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ÖNSÖZ 

"Çocukluk, Gençlik ve Yaşlılık Üzerine Araştırmalar" adlı bu 

eserde önemli araştırma makaleleri bulunmaktadır. Bu makaleler titiz 

çalışmalar olarak görülebilecek çalışmalardır. 

Disiplinlerarası önemli sosyal problemlerden olan çocukluk, 

gençlik ve yaşlılık meselesi yeterince irdelenmemiş ama titiz 

çalışmalarla desteklenmesi elzem olan hususlardandır. Bütün bu 

izahlardan da anlaşıldığı üzere, bu hususlarda yeni çalışmalar önemli 

ihtiyaçlar arasındadır.  

Bu ihtiyacın farkında olan Iksad International Publishing House 

Yetkilileri bu eseri ortaya koymak düşüncesinde olmuşlardır. Bu 

alanlarda çalışmaları olan birbirinden değerli akademisyenlerle bu ekip 

çalışmasının süpervizörlük görevini de tarafıma tevdi etmişlerdir. Bilim 

camiası adına bu teveccühleri için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. 

Bu eserin birinci bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Emrah Aykora ve 

Turgut Dağdağan “Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin Saldırganlık 

ve Uyum Düzeylerinin İncelenmesi” adlı bölümünde okulda yapılan 

sporlara katılan gençliğin saldırganlık ve uyum düzeylerinin analizi 

yapılmıştır. Sporun gençlerin uyumu üzerine etkisinin bir toplumsal 

yapıta katkıları anlamlı bir biçimde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Çalışmanın ikinci bölümünde Ferda Şule Kaya “Sosyo-

Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Açıdan Benzer Dezavantajlı Bölgede 

Yaşayan Çocukların Çizdiği Resimler Üzerinden Gelişim Aşamaları İle 

Şiddet, Suç Ve Mutlulukla İlgili Temel Duygusal İfade Algılarının 

Karşılaştırılması” adlı çalışmasında; dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve 

büyüyen çocukların şiddete eğilimlerinin çizdikleri resimlere 



2 ÇOCUKLUK, GENÇLİK VE YAŞLILIK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 
 

yansımaları karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur. Bu araştırma 

makalesi de alanına anlam katabilecek farklılık içermektedir. 

“Türkçe Eğitimi Açısından Örnek Çocuk Edebiyatı Ürünleri 

Üzerine Bir Değerlendirme” isimli üçüncü bölümde Doç. Dr. Bilge 

Bağcı Ayrancı çocuk edebiyatı ürünlerinin Türkçe Eğitimi açısından 

önemini araştırmıştır. Toplumsal yapıların en önemli kültürel miras 

aracı olan dilin çocuk yaşta kazandırılmasında çocuk edebiyatının 

önemini ele alan bu araştırma da eseri anlamlı kılmıştır. 

Dördüncü ve son bölümde Arş. Gör. Dr. Hamza Kurtkapan 

“Yaşlıların Toplumsal Hayata Aktif Katılımı Ve Sosyal Yaşam 

Merkezleri” adlı makalesinde sosyal hayata katılımın yaşlılık evresinin 

çok önemli bir detayı olduğunu araştırmasıyla ortaya koymuştur. 

Dünyada ve ülkemizde yaşlılık ile ilgili sorunların da en temel ayrım 

noktasının sosyal yaşamdaki aktivite zenginlikleri ile kendini 

gösterdiğine bakılırsa, artık yaşlanan bir nüfusa doğru ilerleyen 

ülkemizde bu durumun anlaşılması daha kolay olacaktır. Bu çalışmanın 

da bu konudaki farkındalığa katkısı anlamlı olacaktır. 
Önemli sosyolojik meselelerden olan çocukluk, gençlik ve 

yaşlılık evrelerinin titiz bşr analizinin yapıldığı bu esere katkısı olan 

yazarlarımıza katkıkarından ötürü ve İksad Başkanı Sayın Mustafa 

Latif Emek, İksad Başdanışmanı ve Yayın Grubu Başkanı Sayın Sefa 

Salih Bildirici ve Yayınevi Tasarımcısı Sayın İbrahim Kaya'ya bu esere 

olan samimi desteklerinden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Mustafa Talas 
Niğde, 25.03.2019 
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GİRİŞ 

Saldırganlık; terim olarak Latince kökenli “aggression” 

kelimesinden gelerek dilimize agresif olarak yerleşmiştir. Kelimenin 

kök ifadesi tepki verme, saldırı, istila, izinsiz girme, öfke, ihlal ve belirli 

bir yöne doğru hareket etme anlamına gelmektedir. Saldırganlık 

kavramı birçok kuramcı tarafından farklı şekilde tanımlanmıştır 

(Kaplan ve Aksel, 2013). Saldırganlıkla ilgili olarak genel kanı kendi 

türünden birine zarar vermenin yanında tüm canlı ve cansız nesnelere 

sözlü ve fiili yapılan incitici davranışlardır. Saldırganlık ve diğer 

antisosyal davranışlar doksanlı yılların başından itibaren ciddi bir sorun 

olarak görülmeye başlanmış bu davranış modelleriyle genetik, biyolojik 

ve çevresel faktörlerin ilişkisi araştırılmaya başlanmıştır (Coie ve 

Dodge, 1998). Saldırganlık ve saldırganlığın artışı ile çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Şiddetin hiç beklenilmediği ortamlarda 

olduğunun tespit edilmesiyle eğlence ortamlarının şiddete çok müsait 

olduğu ve modern toplumlarda yüksek oranda şiddet ve saldırganlığa 

katkıda bulunduğu söylenmiştir (Bushman ve Huesmann 2002). 

Uyum; dış ve iç ortamdan kaynaklanan, doğal ve toplumsal 

koşulların neden olduğu değişikliğe alışma süreci olarak ifade 

edilmektedir. Uyum ve davranış bozuklukları, çocuğun çeşitli ruhsal ve 

bedensel nedenlere bağlı olarak, iç çatışmalarını davranışına aktarması 

sonucu ortaya çıkar. Başka bir deyişle, bu çocukların çevreleriyle 

ilişkileri sürekli olarak gergin ve sürtüşmelidir (Yörükoğlu, 2002). 

Spor; fiziki olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yanında 

bireyin farklı ortamlarda, farklı kişilerle karşılaşmasını, tanışmasını 

sağlayarak ruhen de sağlıklı olabilmesine olanak sağlar. Sporun kişiye 
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toplum içinde verdiği saygıdan dolayı da özel bir konumu vardır. Bu da 

yine kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Yetim (2000) 

bir çalışmasında, toplumların spor yapmaya ve izlemeye duyulan 

ilginin artması çağdaş sosyal hayatın ayırt edici özelliklerindedir, dil, 

din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan tribünler ve televizyonların başında 

dünyanın her tarafından milyonlarca insanı aynı anda toplayabilen 

başka bir olay yoktur demiştir. Spor etkinliği sosyal bir deneyimdir ve 

çoğu zaman duyguları içerir sportif etkinliklere katılan birey oyun ve 

hareketler aracılığı ile duygularını ifade etme imkanı bulur. 

Saldırganlık, öfke, utangaçlık vb. duygularında boşalım sağlar ve 

bunları kontrol etmesini öğrenir. Baskı altındaki enerjiden kurtulmanın 

yolu oyun ya da spor etkinliklerine katılmaktır (Küçük ve Koç, 2004). 

Sporun bu kadar önemli oluşunun içerisinde önemli bir durum 

yatmaktadır. Spor küçük yaşlarından itibaren bireye tattırılması gereken 

bir hazdır. Burada en önemli sorumluluk önce ailede sonra da Gençlik 

ve Spor Bakanlığında görülmelidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu 

sorumluluğu yerine getirmek için kendi çatısı altında kurduğu Okul 

Sporları Birimi ile ilköğretim aşamasındaki çocuklara sporu tanıtmaya, 

serbest zamanlarında aktivite yaptırarak zararlı alışkanlıklardan uzak 

tutmaya, spor bilincini ve kültürünü oluşturmak amacı ile sağlıklı 

bireylerin yetişmesine olanak sağlamaya çalışmaktadır. Her geçen gün 

yenisinin eklendiği spor dallarıyla şu an bireylerin ilgisini çekebilecek 

yaklaşık 55 spor dalında faaliyetleri bulunmaktadır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Bitlis ilinde 

seçilmiş bazı liselere devam eden öğrencilerden okul sporları 

kapsamında lisanslı olarak müsabakalara katılan ve katılmayan 

öğrencilerin farklı değişkenlere göre denetim odağı düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla anket formu kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırma grubunu, Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve il 

merkezinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenim gören ve Okul 

Sporlarına katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırını 

çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 162’si kız, 196’sı erkek 

toplam 358 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma 

Öğretmenlik Uygulaması kapsamında okullara giden Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu öğrencileri tarafından okulların Beden Eğitimi 

Öğretmenleri ile irtibata geçilerek yapılmıştır. Gerekli bilgiler verilerek 

izin alınmış ve sonrasında araştırmacılar tarafından anket 

uygulanmıştır. Çalışma grubu düzenli spor yaptıklarını beyan eden 

DSG (düzenli spor grubu) ve düzenli spor yapmadıklarını beyan eden 

DSYG (düzenli spor yapmayan grup) gruplarına ayrılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak öncelikle araştırmacı tarafından 

düzenlenen ve cinsiyet, öğrenim görülen okul, yapılan spor dalı ve spor 

yapma yılı durumları gibi bağımsız değişkenlerle ilgili bilgi toplamak 

için kişisel bilgi formu sonrasında da on-on bir yaşlarındaki çocukların 
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saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla Şahin (2004) tarafından 

geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” ile Özgüven (1992) tarafından 

geliştirilen “Hacettepe Kişilik Envanteri” uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket program 

kullanılmıştır. Verilerin dağılımları değerlendirilerek normal ve 

homojen dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Shapiro Wilk 

testi sonuçlarında homojen dağılım göstermediği için nonparametrik 

testler kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi p<0,05’dir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin saldırganlık ve uyum düzeyleri 

cinsiyet, spor yapma yılı, yapılan spor türü ve yapılan sporlar arasındaki 

durumlara göre karşılaştırılarak tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine Göre Saldırganlık ve Uyum 

Parametrelerinin Karşılaştırması 
 Cinsiyet N Ortalama SS p 

Saldırganlık Kız 162 25,81 6,101 ,048 Erkek 196 

Uyum Kız 162 46,36 12,173 ,679 Erkek 196 
 

Cinsiyet değişkenine göre Saldırganlık ve Uyum puanlarına 

bakıldığında sadece saldırganlık puanları arasında p<0,05 düzeyinde 

anlamlı fark tespit edilmiştir. Erkeklerin saldırganlık puanları kızlara 

göre daha yüksektir. Uyum puanlarında anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. 



8 ÇOCUKLUK, GENÇLİK VE YAŞLILIK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 
 

Tablo 2. Spor Türü Değişkenine Göre Saldırganlık ve Uyum 

Parametrelerinin Karşılaştırması 

 Yapılan Spor 
Türü N Ortalama SS p 

Saldırganlık Bireysel 136 26,40 5,999 ,020 Takım 222 

Uyum Bireysel 136 46,36 12,173 ,000 Takım 222 
 

Yapılan spor türü değişkenine göre Saldırganlık ve Uyum 

puanlarına bakıldığında saldırganlık puanları arasında p<0,05 

düzeyinde, uyum puanları arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı fark 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Spor Türü Değişkenine Göre Saldırganlık ve Uyum 

Parametrelerinin Karşılaştırması 
 Yapılan Spor Dalı N Ortalama Sırası p 

Saldırganlık 

Futbol 54 177,97 

,014 

Voleybol 116 198,42 
Basketbol 55 187,85 

Masa Tenisi 40 146,38 
Atletizm 56 183,90 

Spor Tırmanış 37 139,15 

Uyum 

Futbol 54 123,93 

,000 

Voleybol 116 146,60 
Basketbol 55 143,33 

Masa Tenisi 40 254,59 
Atletizm 56 213,00 

Spor Tırmanış 37 285,64 
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Yapılan spor dalı değişkenine göre Saldırganlık ve Uyum 

puanlarına bakıldığında saldırganlık puanları arasında p<0,05 

düzeyinde, uyum puanları arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı fark 

tespit edilmiştir. Spor tırmanış ve masa tenisi spor dallarıyla ilgilenen 

katılımcıların saldırganlık puanları düşük, uyum puanları yüksektir. 

TARTIŞMA 

Cinsiyet değişkenine göre Saldırganlık ve Uyum puanlarına 

bakıldığında sadece saldırganlık puanları arasında p<0,05 düzeyinde 

anlamlı fark tespit edilmiştir. Erkeklerin saldırganlık puanları kızlara 

göre daha yüksektir. Uyum puanlarında anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. Spor yapma yılları arasında anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir. Yapılan spor türü değişkenine göre Saldırganlık ve Uyum 

puanlarına bakıldığında saldırganlık puanları arasında p<0,05 

düzeyinde, uyum puanları arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı fark 

tespit edilmiştir. Bireysel sporlarla ilgilenen katılımcıların saldırganlık 

puanları düşük, uyum puanları yüksektir. Yılmaz’ın (1996), yapmış 

olduğu çalışmada da bireysel spor yapan öğrencilerin uyum düzeyi 

puanlarının, grup sporu yapan öğrencilerin uyum düzeyi puanlarından 

daha düşük olduğu belirtilmiştir. 

