KEKEMELIK
Version turque du document “ l'enfant et le bégaiement “
Traduit par Joseph Richard, Pinar Nusretoglu, Can Özkan,
Yahya Yetim et Florence Fric-Yétim, Ece Güngör

Bu belgenin amaci kekeleyen çocuklar ın ailelerinin ve
çevresindekilerin güvenlerini tazelemektir.Kekemeli ğin ne
oldu ğunu anlakak, bu refleks ile ilgili bilgilendirmeyi
hedeflemektedir. Kekemeli ği yak ından tan ımak,onun kal ıc ı
olmas ına engel olmakiçin gerekeni yapmakt ır.
Plan:
1. Kekelemek
2. Çocuk neden kekeler?
3. Çocuk kekeledi ği zaman ne hisseder?
4. Çocukla kekeleme hakk ında konu şmak önemlidir.
5. Engellemenin önemi
6. Çocu ğunuza somutça nas ıl yard ımc ı olabilirsiniz?
7. Çevredeki insanlar ın davran ışlar ında de ği şmesi
gerekenler
8. Günlük ya şamdaki olaylara uyum sa ğlamak için davran ış
örnekleri
Netice ve yararl ı ileti şim yollar ı
1. Kekelemek

Kekelemek bir engeldir.“Stuttering Parole Association” (in
French, Association Parole Bégaiement, APB)’ ın resmi
halidir.Kekelemenin, ki şiyi engelleme derecesinde
etkileyebilece ğini göz önüne al ır. Bu engelin te şvik etti ği
sorunlar konu şma,söz zorluklar ıyla orant ıl ı
de ğildir.Kekeleyen insanlar ın deneyimleri ve ileti şim
an ındaki hisleri ,kekeleme durumunu kötüle ştirmektedir.
Küçük çocuklarda kekeleme nadiren kal ıc ıd ır.Ama yeti şkin
bir birey söz konusu oldu ğunda ,kekeleme fazlas ıyla
engelleyicidir ve büyük ruhsal sorunlara yol açabilir.
Ara şt ırmalar ın gösterdi ği üzere ; bu durum istatistiki normal
zekaya sahip olan ki şilerle ili şkilendirilir.
Kekelemeyi konu şma sorunlar ından biri olarak
gösterebiliriz.Kekemelik ço ğu zaman yükselen tansiyon ile
birlikte, konu şman ın ak ıc ıl ığın ın de ği şmesi ,seslerinhecelerin yinelenmesi,engellemeler, seslerin uzat ılmas ına
neden olur. Bunlar ın yan ında istek d ışı hareketler de görmek
mümkündür : göz k ırpmas ı,ba ş hareketleri vb
Kekelemek için ortamda en az iki ki şi olmal ıd ır! Kekeleme
ba şkalar ıyla ileti şime geçildi ğinde, nadiren de olsa okurken
ya da bir rolü oynarken gerçekle şiyor da olsa , ki şi şark ı
söylerken veya kendi kendine konu şurken asla kekelemez.
Kekemelik belirtileri nelerdir?
Kekemelik görsel ve i şitsel sonuçlar ortaya ç ıkart ır. (blokaj
ve bununla ili şkin hareketler) ve sakl ı davran ışlar
(utanma,hüsran,öfke, kaç ınma…).
Bu i şaretlerden biri veya birkaç ı gözlemleniyorsa çocu ğun
kekeledi ğini söyleyebiliriz :

- Konu şurken çaba harc ıyorsa
- Söylemek istedi ği şeyi yar ım b ırak ıyorsa
- Gerilip sesleri uzat ıyor veya tekrarl ıyorsa
- Muhattab ına art ık bakm ıyorsa
Kekemelik genelde 2 ve 4 ya şlar ı (konu şma ve dil
becerisinin edinildi ği zaman) aras ında ba şlar.E ğer
müdahalede bulunulmaz ise dört çocuktan biri yeti şkinlik
evresinde de kekelemeye devam eder. Günümüzde,bilimsel
ara şt ırmalar ın seviyesi,hangi çocu ğun risk alt ında oldu ğunu
bilmemize izin vermiyor.
Buna ra ğmen erken müdahale önemlidir.Tabiki kekeleyen
her çocuk birbirinden farkl ıd ır ve farkl ı davran ışlar
sergiler.Kekelemenin s ıkl ığı ve şiddeti ,çocu ğun ve
çevresindekilerin tepkileri gibi çocuktan çocu ğa de ği şir. Bu,
gün içinde ve saatlere göre de de ği şim gösterebilir.
Ancak,kekelemeye ba şlayan ve erken müdahale edilen
çocukta konu şma bozuklu ğunun kal ıc ı olmas ı ihtimali azd ır.
Kekelemenin sonucu
Bu ileti şim bozuklu ğu; insan ili şkilerinin temelini
etkiler,kekeleyen ki şiyi genellikle çevresinden izole
eder.Kekeleyen ki şiler; utanç duygular ıyla,gurur
eksikli ğiyle,kendilerini ifade etmek zorunda kalma
korkular ıyla kar şı kar şıyad ırlar.Kekeleyen ki şiler ,bu
problemin çevrelerinde yanl ış de ğerlendirilmesiyle dalga
geçilme ve sayg ı eksikli ğiyle yüzyüzedirler.
Fransa’da kekemelik

