yaflam tarz› ile buradaki aras›nda çok fark oldu¤unu görmüfl.
Ancak, kendini “uyumlu” olarak görüyor. “Uyum gösteremeyenler geri gitti. Ben uyum
gösterdim ve al›flt›m” diyor. Bu al›flmada eflinin deste¤i de önemli olmufl. Cemile Han›m
geldi¤inin üçüncü ay›nda Almanca kursuna bafllam›fl. ‹ki y›l boyunca Almanca kursuna
devam edip dilini gelifltirmifl. Almanca ö¤renmesinde eflinin çok önemli deste¤i var.
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Kursa yaz›lmas›n›n yan›nda eve Türkçe TV kanallar› almam›fl. Her gün eflinin ö¤rendi¤i
yeni Almanca kelimelerinden s›nav yaparm›fl. Asl›nda Cemile Han›m bir meslek okulun-
da okuyup kendini gelifltirmeyi çok istiyor. Art›k geç oldu¤unu düflünüyor. ‹lk bafllarda
yaln›zl›k çekmifl. Ailesinin yan›nda olmas›n› istemifl. Ancak, zamanla al›flm›fl. Her sene
Türkiye’ye gidip hasret gideriyorlar. 

Buraya geldikten bir müddet sonra çal›flmaya bafll›yor. Yedi sene çocuk yapm›yorlar.
Hem evlili¤e al›fl›yorlar, hem de Cemile Han›m ‹sviçre’ye. ‹lk ifli eflinin tamirci olarak
çal›flt›¤› araba garaj›nda araba temizlemek. Orada sürekli ‹sviçreli arkadafllar› ile
konuflarak lisan›n› gelifltiriyor. Hamile kald›ktan sonra ifli b›rak›yor. Amac› çocu¤unu
kendi yetifltirmek. ‹lk çocu¤u o¤lan oluyor. Dört y›l sonra da ikinci çocu¤unu, k›z›n›
do¤uyor. K›z›n› kendi çocukluk haline benzetiyor. Özellikle “tutturarak bir fleyleri elde
etmesini”. Çocuklar›na bakarken iflsizlik sigortas›ndan da faydalan›yor, ayn› zamanda
kendini gelifltirme kurslar›na da devam ediyor. ‹lk çocu¤unu do¤urduktan iki sene sonra
ifle bafll›yor. Efli ile nöbetlefle çocu¤a bakmay› planl›yorlar. Akflam ifli buluyor Cemile
Han›m. Gündüzleri çocu¤una kendi bak›yor, geceleri de efli. ‹kinci çocu¤unu çal›fl›rken
do¤uruyor. Akflamlar› çal›flt›¤› için bu sefer iflten ayr›lm›yor. Efli ile nöbetlefle çocuklara
bak›yorlar. Daha sonra kay›nvalidesi emekli oluyor ve onlara çocuk bak›m›nda destek
oluyor. Çocuklar büyüdükçe çal›flma saatlerini artt›r›yor Cemile Han›m. Uzun süredir
sat›fl iflinde kasiyer olarak çal›fl›yor. 

‹sviçre’de çok programl› bir yaflam› oldu¤unu söylüyor. “Çok canl› ve hareketli bir
yaflam›m oldu say›lmaz” diyor. Bazen bu programl› yaflamdan bunalm›yor de¤il. Ancak,
gene de uymak zorunda hissediyor kendini. Asl›nda eflini burada tan›m›fl. Onu “iyi
yap›l›”, “sakin” biri olarak tan›ml›yor. Efli ile büyük sorunlar› oldu¤unu hat›rlam›yor. Hep
kendisini onun yat›flt›rd›¤›n› da söylüyor. Ancak, efli ile ilgili önemli bir sorunu var. Bu
sorunla yaflamay› ö¤reniyor. Cemile Han›m’›n bafl› kapal› imifl. Ailesi de kapal› çünkü.
Buraya geldi¤i zaman efli  “Yan›mda kapal› istemiyorum, kapal› olanlara daha çok
yabanc› gözüyle bak›p d›fll›yorlar” demifl. Cemile Han›m ise “Ben kapal› kalmak
istedi¤imi söylüyordum. Sonra dedi,  illaki aç›lacaks›n, o zaman ben de açt›m” diyor.
Bafl›n› açt›¤›nda Cemile Han›m çok üzülmüfl. Bir süre efli olmadan gitti¤i yerlere bafl›
örtülü, efli ile gitti¤i yerlere de aç›k gitmeye bafllam›fl. Daha sonra tamamen bafl›n›
açm›fl. Ailesi bafl›n› açmas›na hala karfl›. Efli öyle istedi¤i için çok kar›flam›yorlar ancak,
kapanmas› taraftar›lar. Cemile Han›m kendi ailesinin yan›na gitti¤inde zaten kapan›yor.
Ailesinin çevresinin de bunu kabul etmeyece¤ini ve kendilerinin dinine ve inanc›na
ba¤l› oldu¤unu söylüyor. Çal›flt›¤› iflyerinde de kapal› çal›flmas›na izin verilmiyor. Eski
çal›flt›¤› yerde bir ara bafl›n› kapam›fl ancak patron gelip iflyerinde böyle bir k›yafetle
çal›flamayaca¤›n› söylemifl. 

Bu durum hala içine sinmemifl. Tekrar kapanaca¤› günü bekliyor. Ancak, kapand›¤›nda
da kendini bir tuhaf hissediyor. Anlafl›laca¤› gibi zor bir durumda. K›z›n›n kapan›p
kapanmama karar›n› ona b›rakaca¤›n› söylüyor ancak onu dinine ba¤l› olarak
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yetifltirmek istedi¤ini, hatta Türk kültürünün de¤erleri ile büyütmek için flimdiden
çal›flmalara bafllad›¤›n› da vurguluyor. 

Geldi¤inden beri yaflad›¤› en olumsuz olay kay›nvalidesi ve kay›npederinin ayr›lmas›.
Buna neden kay›npederinin Antalya’da yazl›kta iken baflka bir han›m bulmas› ve var›n›
yo¤unu o han›ma kapt›rmas›. Bu olaydan sonra kay›npederi Türkiye’de yafl›yor,
kay›nvalidesi de çocuklar› oldu¤u için ‹sviçre’de. Bu tür olaylar›n Avrupa’da çal›flan
Türkler aras›nda çok oldu¤unu hat›rlatt›¤›mda bana hak veriyor. Kendisini bu tür olay-
lardan korumak ad›na lisan ö¤rendi¤ini ve kendi kazanc›n› kendi için ayr› de¤erlendir-
di¤ini, bu flekilde yaflam›nda daha ba¤›ms›z oldu¤unu ve birikmifl paras› oldu¤unu
söylüyor. Bunun d›fl›nda yapaca¤› çok bir fley olmad›¤› düflüncesinde. 

Güne çocuklar›n› okula götürerek bafll›yor. Her ö¤len de çocuklar›n› al›p eve geliyor. Efli
de her ö¤len yeme¤e eve geliyor. Akflamlar› efli eve gelmeden o ifle gidiyor. Çocuklara
bakmak için eve kay›nvalidesi geliyor. Sekizbuçukta iflten dönüyor, çocuklar› yat›r›yor ve
gün bitiyor. Baz› günler arkadafllar› ile kahve içmeye gittikleri oluyormufl. Her ne kadar
‹sviçrelilerle sosyal yaflam› olmasa da Türklerden oldukça arkadafl› var. Özellikle Pazar
günleri camiye gidiyorlar. Camide hem namaz k›l›nan bir yer, hem de erkek ve kad›nlar
için ayr› ayr› sohbet edecekleri yerler oldu¤undan orada sosyal iliflkiler kuruluyor.  