Yapılan spor dalı değişkenine göre Saldırganlık ve Uyum 

puanlarına bakıldığında saldırganlık puanları arasında p<0,05 

düzeyinde, uyum puanları arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı fark 

tespit edilmiştir. Spor tırmanış ve masa tenisi spor dallarıyla ilgilenen 

katılımcıların saldırganlık puanları düşük, uyum puanları yüksektir. 
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Çalışmamıza benzeyen birçok çalışmada da düzenli spor etkinliklerinin 

ruhsal uyum düzeyini geliştirdiği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak; spor yapan çocuklar arasında bireysel sporlarla 

ilgilenenlerin takım sporları ile ilgilenen çocuklara göre daha az 

saldırgan olduğunu ve uyum sorunu çekmediği, erkek sporcuların kız 

sporculara göre daha saldırgan olabileceği söylenebilir.  
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GİRİŞ 

Çocukların resim çizerken duygu ve düşüncelerini daha özgür 

ortaya koydukları bilinmektedir. Köse (2014), “Dezavantajlı bölgeyi; 

ekonomik, sosyal ve kültürel koşullar bakımından görece daha düşük 

imkanlar sunulabildiğini ve eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde 

değerlendirildiğinde dezavantajlı bölge okullarının öğretim 

süreçlerinin etkili olabilmesi için kapsamlı araştırmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.” şeklinde tanımlamıştır. Bu çalışma dezavantajlı 

bölgedeki çocukların çizdikleri resimleri; Dotson’un (2007) sanat 

temelli yaklaşımdan ve Lowenfeld’in (1947) geliştirdiği gelişim 

aşamaları açısından incelemektedir. Ayrıca çocukların şiddet, suç ve 

mutluluk ile ilgili temel duygusal ifade algılarını karşılaştırmayı 

amaçlamaktadır.  

Lowenfeld (1947) "sanatsal gelişim evrelerinin birbiriyle 

örtüşeceğini, bütün öğrencilerin “sanatsal yeteneğin doğal olarak 

oluşması” yönünde bir gelişim göstereceklerini varsaymaktadır". Bu 

doğrultuda çocuğun sanatsal gelişimini 5 evrede ele almıştır 

(Lowenfeld, 1947 akt. Alakuş, 2004). 

1. Karalama dönemi (2-4 yaş): Karalama dönemi 2-4 yaş 

arasını kapsar. Küçük kas gelişimine paralel olarak çocuk, 

çizimlerini denetim altına almaya başlar. Kellogg (1969) 

çalışmasında; 1,5-2 yaş arasındaki çocukların ilk başlarda 

yaptıkları anlamsız karalamaların daha sonra düzenli şekiller 

haline gelerek ve aşamalı bir şekilde ayrıt edilebilir şekillere 
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dönüşüp, sonra da ilk simgesel çizimlerin 3-4 yaşlarında çeşitli 

karmaşık şekillere dönüştüğünü ifade etmiştir (Artut, 2004) 

2. Şema öncesi dönem (4-7 yaş): Karalama dönemi dediğimiz 

2-4 yaşlarında çocuğun yaptığı düz çizgi karalamaları şema 

öncesi dönemde giderek insan figürüne dönüşmeye başlar. 

Çizgiler anlam kazanır. Önceleri düz çizgilerle insan kolu, 

bacağı, gövdesi; yuvarlak çizgilerle baş, yüz yapan çocuk 

kendine göre bir insan şeması yaratmaya çalışmaktadır. Bu 

yüzden bir gün çizmiş olduğu insan resmini ertesi gün bambaşka 

çizer (Kehnemuyi,1977 akt. Okyay, 2008 ). 

3. Şematik dönem (7-9 yaş): Luquet bu evreyi “görsel 

gerçeklik olarak tanımlar. Çocuk giderek insan ve çevresi 

hakkında bir görüşe sahip olur. İnsan figürü seçimlerinde belirli 

sembolleri kullanmaya başlar. Bedenin parçalarını kendi ilgisine 

dayanarak betimler (Yavuzer,2013). 

4. Gerçekçilik ( Gruplaşma) dönemi (9-12 yaş):Bu dönemde 

çocuk bedensel ve psikolojik gelişim açısından kritik bir 

dönemdedir. Resme gerçekçi bir anlayışla yaklaşırlar. Figürlerde 

vücut bölümleri arasında orantı vardır. Kız ve erkek çocukların 

resimlerinde farklılıklar görülür. Kızlar daha çok bebek resmi, 

elbiseler çizerken erkekler ise araba, uçak, vb. resimler 

çizer(MEB, 2001) 

5. Doğalcılık dönemi (12-14 yaş): Çoğu yetişkin bu evreye 

erişemez. Çünkü bir önceki evrede gerçeği olduğu gibi 

çizemediğini düşünerek cesareti kılan çocuk resim yapayı 

zamanla terk eder. Ancak 13-14 yaşlarına geldiğinde resim 
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yapmaya devam eden çocukların resimlerinde perspektifin tam 

ve etkin bir şekilde kullanıldığı görülür. Resimdeki ayrıntılar 

artar. Renk ve desene daha çok dikkat edilir. Soyut imgeler 

yaratmaya başlarlar. (Malchiodi,2005)  

Çocuk ve resim ilişkisine baktığımızda: Çocukların tutumlarını 

ve birçok konu hakkındaki görüşlerini resimler aracılığı ile anlamamız 

mümkündür. Çünkü çocuk, çizdiği resimlerde iç dünyasına dair izleri, 

duygu ve düşüncelerini ve gelişimsel özelliklerini çizgilerle anlatır. 

Ayrıca resim "psiko-pedogolojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya 

yarayan bir ölçüt olduğu gibi, onun zeka, kişilik, yakın çevre 

özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak 

da büyük bir önem taşır." (Yavuzer, 2013) Bu durum dezavantajlı 

bölgedeki çocukların kendilerini ifade etmeleri açısından önemlidir.  

Sosyokültürel etkiler ve çevre genellikle çocukların resim 

yapmaya karşı tavır ve motivasyonlarını etkilemektedir. Çocuklar, 

sadece içsel deneyimlerini ve algılamalarını tamamlamak için değil, 

dış dünya deneyimlerini ve algılamalarını çevreyle ilişkilendirmek 

için de resmi kullanmaktadırlar (Malchiodi 2005 akt. Korkulu ve 

Çiçekler 2013). Li-Tsu (1998 akt. Okyay, 2008), çocukların hayal 

güçleri ile sosyokültürel çevreleri arasındaki ilişkiyi incelediği 

araştırmanın sonucu olarak, yaş olarak küçük olan çocukların grafik 

yorumlarının içinde yaşadıkları sosyokültürel çevreden etkilendiğini 

ifade etmiştir. Bu durum, kendilerini sözlü ifade etmeleri konusunda 

sınırlı kavrama sahip olmaları sorununu, resimler aracılığı ile 

aşmamıza imkan sağlamaktadır. 
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Çocuk resmini, kuramsal açıdan ele alanlardan biri de gelişimsel 

yaklaşımdır. Gelişimsel yaklaşım; çocuğun neden çizdiği sorusuna, 

oyun kuramları ile cevap vermeye çalışmıştır. Piaget ve Inhelder 

(1969 akt. Acer ve Çakır İlhan, 2004), "çocukların ilk çizgilerinin 

oyun sonucu olduğuna işaret etmektedirler. Birçok teori ve araştırma, 

oyunun erken çocukluk yıllarında öğrenmeyi sağlayan temel 

unsurlardan biri olduğunu göstermektedir." 

Piaget’in resim ve zihinsel gelişim ile ilgili bakış açısı, çocuk 

resmindeki gelişimsel yaklaşımda hala ağır basmaktadır. Piaget’e 

göre; "çocuklukta zekanın gelişimi, büyük ölçüde biyolojik olgunluğa 

ve çocuğun yaşına bağlı olarak bazı evrelerden geçerek ilerler"( 

Yavuzer, 2013).  Çocuğun resim etkinliğindeki evreler   üzerinde 

çalışanların birleşiyor göründükleri nokta, her çocuğun belli 

aşamalardan daha erken ya da daha geç, daha hızlı ya da daha yavaş, 

fakat kesinlikle geçtiğidir (Acer ve Çakır İlhan, 2004). 

Lowenfeld, Brittain ve Kellogg’un çizgisel gelişim aşamaları, 

Piaget’in bilişsel gelişim basamakları ile paralellik göstermektedir 

(Schirrmacher, 1998). 

Şiddet algısını ele aldığımızda ise: Dünya Sağlık Örgütü’nün ele 

alıp incelediği şiddet tanımında “bireyin kendisine, başkasına, belirli 

bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı 

gelişim bozuklukları veya yoksunluk ile sonuçlanabilen, tehdit ya da 

fiziksel zor kullanma” olarak ifade edilmiştir (Özgür, 2011). Burada 

şiddetin teorik tanımı ile çocukların şiddet algısı konusunda 

karşılaştırma yapılacaktır. 
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Sosyal öğrenme kuramı şiddetin izleyerek ve taklit etme yoluyla 

öğrenilmiş bir davranış olduğu görüşüyle beraber, şiddetin bir öğretim 

tekniği olduğuna dikkat çekmektedir. Davranışçı kuram ise; şiddet 

davranışında koruyucu ve risk faktörleri arasındaki ilişkiyi anlamak 

için ekolojik bir modelden bahsetmektedir. Ekolojik kuram açısından 

ise; kişinin içinde bulunduğu ailesel, çevresel ve toplumsal 

etmenlerden etkilendiği söylenmektedir. Bu üç faktörün şiddet 

davranışının oluşmasında etkili olduğu bilinmektedir (Ögel, Tarı, Eke 

2005). Çalışmamız çocukların, şiddeti kimlerden ve nasıl gözlendiği 

konusunu irdelememize imkan verecektir. 

Daha önceki çalışmalarda "ilköğretim birinci kademe 

öğrencilerinin şiddetle ilgili çizdikleri resimler incelendiğinde, birkaç 

önemli noktaya işaret ettiği görülmektedir. 9-11 yaş grubu çocukların 

algılarına göre, toplumumuzda şiddet en fazla aile ortamında kadına 

yönelik olarak ve fiziksel şiddet şeklinde yetişkin erkekler tarafından 

uygulanmaktadır."  (Akbulut & Saban, 2012) Ayrıca "9-11 yaş grubu 

çocukların algılarına göre, çocukların aile-içi şiddete şahit olmaları, 

aile ve okul ortamlarında şiddete maruz kalmaları, onların psikolojik 

açıdan olumsuz etkilenmelerine ve şiddete şiddetle tepki 

göstermelerine neden olmaktadır. Öğrencinin ablası tarafından 

kendisinin işe yaramaz biri olarak hissettirilmesi durumu, sözel 

şiddetin çocuklar üzerindeki psikolojik etkisini göstermesi bakımından 

önemlidir. Çocuğun yaş dönemi göz önünde bulundurulduğunda (bu 

evrede birey temel olarak başarılı olmaya odaklanır, “ben 

başarabildiğim şeyim” anlayışı hâkimdir), bu resimde bu evrenin 

olumsuz geçmesi halinde daha sonraki evreleri de (kimlik kazanımı, 
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vb.) olumsuz etkileyebileceği varsayılmaktadır." bulgularına 

ulaşılmıştır (Akbulut & Saban, 2012 ). Bu bulgular araştırmamızı 

yaptığımız dezavantajlı gruptaki çocukların şiddet algısının 

karşılaştırmamıza imkan sağlayacaktır. 

Suç kavramı ise; hukuk açısından "suç, anlama ve isteme yeteneğine 

(isnad yeteneği) sahip bir şahsın kusurlu iradesinin yarattığı icrai veya 

ihmali bir hareketin meydana getirdiği, yasadaki tanıma uygun, 

hukuka aykırı ve yaptırım olarak bir cezanın veya güvenlik tedbirinin 

uygulanmasını gerektiren bir fiildir"( Köksal, Eliş. 2011 ). Çocukların 

dezavantajlı bölgede yaşadıkları dikkate alınırsa, suçu hukuki 

tanımındaki gibi olumsuz mu, yoksa hayatla mücadele etme yolu 

olarak mı tanımladıkları incelenecektir.  

Resimlerdeki mutluluk algısı kavramına baktığımızda ise , 

TDK sözlüğünde “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak 

ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu” olarak tanımlanmakta olup, 

felsefi, dini, biyolojik vs. gibi farklı açılardan da günümüzde 

araştırılmış ve tanımlanmıştır. 

Mutluluk ile ilgili çalışmalardaysa sosyodemografik 

özelliklerin belirleyici olduğu görülmüştür (Graham akt. Bülbül,Giray. 

2011). Bu durum dezavantajlı bölgelerde çocukların mutluluk 

algısının gelecek beklentilerini tanımlamak açısından önemli 

bulunmaktadır.  