Kekemelik dünya çap ında mevcut olan bir olayd ır.Fransa’da
nüfusun %1’i bundan muzdariptir. Bu da yakla şık 650.000
kekeme demektir.Kekeleme erkeklerde kad ınlara oranla
daha çok görülür.Erkeklerde oran 3 iken kad ınlarda u1dir.
Bu oranda bütün kültürel ve sosyal kategoriler göz önüne
al ınm ışt ır.

2. Çocuk neden kekeler?
Çocuktan ötürü olan faktörlerin kombinasyonu ,tek bir
nedenden daha çok göz önünde bulundurulur.
• E ğilim Faktörleri
- Genetik: Kekeleyen bir ki şinin çocu ğunda ayn ı problemin
görülmesi,kekelemeyen birine oranla 3 kat daha fazlad ır.
- Erken çocukluk döneminde ya şanan psikolojik sorunlar.
- Kekeleme durumlar ın ın %40’ ında Konu şma ve dilin
geli şmesinde ya şanan zorluklar
- Kekeleme söz olu şumunun geç geli şmesiyle de ili şkilidir
• H ızland ır ıc ı Faktörler
- Ev de ği şimleri
- Ba şka bir çocu ğun do ğumu
- Okula ba şlama
- Okulda ya şanan sorunlar
- Ayr ıl ıklar
- Dad ı de ği şimi
- Günlük ritmin h ızlanmas ı
- Z ıtla şmalar
- İşsizlik evreleri
- Referans noktalar ı kayb ı
- Yas
- Evcil hayvan ın kayb ı

- Ebeveynlerin müsait olduklar ı zaman ın azalmas ı
- Otistikler
- Herhangi bir gerilim kayna ğı (Bir ev kurmak,karde şlerden
birinin kriz içinde olmas ı,sa ğı
l k sorunlar ı, hastanelik olma…)
• Kekelemeyi kal ıc ı yapan faktörler
- Çocu ğun kendisi veya çevresindekiler taraf ından düzgün
konu şmaya zorlanmas ı
- A şır ı derecede e ğitici veya çocu ğun ya şına uymayan
ko şullar : örne ğin hijyen,düzen,nezaket e ğitimi
- İnkar
- Çocu ğun zorlanmalar ına kar şı gösterdi ği tepki
- Çevredekilerin sözlü veya sözsüz tav ırlar ı
- Çocu ğun bu tav ırlara tepkisi
- K ıs ıtl ı aile içi ileti şim
- A şır ı stresli günlük ritim
Bu faktörlerden bir tanesinin bulunmas ı, kekelemeyi
tetiklemeye yetmez,en az iki ve daha fazla faktör bir araya
gelince kekemelik görülür.
3. Çocuk kekeledi ği zaman ne hisseder?
Dil; ba şkalar ın ı anlamak ve anla şılmak isteyen çocu ğun ,
kazand ığı bir beceridir. T ıpk ı sizin yan ın ıza gelmek isteyen
çocu ğun ayaklar ına bakmadan yürümeyi ö ğrendi ği gibi ,
Ama kekeleyen çocuk dalga geçilmeye ve ba şkalar ın ın
anlay ışs ızl ığına maruz kalabilir.
Genellikle çocuk yapt ığı şeyin kötü oldu ğuna inan ır.
Biz bazen kekeleyip kekelemedi ğini belirtmek amaçl ı “iyi
konu şuyor” ya da “ kötü konu şuyor” demiyor muyuz ?
Çocuk kendini ifade edememe kar ışıkl ığı
içerisindedir.Tepkileri çoklu olabilir (Öfke ,a ğlama,kapris
vb…)
Kekeleyen çocuk giderek özgüvenini kaybeder. Kelimeyi