Çocuklar dini bilgiler edinsinler diye de camiye gittiklerini söylüyor Cemile Han›m.
“Yani yaflam tarz› olarak böyle biz dine uygun yafl›yoruz. Zaten böyle çok d›flar›
hayat›m›z yok, içki sigara hiçbir fley Allah korusun yok. Yani evimizdeki hayat›m›z, tek
benim aç›kl›¤›m var yani baflka öyle bir kötü yaflant›m›z yok” diye tan›ml›yor yaflant›s›n›.
Özellikle arkadafllar›n› seçerken de dikkatli. ‹çki, sigara içenlerle arkadafl olmuyor.
Camiye gitmenin yan›nda “han›mlar matinesi” yap›yorlar. Herkes yemek getiriyor.
fiark›l› sözlü toplant›lar düzenliyorlar. Bazen de ifl yemeklerine gidiyorlar. Cemile Han›m
ifl yemeklerine gitmeye özen gösteriyor arkadafllar› ile daha yak›nlaflmak için. ‹sviçre’de-
ki komfluluk ve arkadafll›ktan çok memnun de¤il.  ‹sviçrelilerle birbirlerine ev ziyaretleri
yapmad›klar›n› söylüyor. ‹sviçrelileri birçok toplant›lar›na ça¤›rmalar›na ra¤men onlar
bu toplant›lara gelmiyorlarm›fl. 

‹sviçre’de yaflamaya devam etmesinin en önemli nedeni sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri ve
sosyal haklar. Özellikle de iflsizlik paras›. Yaflam› daha kolay buluyor burada. “E¤er
buraya gelmeseydim ve buradaki yaflam tarz›n› bilmese idim Türkiye’de de yaflard›m”
diyor.

Bütün bunlara ra¤men ‹sviçre’de yabanc›lara karfl› ayr›mc›l›ktan da flikayetçi.
Çocuklar›n›n üniversiteyi okumas›n› istiyor ancak okuyabileceklerinden flüpheli. Yabanc›
çocuklar›n›n önünün aç›lmad›¤›n› düflünüyor. Bu düflüncesini de “Kolay de¤il burada
yabanc› bir çocu¤u okutmak. Bilhassa ö¤retmenlerden kaynaklan›yor. E¤er yabanc› isen
ve iyi isen önüne geçiyorlar. Dersleri isterse çok iyi olsun, önüne geçmeye çal›fl›yorlar.
Mesela anne baba okula gidip çocu¤unun arkas›nda oldu¤unu göstermiyorsa çocu¤u
çok çabuk harcayabiliyorlar. Çok ufac›k bir fleyden, çocu¤un mesela bir tane hatas›
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oluyor, hemen onu büyütüp bütün derslerine etki yapabiliyor. Mesela ayn› hata ‹sviçre-
li çocukta da olsa göze görünmüyor o ama Türk çocuklar›n›n ufac›k bir hatas›, yabanc›
ya,  büyütülüyor art›k” diyerek aktar›yor. 

Cemile Han›m yaflad›¤› ayr›mc›l›kla ilgili çok dolu. “Mesela geçen seçim olmufltu, belki
görmüflsünüzdür gazetelerde. Seçimde bir tane bakan, kapal›lar› istemiyoruz diye, afifl
ast›r›yor yolun kenar›na. Sonra bunu bir tane duyarl› Türk, y›rt›p at›yor. fiimdi o Türk
mahkemede, para cezas› ödemesi gerekli s›rf o afifli y›rtt›¤› için. Yabanc› düflmanl›¤›n›
bakanlar bile yap›yor. Sade bu mu? Yabanc›lara kolay ‹sviçre pasaportu verilmesin diye
oylamaya sunuyorlar, halk oylamas›na gidiliyor”  diyor. Yabanc›lar aras›nda Türklere
daha çok ay›r›mc›l›k oldu¤unu düflünüyor.  “Kiral›k ev bile vermiyorlar, sen yabanc›s›n
diye. Bilmiyorum yabanc›lar böyle toplan›yorlar, ailecek, çok gürültü yap›l›yor evde,
onun için mi?” Cemile Han›m örneklerini artt›r›yor ve “Sigorta flirketleri, bundan üç
sene önce yeni bir kanun ç›kard›, sigortaya ‹sviçreliler daha az ödüyor, yabanc›lar daha
fazla. Niyeymifl? Yabanc›lar kurallara uymuyormufl, çok kaza yap›yormufl diye. Onu da
b›rak›n, okulda yabanc›lara ayr› s›n›f, ‹sviçrelilere ayr› s›n›f yap›ls›n diye oylamaya bile
gittiler. Kabul edilmedi Allah’tan. Onu bile yapmak istediler.  ‹sviçreli çocuklar›n,
yabanc›larla kar›fl›nca sözde kültürü bozuluyormufl. Mesela baflörtülü oldu¤u için ‹sviçre
pasaportunu vermiyorlar. Vermiyorlar, kaç tane gazetede haberleri ç›kt›, s›rf baflörtüsü
yüzünden, sen bizim kültürümüze uymuyorsun, görünüfl fleklin bize uymuyor, iflte pa-
saportunu alamazs›n diyorlar, paras›n› ödedi¤i halde. Böyle politik aç›dan daha çok
yabanc›l›k yap›yorlar.” Çocuklar›n da bu ayr›mc›l›ktan etkilendi¤ini düflünüyor Cemile
Han›m. “Çocuklar ilkokula gidiyorlar, ö¤retmen Türk çocuklar›n›n aralar›nda
konuflmas›n› yasakl›yor mesela; çocuklar otomatikman o zaman yabanc›l›k duygusunu
hissediyorlar. Türkçe konuflmak yasak olunca mecbur ‹sviçre Almancas› konuflmalar›
isteniyor. Yani çocuklar da hissediyor bunu, küçük yafltan hissediyorlar. Çal›flan anne
babalar, küçüklükten yuvaya verdikleri için o çocuklar›n Almancalar› iyi oluyor.  Ama bir
ev han›m› mesela çocu¤uyla hep evde, hep Türkçe konufluyor. O çocuk da otomatik-
man Almancay› fazla ö¤renemiyor. Anca oyun alanlar›na gidip tek tük ö¤renebiliyorsa,
onda da ne kadar gidebiliyorsun. Almancas› olmay›nca çocuk okulda ilk üç ayda çok
büyük bocalama çekiyor. Gitmek istemiyor, bunal›ma giriyor, benim o¤lumda olmufltu.
Anaokuluna bafllad›¤› zaman gitmek istememiflti çünkü kimseyle anlaflam›yor, ö¤ret-
menin dedi¤ini anlam›yor. Çocuk tuvalet ihtiyac›n› bile söyleyemiyor. Onun için de
içine kapan›kl›k oluyor çocukta. ‹lk anaokulundan bafll›yor yani o içine kapan›kl›k.”

Bütün bunlara ra¤men yaflamdan baz› beklentileri var. Sa¤l›k ve çocuklar›na güzel bir
e¤itim. Zaten burada kalma nedeni de o de¤il mi? Tekrar dünyaya gelse yaflam›nda
de¤ifltirmek isteyece¤i çok fley yok gibi görünse de önemli bir de¤ifliklikten bahsediyor
Cemile Han›m. ‹sviçre’de sahip oldu¤u bu imkanlarla Türkiye’de yaflamak. Türkiye’de
yaflamay› sosyal ortamdan dolay› tercih ediyor. Burada yaflad›¤› apartmanda sohbet
etti¤i komflusu yok. Zaten bütün komflular› ‹talyan. Bir de ‹sviçre’deki apartman kural-
lar› ve di¤er kurallar onu çok bunalt›yor. Apartman kurallar› çerçevesinde o apartman-
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dan at›lmadan yaflabilmek için çok çaba sarf ediyor. Hele iki çocukla. Belki de bu zor-
luklardan ya da de¤il hayalinde efli ile birlikte bahçeli bir ev al›p yaflamak var.  Eflinden
memnun, “Tekrar dünyaya gelsem onunla evlenirim” diyor. Eflinden flikayeti çok sosyal
yaflam› sevmemesi, tabii bir de Cemile Han›m’›n bafl›n› açt›rtmas›. Eflinin az sosyal
olmas› ile ilgili art›k ilk zamanlardaki kadar s›k›nt›s› yok. Araba kullanabiliyor ve
Almancas› var. Halbuki eskiden ona daha çok ba¤›ml› oldu¤unda bu sorun onun
gözünde daha da büyüyormufl. Eflinin gençli¤inden beri d›flar› yaflam› sevmedi¤ini
söylüyor. ‹sviçre’ye sekiz yafl›nda gelmifl ve burada meslek okulunu bitirmifl. Daha sonra
da otomobil tamircili¤i alan›nda büroda çal›flmak için ek bir sene daha okumufl ve flu
anda büroda çal›fl›yor. Dolay›s› ile ayn› ifl yerinde tamircilik yapm›yor da büroda
çal›fl›yor. Kendini sürekli kurslarla gelifltiren biri. Zaten Cemile Han›m’›n da geliflmesine
çok büyük destek olmufl. 