Sonuç olarak; bu araştırma, dezavantajlı bölgede yaşayan 

çocukların çizdikleri resimler üzerinden gelişim aşamalarının 

kronolojik olarak belirlenen yaşları düzeyinde olup olmadığını ve 

çevresel faktörler sonucu oluşan şiddet, suç ve mutluluk ile ilgili temel 
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duygusal algı ifadeleri nasıldır sorusuna cevap aramaktadır. Bu 

çalışmadan elde edilecek verilerle, dezavantajlı bölgedeki çocukların 

akademik başarılarının arttırılması ve eğitim yolu ile sınıf atlama 

çabalarına rehberlik edeceği düşünülmektedir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Nitel bir araştırma yöntemi olan bu çalışmaya, 2014-2015 eğitim 

yılında ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören 8-10 yaş arası öğrenciler dahil 

edilmiştir. Örneklem grubunu; Bahçelievler ilçesinden 68 (34 kız-34 

erkek) ve Beyoğlu ilçesinde ise 47 (19 kız-28 erkek) olmak üzere 

toplamda 115 çocuk oluşturmuştur. 

Araştırma için 3. sınıf düzeyinin seçilmesinin nedeni ise, bu 

yaştaki öğrencilerin çizdikleri resimlerde niceliksel ve niteliksel 

özellikleri kullanabilecekleri şematik dönemde olduklarının 

varsayılmasıdır. 
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Tablo-1 

Yaş-Cinsiyet Tablosu 

                                                8 Yaş          9 Yaş        10 Yaş         TOPLAM                       

aaaaaaaaaaaaaaaCinsiyet   Kişi - Ort      Kişi - Ort.      Kişi - Ort.        Kişi - Ort. 

 Beyoğlu                 Kız        10  %21      6   %13        3  %6              19   %40 

 Beyoğlu                Erkek      7  %15       14  %30        7   %15           28   %60 

 Bahçelievler          Kız         20   %29     14  %21        0  %0              34  %50 

 Bahçelievler          Erkek      16   %24     17  %25       1  %1              34  %50 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilere şiddeti, suçu ve mutluluğu anlatan resim çiz talimatı 

verilmiştir. Çocukların çizdiği bu resimler Lowenfeld’ın (1947) 

geliştirdiği altı evreye göre gelişim basamakları açısından 

değerlendirilmiştir. Ayrıca Dotson’ın (2007) “sanat temelli araştırma 

yaklaşımı” kullanılarak Akbulut ve Saban (2012), tarafından 

geliştirilen şiddet kavramları ile ilgili kategorilerden yararlanılarak; 

suç ve şiddet resimleri; durumuna, ortamına, türüne, uygulayanlara ve 

maruz kalanlara göre beş kategoride, mutluluk ile ilgili resimler ise 

nelerden mutlu oldukları yönünden açıklanmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Çalışma Süresince Takip Edilen Yol ve Aşamalar ; 

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yetkili kişiler ile 

görüşülüp okulda çalışmak için yasal izin alınmıştır. Daha sonra okul 
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müdürü ve rehber öğretmen ile çalışmanın yapılacağı günler 

belirlenmiş olup çalışmaya başlanmıştır. 

Öğrenciler, çalışma günü hazır bulunmuş ve 10'ar kişilik 

gruplara ayrılmıştır. Öncelikle bunun bir sınav olmadığı onlarla 

etkinlik yapıldığını belirterek, çocuklar hazır olduktan sonra önlerine 

yatay bir şekilde A-4 kağıtları verilmiştir. Ardından ilk olarak; 

• Şiddet denilince aklınıza ne geliyor?  

• Suç denilince aklınıza ne geliyor?  

• Mutluluk denilince aklınıza ne geliyor? 

yönergesi verilerek bu konu hakkında resim çizmeleri istenmiştir. 

Talimat sırasında kelimelerden herhangi birinin anlamını bilmediğini 

ifade eden çocuklara; bu kelime senin için ne anlam ifade ediyorsa 

onu çiz denilerek kelimeler hakkında bir açıklama yapılmamıştır. 

Daha sonra çocuklarla birebir görüşülerek çizdikleri resimlerde ne 

anlatmak istediği sorularak not alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada nitel yöntem kullanılması sebebiyle; resimlere önce 

içerik analizi uygulanmış ve daha sonra kategorize edilerek 

sınıflandırılmıştır.  

Bulgular 

Gelişim basamakları açısında; Beyoğlu ilçesindeki öğrenim 

gören çocukların %64'ü şema öncesi dönemde yani gelişim 

basamağının gerisinde çıkarken, geri kalan %36'sının ise şematik 

dönemde olduğu belirlenmiştir. Bahçelievler’e baktığımızda ise; 
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çocukların %19'u şema öncesi dönemde, %80'i ise şematik dönemde 

olup normal gelişim göstermektedir. Ayrıca %1'nin ise gerçeklik 

döneminde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Şiddet yönergesini verdiğimiz Beyoğlu ilçesindeki öğrencilerin 

%35'i şiddet kelimesinin anlamını bilmezken, Bahçelievler ilçesinde 

ise %23'ü şiddetin ne anlama geldiğini bilmemektedir. 

Resimleri şiddetin durumuna göre incelediğimizde; Beyoğlu 

ilçesinde kendisi dışında işlenen şiddet durumu %53, kendisine 

işlenen şiddet %12 iken Bahçelievler ilçesinde ise kendisi dışındaki 

işlenen şiddet durumu %69 ve kendisine işlenen şiddet oranı ise %8 

çıkmıştır. Ayrıca her iki bölgede çizilen resimlerde çocukların 

kendisinin uyguladığı şiddet durumunun olmadığı bulunmuştur. 

Tablo-2 

Şiddetin Durumuna Göre Dağılımı                                                               

                     Kendisi Dışında İşlenen    Kendisine Uygulanan       Kendisinin Uyguladığı         Bilmeyen 

Beyoğlu                 25 kişi   -   %53     6 kişi   -   %12                     0                   16 kişi  -  %35 

Bahçelievler         47 kişi    -  %69     5 kişi   -   % 8                       0                   16 kişi  -  %23 

  

Resimleri şiddet ortamına göre dağılımını incelediğimizde; 

Beyoğlu ilçesindeki öğrencilerin %42'si şiddeti çevrelerinde, %15'i 

ailede ve %8'i ise okulda gözlemekte iken Bahçelievler'e baktığımızda 

ise çevrelerinde gözledikleri şiddet %50, ailede gözledikleri şiddet 

%17 ve  okulda gözledikleri şiddet ise %10'dur.  
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Tablo-3 

Şiddetin Ortamına Göre Dağılımı                                                               

                   Çevrede Gözlenen                  Ailede Gözlenen             Okulda Gözlenen         Bilmeyen 

Beyoğlu           20 kişi   -   %53              7 kişi   -   %12            4 kişi   -  %8       16 kişi  -  %35 

Bahçelievler    34 kişi    -  %50              11 kişi   -  %17           7 kişi -  %10        16 kişi  -  %23 

 

Resimlerin şiddet türüne göre dağılımı; Beyoğlu ilçesinde 

%45'i fiziksel şiddet çizerken, %17'si sözlü şiddet ve %4'ü ise doğa 

odaklı şiddet çizmiştir. Bahçelievler'de ise %55’i fiziksel şiddet, 

%16'sı sözlü şiddet ve %6'sı ise doğa odaklı şiddet ile ilgili resim 

çizmiştir. 

Tablo-4 

Şiddetin Türüne Göre Dağılımı                                                               

                  Fiziksel                     Sözel                        Doğa Odaklı                           Bilmeyen 

Beyoğlu       21 kişi   -   %45       8 kişi   -   %17             2 kişi   -  %4                 16 kişi  -  %35 

Bahçelievler 37 kişi    -  %54     11 kişi   -  %17              4 kişi   -  %6                 16 kişi  -  %23 

 

Resimlerde şiddet uygulayanlara baktığımızda; Beyoğlu 

ilçesinde erkekler %39, erkek çocuklar %15, kadınlar %8, kız 

çocukları ve doğa ise %4 olarak resimlerde şiddeti uygulayan kişi iken 
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Bahçelievler'de erkekler %26, erkek çocuklar %22, doğa %6, kız 

çocuk ve kadınlar ise toplamda %20'sini oluşturmaktadır. 

Resimlerde şiddete maruz kalanlara baktığımızda; Beyoğlu'nda 

erkek %19, erkek çocuk %24, kadın %11, kız çocuğu %8 ve doğa %2 

iken Bahçelievlerde ise erkek %10, erkek çocuk %41, kadın %8, kız 

çocuğu %17 ve doğa %1 olarak tanımlanmıştır. 

Suç ile ilgili resimlere baktığımızda Beyoğlu ilçesindeki 

öğrencilerin %15'nin suç kelimesinin anlamını bilmediği, Bahçelievler 

ilçesinde ise %6'nın yani 4 kişinin suç denildiği zaman bu tema ile 

ilgili resim çizmediği görülmüştür. 

Resimleri suç durumuna göre dağılımını incelediğimizde; 

Beyoğlundaki toplam 47 öğrenciden %85'i kendisi dışında işlenen suç 

durumlarını çizmiştir. Bahçelievler ilçesinde ise %90'ı kendisi 

dışındaki suçu, %3'ü kendisinin işlediği ve %1'i ise resimlerde 

kendisine yapılan suç temasını işlemiştir. 

Suçun Durumuna Göre Dağılımı                                                               

                 Kendisi Dışındaki Suç      Kendisinin İşlediği Suç            Kendisine Yapılan Suç        Bilmeyen 

Beyoğlu    40 kişi   -   %85                0 kişi   -   0                                0 kişi   -  %0                   7 kişi  -  %15 

Bahçelievler   61 kişi    -  %90            2 kişi   -  %3                            1 kişi -    %1                   4 kişi  -  % 6 

Beyoğlu ilçesindeki öğrencilerin %85'i kendisi dışındaki işlenen 

suç temasınında resim çizerken, Bahçelievler ilçesindeki öğrencilerin 

%90'ı kendisi dışındaki suçu, %3'ü kendisinin işlediği suçu ve %1'i ise 

kendisine karşı yapılan suç temasını işlemiştir. 
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Suçun Niteliğine Göre Dağılımı                                                               

                     Çevrede İşlenen Suç             Okulda işlenen Suç              Ailede işlenen Suç           Bilmeyen 

Beyoğlu         30 kişi   -   %64                    7 kişi   -  %15                     3 kişi   -  %6              7 kişi  -  %15 

Bahçelievler   57 kişi    -  %84                   5 kişi   -    %7                     2 kişi -    %3               4 kişi  -  % 6 

Yukarıdaki tabloda Beyoğlu ilçesindeki  öğrencilerin %64'ü 

çevresinde işlenen suçu, %15'i okulda işlenen suçu ve %6'sı ailede 

işlenen suçu çizmiştir. Bahçelievler ilçesinde ise %84'ü çevrede 

işlenen suçu çizerken %7'si okulda ve %3'ü ailede işlenen suçlarla 

ilgili resim çizmiştir. 

Suçun Türüne Göre Dağılımı                                                               

                         Mala Karşı Suç                Şahsa Karşı Suç               Doğa Odaklı Suç          Bilmeyen 

Beyoğlu              21 kişi   -   %45                  16 kişi   -  %34             3 kişi   -  %6                   7 kişi  -  %15 

Bahçelievler       37 kişi    -  %54                   27 kişi   -   %40             0 kişi -    %0                  4 kişi  -  % 6 

Resimlerde suçun türüne göre Beyoğlu ilçesinde mala karşı 

işlenen suç temasını çizen çocuklar %45, şahsa karşı işlenen suç çizen 

%34 ve doğa odaklı suçu konu alan çocuklar ise %6'dır. Bahçelievler 

ilçesine baktığımızda ise; mala karşı suç %54 ve şahsa karşı suç ise 

%40 iken doğaya karşı işlenen suç temasını işleyen çocuk olmamıştır. 

Resimlerde suçu uygulayanlara baktığımızda Beyoğlu ilçesinde 

erkekler %66, erkek çocuklar %13 kız çocuk %6 olarak çıkmıştır. 

Bahçelievler ilçesinde ise erkekler %64, erkek çocuklar %21, kadınlar 

%4, kız çocuğu %4 ve hayvan ise %1'dir. 
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Maruz kalanların kim olduğuna baktığımızda; Beyoğlu ilçesinde 

erkekler %28, erkek çocuklar %6, kadınlar %15, kız çocuklar %6 ve 

nesnenin maruz kaldığı suç oranı %28 olarak çıkmıştır. Bahçelievler 

ilçesinde ise erkekler %63, erkek çocuklar %20, kadın ve kız çocuklar 

%10 ve hayvanların suça maruz kalma oranı ise %1 olarak 

tanımlanmıştır. 

Mutlu Olunan Nitelik 

                                                   Beyoğlu                               Bahçelievler                                        

Oyun Oynamak                          18         %38                       34      %50 

Aşk                   7         %15                      6           %9 

Para            9          %19                      0           %0 

Gezmek         7          %16                     18        %26 

Aile                        1             %2                      7          %11 

Okul                                 5          %10                        3          %4 

Çocukların mutluluk algılarının ne olduğuna bakıldığında ise;  

Beyoğlu ilçesinde mutluluk kavramları yüzdeleri; oyun oynamak %38 

para %19, aşk %15, gezmek %16, aile %2 ve okul %10 olarak elde 

edilmiştir. Bahçelievler ilçesinde ise %50 ile oyun oynamak iken %9 

aşk, %26 gezmek, %11 aile ve %4 okul temasının etkili olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın problemi, dezavantajlı bölgede yaşayan 

çocukların çizdikleri resimler üzerinden gelişim basamakları ile 

şiddet, suç ve mutluluk temel duygusal ifade algıları arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. 

