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Çeşitli sebeplerle ebeveynlerinin bakımından uzaklaşan çocuklar genellikle evlat 
edinme ya da bakıcı aile seçeneklerinden biri ile hayatlarına devam ederler. Bir diğer opsiyon 
ise, Türkiye’de de olduğu gibi, çocukları kimsesizler yurdunda yetiştirmektir. Bu yurtların 
sunduğu şartlar genel haliyle zayıftır. Çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek şartların sağlandığını söylemek zordur. Kalabalık yurtlarda, karışık yaş 
grupları ile yaşarlar. Zihinsel gelişimlerini destekleyecek fiziksel materyallere erişimleri 
yoktur. Çoğu zaman oyuncak ve oyun erişimleri sınırlıdır. Bakım yurtlarında çalışan 
eğitmenler vardır, ancak çalışan/çocuk oranının düşüklüğü kaliteli bir destek ortamının 
oluşmasına engel teşkil eder. Bir diğer taraftan ise hem çocukların hem de kurumda çalışan 
yetişkinlerin yerlerinin değişmesi oldukça sık görülür ve bu durum çocukları yeni ortam ve 
insanlara adapte olmaya mecbur bırakabilir. Bu sebeple çocuklarla ilgilenen sabit bir 
yetişkinin varlığından bahsetmek pek mümkün değildir. Kurumlarda yetişen çocuklarda 
fiziksel ve psikolojik sorunlar daha sık görülür ve bilişsel ve sosyal gelişimlerinde sıkıntı 
yaşama ihtimalleri daha yüksektir.  

 
Zihin kuramı diğer insanların farklı duyguları, düşünceleri ve istekleri olduğunu 

anlayabilme kapasitesi olarak düşünülebilir. Bu kuram, kendi zihninin ve başkalarının 

 



 

zihinlerinin ayrı birer gerçekliklere sahip olduğunu kavramak olarak da düşünülebilir. 
Çocukların bu kapasiteyi genellikle 3-5 yaşları arasında geliştirdikleri belirtilmiştir. Zihin 
kuramı gelişimi çeşitli bilişsel yeteneklerle doğru orantılıdır. Ayrıca bu kapasitenin 
gelişiminde yaşanan sorunlar sosyal alanla alakalı bazı diğer sıkıntılara işaret eder. Yapılan 
çalışmalar göstermiştir ki ebeveyn-çocuk iletişimi zihin kuramı gelişimi için hayati önem 
taşır. Burada bahsedilen iletişim karşılıklı duygu aktarımı ve dilin yetişkin benzeri 
seviyelerde kullanımı olarak düşünülebilir. Yapılan diğer çalışmalarda aynı yaş grubundan 
çocuklarla ya da büyük/küçük kardeşlerle iletişimin de zihin kuramının gelişimi üzerinde 
pozitif etkileri olduğu gösterilmiştir.  

 
Sunulan çalışmanın amacı kurumlarda yetişen çocuklar ile alt ve orta sınıftan 

çocukları zihin kuramı gelişimi üzerinden karşılaştırmaktır. Yetiştirme kurumları fiziksel ve 
eğitimsel olanakların yetersiz olduğu yerlerdir. Çocukların kaliteli zaman geçirebilmeleri için 
pek fazla seçenekleri yoktur. Ayrıca, çocuk-yetişkin iletişimi minimum seviyelerde görülür. 
Az sayıda çalışan vardır ve vardiyalı çalışırlar. Ancak önemli bir ayrıntı bu çocukların, diğer 
çocuklardan farklı olarak, yaşıtları ile birlikte olmasıdır. Bu sebeple, yapılan çalışmada hem 
kurumlarda yetişmenin zihin kuramı üzerine etkileri incelenmiş, hem de yetişkin-çocuk 
iletişiminin eksikliğinin bu kuramın gelişimi üzerindeki etkisi diğer olası etkilerle 
(sosyoekonomik durum, akran iletişimi, dil gelişimi vs.) kıyaslanmıştır.  

 
Çalışmada 3 farklı grup karşılaştırılmıştır. Ankara’da bulunan yetiştirme kurumundan 

gelen çocuklar en düşük sosyoekonomik seviyede olarak değerlendirilmiştir. İstanbulda alt 
sınıftan ailelere hizmet eden bir kreşten ve özel bir kreşten gelen çocuklar ailelerinin ortalama 
gelirleri ve eğitim seviyeleri üzerinden, bir önceki gruptan daha iyi olarak, alt ve orta sınıf 
olarak gruplandırılmıştır.  