On yedi y›ll›k evli. On alt› senedir efli ile birlikte ‹sviçre’de. Yaflam›n› canl› ve heyecanl›
de¤il de çocuklarla birlikte “normal” bir yaflam olarak tan›ml›yor Cemile Han›m. 

Bahar Han›m - Bahreyn

Bahar Han›m 1974 y›l›nda Bahreyn’in Areyin flehrinde do¤mufl. Çocuklu¤unu Merkuz
Menamil’de geçirmifl. ‹lk zamanlar tek odal› bir evde yaflam›fllar. Sekiz yafl›ndan sonra
Ariri’ye tafl›nm›fllar. Evlenene kadar orada yaflam›fl. Çocuklu¤unu güzel hat›rlamas›na
ra¤men o dönemden en çok hat›rlad›¤› babas›n›n sertli¤i. Babas› “dövmeyen dövülür”
anlay›fl› ile çocuklar›n› hep dövmüfl. Bahar Han›m ise “dayak yiyen mutlaka dayak atar”
görüflü ile daya¤a karfl›. Befl k›z kardefli, iki de erkek kardefli var. Hepsinin en büyü¤ü
Bahar Han›m. Onlara o bak›yor. Asl›nda yetiflkin olup para kazanmaya bafllad›ktan sonra
da onlara hep bakm›fl. “Maafl›m yüksekti, hep onlara harcad›m” diyebiliyor. Kardeflleri
ile küçükkenki iliflkileri iyi. Birlikte oyun oynad›klar›n›, çok e¤lendiklerini ve zaman
zaman annesini k›zd›rd›klar›n› hat›rl›yor. Babalar› hep ifl ve ev aras›nda bir yaflam
sürmüfl. Baflka bir yerlere gitti¤i görülmemifl. 

Bu y›llarda babas›n›n bask›s› ile pek kimse ile arkadafll›k edemiyor. Sadece tek bir arka-
dafl› var. Bahar Han›m befl sene okula gidiyor. Babas›n› okumaya önem veren bir kifli
olarak anlat›yor. Hep onlara ders çal›flt›rd›¤›n›, hatta anlamad›klar›nda dövdü¤ünü de
söylüyor ve ekliyor “Babam bize ders çal›flt›r›rken notlar›m çok kötü idi. Sizi b›rakt›m
ders çal›flt›rmayaca¤›m dedi. Dürüst olmak gerekirse ondan sonra ben hep pekiyi
almaya bafllad›m. ‹yi oldu notlar›m.” Bahar Han›m babas›n›n bu dayakç› tutumu ile ilgili
“çok yo¤un bir ruh haline sahiptim” diyor. Asl›nda çeliflkili hisleri var. Bir yanda büyü¤e
sayg› gösterilmeli duygusu, bir yanda gördü¤ü fliddet. Babas›n›n aleyhine bir fleyler
söylemeye çekiniyor sayg›s›zl›k yapmamak ad›na, ancak çekti¤i s›k›nt›lar da aç›k. 

Okulu iyi bir derece ile bitiriyor ve daha sonra ticari bir flirkette sekreter oluyor.
Çal›flmaya bafllad›¤›nda 18 yafl›nda Bahar Han›m. Befl y›l bu flirkette çal›fl›yor, daha
sonra baflka bir flirkete geçiyor maafl› daha iyi oldu¤u için. Bu ifl yerinde bolca seyahat
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ediyor. Dubai, Katar ve Kuveyt gibi ülke d›fl› yerler de dahil. Bu flirkette iken üniversi-
tede ‹ngilizce tercüme bölümüne devam ediyor. Babas› bu seyahatlerine hiç bir k›s›nt›
getirmiyor. “Benim k›z›m erkek gibi, üstüne korkulmaz” diyor. Bahar Han›m 27 yafl›nda
evleniyor. Severek, görücü usulü ile de¤il. O s›rada babas› ölmüfl. Efli ile tan›fl›yor ve bir
hafta içinde niflan, dü¤ün evleniyorlar. Efli yüksek okula gidiyor. Onu sessiz ve sakin bir
olarak tarif ediyor. S›n›fta görüyor. Be¤eniyor. Bir arkadafl›na flimdiki efline cep
numaras›n› vermesini istiyor. Bir hafta sonra o da ar›yor. ‹lk görüflmeye kardefli ile gidi-
yor. Kardeflinin gözü pek tutmuyor ancak iki gün sonra ailesini al›p eve geliyor ve Bahar
Han›m’› istiyor. Geç evlenmesini babas›n›n erken ölümüne ve tüm ailenin yükünü
üstlenmesine ba¤l›yor. Bir de yaflad›¤› hormon sorunlar›na. Doktorlar çocu¤u olmaya-
ca¤›n› söyledikleri için hep evlenmekten kaçm›fl. Asl›nda babas› da çocu¤u olma-
yaca¤›n› bildi¤i için k›z›na kötü davran›rlar ve üstüne kuma getirirler diye hep isteyen-
lere bir bahane bulmufl. Bir hafta içinde evlenmesini “yafl geçti hemen evlenmeliyim”
düflüncesi ile oldu¤unu söylüyor. ‹lk evi tek odal›, banyosu bile olmayan bir ev. Evde ilk
gecede boya kokusundan oturam›yorlar. Asl›nda evlenmedeki bu h›z›n› maceraya düfl-
künlü¤ü ile de anlat›yor. “Efl de kavun gibi, içini k›r›nca görüyorsun. Onun için fazla
beklemeye gerek yoktu” diyor.  Eflinin bir kaç eksikle idealindeki efl oldu¤unu söylüyor.
Bu eksiklik de o esmer isterken efli beyazm›fl. Yoksa ince, uzun boylu oluflu, onu k›r-
mayan biri olmas› gibi özellikleri eflinde buldu¤unu söylüyor. Ayr›ca okumay› seven biri-
ni hayal etmifl hep. “Üniversite diplomas› yok ama okumay› çok seviyor. Hep kendisini
gelifltiriyor” diyor. Maddi durum ile ilgili bir hayali yok. “Allah’a flükür, geçinip gidi-
yoruz” diyor. Y›llar geçtikçe efline olan sevgisinin daha artt›¤›n› söylüyor. Evlili¤inde
bütün masraflar› kendi karfl›lam›fl. Efli ona “Sen kendinle evlendin” diyormufl. “Her fleye
raz› oldum, flimdi her fleyim var” diyor. 