yanl ış söyledi ğinde ba şar ıs ızl ık hisseder. Kekeleme çocu ğu
ve çevresindekileri yorar, endi şelendirir. Kekeleyen çocuk
entellektüel,fiziksel ve psikolojik k ır ılganl ık ya şayabilir.
Kekeleme hüsrana,izole edilmeye ve kayg ıya yol açabilir.
4. Çocukla kekeleme hakk ında konu şmak önemlidir.
Çocukla, kekelemesi hakk ında konu şmak,onun üzüldü ğünü
ya da kayg ıland ığın ı bildi ğinizi söylemeniz önemlidir. Bir
yandan da ,söz’ünün “çok ince-zay ıf” oldu ğunu
duydu ğunuzda ona da söylemekten çekinmeyin.Durumu
adland ırmak ve onunla bu konuyu aç ıkça konu şmak ona
anormal veya kusurlu olarak yarg ılanma korkusunu
yenmesinde büyük katk ıda bulunacakt ır..Kekelemenin
etraf ında sessizlik tabusu yaratmamak çok önemlidir.
5. Engellemenin önemi
Yap ılan bir klinik deney sonucunda ,kekelemeye ba şlayan
çocuklara yap ılan konu şma terapisi önleyici müdahale,
çocuk 2 ya şına girer girmez yap ıld ığında büyük verim
sa ğland ığı görülüyor.
Aksine,çocuk kekelemeyi ne kadar “ö ğrenirse” ,geri dönü ş o
kadar karma şık ve zor olacakt ır. Bu müdahale siz
ebeveynlerin ,çocu ğunuzun kekelemesine uyum
sa ğlaman ıza ve gerekliliklerinizin derecesine uyum
sa ğlaman ız ı sa ğlayacak zaman ı verecektir. Bu süre en az 5
ayd ır.
Genetik faktörler önemlidir ama genetikten dolay ı coçuk
kesinlikle kekeme olacak diye bir şey de yoktur.. Bu
müdahalenin genelle ştirilmesi, kekeleyen insanlarda gözle
görülür bir azalmaya yol açacakt ır . Her durumda,erken
müdahale daha ba şar ıl ı olmaktad ır. Kroniklik; çocuk parol’ü
ile mücadele vermeye ba şlad ığında,en iyi şekilde

konu şmaya çal ışt ığında,belirli durum veya kelimelerden
kaç ınd ığında veya kendini ifade etmekten vazgeçti ğinde
ortaya ç ıkar.
Çocu ğun çevresindekilerin önceli ğinin, çocu ğun
kekemeli ğini durdurmak olmas ın ı sa ğlay ın.Bu sa ğland ıktan
sonra çocu ğun e ğer di ğer zorluklar ı varsa ,daha kolay
üstesinden gelinebilecektir..
6. Çocu ğunuza günlük olarak nas ıl yard ımc ı olabilirsiniz?
Ebeveynlerin, çocuklar ın ın kekelemesiyle ilgili güçlü bir
suçluluk duygusu ya şamas ı oldukça yayg ınd ır. Oysa ki
,ara şt ırmac ılar bunun kesinlikle ebeveynlerden
kaynaklanmad ığın ı söylüyorlar. Aksine ayn ı ara şt ırmac ılar
,erken müdahale edilen çevrede, ebeveynlerin iyile şme
evresinin en büyük aktörleri olaca ğın ız ı belirtiyorlar.
• Aktif bir muhatap olun
- Çocu ğunuzun ne söylemek istedi ği ve ne dü şündü ğü ile
ilgilenerek çocu ğunuzun söylediklerini dinleyin
- Çocu ğunuz söyledi ği bir kelime ya da bir cümlenin
sonunda t ıkan ıyorsa ,söylemeye çal ışt ığı şeyi
tamamlamaktan çekinmeyin.
- Akl ın ıza gelen şeyi ,konuya ba ğı
l olarak soru sorar
(yükselen bir sesle) gibi önerin ve çocu ğun onay ın ı
bekleyin.Onun ne söylemek istedi ğiyle ilgili tam olarak emin
olamazs ın ız.
- Onun dü şüncelerini düzeltin: “Bana söylemek istedi ğin şey
bu muydu?” bu sayede çocu ğunuz anla şıld ığın ı
hissedecektir. Böylece ona fikirlerini belirtmesi konusunda
tekrar güven vereceksiniz.
- Söylemeye çal ışt ığı şeyi yar ım
b ırakmamas ına,tamamlamas ına te şvik edin.Örne ğin “önemli
de ğil,” “ art ık bilmiyorum” dedi ği zamanlarda.