Beyoğlu ilçesindeki 9-11 yaş arası çocukların gelişim 

basamaklarının bir dönem geride olduğu yani şema öncesi dönemde 

oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum çocukların yaşadıkları 

çevresel koşulların olumsuzluklarından, kültürel etkinliklerin (sanat, 

spor, kütüphane vb.) eksikliğinden, ailenin çocukların eğitimine 

destek vermekteki yetersizliği ve ekonomik koşullardan 

kaynaklandığını düşündürmektedir. Ayrıca şehrin merkezinde olup 

şehrin olanaklarından yararlanamamaları ve ulaşım konusunda 

yaşanılan sıkıntılar ve riskli bölge olması sebebi ile öğretmenlerin 

çalışmayı tercih etmemesi etken olarak gösterilebilir. Bahçelievler 

açısından ise çocukların şematik dönemden gerçeklik dönemine geçiş 

sürecinde olduğu ve normal gelişimlerini gösterdiği bulgusuna 

ulaşılmıştır. Bu durum ise ailenin eğitime verdiği önem ve sosyo-

ekonomik olarak ailenin sabit gelirli işlerde çalışması ile açıklanabilir. 

Bu durum eğitim kurumunda uygulanacak müfredatın çocukların 

gelişim basamakları ile uyumlu olması çocukların eğitim kurumlarına 

daha istekli olmasını açısından önemli bir bulgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer durumda çocuklar eğitim kurumunu başaramadığı, 
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beceremediği bir durum olarak algılayıp, eğitimini yarıda 

bırakabilmektedir.  

Çocukların çizdiği resimler değerlendirildiğinde iki bölgede de 

benzer şekilde kendisi dışındaki şiddet temasını işledikleri ( Beyoğlu: 

%53 , Bahçelievler: %69 ) görülmüştür. Bu da çevrede gözledikleri 

şiddet olayları, medya aracılığı ile televizyonda izledikleri şiddet 

içerikli filmleri, oynadıkları oyunlarda gördükleri olayları konu alarak 

çizdikleri görülmüştür. Kendisine uygulanan şiddet temasını çizen 

çocukların ise yaptıkları hatalar sonrası örneğin; evdeki vazoyu 

kırmak vb. gibi davranışları sonucunda annenin sözlü olarak tepkisini 

veyahut anne-baba arasındaki çatışmayı tema edindiği görülmüştür. 

Ayrıca iki bölgede de çocukların kendisinin uyguladığı şiddet durumu 

ile ilgili resim çizmediği görülmüştür. Eğitim kurumunda birbirleri ile 

sert(bağıran,vuran) dialoglar içinde oldukları dikkate alınırsa; 

çocukların şiddet davranışını içselleştirdiğini veya kendisinin 

uyguladığı şiddeti kendince haklı sebeplerinden dolayı şiddet olarak 

görmediğini düşündürmektedir. 

Şiddetin ortamına bakıldığında iki bölgede de ( Beyoğlu %53, 

Bahçelievler %50 ) çevrede gözlenen şiddet temasını işledikleri 

görülmüştür. Dezavantajlı bölgede yaşayan bu çocukların yaşadıkları 

ortamda (mahallede) şiddetle ilgili olaylara gözlemci olduklarını ifade 

etmişlerdir. Ailede ve okulda gözlenen şiddet iki bölgede de düşüktür.  

Şiddetin türüne bakıldığında yine iki bölgede de fiziksel şiddetin 

daha çok olduğu görülmüştür. Literatüre baktığımızda; Deveci ve 

arkadaşlarının (2008) "İlköğretim Öğrencilerinin Şiddet Algıları” 

isimli çalışmasında öğrenciler şiddeti kavga etmek, kötü davranmak, 
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dövmek, incitmek, bağırmak biçimlerinde tanımlamışlar". Bu durum 

çalışmamızı desteklemektedir. Resimlere sözel şiddetin aile içerisinde 

edilen kavgalar ve okul içerisinde sözlü atışmaların konu edildiği 

görülmüştür. Doğa odaklı suçta çöp atmak, yere tükürmek, hayvanlara 

zarar vermek olarak tanımlanmıştır. Resimlerde bu zarar erkekler 

tarafından verilmiştir. Sadık ve arkadaşlarının (2011) "çocukların 

resimlerinde sigara içen, yerlere çöp atan, ağaç kesen, araba kullanan 

vb. insan figürlerini çoğunlukla erkek olarak çizdiğini göstermiştir".  

Bu durum ise çalışmamızı destekleyici bir unsurdur. 

Beyoğlu ve Bahçelievler ilçesinde şiddeti uygulayanların 

erkekler ve erkek çocukları olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat maruz 

kalanlara bakıldığında erkek çocukların iki bölgede de yüksek oranda 

çıktığı görülürken, Beyoğlu’nda kadına şiddet ikinci sırada yer 

almıştır. Bahçelievler ilçesinde ise ikinci sırada erkeklerin şiddete 

maruz kaldığı görülmüştür. Yurtal ve Artut (2008) tarafından 11-12 

yaş grubunda bulunan 77 çocukla gerçekleştirilen çalışmada, 

çocukların resimlerinde en fazla aile-içi şiddete yer verdikleri, şiddeti 

en fazla uygulayanların erkekler, şiddete en fazla maruz kalanlarınsa 

kadınlar ve çocuklar olduğu görülmüştür. Bu durum iki bölgede de dış 

çevrenin olumsuzluklarından erkek çocuğunu korumak için şiddetin 

eğitim aracı olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Çünkü içinde 

bulundukları çevre çocukların olumlu model alabilecekleri figürler 

açısından da dezavantajlıdır. 

Suçun durumu ile ilgili elde ettiğimiz verilere baktığımızda 

kendisi dışındaki suç temasını işleyenlerin oranları benzer çıkmıştır 

(Beyoğlu %85, Bahçelievler %90). Fakat Beyoğlu ilçesindeki 
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çocukların kendisinin işlediği ve kendisine yapılan suç temasını 

işlemediği görülmüştür. Bahçelievler ilçesinde ise çocukların %3'ü 

kendisinin işlediği suçu konu edinirken kalan %1 ise kendisine 

yapılan suç temasını işlemiştir. Bu durum kitle iletişim araçlarından 

olumsuz etkilendiğini düşündürmektedir. 

Suçun niteliğine göre dağılımını incelediğimizde ise çevrede 

işlenen suç her iki bölgede de aynıdır. Çevredeki suçlara bakıldığına 

banka soygunu, silahlı çatışma, fiziksel zarar vb. gibi kavramları ele 

almışlardır. Ailede işlenen suçlarla ilgili ise aile içi şiddet kavramı ön 

plana çıkmıştır. Okuldaki suçlarda ise; oyun sırasında ortaya çıkan 

kavga, birbirleriyle dalga geçmesi gibi temalar ön plandadır. 

Dezavantajlı bölgede yaşamanın olumsuzlukları resimlerle net bir 

şekilde ortaya konulmuştur. Okulda yaşanan sorunlar, içinde 

bulunduğu yaş döneminin getirdiği akran zorbalığı ile açıklanabilir. 

Suçu türüne göre incelediğimizde her iki bölgede de mala karşı 

suç en çok işlenen ve şahsa karşı işlenen suç ise ikinci sırada 

çıkmıştır. Çocukların en çok hırsızlık, yağmalama ve mala zarar 

verme kavramlarını çizdiği görülmüştür. Şahsa karşı işlenen suçlarda 

ise kişiyi yaralama, öldürmek gibi temalar yer almıştır. Bu durum 

ekonomik zorlukların ve öfke kontrol problemlerinin olduğunu 

düşündürmektedir. 

Dezavantajlı bölgede suç olaylarının daha sık görülmesi, 

çocukların bu durumlara daha çok maruz kalması ve günümüzdeki 

kitle iletişim araçlarının da suç ve şiddet temasının yoğunlukta olması 

sebebi ile bu suçları ve bu suç davranışlarını öğrenmelerini 

etkilemektedir.  
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Resimlerde suç uygulayanların yüzdelerine baktığımızda; 

Beyoğlu ilçesindeki erkeklerin %66 'sı suçu uygulayan kişi iken 

Bahçelievler ilçesinde ise %64'tür. Bu durum çevredeki suçların hep 

erkekler tarafından işlenmesi ve çocukların gözlerinde suçun erkekler 

ile bütünleştirilmesi ile açıklanabilir. Maruz kalanlara baktığımızda 

ise; iki bölgede farklılık olduğu görülmüştür. Beyoğlu ilçesinde 

erkeklerin ( %28 ) ve nesnenin ( %28 ) suça maruz kaldığı görülürken, 

Bahçelievler ilçesinde ise erkekler ( %64 ) ve erkek çocuklar ( %20 ) 

daha çok suça maruz kalmaktadır. Bu durum Beyoğlu ilçesinde 

çalıştığımız bölgenin hırsızlık oranının yüksek olması ile ilgili 

açıklanabilir.  

Çocuklara mutluluk kavramı ile ilgili temalarda oyun oynamak 

ve gezmek her iki bölge içinde öne çıkarken, Bahçelievler bölgesi için 

aile içi iletişim daha önemli iken Beyoğlu ilçesindeki öğrenciler için 

ise para daha ön plandadır. Bahçelievler ilçesindeki ailelerin daha 

düzenli işlerde çalışması ve çocuklar ile iletişimin bu sebeple daha az 

olması, Beyoğlu ilçesinde ise ailenin işsiz veya vasıfsız işçi olması ve 

sosyo-ekonomik seviyenin düşük olması çocukların para ile ilgili 

mutluluk algısı oluşmasında etkili olmuş olabilir. Ayrıca iki bölgede 

de çocukların aşk kavramına ilişkin temasının yüksek olması bu 

bölgelerin sosyo-kültürel açıdan daha düşük olması ve erken yaşta 

evliliğin buralarda sık görülmesi, eğitime verilen önemin düşük 

olması sebebi ile öne çıkmıştır. 

Bu yüzden genel sonuca göre, dezavantajlı bölgede yaşayan 

çocukların ekonomik farklılıklarından ziyade kültürel farklılıklarının 
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dikkat çekmesi sebebi ile eğitime yapılacak yatırımın ekonomik 

olduğu kadar kültürel olması gerektiği düşünülmüştür. 
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GİRİŞ 
Çocuğun; hayal dünyasına hitap eden, üstün nitelikleri olan, estetik bir 

boyut taşıyan, kelime hazinesine uygun, ana dilini geliştirebilecek özellikte, 

ulusal ve evrensel değerleri içeren, psiko-sosyolojik gelişimine katkı 

sağlayan, severek dinlediği / okuduğu, zevk aldığı yazılı ve sözlü edebiyat 

mahsullerini “çocuk edebiyatı” içerisinde değerlendirmek mümkündür 

(Temizyürek, 2003: 161). 

Türk çocuk edebiyatının ilk ürünleri Tanzimat döneminde ortaya 

çıkmıştır. Türkiye nüfusunu okuryazar yapma amacına yönelik harf 

inkılabıyla çocuk yayınlarında hızlı bir artış görülür (Alpay, 2012: 1). 

Alan yazın incelendiğinde çocuklar için hazırlanan eserlerde dikkat 

edilmesi gereken noktaları tespit etmek mümkündür: 

Temizyürek’e  (2003: 165-166 ) göre çocuklar için hazırlanan 

metinlerin kısa olması, dikkat sürelerine uygunluğunun yanı sıra onlarda 

dinlediklerini doğru bir şekilde anlama ve anlatma becerisini de 

pekiştirmektedir. Çocuğa hitap eden eserlerin yazımında soyut 

kavramlardan olabildiğince kaçılmalı somut kavramlara yer verilmelidir. 

Çocuk edebiyatı sahasında kullanılacak dilin çocuğun içinde doğduğu 

toplumun kültürel değerlerinin yaşatıcısı olduğu gerçeği göz önünde 

bulundurulmalı bu gerçekten hareketle çocukta millî dil oluşturulmalıdır. 

Çocukta konuşma becerisinin gelişimini hedefleyen metinlerin 

oluşturulmasında “bilinenden bilinmeyene ve yakından uzağa” prensipleri 

ile hareket edilmelidir. 

Baş (2010: 157)’a göre çocuklar için hazırlanan edebî ürünlere 

yazarlar tarafından hazırlanacak olan ve kelimelerin anlam değerlerini yani 



39  
 

özellikle derinlik/ağırlık boyutunu gözler önüne seren sözlükçe kısımları 

hazırlanmalıdır. 

Özcan (2008: 584) çocuk edebiyatıyla ilgili eserler yazılırken kaynak 

olarak halk edebiyatı türlerinden özellikle yararlanılması gerektiğinden 

bahseder. Çünkü bu kaynaklar yüzyıllarca halkın zevkine uygun türetilmiş, 

milletin dilinde benimsenmiş ve nesillerden nesillere aktarılmış, kültürel 

özellikleri içinde barındıran edebi mahsullerdir.  

Gönen, Katrancı, Uygun, Uçuş ( 2011: 264), çocuk için yazılmış 

eserlerde aranacak özellikleri şu şekilde ifade eder: 

1-Çocuk kitapları çocuğun ilgisini çekmesi ve okumayı sevdirmesi 

amacıyla farklı boyutlarda ve ilgi çekici tasarımlarda basılmalıdır. 