Daha sonra ilk çocu¤u Ahmet’i do¤uruyor. Bu s›ralarda da çal›flt›¤› flirket el de¤ifltiriyor
ve yabanc› idareden yerli idareye geçiyor. Bahar Han›m yerli idarecileri k›ymet
bilmemekle suçluyor. Befl sene çal›flt›¤› bu flirketten bir müddet sonra ayr›l›yor. ‹lk erkek
çocu¤undan iki y›l sonra ikinci çocu¤u, k›z› geliyor. Bu iki do¤um, özellikle hamilelik
dönemleri Bahar Han›m’›n üniversiteye devam›n› engelliyor. Asl›nda okumay› çok isti-
yor. Özellikle de çocuklar›n›n okumalar›na yard›mc› olabilmesi için. Çocuklardan sonra
iki sene de bir anaokulunda çal›fl›yor. Alt› y›l içinde bir k›z, iki erkek çocu¤u var. Alt› y›l›n
sonunda kendisini eflinin hemfliresi olarak tarif ediyor. “Hep hasta” diyor. Ancak, hala
onu eskisi kadar sevdi¤ini de söylüyor. fiu anda eflinin annesi ve iki kardefli ile birlikte
yafl›yor. Hepsini de çok seviyor.  Kay›npederi ikinci efli ile ayr› bir evdeler. 

Bahar Han›m güne sabah namaz›n› k›larak bafll›yor. Efli ile hep birlikte kahvalt› yap›yor-
lar. Daha sonra gününü çocuklar› ile birlikte geçiriyor. Akflamlar› efli ve çocuklar› ile
d›flar›ya yürüyüfle ç›k›yorlar. Evdeki di¤er kiflilerin güne saat ikide kalkarak bafllad›¤›n›
söylüyor. Asl›nda evdekileri kendisinin çok de¤ifltirdi¤ini söylüyor. Özellikle de eltisini.
Onun giyim tarz›n›, kilosunu hep Bahar Han›m düzenlemifl. ‹leriye dönük en büyük ha-
yali maafl› yüksek, iyi bir iflte çal›flmak. Asl›nda çal›flm›yor gözükse de bir dergi arac›l›¤›
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ile evden baz› kozmetik ürünleri sat›fllar› yap›yor. En büyük dile¤i çocuklar›n›n iyi oku-
mas›. Onlara e¤itimin ve terbiyenin en iyisini vermeye çal›fl›yor. K›z›ndan daha çok
o¤ullar›na ilgi gösterdi¤ini de aç›kl›kla anlat›yor. K›z›n›n bir fleyi olmasa da kocas›na
gidece¤ini, o¤ullar›n›n gelece¤inin ise daha önemli oldu¤unu söylüyor. 

Dünyaya yeniden gelse okumak istiyor. Hep okumak. Asl›nda eskiden kendi evinde
babas›n›n sinirli halini de¤ifltirmek isterken “fiimdi ondan daha sinirliyim” diyor. Bu da
de¤ifltirmek istedi¤i fleylerden. Son befl y›ld›r her y›l tek bafl›na ‹ran’a gidiyor.
Çocuklar›n› efline b›rak›p. Ancak daha da çok seyahat etmeyi istiyor.

Suzan Han›m - Suudi Arabistan 

Suzan Han›m 1983 y›l›nda Hatay’›n köyünde 8 çocuklu bir ailenin son (8.) çocu¤u
olarak dünyaya gelmifl. Yedi a¤bisi var. Kendisi o günlerini yüzünde tatl› bir gülümseme
ile “ailenin en küçü¤ü, tek k›z› ve annemin babam›n kuzusuydum” diye anlat›yor.
Do¤du¤unda en büyük a¤bisi 20–25 yafllar›nda. Suzan Han›m için yedi a¤binin oldu¤u
bir evde yaflam çok da kolay olmuyor. Ailesi taraf›ndan sevildi¤ini söylemesine ra¤men
çocuklu¤unu “zor” olarak tan›ml›yor. Asl›nda zor olmas›n›n bir nedeni de kendi kiflilik
yap›s›. “So¤uktum ben biraz” diyor. “Çok a¤›rbafll› idim. Hep mesafeli olmak istedim.
Arkadafllar›m benden daha deli dolu idi.” Bu özellikleri onun arkadafl edinmesine destek
olmuyor. “Bir tane arkadafl›m vard›, ona da çok s›k gitmezdim” diyor. Arkadafls›z bir
çocukluk geçiriyor. Sürekli annesinin yan›nda, ona yard›mc› olarak geçirdi¤i bir çocuk-
luk hat›rl›yor. “Kalabal›k bir ailede hele yedi a¤bi ile anneme destek olmak istedim”
diyor. Ancak, çocuklu¤unu yaflamad›¤›n› da itiraf ediyor. 

Anne, babas› ve a¤bileri taraf›ndan sevildi¤ini çok iyi hat›rl›yor. Kendisinin babas› ile bir
s›k›nt›s› yok çünkü babas› ne derse o yap›yor. Amac› biraz da suyuna gidip onu k›zd›rma-
mak. Annesi ise yumuflak biri. Her fleyini daha çok onunla paylafl›yor. Ne isterse annesine
söyleyebiliyor. Çocuklu¤undaki yaflam›nda babas›n›n disiplinli ve sinirli olmas›n›n baba-
s›n›n annesi ile iliflkisine yans›mas› onu huzursuz eden hat›ralar›n›n en bafl›nda. Babas›
sinirli oldu¤u ve annesi de alttan almad›¤› için evde sürtüflme eksik olmuyor. Hatta Suzan
Han›m annesinin neden afla¤›dan almad›¤›n› anlam›yor. Sonuçta üzülen annesi oldu¤u
için onun kendisini korumas› için biraz alttan al›p fikirlerinde ›srarc› olmamas›n› istiyor.
Annesini hep korumak istiyor h›rpalanmas›n diye. Ancak, kendi deyimi ile annesi inatç›
oldu¤undan bunu baflaram›yor. Annesi üzüldü¤ü zaman onu teselli eden gene Suzan
Han›m oluyor. Kap›n›n önünde a¤layan annesinin yan›nda oturup birlikte a¤lad›klar›n›
hat›rl›yor. Bazen de annesini “Ayr›l babamdan, niye ayr›lm›yorsun?” diye sorgulad›¤›n›.
Özellikle de babas› annesini dövdü¤ü zamanlarda. Babas› annesine bu kadar sert davran-
mas›na ra¤men çocuklar›n› hiç dövmüyor. Suzan Han›m bunun biraz da çocuklar›n
onun suyuna gitti¤inden dolay› oldu¤una inan›yor. Asl›nda evin içinde daha çok
a¤bilerin sözü geçiyor, anne ve babadan ziyade. Bu kalabal›k ailede Suzan Han›m hiç
tokat yedi¤ini hat›rlam›yor. Hep ö¤reterek ve konuflarak sorunlar› halletmifl a¤bileri.

181

ANNELER_ANLATIYOR_tifli.qxd  3/17/10  1:35 PM  Page 181



Suzan Han›m ilkokul 5. s›n›f›n sonuna kadar okuyor. Daha sonra da okumaya devam
etmek istemiyor baflar›s›z oldu¤undan. Asl›nda kendinin okuldaki baflar›s›zl›¤›n› biraz da
göze batmamas›na ve içine kapan›k olmas›na ba¤l›yor. Bazen keflke okusayd›m dedi¤i
zamanlar var. Galiba a¤bilerinin de okumas› için ›srarc› olmamalar›na biraz küskün.
Buna ra¤men çevresindeki okuyan kiflilerin çok baflar›l› olmad›¤›n› gördü¤ü için zaman
zaman iyi ki de okumam›fl›m,  okusa idim çok bir de¤ifliklik olmayacakt› yaflam›mda
dedi¤i de oluyor. 