 
Çalışmada ilk olarak iki farklı test aracılığıyla çocukların sözel ve sözel olmayan 

yetenekleri ölçülmüştür. Sonrasında, çocukların zihin kuramı gelişimi 4 farklı test aracılığıyla 
ölçülmüştür. Bu testlerin genel amacı, çeşitli senaryolar eşliğinde, çocukların sadece 
kendilerinin sahip olduğu bir bilgiyi başkaları da biliyormuş gibi davranıp 
davranmadıklarının değerlendirilmesidir. Örneğin; çocuğa içi kum dolu bir şekerleme kutusu 
verilir,daha sonra kutuyu daha önce görmemiş bir arkadaşının kutunun içindekilerle  ilgili 
düşünceleri sorulur. Eğer çocuk arkadaşının da kutuda kum olduğunu bildiğini düşünüyorsa 
zihin kuramı gelişiminin tamamlanmış olmadığı anlamına gelir. Aksi ve beklenen gelişim 
durumu, diğer arkadaşının kutuda şeker var sanmasıdır çünkü kutu şeker kutusudur ve içinde 
kum olduğu bilgisi sadece deneye katılan çocuğun zihnindedir.  

 
Çalışmanın sonuçlarına göre yaşça büyükolanlar, kızlar ve sözel yetenekleri gelişmiş 

olan çocuklarda zihin kuramı gelişimi diğer çocuklara göre daha ileridir. Bir diğer çıkarım ise 
kurum yurtlarının zihin kuramı gelişimi üzerinde negatif etkileri olduğudur. Bu durumun 
sebebi iki farklı noktadan düşünülebilir. Birincisi fiziksel materyale erişimlerinin kısıtlı 
olması sebebiyle zihinsel ve bilişsel gelişimlerinin yavaşladığı düşüncesidir. Kaliteli ve 
yaşına uygun oyun ve oyuncaklardan uzak kalan çocuklarda gelişimsel sorunlar görülebilir. 
İkinci sebep ise kurumlarda yetişen çocukların yetişkinler ile iletişimlerinin azlığıdır. 

 



 

Sonuçlar göstermiştir ki yetişkin iletişimi alt sınıftan gelen çocukların zihin kuramı 
gelişiminin temel belirleyicisidir. Bu sebeple yetişkin-çocuk iletişiminin zihin kuramı 
gelişiminde oynadığı rolün büyüklüğünün altını çizmek mantıklı olacaktır. Çalışmanın 
sonuçlarından bir diğeri ise kızların zihin kuramı gelişiminde önde olduklarıdır. Bu durum, 
farklı ebeveyn tarzları ya da başkalarının ne düşündüğünü önemsemeyi vurgulayan toplumsal 
cinset rollerinin etkisi ile açıklanabilir. 

 
Yapılan çalışma göstermiştir ki yetişkin ve çocuk arasında kurulan iletişim, çocuğun 

zihinsel gelişimi açısından oldukça önemlidir. Burada bahsedilen sadece sabit bir yetişkin 
varlığı değildir, önemli olan kurulan iletişimin sürekliliği ve kalitesidir. Detaylı, farklı 
kelimeler kullanan, soru soran ve cevap veren bir yetişkinin varlığı çocuk açısından oldukça 
önemlidir. Duyguların nasıl ifade edileceği ve kontrol edileceği, başkalarının duygularına 
nasıl tepki verileceği ve ihtiyaç ve isteklerin nasıl ifade edileceği bu iletişim vesilesiyle 
öğrenilir. Bir diğer önemli nokta ise zihin kuramı ve bilişsel yetenekler arasındaki pozitif 
ilişkidir. Bu durum yetişkin-çocuk iletişiminin önemini ayrı bir noktaya taşır. Çünkü zihin 
kuramı gelişiminde sorunlar yaşayan bir çocuk hem sosyal hem de akademik hayatında 
sorunlar yaşamaya meyilli hale gelir. 

 
Çocuklarla en çok vakit geçirenlerin anneleri olduğu düşünülürse, zihin kuramı 

gelişiminde kadınların üstlendiklerini vurgulamak önemlidir. Yapılan çalışma göstermiştir ki 
kız çocukları erkek çocuklarına göre zihin kuramı gelişiminde ileridedir. Bu durumun 
yaşanmasında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisini araştırmak ilginç olacaktır. Toplumsal 
normlara yakınlıkları ve bu durumun yetiştirme tarzlarına etkisi üzerinden gruplandırılmış 
annelerin erkek çocukları arasında yapılacak bir karşılaştırma, bu etkinin görülüp 
görülmediği üzerine bilgi verebilir. 

 