2. Çocuk kitaplarında ciltleme tekniği olarak yapıştırma yerine dikişli 

cilt kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca kitap kapağının en azından kalın 

karton kapak olması tercih edilebilir. 

3. Çocuk kitaplarında yeni ve farklı konulara yer verilmesi 

sağlanabilir. 

4. Çocuğu çeşitli yönlerden geliştirecek karakter özelliklerine 

eserlerde daha fazla yer vermeleri gerektiği söylenebilir. 

5. Çocuk kitaplarında konular çocuğun çıkarımlar yapmasına olanak 

sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

6. Çocuk kitaplarına yazar ile ilgili tanıtıcı metinler ve yazarın diğer 

eserlerine ilişkin açıklamalar eklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

7. Çocuk kitaplarında yer alan resimlerin açık, anlaşılır, konuya uygun 

olmasına ve sanatsal değerler taşımasına dikkat edilmelidir. 
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8. Yazar argo ve müstehcen ifadelerden kaçınmalıdır, kitapların 

arkasında, kitapta yer alan kelimeleri içeren küçük bir sözlüğe yer 

verilebilir. 

Demircan (2006: 13-15) araştırmasında ayrıntılı bir literatür taraması 

yaparak çocuk için yazılan eserlerdeki dış ve iç yapı özelliklerini şu şekilde 

sıralar  [Akçapar (2000), Alpöge (2003), Aral ve Gürsoy (2000), Armağan 

(2004), Arslan (2005), Arslantaş (2003), Ataseven ve İnandı (2000), Bozdağ 

(2000), Chambers (1993), Ciravoğlu (2000), Dayıoğlu (2000), Dilidüzgün 

(2003), Dögen (2003), Eker (2000), Erdoğan (2003), Güleç ve Geçgel 

(2005); Gönen (2000), Güneş (2000), Gürkan ve Gökçe (2000), İzgü (2003), 

Kaya (2000, 2003), Kıbrıs (2000), Konar ve Sargın (2004), Koyuncu ve 

Kaptan (2005), Kuzu (2002), Nas (2002), Oğuzkan (2001), Özünel (2000), 

Özkan (2001), Sever (1995, 2002, 2003), Sezgin (2002), Şeyda (2003), 

Şimşek (2002), Şirin (2000), Taşdemir (2005), Tekin (2000), Tuğrul (2002), 

Yalçın ve Aytaş (2003), Yavuz (2000), Yılmaz (2002), Zengin ve Zengin 

(2000)]: 

Çocuk kitabında bulunması gereken dış yapı (biçimsel) ölçütleri 

Boyut: Çocuk kitaplarının dikdörtgen veya kare şeklinde; çocuğun 

seviyesine göre 16x23 cm büyüklüğünde olması normaldir. Kitap kolay 

taşınabilir olmalıdır. 

Harfler: Kitabın puntosunda ilköğretim 1, 2 ve 3üncü sınıf öğrencileri 

için 12 puntodan büyük puntolar tercih edilmelidir. 4 ve 5inci sınıflarda ise 

10 puntoluk harfler kullanılabilir.  

Kağıt: Sayfaları temizlenebilir olmalı, kitabın kağıdı mat renkli olmalı 

ve öncelikle birinci hamur kağıt tercih edilmelidir. 
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Kapak ve cilt: Kitabın kapağı ilgi çekici, konu ile uyumlu olmalıdır. 

Kitabın dayanıklılığını arttırmak için ciltlenmesi sağlam olmalıdır. 

Resimler: Kitap resimli olmalı, resimler konuya uygun, anlaşılır, 

gerçekçi, ilgi çekici, çerçeve içinde, kaliteli olmalıdır.  

Sayfa düzeni: Sayfa kenarlarında boşluklar bırakılmalıdır. Sayfa sayısı 

çocuğun seviyesine göre belirlenmelidir. Satırlar arası boşluklar birden çok 

olmalıdır. 

Künye bilgileri: Kitapta, yayınevinin diğer yapıtları ve yazarın 

özgeçmişi hakkında bilgi verilmelidir. Kitapta içindekiler, sözlük, kılavuz 

bölümleri olmalıdır. 

Bir çocuk kitabında bulunması gereken içyapı (içeriksel) ölçütleri 

Dil ve Üslup: Dili sade ve açık, anlatımı sürükleyici olmalıdır. 

Paragraflar 3-5 tümceyi geçmemeli; sözcükler, çocuğun sözcük dağarcığını 

geliştirici nitelikte seçilmelidir. Yazım ve noktalama açısından kusursuz 

olmalıdır. 

Yabancı sözcüklerden kaçınılmalıdır, devrik cümle kullanılmamalı; 

sözcükler sadece ilk anlamlarında kullanılmalıdır. Birleşik ve girişik cümle 

kullanılmamalıdır. Argo ve mecaz söyleyişlerden kaçınılmalıdır. Edat ve 

bağlaçlar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.  

Konu: Konular, çocuğun yaşantısıyla ilgili olmalıdır.  

Plan: Çocuk kitaplarında olaylar tutarlı bir biçimde sıralı olmalıdır.  

Tema:  Evrensel değerlere yer verilmelidir.  

Dilidüzgün (2000: 258), çocuk kitaplarını ““Çocuğun düşlem gücüne 

seslenen, onun rahatça ve tat alarak okuyup anlayabileceği, onu duygu ve 

düşünce yönünden besleyen, kurgusu ve olay örgüsü karmaşık olmayıp 
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onun kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı ayrıntılardan arıtılmış 

olan kitaplar” olarak tanımlamaktadır. 

Horasan (2015: 7), araştırmasında çocuk edebiyatının temel ögelerini 

biçim, boyut, kağıt, sayfa düzeni, harfler, yazım ve noktalama, resim, kapak, 

içerik, konu, ana fikir, kahramanlar, olay, yer ve zaman, anlatıcı ve bakış 

açısı, dil ve anlatım, atasözü, deyim, benzetme, ikilemeler başlıkları altında 

ele almıştır. 

Akyüz (2014: 10) çalışmasında çocuk edebiyatının temel nitelikleri 

açısından çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikleri sekiz başlık 

altında incelemektedir: 

1. Çocuk kitaplarındaki tasarım ve resim özellikleri 

2. Çocuk kitaplarındaki konu- kurgu özellikleri 

3. Çocuk kitaplarındaki izlek-tema özellikleri 

4. Çocuk kitaplarındaki çevre özellikleri, 

5. Çocuk kitaplarındaki iletilerin özellikleri, 

6. Çocuk kitaplarındaki karakter ve kahramanların özellikleri, 

7. Çocuk kitaplarındaki dil ve anlatım özellikleri, 

8. Çocuk kitaplarındaki yazınsal ve eğitsel özellikler. 

Yöntem 

Araştırma niteldir, veri toplamak için doküman analizi kullanılmıştır. 

Doküman analizi, mevcut kayıt ya da belgelerin veri olarak ele alınıp sistemli bir 

şekilde incelenmesidir (Karadağ, 2009).  Örnek çocuk edebiyatı ürünlerinin 

değerlendirileceği bir değerlendirme formu literatür taramasına göre 

oluşturulmuş, form üç uzman görüşü alınarak son şeklini almıştır. Formda 

maddeler 3-Yeterli 2- Kısmen Yeterli 1- Yeterli Değil şeklinde puanlanmıştır. Çocuk 
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edebiyatı eserleri iki uzman tarafından verilen puanların aritmetik ortalamaları ile 

değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 39 çocuk kitabı ile 18 çocuk dergisi 

doküman analizi yöntemi ile içerik ve biçim yönünden ele alınmıştır.  

Puanlanacak maddelerin milli kültüre uygunluk, evrensel değer bilinci, hayal 

gücüne katkı, sıralama, uzunluk, kavramsal yeterlilik, dil sevgisi kazandırma, 

bilinenden hareket etme, sözlük bulunması, halk edebiyatı kültürü, dikkat çekme, 

konu zenginliği, karakter seçimi, tahmine yöneltme, yazar özgeçmişi bulunması, 

sağlamlık, görsel zenginlik ve uyum, boyut, punto, kağıt sağlamlığı, sayfa yerleşimi 

başlıklarından oluşturulmasına karar verilmiştir. 
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Bulgular ve Yorum 

Tablo 1. Örnek çocuk dergilerinin değerlendirilmesi 
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Tablo 1’de görüleceği üzere örnek çocuk dergilerinin en düşük 

puanlamasının sözlük bulunması, halk edebiyatı kültürü, yazar özgeçmişi 

bulunmasından aldığı görülmektedir. Örnek çocuk dergilerinin en yüksek 

puanlamalarının ise dil sevgisi kazandırma, bilinenden hareket etme, dikkat 

çekme, karakter seçimi, tahmine yöneltme, görsel zenginlik ve uyum, milli kültüre 

uygunluk, evrensel değer bilinci, boyut, kağıt sağlamlığı, hayal gücüne katkı 

konularında olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Örnek çocuk kitaplarının değerlendirilmesi 
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Tablo 2’de görüleceği üzere örnek çocuk kitaplarında en düşük puanlamalar 

sözlük bulunması, halk edebiyatı kültürü, yazar özgeçmişi, milli kültüre uygunluk 

maddelerinde görülmektedir. En yüksek puanlamalar ise kavramsal yeterlilik, dil 

sevgisi kazandırma, bilinenden hareket etme, dikkat çekme, tahmine yöneltme, 
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punto, kağıt sağlamlığı, sayfa yerleşimi, sıralama, görsel zenginlik ve uyum, hayal 

gücüne katkı maddelerindedir. 

Tartışma ve Sonuç ve Öneriler 

Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş’un (2011: 263) araştırmasında araştırma 

sonucunda, kitap boyutlarının çoğunlukla aynı ölçülerde olduğu, kapaklarının ve 

ciltlerinin dayanıksız olduğu, kitaplarda konu çeşitliliğinin olmadığı, bazı önemli 

karakter özelliklerine yer verilmediği, bazı kitapların mesaj içermediği ve 

kitaplarda dilbilgisi hatalarının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Demircan (2006: 22) araştırmasında TÜBİTAK Çocuk Kitaplığı Dizisindeki 

kitapların iç yapı ve dış yapı özelliklerinin incelemiş ve bu çalışmanın sonuçları, 

kitapların, bir çocuk kitabında olması gereken iç yapı ve dış yapı ölçütlerini 

taşıdığını göstermiştir. 

Bu araştırma sonucunda örnek çocuk dergilerinin en düşük puanlamasının 

sözlük bulunması, halk edebiyatı kültürü, yazar özgeçmişi bulunmasından aldığı 

görülmektedir. Örnek çocuk dergilerinin en yüksek puanlamalarının ise dil sevgisi 

kazandırma, bilinenden hareket etme, dikkat çekme, karakter seçimi, tahmine 

yöneltme, görsel zenginlik ve uyum, milli kültüre uygunluk, evrensel değer bilinci, 

boyut, kağıt sağlamlığı, hayal gücüne katkı konularında olduğu görülmektedir. 

Örnek çocuk kitaplarında en düşük puanlamalar sözlük bulunması, halk edebiyatı 

kültürü, yazar özgeçmişi, milli kültüre uygunluk maddelerinde görülmektedir. En 

yüksek puanlamalar ise kavramsal yeterlilik, dil sevgisi kazandırma, bilinenden 

hareket etme, dikkat çekme, tahmine yöneltme, punto, kağıt sağlamlığı, sayfa 

yerleşimi, sıralama, görsel zenginlik ve uyum, hayal gücüne katkı maddelerindedir. 
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GİRİŞ 

Teknoloji ve sağlık alanlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak 

ortalama insan ömrü artmakta ve böylece nüfus giderek yaşlanmaktadır 

(Turner, 2011: 132). Birleşmiş Milletlerin raporlarında 2010 yılında 

dünyada 800 milyon olan 60 yaş üstü birey sayısı, 2050 yılında 2 

milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir (UN, 2013). Dünyadaki genel 

eğilime benzer biçimde, Türkiye’de de nüfus içerisindeki yaşlıların 

oranı giderek artmaktadır. Ancak Türkiye’deki nüfusun yaşlanmasının 

gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı olacağı ön görülmektedirler. 

Ülkemizde 2018’de %8,5 olan 65 yaş üstü nüfus oranının, 2030 yılında 

%12’yi, 2050 yılında ise %20’yi geçeceği varsayılmaktadır (UNDESA, 

2015). Türkiye’de önümüzdeki otuz yıl gibi kısa bir sürede yaşlıların 

oranı, hem ekonomik hem de sosyal anlamda kritik bir seviyeye 

ulaşacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’deki yaşlı nüfusun önemli bir bölümü kentlerde 

yaşamaktadırlar. Kentlerde yaşayan bu yaşlıların toplumsal hayata aktif 

katılabilmeleri ve güvenli bir çevrede yaşayabilmeleri önem arz 

etmektedir (Şentürk, Altan, 2015: 16). Kentlerde yaşayan yaşlıların 

sosyal hayata etkin katılımlarına katkı sağlamak yerel yönetimlerin 

temel görevleri arasında yer almaktadır (Kurtkapan, 2018). Bu 

doğrultuda yerel yönetimler tarafından yaşlıların güvenli bir çevrede 

sosyalleşecekleri yaşam merkezleri açılmaktadır. Yerel yönetimlerin 

yaşlılara özel bu mekânlarında kentte yaşayan yaşlıların önemli bir 

kısmı toplumsal hayata daha fazla aktif katılabilmektedirler.  
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Aktif ve başarılı yaşlılık dönemi geçirebilmenin önemli bir 

boyutunu sosyal yaşama aktif katılım oluşturmaktadır. Birleşmiş 

milletler raporlarında 21. yüzyılda bireylerin daha uzun ve sağlıklı 

yaşayacakları belirtilmektedir (UNDESA, 2015). Sağlıklı ve uzun 

yaşayan bireyler, ileri yaşlarında da toplumsal hayata katkı 

sağlayabilme potansiyeline sahip olacaklardır. Bu potansiyelin 

gerçekleşebilmesi adına uygun mekân ve hizmetlerin planlanmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda yerel yönetimlere çeşitli 

sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler yaşlılara yönelik sosyal 

merkezler açarak, onların bahsedilen potansiyellerini ortaya 

çıkarabilmelerine katkı sağlamaktadır2.  