Ondört yafl›nda iken halas›n›n o¤lu ile niflanlan›yor ve dört ay niflanl› kal›yor. Dört ay
niflanl›l›ktan sonra ayr›l›yor. Sebebini o da bilmiyor. Kendime efl gibi görmedim diyor. Bir
sene sonra efli ile tan›fl›yor. Efli de Suudi Arabistan’da çal›fl›rken o aralarda Türkiye’den
kendine bir k›z bulmak istiyor. Adana, Mersin k›z ar›yor ancak gönlüne göre bulam›yor.
Bir tan›d›klar› arac›l›¤› ile Suzan Han›m’la tan›fl›yor. Birkaç kere görüflüyorlar. Birbirlerini
be¤eniyorlar ve niflanlan›yorlar. Eflinin konuflmalar› Suzan Han›m’a mant›kl› geliyor, daha
da önemlisi aya¤› yere basar buluyor söylediklerini. Hele de “bir bakars›n bir gün ekmek
yeriz, bir bakars›n bir gün zengin” olmufluz demesini. Suzan Han›m 1999 y›l›nda onalt›
yafl›nda iken Hasan ile evleniyor. Efli evlendikten k›rkbefl gün sonra Suudi Arabistan’a
dönüyor.  Suzan Han›m ise Türkiye’de kay›nvalidesinin yan›nda kal›yor. Ancak, eflinin
iflleri çok iyi gitmeyince Türkiye’ye tekrar gelmek zorunda kal›yor. Geldikten sonra bir
lokanta aç›yor. Suzan Han›m da ona yard›mc› oluyor. O arada Suzan Han›m ilk çocu¤una
6–7 ayl›k hamile. Ancak, eflinin bu ifli de çok uzun ömürlü olmuyor ve bir müddet sonra
lokanta kapan›yor. ‹flte o zaman biraz s›k›nt›lar› bafll›yor. Efli çal›flm›yor, ilk çocuklar›
do¤uyor. Eflinin ablas› onlara yard›mc› oluyor. ‹fl olmay›nca ailede sorunlar ortaya ç›k›yor.
Efli içki ve “ka¤›da” bafll›yor ve ailesini ihmal ediyor. ‹flsiz olmas›, hem de ailesine zaman
ay›rmamas› Suzan Han›m’› çok üzüyor ve zoruna gidiyor. Suzan Han›m bir fley yapa-
m›yor. Küçük yer oldu¤u için efli arkadafllar› ile birlikte olmazsa “k›l›b›k” olarak tan›m-
lanacak. Onu da istemiyor. Çok s›k›nt› çekiyor. Efli ile birlikte hiç zaman geçiremiyor. En
fazla da ona üzülüyor. ‹lk çocuklar› k›z oluyor. Alt› ay sonra ikinciye hamile kal›yor Suzan
Han›m. O da o¤lan oluyor. Efli Türkiye’de pek bir ifl bulam›yor. Bir buçuk, iki y›l sonra
tekrar Suudi Arabistan’a geri dönüyor. Suzan Han›m her ayr›l›kta oldu¤u gibi gene kay›n-
validesinin evinde yaflamaya bafll›yor.
‹ki sene daha Türkiye’de kay›nvalidesi ile oturduktan sonra art›k bu aileyi birlefltirmek
iste¤i ile o da Suudi Arabistan’a gidiyor. Tek arzusu birlikte olabilmek. O arada üçüncü
çocu¤unu da do¤uruyor. Arabistan’a gelme karar›na ailesinden karfl› ç›kanlar oluyor.
“Ne yapacaks›n orada, hapis mi olacaks›n?” diyorlar. Bir tek annesi “Nerede mutlu isen
orada ol” diyor. Annesinin çocuklar›n›n yaln›z büyüdü¤ünü, kendisinin de kay›n-
validesinin evinde çok yoruldu¤unu gördü¤ünden böyle dedi¤ini düflünüyor. Suzan
Han›m çocuklar› ile kocas›n›n ablas› ve enifltesi ile birlikte oturdu¤u eve geliyor. Suzan
Han›m’larda üç çocuk, görümcesinde dört çocuk,  hep birlikte bir evin içinde yaflamaya
bafll›yorlar. Efli enifltesi ile birlikte lokanta iflletiyor. Bir y›l ayn› evin içinde dört yetiflkin
ve yedi çocukla çok zor geçiyor. Ev görümcesinin oldu¤u için Suzan Han›m çok da bir
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fley yapam›yor, birçok fleye boyun e¤mekten baflka. Kendi deyimi ile “bir devenin
alt›ndan ç›kt›m, di¤er devenin alt›na girdim” diyor. Ancak, her fleye ra¤men mutlu
çünkü çocuklar› babalar› ile birlikteler. ‹lk geldiklerinde o¤lan dört yafl›nda. Babas›n› bir
yabanc› olarak görüyor ve onu baba olarak kabul etmiyor. Hatta kim oldu¤unu dahi
bilmiyor. Zamanla bu durum düzeliyor. Arabistan’a geldiklerinden bir sene sonra
görümcesi efli ile Türkiye’ye dönüyor. 

Eflinin Türkiye’deki al›flkanl›klar›n› sürdürecek bir ortam burada yok. Onun için
Türkiye’de efli ile yaflad›¤› s›k›nt›lar burada ortadan kalk›yor. Bu arada Suzan Han›m da
dördüncü çocu¤una hamile kal›yor. fiu anda 8, 7, 3.5 yafl ve 4 ayl›k olmak üzere iki k›z,
iki erkek çocuklar› var. Hep birini di¤eri yaln›z kalmas›n diye do¤uruyor.  fiu anda ailesi
ile kendi evlerinde mutlu bir yaflam sürüyor. Arabistan’daki yaflam› Türkiye’ye göre zor
bulsa da çocuklar›n›n babalar›n›n, kendisinin de eflinin yan›nda olmas›ndan çok mutlu.
Onun için aile ve ailede paylafl›m önemli. Akflamlar› efli ile birlikte geçirdi¤i ve paylaflt›¤›
zamanlar onun için her fleye de¤er. O öyle insanlarla çok içli d›fll› olmaktan
hofllanm›yor. Mesafeli olmay›p,  insanlarla içli d›fll› oldu¤u zaman s›rt›ndan muhakkak
vuruldu¤u düflüncesinde. Kolay kolay kimseyle de darg›n olmuyor ve küsmüyor.  ‹nsan-
lar› k›rmaktan da hofllanm›yor. Laf›n› hep düflünerek kulland›¤›n› söylüyor.   

Suzan Han›m için Arabistan’da sabahlar›n akflam, akflamlar›n sabah oldu¤u bir yaflam
var. Bu biraz da eflinin ifl durumundan. Efli lokantac› oldu¤u için akflamlar› çal›fl›p
gündüzleri neredeyse ö¤leden sonraya kadar uyuyor.  Suzan Han›m çocuklarla m› bir-
likte olsun, yoksa efli ile mi biraz zorlan›yor. Çocuklarla oldu¤u zaman sabah onlar›
okula yollayacak, geldiklerinde derslerine destek olacak ve zaman›nda onlar› yat›racak.
Halbuki efli güne neredeyse çocuklar okuldan geldi¤i zamanda bafll›yor. Ona ayak
uydurursa çocuklar› ile meflgul olmayacak. Akflamlar› eflini beklemek ve onunla sohbet
etmek de en çok sevdi¤i fley. Bunu yapt›¤›nda sabah çocuklar için kalkmak çok zor. ‹flte
bu ikilemde günlerini geçiriyor. fiu an onun için çocuklar daha önde geliyor, özellikle
okula bafllad›klar› için. Buraya daha iyi bir yaflamlar› olsun diye gelmifller ancak bu ara
ifller gene o kadar iyi gitmiyor. “Bu benim flans›m. fianss›z bir insan›m herhalde” diyor.
Ancak, eflini b›rak›p Türkiye’ye dönmeyi düflünmüyor çünkü çocuklar›n›n babaya ihti-
yac› oldu¤unu fark›nda. Türkiye’deki yak›nlar› “Madem kazanm›yorsa ne ar›yorsun
orada, gel” diyorlar. O da “Bunlar benim çocuklar›m onlar anlayamazlar” diyor.
Burada Türkiye’den daha çok yoruluyor ama eflinin yan›nda, çocuklar›n›n da baba-
lar›n›n yan›nda olmas›ndan çok mutlu. Türkiye’de efli ile farkl› dil konufltuklar›n›, bura-
da ise ortak dili yakalad›klar›n› söylüyor. Bundan da çok mutlu. En mutlu oldu¤u da
burada ailece baflbafla kalabilmeleri. Efline onun sevdi¤i yemekleri piflirmekten çok zevk
al›yor. Efli lokantac› olmas›na ra¤men o kadar yemek içinden onun yemeklerini tercih
etmesinden de mutlu. ‹ki senedir memlekete gitmemifl, oralar› da çok özlüyor. 