• Mimiklerle :
- Onunla “bana bak” demeden ,zor durumlarda yan ında
olaca ğın ız ı belirtmek için yumu şak jestlerle göz temas ı
kurun.
- Her durumda mimiklerin yerini sözlü ileti şimden önce tutun.
- Çocuk daha küçükken,henüz konu şmaya ba şlamam ışken
spontane ve do ğal olun.
• De ği şim türü ile
- Bir defada sadece bir tane soru sormaya özen gösterin ve
soruyu ayn ı şekilde veya çok h ızl ı tekrarlamay ın
- Birbiriyle ba ğlant ıl ı sorular sorun
- Cevaplamas ı için zaman verin.Çocu ğun konu şmas ı için
kendini acele içinde hissetmemesi gerekiyor
- Cevab ı dinleyin!
- İşini tamamlamas ı için sunulan seçenekleri azalt ın.
- Konu şman ın çok h ızl ı de ği şmemesine dikkat edin
- Bir kelimeyi yanl ış ya da de ği şik söyledi ğinde,o kelimeyi
tekrarlatmak önemli de ğildir. Kelimenin do ğru biçimini ,do ğru
olarak tekrar ona iletin,bu sizin onu anlad ığın ız ı gösterir ve
ona ula şılabilir bir model verir.
- .E ğer ne dedi ğini anlad ıysan ız ,daha iyi bir konu şma şekli
ile söylemesi için ,anlamam ış gibi davranmay ın
- E ğer bebek gibi konu şursa bu geçici ve belki de önemli bir
ad ım olabilir.
- Dikkatiniz çocu ğun konu şma şekli üzerinde de ğil, ne
söyledi ği üzerinde olmal ıd ır. “Yumu şak konu şma”’y ı
kullan ın : k ısa cümleler,müziksel tonlamalar,yava ş ritim ve
s ık duraklamalar.Çocuk, uzun cümleleri anlar ama o anda
basit ve k ısa cümleleri duymaya ihtiyac ı vard ır.
• Dinleyerek
- E ğer me şgulseniz ve bütün dikkatinizi ona
yöneltemeyecekseniz,ona i şiniz bitti ğinde onu
dinleyece ğinizi söyleyin ve bunu yapmay ı unutmay ın

- Ne demek istedi ğini anlam ış olsan ız da cümlenin sonunu
getirinceye kadar bekleyerek onu gerçekten dinledi ğinizi
gösterin
- Onun için de sizin için oldu ğu gibi,onun ne demek istedi ğini
anlam ış oldu ğunuzu belli etmek önemlidir.
- Onunla evin bir taraf ından di ğer taraf ına ileti şim kurmay ın
- Onun sizi duymak veya anlamak için çaba göstermek
zorunda olmad ığından emin olun.
• .Zaman ili şkisi ile
- Çocu ğunuzla geçirdi ğiniz zamana önem verin
- “Ak ılsal tekrar” için ,kendi parol’ünüzde çoklu duraklama
göstererek zaman verin.Ebeveynler çocu ğun “parol”ünün
kendi içinde t ınlamas ın ı ya da tam tersini sa ğlar
- Küçük “Bubbles of time” ile gerçek ve tam müsaitlik
zamanlar ı yaratmak temeldir. Bu örne ğin : bir kitap
okumak ,oyuncak üretmek,kek yapmak ,beraber çizgi film
izlemek ,çizim yapmak ,e ğer isterse konu şmak için ideal bir
zaman olacakt ır…Ama dikkatli olun ,bunlar ı yaparken amaç
çocu ğu e ğitmek de ğil,beraber geçirilen zamandan zevk
almakt ır.
- Günlük ritminizde,heyecan ,stres vb şeyler yaratan
kaynaklar ı azaltmaya çal ışın. . Uyar ılma(televizyon,evdeki
insanlar) çocu ğunuzun ak ıc ıl ığın ı engelleyen duygular
gibi.Ayn ı zamanda , bunu izleyen aylarda çocu ğun çok fazla
istirahat etmemesi de önemlidir.Yani evin içindeki günlük
ritim mant ıkl ı olmal ı,ve heyecan kaynaklar ı dengeli bir
seviyeye getirilmelidir. Böylece geçici bask ı, çocuk
taraf ından daha az hissedilecektir.
- Çocu ğun günlerinin k ıs ıtlanmamas ın ın rahatlatl ığına ula şın
ve belki sizinkilerinin de!
- Sözlü emirlerle ortaya ç ıkabilecek geçici zorlamalardan
kaç ın ın: “Acele et,geç kalaca ğız”
- Onu sonuca ula şt ırmak veya onun yerine i şi çabucak
kendiniz yapmak yerine, kendi deneyimlerini