Yaşlıların toplumsal katılımı ile kastedilen aile, akraba, dost ve 

akranları ile oluşturduğu sosyal ilişki ağlarını sürdürebilmeleridir 

(Canatan, 2016:144). Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel 

gerilemeler, yaşlıların toplumsal hayata katılımlarını zorlaştırmaktadır 

(Kurtkapan, 2018). Bu durum onların toplumsal bütünleşmelerini 

olumsuz etkilemektedir. Yaşlılarda emeklilik gibi nedenler, onların 

sosyal ilişki ağlarının azalmasına neden olur. Eş kaybı, çocukların 

evlenip evden ayrılmaları da yaşlıların eş ve çocukları üzerinden 

geliştirdiği sosyal ilişkilerinde azalmaya sebep olmaktadır (Görgün-

Baran, 2016: 81). Ayrıca uzun süre yaşanılan mahalleden taşınmak da 

yaşlıların sosyal ağlarını olumsuz etkilemektedir.  

                                                      
2 Çalışma yapılan sosyal yaşam merkezlerinin tamamında, yaşlı üyelerin çeşitli elişi 
ürünleri yaparak, bunlardan elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahipleri yararında 
değerlendirdikleri görülmüştür. 
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Sosyal ağlarda zayıflama, yaşlıların psikolojik sorun 

yaşamalarına da neden olabilmektedir (Görgün-Baran, 2016: 87).  

Yaşlılarda kaybolan ilişkilerin yerlerini doldurmaya ve yeni sosyal 

ağların geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal yaşam merkezleri, 

yaşlılara yeni sosyal ağlar geliştirebilme imkânı sunmaktadır. Bu 

merkezler yaşlıların birey olmalarını ve bağımsız iş görebilmelerini 

desteklemektedir.  

Yaşlıların toplumsal bütünleşmelerinin önündeki önemli engeller 

arasında iletişim güçlüğü, ekonomik zorluklar ve erişim güçlüğü başta 

gelmektedir (Arpacı, 2015:119). Yaşlıların toplumsal hayata katılım 

engelleri aşabilme adına çeşitli politikalar geliştirilmektedir. Son 

zamanlarda Türkiye’de bu çerçevede yasal düzenlemelere 

gidilmektedir. Bu doğrultuda 2017 yılında, sosyal hizmetler kanununa 

Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezlerinin tanımı ilave edilmiştir. 

Aktif yaşam merkezleri aracılığı ile yaşlılar yerinden edilmeden, 

onların bakım ihtiyaçlarını evlerinde ve/veya gündüz bakım 

merkezlerinde verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu merkezlerin diğer 

bir odağında yaşlıların dayanışma ağlarını güçlendirme ve toplumsal 

hayata aktif katılımlarını desteklemek gelmektedir. Bu merkezler ile 

ilgili mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir. 

Yaşlıların toplumsal katılımlarını destekleme adına alınması 

gereken tedbirlerin başında erişim engellerini kaldırma ve kültürel 

aktiviteleri arttırma gelmektedir (Kurtkapan, 2018: 136). Sosyal 

katılımı zorlaştıran engelleri kaldırmak yerel yönetimlerin önemli 

görevleri arasındadır. Yerel yönetimlerin ulaşım, yol ve kaldırım 

hizmetleri bu doğrultuda ele alınabilir. Ayrıca yerel yönetimler 
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yaşlıların sosyal bütünleşmelerine katkı için çeşitli merkezler 

açmaktadırlar. Yaşlıların ihtiyaç duyabileceği kültürel ve sosyal 

etkinlikleri bu merkezler aracılığı ile yapılmaktadır.  

Yaşlıların toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak çeşitli alan 

ve uygulamalar bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki yaşlıların kişisel 

ilgi ve ihtiyaçları değişiklik göstermektedir. Yaşlılara yönelik organize 

edilen etkinliklerde onların farklı ilgi ve ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yaşlıların başkaları ile zaman geçirme ya da 

kendilerine ait zaman oluşturma konusunda farklı özelliklere sahip 

olduklarını düşünmek gerekmektedir (Kalaycıoğlu, 2016: 164). 

Yaşlıların istek ve ilgilerine göre yeni hobi ve yaşam amaçları 

edinebilmeleri desteklenmelidir.  

Yaşlıların ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden kurs ve eğitimler, 

gönüllü faaliyetleri, dost ve akraba ziyaretleri ile uzun ve kısa süreli 

geziler onların sosyal bütünleşmelerine hizmet etmektedir. Ayrıca 

yaşlıların spor ve egzersiz yapmaları, sinemaya, tiyatro, sergi, konser 

ve müze gösterilerine katılmaları, pikniğe gitmeleri onları sosyal 

kılmaktadır. Yaşlı yetişkinlerin eğitimi de aktif yaşlılık ve yaşlı 

bireylerin sosyal hayata katılımı için önemi artmaktadır.  

Yaşlılık sosyolojisinde, ileri yaşlarda üretken olmanın hem bireye 

hem de topluma yararlı olmasını temele alan aktivite kuramı 

bulunmaktadır. Bu kuramda yaşlılık evresinde de aktif kalabilmenin 

yararı üzerinde durulmaktadır. Aktivite kuramında yaşlı bireylerin 

bedensel özelliklerine bağlı olarak aktif kalma eğilimine dikkat 

çekilmektedir (Achenbaum vd., 1996: 55; Cockerham, 1991: 53).  Bu 

durum, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan bir kısım problemin üstesinden 
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gelebilmeye yardımcı olduğu belirtilmektedir (Powell, 2006: 49; 

Victor, 2005: 21). Yaşlılık döneminde doğal olarak bir kısım roller 

kaybedilmektedir. Ancak bu kuram, kaybolan rollerin yerini yenilerinin 

alması gerektiğini söylemektedir. Aktif yaşamdan büyük oranda geri 

durmanın yaşamın son evresinde ve çok kısa bir süreliğine ortaya 

çıktığından bahsedilmektedir (Kalınkara, 2011).  

Aktif yaşlanma yaşam döngüsü içerisinde yaşamın ilk yıllarından 

itibaren ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta yeteri kadar yer 

alabilmeyi ifade etmektedir (Kalınkara ve Arpacı, 2013: 1). Yaşlılık 

döneminde sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaşlılık için aktif yaşlılık öne 

çıkarılmaktadır. Yaşlılarda aktiflik onların kaliteli yaşamalarına yardım 

etmektedir (Yalçın, 2013: 18-19; Baran, Bahar Özvarış, 2012: 25; 

Baran, Kurnaz, 2013: 7). Ayrıca aktif yaşlılık ile birlikte yaşlı bireyler 

akrabalarına ve topluma daha az bağımlı olmaktadırlar (Yalçın, 2013: 

18).  

Türkiye’de 20-22 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen 1. Yaşlılık 

Şurası gibi organizasyonlarda toplumda aktif yaşlanma bilincinin 

arttırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede bir dizi kararlar alınmakta 

ve aktif yaşlanmanın olanakları doğrultusunda öneriler ve tavsiyeler 

geliştirilmektedir. Yaşlılar yaşama daha fazla katılabildikleri oranda 

onların yaşlılık dönemlerinde bakım ihtiyaçları ve bağımlılık düzeyleri 

azalmaktadır (Ceylan, Ayar ve Güner, 2015: 83-84). 

Yaşlılık ve ileri yaşlılık döneminde artan bedensel gerilemelere 

bağlı olarak fiziksel, ekonomik ve sosyal destek ihtiyaçları da 

artmaktadır. Bu durum yaşlıları orta yaş yetişkinlere bağımlı 

kılmaktadır. Türkiye’de 2018yılında %12,9 olan yaşlı bağımlılık oranı 
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hızla artmaktadır. Bir ülkede sosyal ve ekonomik anlamda 

sürdürülebilir bir yaşlı bağımlılık oranının %13 olduğu 

düşünüldüğünde, Türkiye’de bu oranın kritik bir seviyede olduğu 

söylenebilir. Demografik dönüşüm kaçınılmaz olduğundan yaşlı 

bağımlılığı oranındaki artışı engellemek zor görülmektedir. Ancak yine 

de bu durumun etkilerini azaltacak politika ve uygulamalar yapılabilir. 

Bu çerçevede yaşlıların aktifliklerini arttırıcı politika ve uygulamalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşlıların aktiflikleri kolaylaştırıcı mekân 

düzenlemeleri yapılmalı ve sosyal yaşam merkezleri açılmalıdır. Bu 

uygulamalar sayesinde yaşlıların toplumda ekonomik ve sosyal yükleri 

hafifletilebilir (Ceylan, Ayar ve Güner, 2015: 83-84). 

Grafik 1. Türkiye’de Yaşlı Bağımlılık Oranları 

 

Kaynak: TÜİK, Haber Bülteni: İstatistiklerle Yaşlılar, 2017. 

TÜİK verilerinde 2018 yılı yaşlı bağımlılık oranının %12,9 

olduğu belirtilmiştir. (TÜİK, 2018) Yaşlı bağımlılık oranı, aktif çalışma 
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çağında ya da 15-64 yaş grubunda yer alan her 100 bireye karşılık 65 

yaş ve üzeri bireylerin sayı ve oranın ifade etmektedir. Grafik 1’de 

görüldüğü üzere Türkiye’de yaşlı bağımlılığı oranı çok hızla 

yükselmektedir. Bu oranın 2030’da %20’ye yaklaşacağı, 2040’da 

%25’i aşacağı ve 2080’de %50 civarlarında olacağı ön görülmektedir.   

Türkiye’de yaşlılıkla birlikte sosyal yaşamın pek çok alanından 

geri çekilme yaygın görülen bir durumdur. Ancak nüfusun giderek 

yaşlanacağı düşünüldüğünde yaşlıların toplumsal hayata aktif 

katılımları sağlanmalıdır. Bunun için çalışma hayatında çeşitli 

düzenlemeler yapılmalı ve yaşlıların esnek zamanlı çalışabilmelerinin 

önü açılmalıdır. Yaşlıların çeşitli gönüllü organizasyonlarda sorumlu 

olabilmeleri sağlanmalıdır. Bütün bunlar yaşlıların daha aktif  

olmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca yaşlıları toplumsal hayata aktif 

katılımlarını sağlayan sosyal politikalar geliştirmeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yerel yönetimlerin spor uzmanları ve fizyoterapistler 

kontrolünde yaşlılara yaptıracakları düzenli spor aktiviteleri bu 

politikalar için güzel bir başlangıç sayılabilir.  

Türkiye’de yaşlanan nüfusa yönelik yapılacaklar, sosyal 

politikanın gündemindeki yerini korumaktadır. Bu doğrultuda 

yaşlıların aktif bir şekilde yaşayabilecekleri bir çevre oluşturabilme 

hedeflenmektedir. Yerel yönetimler tarafından yaşlıların güvenli bir 

çevrede sosyalleşecekleri yaşam merkezleri açılmaktadır. Yerel 

yönetimlerin yaşlılara özel bu mekânlarda sosyal ve kültürel faaliyetler 

ile kentte yaşayan yaşlıların önemli bir kısmı toplumsal hayata daha 

fazla aktif katılabilmektedirler.  
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Kentleşme ve bireyselleşme ile birlikte yaşlılar daha fazla 

sosyalleşme alanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu merkezler, Yaşlılar 

Evi ya da Yaşam Merkezi adları ile açılmaktadır. Bu merkezlerde temel 

amaç belli bir yaşın üstü yetişkinlerin sosyal anlamda desteklenerek, 

sosyal katılımlarını güçlendirmektir (Kurtkapan, 2018b: 44).  Bu 

merkezler aracılığı ile yaşlılar yeni hobi ve uğraşılar edinmekte ve 

sosyal hayatta daha aktif olmaktadırlar. Yaşlıları pek çok açıdan 

destekleyen bu merkezler kentte yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlılar 

için daha işlevsel olmaktadır. Sosyal yaşam merkezleri kentte yalnız 

yaşayan yaşlılar için park, bahçe ve kıraathanelerin yanında alternatif 

bir ortak toplanabilme alanıdır. 