Yaflam›n› “do¤al” olarak tan›ml›yor. ‹niflli ç›k›fll› bir yaflam› olmam›fl. “Sade, düz, çok
s›radan bir yaflam” diyor. Yaflam›nda kavgalar kendisinin hiç sevmedi¤i ve kaçt›¤› bir
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olay. Bunu kavga içinde geçen bir çocuklu¤u olmas›na ba¤l›yor. fiu anki yaflam›n›n
çocuklar okula bafllad›ktan sonra daha da zorlaflt›¤› fikrinde. Onun için ilkin çocuklar,
sonra efli geliyor. Kendini çok az düflündü¤ünü ve zaman ay›rabildi¤ini söylüyor.
Bundan da biraz s›k›nt›l›. Kendine daha çok zaman ay›rmay› istiyor. Yaflam›n›n
Türkiye’de daha da zor olaca¤›na kendini inand›rm›fl. 

Son zamanlarda kafas›n› meflgul eden ve en büyük s›k›nt›s› k›z›n›n kilolar›. K›z› oldukça
kilolu ve bundan kendisi de flikayetçi. O da kendisini be¤enmiyor. Ancak, Suzan Han›m
k›z›n›n bu kilo sorununun alt›nda baflka fleyler oldu¤unu düflünüyor. Biraz içine kapan›k.
Onu açmaya çal›fl›yor ancak bugüne kadar çok da baflar›l› olam›yor. Okuldaki arkadafllar›
evlerinden getirdikleri beslenmeleri yemeyip kantinden bir fley almak için Suzan Han›m’›n
k›z›na yemeklerini yedirtiyorlar. Bu flekilde k›z› kendi beslenmesi yerine arkadafllar›n›n
beslenmesini yiyor, s›rf onlar›n aileleri k›zmas›n diye. Suzan Han›m buna çok sinirleniyor.
Ancak, önüne de geçemiyor. Bütün bunlar›n psikolojik olabilece¤ini düflünüyor. 

Tüm beklentileri çocuklar› ile alakal›. “Düzgün” çocuklar olsunlar istiyor. Sayg›l› ve
onlara lay›k olsunlar istiyor. “Serseri, vurdumduymaz olmas›nlar” diyor. Arkas›ndan da,
“Okuyacaklar ise benim gibi olmas›nlar, hayat› tan›s›nlar” diyor. Okuduklar› takdirde
farkl› ortamlara gireceklerinden biraz hayat› tan›malar›n›n flart oldu¤unu söylüyor. Buna
ra¤men Arabistan’da pek de yaflam› tan›mad›klar› ve korumal› büyüdüklerinden dolay›
rahats›z. Kendisi Arabistan’da olmaktan her ne kadar mutlu olsa da ailesini görememek
ve çocuklar›n›n burada s›k›lmas› onu oldukça s›k›yor. Burada kalmay› tercih etmesinde
Türkiye’ye gittiklerinde eflinin eskiden oldu¤u gibi ka¤›t ve içki olan yaflama geri
dönebilece¤i endiflesi var. Burada yakalad›¤› güzel beraberli¤in bozulmas›n› istemiyor. 
Dünyaya bir daha gelse okumak istedi¤ini söylüyor. Bir de çocuklu¤unu ve gençli¤ini
yaflamay›. fiu anda evli oldu¤unu ilk defa hissetti¤i için çok mutlu. “En çok istedi¤im
baflka kimse olmadan eflim ve çocuklar›mla bir arada olmak” diyor. Bunu da tüm zor-
luklara ve özleme ra¤men Arabistan’da yakalam›fl Suzan Han›m. 
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oldu¤unuzu sizi kabul ettiklerini hissettiniz mi? 
• Onlarla bir grup oldu¤unuzu düflünüyor musunuz? 

43. Yirmibefl hafta boyunca bir grupun içinde idiniz. Bu gruba ait oldu¤unuz için 
ne hissediyorsunuz?  

44. Kat›ld›¤›n›z bir grubun olmas› ö¤rendiklerinizi uygulamay› kolaylaflt›rd› m›?  
45. Gruptaki di¤er annelerden etkilendi¤inizi/faydaland›¤›n›z› düflünüyor musunuz?

(Evet ise) Nas›l?
46. Söylediklerinizden, anlatt›klar›n›zdan gruptaki di¤er annelerin etkiledi¤ini/

faydaland›¤›n› düflünüyor musunuz? (Evet ise) Nas›l? 

Grup toplant›lar›n› yürüten bir ö¤retmeniniz vard›. Her hafta grupda en önemli kifli o idi. 
Peki birazda onunla ilgili düflüncelerinizi paylaflman›z› istiyorum.

47. Ö¤retmeniniz ile iliflkiniz nas›l idi? Kendisi sizin için ne ifade ediyordu?  
48. Ö¤retmeninin davran›fllar›n›, size ve di¤er annelere yaklafl›m›n› nas›l 

buluyordunuz? Hofllanmad›¤›n›z taraflar› var m›yd›? 
49. Ö¤retmenin aktard›¤›/tart›flt›¤› konular› bildi¤ini düflünüyor musunuz?

(Evet ya da Hay›r derse) Neden böyle düflünüyorsunuz? 

Evde hergün çocu¤unuzla birlikte ZEP’leri yap›yordunuz? Birazda bu süreçte 
yaflad›klar›n›z› konuflal›m.

50. Çocu¤unuzla her hafta ZEP formlar›n› yapt›n›z. Bunlar›n çocu¤unuzun geliflimini
etkiledi¤ini düflünüyor musunuz? Bilgisinin artt›¤›, daha iyi konufltu¤u gibi.
(Evet ise) Ne tür de¤ifliklikler oldu? Neler ö¤rendi, neleri geliflti?

51. Çocu¤unuzla her gün birlikte bir çal›flma yapman›n onunla iliflkinize bir etkisi 
oldu¤unu düflünüyor musunuz? 

52. Çocu¤unuzla ZEP’leri uygulayarak onu okula haz›rl›yor olmak, ona bir fleyler 
ö¤retmek nas›l bir duygu idi? Neler hissettiniz? 

fiimdi de eflinizin ve ailenizin sizle ilgili düflüncelerinde program öncesi ve sonras›nda  
bir fark olup olmad›¤›n› konuflmak istiyorum. 

53. Programa ilk kat›ld›¤›n›z zamanla bitirdi¤iniz zaman› düflündü¤ünüzde, 
çocuklar›n›z›n sizle ilgili görüfllerinde bir de¤ifliklik oldu¤unu 
düflünüyor musunuz? (Çocuklar beni böyle görüyorlard› flimdi böyle 
görüyorlar dedi¤iniz durumlar var m›?)

54. Çocuklar›n›z sizdeki de¤ifliklikleri nas›l karfl›lad›, size bir fley söylediler mi? “fiunu 
flöyle yap›yordun, flimdi böyle yap›yorsun” gibi...