İstanbul’da yaşlıların kullandığı sosyal yaşam merkezlerinin 

farklı konseptleri bulunmaktadır. Katılımcının “yaşam merkezi olarak 

tanımladıkları” (Katılımcı 4) bu merkezlerde, yaşlılar çeşitli hobiler 

geliştirebilmekte, kaliteli zaman geçirebilmekte ve bazen de üretim 

yapabilmektedirler. Merkezlerdeki sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler 

ile çeşitli projeler, yaşlıların aktifliklerine katkı sağlamaktadır. Bu 

mekânlardaki yemek toplantıları, dini sohbetler ve deneyim aktarım 

faaliyetleri de bu çerçevede değerlendirilebilir. Özellikle yalnız 

yaşayan yaşlıların evlerinin dışında gidip günün belirli vaktini bu 

merkezlerde geçirebilmektedirler.  
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YÖNTEM 

Bu çalışmada İstanbul’da ilçe yerel yönetimlerin yaşlılar için 

açtıkları sosyal yaşam evi ve/veya merkezlerindeki faaliyetleri 

incelemek amaçlanmıştır. Yaşlı bireylerin özelliklerini belirleyebilmek 

amacı ile tarama araştırması (Büyüköztürk, vd. 2013) yapılmıştır. 

Araştırma, Kadıköy, Beşiktaş, Maltepe ve Tuzla ilçelerinde 

gerçekleştirilmiştir. Kesitsel bir özelliğe sahip bu çalışma 193 katılımcı 

ile yapılmıştır. Görüşülen bireyler 55 yaş ve üzeri, 77 (%39,9) kadın ve 

116 (%60,1) erkekten oluşmaktadır. Çalışmada erkek katılımcıların 

fazla olması, merkezlere üye olan erkeklerin sayısının kadınlardan fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır.  
 

Tablo 1: Katılımcıların Üye Oldukları Sosyal yaşam Merkezi 

Merkezin Adı Katılımcı Sayısı % 

Kadıköy B. Sosyal Yaşam Evi  39 %20,2 

Kadıköy B. Alzheimer Merkezi  47 %24,4 

Maltepe B. Altın Yıllar Merkezi  41 %21,2 

Tuzla B. Yaşlılar Merkezi  47 %24,4 

Beşiktaş B. Yaşam Evi  

TOPLAM 

19 

193 

%9,8 

%100 

 

Araştırma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada 

literatür taraması sonucu, anket ve mülakat soruları hazırlanmıştır. 

Araştırma için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Etik Kurul 

onayı ve ilgili yerel yönetimlerden araştırma izinleri alınmıştır. Pilot 
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uygulama ve uzman görüşü sonrasında anket ve mülakat formlarına son 

hali verilmiştir. İkinci aşamada İstanbul’da ilçe yerel yönetimlerin yaşlı 

yaşam merkezlerinde Ocak- Şubat 2018 tarihleri arasında anket ve 

mülakat uygulamaları yapılmıştır. Görüşmeler sırasında katılımcılar 

bilgilendirilerek, onların onayları alınmıştır. Çalışmada yerel 

yönetimlerin yaşam merkezlerinin kullananların özelliklerini 

incelenmek ve bu merkezlerin faaliyetlerini değerlendirmek 

hedeflenmiştir. Ayrıca üyelerin bu merkezler hakkındaki beğeni ve 

önerileri de değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistik kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 21 

programından yararlanılmıştır.  
 

BULGULAR 

Çalışmada 55 yaş üstü bireylere uygulanan anketten elde edilen 

verilerin analizinde araştırmanın amaçlarına ulaşmak hedeflenmiştir. 

İlk olarak katılımcıların demografik özellikleri incelenmiştir. İkinci 

olarak katılımcıların düzenli spor yapıp yapmamaları 

değerlendirilmiştir. Katılımcıların sosyal yaşam merkezini kullanım 

amaçları ve buralarda katıldıkları faaliyetler ele alınmıştır. Son olarak 

katılımcıların sosyal yaşam merkezlerinin en fazla beğendikleri 

özellikler ve bu merkezlerin gelişimi için belirttikleri öneriler analize 

dâhil edilmiştir. 
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Tablo 2: Katılımcıların Kişisel Özellikleri 

Değişkenler Sayı Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Kadın 77 %39,9 

Erkek 116 %60,1 

Yaş   

55-64 53 %27,5 

65-74 84 %44 

75+ 53 %27,5 

Cevap yok 2 %1 

Medeni Durum   

Evli 106 %45,1 

Bekar 87 %54,9 

Eğitim Durumu   

İlk okul mezunu ve altı 56 %29,1 

Ortaöğretim ve Lise 65 %33,7 

Yüksekokul ve Üniversite 65 %33,7 

Cevap yok 7 %3,6 

Evde Yaşayan Birey Sayısı f % 

Yalnız 31 %16,2 

2 Birey 82 %42,5 

3-4 Birey 62 %32,1 

5 ve üzeri 10 %5,2 

Cevap yok 8 %4,1 

Toplam  %100 
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Araştırmaya katılanların 134’ü (%49,4) kadın, 139’u (%50,2) 

erkektir. Katılımcıların 90’ı (%33,5) 55-64 yaş, 116’sı (%43,1) 65-74 

yaş; 63’ü (%23,4) 75 yaş ve üstü bireylerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların 115’i (%42,7) bekar bireylerden oluşmaktadır. Evde 

yalnız başına yaşayan yaşlıların oranı %15,1’dir. Evinde yalnız yaşayan 

31 bireyin 8’i (%25,8) haftada 5 gün; 16’sı (%51,6) haftada 3 gün yerel 

yönetimlerin sosyal yaşam merkezlerine geldiklerini belirtmektedirler. 

Böylece bu merkezler, evde yalnız yaşayan yaşlıların sosyalleşme 

ihtiyaçlarını karşılamalarında önemli bir işlev gördüğü söylenebilir.   

Çalışmada mülakat yapılan görüşmeciler bu merkezlerin 

amaçları hakkında bilgi vermektedirler. Katılımcıların önemli bir 

bölümü sosyal yaşam merkezinin amacının yaşlıları yaşadıkları yerden 

koparmadan sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu belirtmektedirler: 

“Yaşlıları evden kopmadan aktifleştirmekti amacımız, evinde tek 

başına kalmış sosyal yaşamdan kopmuş yaşlılar önceliğimizdir. 

Yaşlılar burada bir çevre oluşturdular, kendi mahallelerinden 

akranlar edindiler” (Katılımcı 2) 

Ayrıca katılımcılar bu merkezlerin temelde diğer sağlık 

kuruluşlarına, kentin merkezine yakın yerlerde yapılması gerektiğini 

belirtmektedirler. Yaşlılara acil müdahale gerektiren durumlar adına 

bunun önemli olduğunun altını çizmektedirler. Bu merkezlere 

gelenlerin psikolojik anlamda sağlıklı olması gerektiğini 

belirtmektedirler. Bu hem onlar açısından hem de merkezi kullanan 

diğer yaşlıların rahatı için önemlidir. 
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Grafik 2. Katılımcıların Spor Yapma Durumları 

 

Grafik 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların %57’si 

düzenli spor yaptığını belirtmiştir. Ne sıklıkla spor yaptıkları sorusuna 

109 katılımcı cevap belirtmiştir. Cevap veren bu katılımcıların 37’si 

(%19,2) haftada 5 gün düzenli spor yaptıklarını belirmişlerdir. Bu 

soruya katılımcıların 47’si (%24,4) haftada 3 gün; 23’ü (%11,9) ise 

haftada en az bir gün düzenli spor yaptıkları cevabın vermişlerdir.  
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Grafik 3. Katılımcıların Yaptıkları Spor Türü. 

 

Grafik 3’de görüldüğü üzere araştırmada spor türünü belirten 132 

katılımcının 93’ü (%70,5) yaptıkları sporun “yürüyüş”; 25’i (%18,9) ise 

yüzme veya aletli spor olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada, 55-74 yaş 

grubundaki katılımcıların %60’dan fazlası; 75 yaş üzerindekilerin ise 

%47,1’i düzenli spor yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yaş ilerledikçe 

hareket kabiliyetlerindeki azalmaya bağlı olarak spor yapma oranları da 

düşmektedir. Unutulmamalıdır ki aktif ve sağlık yaşlılıkta spor önemli 

bir yer tutmaktadır. Spor yaptıklarını belirten katılımcıların çok büyük 

bir bölümü, spor türü sorusuna yürüyüş sporu seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Bilinçli ve uzman kontrolünde yapılan ritimli ve 

düzenli yürüyüş, ileri yaşlılar için önemli bir egzersizdir (Cavlak ve 

Büker, 2004: 173).  
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Çalışma yapılan sosyal yaşam merkezlerini kullanan yaşlılar 

arasında düzenli spor yapma oranları birbirinden farklılık 

göstermektedir. Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezine üye olan 

katılımcıların %82,1’i düzenli spor yaptığını söylemektedir. Diğer dört 

merkezlerdeki katılımcıların ancak %51’i düzenli spor yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Buradaki %31,1’lik farkın çeşitli nedenleri olabilir. 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezini kullanan yaşlıların diğer 

merkezleri kullanan yaşlılara göre spor alışkanlıklarını orta yaşlardan 

itibaren kazandıkları söylenebilir. Zira süreklilik kuramına göre 

yaşlılıktaki alışkanlıklar orta yaşlardan getirilen alışkanlıklardan 

bağımsız değildir (Achenbaum vd., 1996: 55).  

Grafik 4: Katılımcıların Sosyal Yaşam Merkezini Kullanım 

Amaçları  
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Grafik 4’de görüleceği üzere sosyal yaşam merkezini kullanım 

amacı sorusuna katılımcıların 117’si (%60,6) arkadaşlarım ile 

görüşebilmek; 114’ü (%59,1) yaşam merkezinin etkinliklerine 

katılabilmek; 110’u (%57) yeni arkadaşlar edinebilmek ve 98’i (%50,8) 

ise yalnızlığımı giderebilmek seçeneğini işaretlemişlerdir. Yaşam 

merkezini kullanım amacı sorusunda arkadaşlarımla görüşmek cevabı 

en fazla %83 ile Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezindeki 

katılımcılardan gelmiştir. Bu merkezi %82,9 ile Maltepe Belediyesi 

Altın Yıllar Yaşam Merkezini ve %78,9 ile Beşiktaş Belediyesi Sosyal 

Yaşam Evini kullanan katılımcılar takip etmektedir. Kadıköy 

Belediyesinden katılımcıların ancak %34,8’i bu merkezleri kullanım 

amacı olarak arkadaşları ile görüşebilmek seçeneğini cevaplamışlardır. 

Merkezler arasındaki ciddi fark, bu merkezlerin faaliyetlerindeki 

farklılığa işaret etmektedir.  

Sosyal yaşam merkezleri yaşlıların yalnızlıkla baş etmelerinde ve 

ilerleyen yaşla birlikte azalan sosyal ilişki ağlarının devamı ve 

kayıpların yerine yenilerinin konulması noktasında işlevseldir. Çünkü 

yaşlılar bu merkezler aracılığı ile eski arkadaşları ile görüşebilmekte ve 

yeni arkadaşlar edinebilmektedirler. Sosyal yaşam merkezini kullanma 

amacını katılımcıların %50,6’sı yalnızlığı gidermek cevabını vermiştir. 

Ancak özellikle Tuzla Yaşlılar Merkezinden katılımcıların %80,9’u 

yalnızlığımı giderme seçeneğini işaretlemeleri düşündürücüdür. Kentte 

yaşayan yaşlıların en önemli sorunları arasında yalnız yaşama 

gelmektedir. Bu yalnızlık sorunu bölgesel anlamda farklılık 

gösterebilmektedir. Yaşlıların sorun paylaşma ve konuşabilme 
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ihtiyaçlarını daha çok akranları ile karşılamaktadırlar. Bu merkezler bu 

açığı kapatmada işlevseldir.  

Tablo 3: Katılımcıların Sosyal Yaşam Merkezinde Katıldığı 

Etkinlikler  
 Sağlık  Eğitim   Kültür  Sosyal  

 f % f % f % f % 

Belirtildi 66 34,2 73 37,8 59 30,6 94 48,7 

Belirtilmedi 126 75,3 119 61,7 133 68,9 98 50,8 

Cevap yok 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Toplam 193 100 193 100 193 100 193 100 

 

Tablo 3’de görüleceği üzere katılımcılar sosyal yaşam 

merkezinde en fazla sosyal faaliyetlere katılmışlardır. Katılımcıların 

94’ü (%48,7) bu merkezlerin sosyal faaliyetlerine katıldıklarını; 73’ü 

(%37,8) eğitim faaliyetlerine; 66’sı (%34,2) sağlık faaliyetlerine; 59’u 

(%30,6) kültür faaliyetlerine katıldıklarını belirtmişlerdir. Sosyal 

faaliyet seçeneğini en fazla (%68,4) Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yaşam 

Evinden katılımcılar işaretlemişlerdir.  

Tablo 4. Sosyal Yaşam Merkezlerinin Beğenilen Yönleri  

 

 f % 
Her şeyini  25 13,6 
Personel Tutumunu 57 31,1 
Sosyal Çevre Sağlamasını 55 30 
Sosyal Aktivite İmkânını 26 14,2 
Dini Sohbetlerini 8 4,4 
Temiz ve Nezih Oluşunu 12 6,7 
Toplam  183 100 
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Tablo 4’de görüldüğü üzere, üyesi olduğu sosyal yaşam 

merkezinin en beğenilen özelliği sorusuna cevap veren 183 katılımcıdan 

57’si (%31,1) çalışanların tutumunu beğendiklerini yazmışlardır. 