55. Peki flimdi de Programa ilk kat›ld›¤›n›z zamanla bitirdi¤iniz zaman› 
düflündü¤ünüzde  eflinizin  sizle ilgili görüfllerinde bir de¤ifliklik oldu¤unu 
düflünüyor musunuz? “Eflim beni böyle görüyordu daha sonra böyle gördü” 
dedi¤iniz durumlar var m›? Anlat›r m›s›n›z? (Daha ev içi ifllerde uzman olarak 
görülüyordum flimdi di¤er konularda da fikri olan bir kifli olarak görülüyorum gibi)
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Mülakat yap›lan kiflinin ad› ve soyad›:
Adres:
Telefon numaras›:
Mülakat› yapan kiflinin ad› ve soyad›:
Mülakata bafllama saati:
Mülakat› bitirme saati:

Anne Çocuk E¤itim Program›’na farkl› ülkelerde kat›lan annelerin Program’la ilgili
duygu ve düflüncelerinin araflt›r›ld›¤› bir çal›flma var. Bunun için Program’a kat›lan
annelerle konuflmalar yap›yoruz. Sizle de bugün kat›lm›fl oldu¤unuz Anne Çocuk E¤itim
Progam› hakk›nda görüflmek istiyorum. Bu Program’la ilgili görüfllerinizi, yaflad›klar›n›z›
ve size ne gibi etkileri oldu¤unu paylaflman›z› istiyorum. Burada önemli olan sizin
duygu ve düflünceleriniz. Bu sorular›n do¤ru ya da yanl›fl cevab› yok. Önemli olan sizin
kendi düflüncelerinizi benimle paylaflman›z. Buradaki bilgiler sadece araflt›rma çerçe-
vesinde kullan›lacak, ad›n›z aç›klanmayacak ve baflka kimselerle paylafl›lmayacakt›r. 

ÖLÇEK
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Sizle ilgili biraz bilgi almak istiyorum.

- Efliniz ve çocuklar›n›zla birlikte mi oturuyorsunuz? 
- Kaç yafl›ndas›n›z?
- Nerede do¤dunuz?
- Bu flehre/ülkeye gelmeden önce nerede yafl›yordunuz?
- Orada kaç sene yaflad›n›z?
- Bu flehirde/ülkede kaç senedir yafl›yorsunuz?
- E¤itim durumunuz nedir?
- Çal›fl›yor musunuz? 
- (Evet ise) Ne ifl yap›yorsunuz?
- (Çal›fl›yorsa) Çal›flmaya evlenmeden önce mi bafllad›n›z?
- Efliniz kaç yafl›nda?
- Eflinizin e¤itim durumu nedir?
- Efliniz çal›fl›yor mu?
- (Evet ise) Ne ifl yap›yor?
- Evinizde siz dahil kaç kifli yafl›yor?
- Bunlar kimler?
- Kaç çocu¤unuz var? 
- Yafllar›?
- Programa kat›lan çocu¤unuzun cinsiyeti?
- AÇEP‘e hangi y›l kat›ld›n›z?
- 25 haftal›k toplant›lar›n kaç›na kat›labildiniz? 
- Çocu¤unuz ana okuluna gitti mi?
- (Evet ise) kaç y›l 

‹lk olarak program›n (AÇEP)  sizin üzerinizdeki etkilerinden konuflal›m istiyorum. 

1. Kat›ld›¤›n›z bu program›n (AÇEP) sizin hayat›n›z› etkiledi¤ini düflünüyor musunuz?
Neler de¤iflti? Anlat›r m›s›n›z? 

2. fiimdi de bu de¤ifliklikleri ayr›nt›l› konuflmak istiyorum.   
• Programa bafllamadan öncesini ve bitirdikten sonras›n› düflündü¤ünüzde, 

kendinizde bir anne olarak ne gibi de¤ifliklikler görüyorsunuz? Neler de¤iflti? 
• Pekii bir efl olarak kendinizde ne gibi de¤ifliklikler görüyorsunuz? Neler 

de¤iflti? 
• Bir kad›n olarak kendinizde nas›l de¤ifliklikler görüyorsunuz? Neler de¤iflti?

3. Eskiden yapamam ama flimdi yapabilirim diye düflündü¤ünüz/yapt›klar›n›z var m›?  
• (Evet ise) Neler bunlar, anlat›r m›s›n›z? 
• Bu de¤iflikli¤e Program yol açm›fl olabilir mi? 
• (Evet ise) Programda neler bu de¤iflikli¤i yaratm›fl olabilir?

4. AÇEP’i bitirmifl biri olarak, kendinizi eskiden tan›mlad›¤›n›zdan daha farkl› m› 
tan›mlars›n›z? (Evet ise) Nas›l?

5. Programa kat›ld›ktan sonra tüm yaflad›klar›n›z› düflündü¤ünüzde böyle bir 
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programa kat›ld›¤›n›z için ne hissediyorsunuz?   
6. Programa bafllamadan önce mutlaka hayattan baz› bekledikleriniz/istekleriniz 

vard›. (Bir arabam olsun bir evim olsun, çocu¤um flöyle olsun gibi..) Eminim 
flimdi de var. Bu beklenti/isteklerinizde de¤iflen fleyler oldu mu? 

7. fiimdi de eflinizle iliflkinizi, yani birbirinizi anlama, birbirinize olan davran›fllar›n›z›
ve uyumunuzu düflünmenizi istiyorum. Program’a kat›lman›z›n eflinizle olan 
iliflkinize bir etkisi oldu¤unu düflünüyor musunuz? Olumlu ya da olumsuz neler
de¤iflti, anlat›r m›s›n›z? “Program’dan önce böyle idi programdan sonra böyle
oldu” dedi¤iniz durumlar ya da davran›fllar var m›?  

8. Çocuklar›n›z›n (Programa kat›lan ve kat›lmayanlar dahil) babalar› ile iliflkilerini/
yaflad›klar›n› ve paylaflt›klar›n› düflündü¤ünüzde Programdan önce ve sonras› 
aras›nda bir fark var m›?  
• (Evet ise) Ne gibi de¤ifliklikler oldu? Anlat›r m›s›n›z?   
• (De¤ifliklik var dedi ise) Bu de¤ifliklik Program’dan kaynaklanm›fl olabilir mi?

Ne dersiniz? 
9. (Baflka çocu¤u yok ise sorma) Peki flimdi de  programa kat›lmayan di¤er çocuk-

lar›n›zla iliflkinizi/iletifliminizi/yaflad›klar›n›z› ve paylaflt›klar›n›z› düflünmenizi isti-
yorum. Programa kat›lman›n di¤er çocuklar›n›zla iliflkilerinizde etkisi oldu mu?
Ne düflünüyorsunuz? “Programdan önce çocuklarla iliflkim böyleydi program-
dan sonra böyle oldu” dedi¤iniz durumlar ya da davran›fllar var m›?  

fiimdi de bu programa sizinle birlikte kat›lan çocu¤unuzla olan iliflkiniz/iletifliminiz ile 
ilgili sorular sormak istiyorum. 

10. Evde çocu¤unuzla bir günü nas›l geçiriyorsunuz? Neler yap›yorsunuz? 
Anlat›r m›s›n›z?
• Peki evde çocu¤unuzla geçirdi¤iniz bir günü programa kat›lmadan önce de

böyle mi geçiriyordunuz? Program sonras›nda de¤ifliklik var m›?
11. Programa kat›lman›z›n çocu¤unuzla iliflkinizi/iletifliminizi/yaflad›klar›n›z› ve 

paylaflt›klar›n›z› etkiledi¤ini düflünüyor musunuz? (Evet ise) Nas›l etkiledi?
12. Programa kat›ld›ktan sonra çocu¤unuza karfl› olan davran›fllar›n›zda de¤ifliklik 

oldu mu? 
• (Evet ise) Neler de¤iflti? Anlat›r m›s›n›z? 
• (Evet dedi ise) Çocu¤unuza karfl› davran›fllar›n›z› neden de¤ifltirmeye karar 

verdiniz? Ne oldu da böyle bir karar ald›n›z?  
• Bu karar›n›zda Program›n etkisinin oldu¤unu düflünüyormusunuz? 

Nas›l, anlat›r m›s›n›z? 
13. Pekii çocu¤unuzun size olan davran›fllar›nda bir de¤ifliklik oldu mu? 