Katılımcıların 55’i (%30) merkezin kendilerine sosyal çevre 

sağlamasını; 34’ü (%18,6) ise bu merkezlerin daha çok sosyal ve 

kültürel aktivitelerini beğendiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca 

katılımcıların 25’i ise (%13,6) merkezin her şeyinden memnun 

olduklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların yarıya yakın kısmı bu merkezlerin sosyal 

işlevlerinden memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bu %48,6’lik 

kesim, üye oldukları yaşam merkezlerinin sosyal çevre sağlamasının, 

dini ve kültürel aktivitelerinin kendileri için önemli olduğunu 

belirtmektedirler.  

Tablo 5. Katılımcıların Üye Oldukları Sosyal Yaşam Merkezlerinin 

Beğendikleri Özellikleri 

 
 KSYE KBAM MAYM TBYM BBYM TOPL 

Her şeyini 3 6 0 14 2 25 

Personel Tutumu 14 22 1 13 7 57 

Sosyal Çevre Sağlaması 14 5 25 5 6 55 

Sosyal Aktivite İmkânı 8 7 4 11 3 33 

Temiz ve nezih oluşu 4 2 2 4 0 12 

Toplam 43 42 32 47 18 182 

 

Kısaltmalar: (KSYE) Kadıköy Sosyal Yaşam Evi (KBAM) 

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi, (MAYM) Maltepe Altın Yıllar 
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Yaşam Merkezi (TBYM) Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi (TBYM) 

Beşiktaş Belediyesi Yaşam Evi.  

Personel tutumundan en fazla memnuniyet belirtilen merkezler 

sırası ile 22 (%52,3) katılımcı ile Kadıköy Belediyesi Alzheimer 

Merkezi; 14 (%32,5) Katılımcı ile Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam 

Evi; 13 (%27,6) katılımcı ile Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezidir. Bu 

merkezlerin beğenilen yönlerinin sosyal çevre sağlaması seçeneğini 

belirten katılımcıların ise en fazla Maltepe Altın Yıllar Yaşam Merkezi 

ve Kadıköy Sosyal Yaşam Evinden olmasını, bu merkezlerde lokal 

benzeri alanların aktif kullanılmasına bağlanabilir. Ayrıca sosyal yaşam 

merkezin neredeyse her şeyini beğenen katılımcıların 14 katılımcı ile 

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezinde olması da anlamlıdır.  

Tablo 6. Katılımcıların Sosyal Yaşam Merkezleri Hakkındaki 

Beklenti ve Önerileri 

 f % 

Daha fazla faaliyet 37 %40,2 

Faaliyet çeşitliğinin arttırılması 21 %22,8 

Yaygınlaştırılması 12 %13 

Fiziksel alanın genişletilmesi 16 %17,4 

Hafta sonları açık olması 6 %,6,6 

Toplam öneri  92 %100 

 

Bu merkezlerle ilgili herhangi bir öneri ve şikâyet olup olamadığı 

ile ilgili açık uçlu soruya katılımcıların büyük çoğunluğu (101’i) cevap 

vermemiştir.  Cevap veren 92 katılımcının 37’si (%40,2) daha fazla 
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faaliyet olması gerektiğini belirtmiştir. Öneri belirten katılımcıların 21’i 

(%22,5) ise olan faaliyetlerin çeşitlendirilmesi gerektiğinden söz 

etmektedir. Kimi yerlerde katılımcıların bir kısmı (6; %6,6) sosyal 

yaşam merkezlerinde hafta sonları bir günde olsa hizmet verilmesini 

istediklerini belirtmektedirler. 

Çalışma yapılan tüm sosyal yaşam merkezleri hafta sonları 

kapalıdır. Yaşlılar bazı merkezlere hafta içi beş gün gelebiliyorken bazı 

merkezlere ise ancak haftada 2 ya da 3 gün gelebilmektedir. Bundan 

dolayı bazı yaşlılar merkeze gelebilecekleri gün sayısının arttırılmasını 

istemektedirler. Sosyal Yaşam merkezinde yönetici olan katılımcı bu 

merkezleri yaşlıların daha fazla kullanmasının çeşitli sakıncalarına 

değinmektedir.  Aynı katılımcı yaşlıların önemli bir kısmının mekâna 

aşırı bağımlı olabildiklerini belirtmektedir. Bu merkezlere yaşlıların 

haftada iki gün gelmelerinin onlar açısından daha iyi olacağı üzerinde 

durmaktadır. Zira yaşlıları eve bağımlılıktan kurtaran bu hizmetlerin 

onları başka bir mekâna bağımlı hale getirmemesine dikkat etmemiz 

gerektiğini belirtmektedir. 

“Yaşlıları bir bağımlılıktan kurtarıp başka bir yere bağımlı 

kılmak istemiyoruz. Önceleri (eve bağımlı) evden çıkmayan 

yaşlılar, şimdi buradan çıkmak istemiyorlar. Bağımlılık 

üretmemek için, biz (yaşlıları) iki gün alıyor diğer günler 

almıyoruz” (Katılımcı 3) 

Sosyal Yaşam Merkezinde görevli katılımcı bu tür merkezlerin 

yaşlıların toplumsal katılımı açısından önemli işlevler gördüğünden 

bahsetmektedir. Sosyal yaşam merkezleri aracılığı ile yeni arkadaş 

çevresi edinen yaşlılar, bu merkezlere gelmedikleri sair günlerde ise 
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mahallerinde, kendi aralarında sosyalleşmeye devam edebiliyorlar: 

“Çevre edindiler buraya gelmediğinde birbirlerine gidiyor ve 

kalıyorlar” (Katılımcı 2) Ayrıca başka bir katılımcı merkeze gelen 

yaşlıların ilk başta içine kapanık, sosyal dışlanma duygusu 

yaşadıklarını belirtmektedir. Ancak bu özellikteki yaşlıların kısa süre 

içerisinde sosyal olduklarını ifade etmektedir.  

70 ve 75 yaşındakiler daha fazla yararlanıyorlar, İlk 

geldiklerinde içine kapanık, çekingen olan yaşlılar 2-3 ay sonra 

sosyal ve dışa dönük oluyorlar. İşe yaradıklarını hissediyorlar.” 

(Katılımcı 1) 

Kimi katılımcılar sosyal yaşam merkezlerine kabulde yaşlıların 

zihinsel seviyelerinin yeterliliğine bakıldığını belirtmektedir. Demans 

düzeyi ilerlemiş bireyleri diğer yaşlıların da rahatı için kabul 

edemediklerini ifade etmektedirler. Şimdilik bu durumdakilere evde 

sağlık birimi aracılığı ile destek olabildiklerini belirtmektedirler.  

“Alzheimer varsa burada olmuyor, diğer yaşlılar rahatsız ediyor. 

Bundan dolayı ilk geldiği zaman normal olan (…) amcayı şimdi 

evde sağlığa yönlendirdik.” (Katılımcı 2) 

Ancak başlangıçta sağlıklı iken belirli bir süre sonra zihin 

sağlığı bozulunca, aile bireylerinin yaşlının Alzheimer olduğunu 

kabullenmekte zorlanabildiği belirtilmektedir. Bu durumda ailenin 

yaşlıyı ilgili doktora gösterip gerekli incelemeleri yaptırması ve doktor 

raporu getirmesi gerekliliği hatırlatılıyor.  

“Geçen Emine teyze Alzheimer olmuş, (bu durumu ailesine) 

diyoruz, (kızı) yok benim annem hasta değil diyor. (Durumu 
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kabullenemeyen) aileleri bu konuda nörolojiye gönderiyoruz.” 

(Katılımcı 3)  

Çalışma yapılan bu ilçede katılımcı yerel yönetimin ileride 

Alzheimer merkezi açmayı planladıklarını belirtmektedir. Alzheimer 

merkezini açtıkları zaman, hastalığı ilerlemiş üyelerini o merkeze 

yönlendireceklerini belirtmektedir: 

“Belediye Başkanının bu yeni dönemde Alzheimer Merkezi açma 

vaadi var. (bu merkez açılırsa) yaşlılar (demansı) ilerlerse o 

merkeze yönlendirebiliriz” (Katılımcı 3) 

Kentlerde yaşayan yaşlıların Parkinson, Alzheimer gibi 

hastalıkları artmaktadır. Bu tip hastalara gündüz bakım verme 

konusunda yerel yönetimler merkezler açmaktadırlar. Tuzla 

Belediyesinde Yaşlılar Merkezinde sorumlu katılımcı bu tarz özel 

durumlarda yerel yönetimlerin yetersiz kalabileceğini belirtmektedir. 

Mutlaka bu merkezlerin işletmesinde Sağlık Bakanlığının da devrede 

olması gerektiğini belirtmektedir.  

Sosyal yaşam merkezlerini yerel yönetimler yapabileceğini 

düşünüyorum ancak Alzheimer Merkezi olunca işin içerisinde 

sağlık bakanlığının olması gerekir. (Katılımcı 3) 

Yerel yönetimler ile Sağlık Bakanlığı iş birliği halinde olursa bu 

merkezler daha etkin olarak sorun çözebileceğini ifade etmektedir. 

Hatta işin merkezinde Sağlık Bakanlığının olması gerektiğinin altını 

çizmektedir. Yerel yönetimler mekân ve destek hizmetlerinden sorumlu 

olması gerektiğini, diğer taraftan hekim, sağlık personeli ve hastaneye 

kabul işlemlerinde ise Sağlık Bakanlığının öncü olması gerektiğini 

belirtmektedir.  
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Ayrıca ankete katılanların 12’si (%13) bu tarz merkezlerin diğer 

ilçe ve mahallere de yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Görüşme yapılan katılımcı ise sosyal yaşam merkezlerinin geç kalınmış 

bir proje olduğunu ancak son zamanlarda giderek yaygınlaştığı 

belirtmektedir. Bu merkezlerin kendilerinden sonra İstanbul’un diğer 

ilçelerinde de açıldığını belirtmiştir: 

“Böyle bir başka yerde olmadığı için buraya geldiler gördüler. 

Onlarda yaptılar. Gelenler buraya göre dizayn etmeye 

çalışıyorlar.” (Katılımcı 1)  

Sosyal yaşam merkezleri yaşlıların önemli bir ihtiyacını 

karşılanmaktadır. Bu tarz yerler yaygınlaşma potansiyeline sahiptir. 

Ancak ilgili mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

araştırma ilgili mevzuat düzenlenmelerine mütevazi bir katkı yapmayı 

hedeflemektedir.  

 

SONUÇ 

Kentler yaşlılar için pek çok avantajlar barındırmasının yanında 

birtakım sorunları da içermektedir. Kentte yaşayan yaşlılar giderek 

daha fazla sosyal hayattan izole olmakta ve onların aktiflikleri 

azalmaktadır (Moody & Sasser, 2012: 7; Victor, 2005: 25; Weeks, 

1984: 19–33). Büyük kentlerde artan bireysellik tüm yaş grupları 

içerisinde en fazla yaşlıları etkilenmektedirler (Görgün-Baran, 2012: 

147). Bireyselliğin arttığı kent yaşamında yalnızlık, yaşlılarda baş 

edilmesi gereken önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Günümüz 

kentlerinde çeşitli nedenlerle evlerinden çıkmayan yaşlıların varlığı bir 

gerçektir. Bu yaşlılardan bir kısmının çeşitli kaygılarını azaltarak 
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onların gidebilecekleri güvenilir mekanlar yapmak, yerel yönetimlerin 

sorumlulukları arasındadır. 

Yerel yönetimlerin açtığı sosyal yaşam merkezleri özellikle evde 

yalnız yaşayan yaşlılar için park, çay bahçesi kadar önemli bir 

mekandır. Sosyal yaşam merkezlerini önemli işlevi eve mahkûm olmak 

zorunda kalan bir kısım yaşlıların evden çıkarak sosyalleşebildiklerine 

olanak sağlamasıdır.  

Sosyal yaşam merkezi aracılığı ile düzenlenen kermes ve üretim 

etkinlikleri, yaşlılarda iş yarama duygusunun gelişmesine sebep 

olmaktadır. Kimi yaşlılar belediyelerin açtığı sosyal yaşam 

merkezlerinde gönüllü olarak faaliyetlere katılabilmekte, resim, el işi 

ve satranç gibi alanlarda eğitim verebilmektedir. Bu eğitim, seminer ve 

atölye çalışmalarında hem gönüllü eğitici olabilen yaşlılar hem de 

dinleyici, öğrenci olarak yer alabilen yaşlılar toplumsal hayata aktif 

katılabilmektedirler. Evden çıkamayan kentte yaşayan yaşlılar bu 

merkezlerdeki sanatsal ve kültürel etkinlikler sayesinde haftanın belirli 

günlerinde de olsa evlerinden çıkabilmektedirler.  

Yaşlılar için kuşaklararası iletişim yanında akranları ile iletişimde 

gerekmektedir. Bu merkezler aynı kuşaktan insanları bir araya 

getirdiğinden, yaşlılar burada akranları ile sohbet edebilme imkanına 

kavuşmaktadırlar. Bu merkezler yeni olmakla birlikte hızla yayılma 

potansiyeline sahiptir. Zira çalışma yapılan bir merkezde 

katılımcılardan birisi yakın gelecekte diğer bir ilçede de benzer bir 

merkezin açılacağını belirtmiştir. Bu merkezin açılması için 

kendilerinden görüş ve öneri alındığını söylemiştir.  
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