• (Evet ise) Ne tür de¤ifliklikler oldu? Eskiden size karfl› davran›fllar› nas›ld› 
flimdi nas›l? 

14. Söyledi¤iniz bu de¤ifliklikler/de¤iflimler (kendinizde, eflinizle, çocuklar›n›zla)  
Program bittikten sonra da devam ediyor mu? 
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15. Programa kat›lman›zdan sonra yaflam›n›zda bir çok de¤ifliklik oldu¤undan 
bahsediyorsunuz (kendinizde, eflinizle, çocuklar›n›zla). Bu de¤ifliklikleri yaflam›fl
olmaktan dolay› neler hissediyorsunuz?  

16. Geçti¤imiz bir y›l içinde çocu¤unuzun geliflimini desteklemek (zihinsel, fiziksel,
sosyal ve duygusal) için ZEP uygulamalar›n›n d›fl›nda bir fleyler yapt›¤›n›z› 
düflünüyor musunuz? (Evet ise) Neler yapt›n›z? 

17. Program›n etkilerini düflündü¤ünüzde, sizce Programdan ailenizde en çok kim
yararland›? Program en çok kimin ihtiyac›n› karfl›lad›? 

18. Peki Programdan en az kim yararland›? 

Peki, flimdi isterseniz program› ilk duydu¤unuz ve kat›lmaya karar verdi¤iniz zamana 
geri dönelim. O zamanlarda neler yaflad›n›z onlar› konuflal›m. 

19. Bu Programa kat›lmaya nas›l karar verdiniz? Ne oldu da kat›ld›n›z? Anlat›r m›s›n›z? 
20. Çevrenizdekiler (aileniz d›fl›ndakiler) böyle bir programa kat›lman›z› nas›l karfl›-

lad›lar/ne dediler? Olumlu ya da olumsuz. Anlat›r m›s›n›z... (Büyükler, Komflular,
Arkadafllar olarak herkesi kapsamaya çal›fl›n) 

21. Çevrenizdekiler kadar ailenizdekiler de önemli tabiiki. Efliniz bu Programa 
kat›lman›z› nas›l karfl›lad›? Neler dedi? Olumlu ya da olumsuz 

22. Çocuklar›n›z nas›l karfl›lad›/Neler dediler? Olumlu ya da olumsuz.
23. Ald›¤›n›z olumlu ve olumsuz tepkiler var. fiimdi olumlulardan bafllayal›m Olumlu

tepkiler alman›z sizi nas›l etkiledi? Anlat›r m›s›n›z?
• Bu olumlu tepkileri al›nca neler hissettiniz? Kat›lmakta karars›zd›n›z da sonra

daha kararl› olman›z gibi.
24. (Olumsuz tepki ald› ise) Peki  ald›¤›n›z olumsuz tepkileri düflündü¤ünüzde bun-

lar sizi nas›l etkiledi? Neler hissettiniz? 
• (Olumsuz tepki ald› ise) Olumsuz tepkilerin sonucunda Programla ilgili  

düflüncelerinizde de¤ifliklikler oldu mu? Ya da Programla ilgili tutumunuzda
bir de¤ifliklik oldu mu? 

• (Olumsuz tepki ald› ise) Bu olumsuz tepkiler sonucunda Program› hiç b›rak-
may› düflündünüz mü? 

fiimdi de Programla ilgili sizin düflüncelerinizi konuflal›m

25. Programa sizinle birlikte kat›lm›fl olsayd›m, toplant›lar s›ras›nda neler 
yaflad›¤›n›z› görürdüm? 

26. Bir okuma yazama kursuna okuma ö¤renmek beklentisi ile kat›l›n›r ya da dikifl
kursuna dikifl nak›fl ö¤renmek için. Bu Program’a kat›l›rken sizin ne beklenti-
leriniz vard›? Neler ö¤renmeyi ve yaflamay› umuyordunuz?

27. Program beklentilerinizden ne kadar farkl›yd›, ne kadar beklentilerinizi karfl›l›yordu? 
• (Beklentim karfl›lanmad› dedi ise) Baz› isteklerinizin karfl›lanmad›¤›n› söylüyor-

sunuz.Buna ra¤men Programa devam ettiniz. Devam etmenize neden nedir?
• (Beklentim karfl›lanmad› dedi ise) Programda ne olsa idi bu beklentileriniz 

karfl›lan›rd›?
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28. Bu program›n daha iyi olabilmesi için baz› fleyleri de¤ifltirebilseydiniz, neleri 
de¤ifltirirdiniz?  

29. Programda bir çok konu hakk›nda konufltunuz/bilgiler edindiniz; çocukla nas›l
konuflulur, çocu¤un disiplini, beslenme, sa¤l›k, oyun, tuvalet terbiyesi, kad›n 
sa¤l›¤› gibi Program’da en çok faydaland›¤›n›z konular/bilgiler hangileri idi? 

30. Az faydaland›¤›n›z, olmasa da olur dedi¤iniz konular/bilgiler hangileri idi? 
31. Edindi¤iniz bu bilgileri uygulad›n›z m›?  

• (Evet ise) Kimlerle uygulad›n›z/Nas›l uygulad›n›z? 
• Hangi konu ve bilgileri uygulamak kolayd›?
• Uyguluyamad›¤›n›z konu ve bilgiler oldu mu? Neden? 

32. Bu bilgileri çocu¤unuzun d›fl›nda baflkalar›na da uygulad›¤›n›z oldu mu? 
33. Sizce Program’›n en etkili taraf›/yan› nedir? 
34. Pekii en az etkili taraf›/yan› nedir? 

fiimdi de Programa devam etti¤iniz zamanlar› düflünmenizi istiyorum. 

35. Program› uygularken çevrenizdeki kiflilerden (Programa devam etmeniz için 
küçük çocu¤unuza bakma, arabayla sizi toplant› yerine b›rakma ya da siz 
toplant›ya gitti¤inizde al›flveriflinizi yapma, sen ne faydali fleyler ö¤reniyorsun 
gibi) baz› destekler gördünüz mü? 
• En fazla kimlerden gördünüz? Nas›l destek oldular? 

36. Programda edindi¤iniz bilgileri eflinizle paylaflt›n›z m›? Efliniz olumlu ya da 
olumsuz ne gibi tepkiler verdi. 

37. Programda ö¤rendiklerinizi evde uygularken eflinizden olumlu olumsuz tepkiler
ald›n›z m›? Neler söyledi?

38. (Baflka çocuklar› var ise) Program’a kat›lmayan (daha büyük ya da daha küçük)
çocuklar›n›z› düflündü¤ünüzde Program’› uygularken/Program’a kat›l›rken 
onlarla neler yaflad›n›z? Kardeflleri ile her gün ZEP’leri yapman›za ya da her 
hafta toplant›ya gitmenize ne tepkiler verdiler? 

39. Program bafllad›ktan sonra ailenizin Program’a bak›fl aç›s›nda bir de¤ifliklik 
oldu mu? “Baflta flöyle düflünüyorlard› sonra böyle düflünüyorlar” dedi¤iniz 
durumlar var m›?/Var ise bunlara ne neden olmufl olabilir? 

Program› uygularken her hafta bir grubun içinde idiniz. Orada di¤er anneler vard›. 
Tabii grupda bir çok fley yafland›. fiimdi de gruptaki deneyimlerinizi konuflmak 
istiyorum. 

40. AÇEP’in bir uygulan›fl biçimi vard›. Grup toplant›s›, daha sonra küçük gruplarla
ZEP’leri uygulama, evde çocukla yap›lan her günkü çal›flmalar... Bu birbirini 
takip eden faaliyetler sizce uygun mu idi? Neden böyle düflünüyorsunuz?

41. Grup içinde kendinizi rahat hissettiniz mi? Düflünce ve duygular›n›z› grupla 
rahatl›kla paylaflabildiniz mi? 

42. Program süresince di¤er anneler ile nas›l bir iliflki kurdunuz? Onlarla yak›n 
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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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