kazanmas ı,hata yapmas ı,ara şt ırmas ı için ona zaman verin.
Kurallara sayg ı ile
- E ğer çocu ğunuzun çevresindekilerin ilgisini önemsemeden
konu ştu ğunu farkederseniz,ona bunu nazikçe bildirin.
- Çocu ğunuzun konu şmas ın ı bölüp,onun yerine cümleyi
bitirmeye çal ışmay ın.E ğer zorluk çekti ğini hissederseniz,ona
rahat ve soru sorar gibi bir ses tonuyla, kurmaya çal ışt ığın ı
dü şündü ğünüz cümlenin farkl ı bir şeklini önerin.
- Bu de ği ş toku şta bir partner olmal ıs ın ız.Bu partnerlik de
sizin görsel konta ğın ız ı onun seviyesinde ve olabildi ğince
rahat bir şekilde tutman ız ı gerektirir.
• Pozitif tav ırla
- Çocu ğunuza mümkün oldu ğu kadar çok iltifat edin
- Onu, kendini rahat ve kolayca ifade edemeyece ğini
hissedip ,gergin gördü ğünüzde avutun. Örne ğin: “Bunun
senin için zor oldu ğunu biliyorum ama merak etme,ben
yan ınday ım ve seni dinliyorum “
- Onu kekemeli ğinin kesinlikle kaybolaca ğına ikna edin
- Gerçekten yapmak istedi ği bir şeyi ba şard ığında onu
cesaretlendirin,ne şelendirin.Bu ona gerekli olan deste ği
verecektir.
- Olumsuz ifadeleri olumlular ıyla de ği ştirin: “Dikkat et,
dü şeceksin” yerine “Dikkat et,ta şlar kaygan” gibi.
• Gereksinimlerin uyumlu seviyesi ile
- Biberon veya ba ş parmak ile gözlenebilecek olan olas ı
gerilemeleri kabullenin.
- E ğitimi ile ilgili ya şına uygun,realistik hedefleriniz olsun.
Çocu ğunuzun di ğer alanlardaki ( düzenlilik,temizlik,kibarl ık)
kadar sözlü ak ıc ıl ığı konusunda da çok fazla şey
beklemedi ğinizden emin olun.
-

- Kendine hata yapma hakk ı vermesini sa ğlay ın. “Herkes
hata yapabilir ,bu kadar önemli de ğil”. Ve kendi hatalar ın ız ı
da belirtin!
- Ebeveyn olarak davran ışlar ın ızda da bu söylevle ilgili
tutarl ı olun.
Bütün bu öneriler ebevenyleri “küçük de ği şikliklere”’
yöneltmektedir.Ve bu tav ır de ği şiklikleri sayesinde çocu ğun
tav ırlar ı da de ği şmeye ba şlamaktad ır. .Çocuk,kendindeki
de ği şimler sayesinde kelimelerin ötesini sezmeye
ba şlamakta ve aile içindeki yeri de ği şimektedir.
• Aile ve arkada şlar ın bu kazan ımla ili şkilendirilmesi
- Çocu ğun çevresindekilere aktif birer muhattap olmay ı
ö ğretin.
- Müdahale etmeden veya onun dü şüncelerini
düzenlemesine yard ım etmeden ,konu şmas ına izin verin
- Kekeleyen çocuk bir türbülans zaman ından
geçer.K ır ılgand ır,yard ıma ve cesaretlendirilmeye ihtiyac ı
vard ır.Çocu ğun parol’ü ile ilgili her ele ştiri uygunsuz
olacakt ır.
- Karde şlerin en büyü ğüne,en küçük karde ş hakk ındaki
ithamlar ın bu söz bozuklu ğu nedeni ile yap ıld ığın ı ve bunun
önemli oldu ğunu aç ıklay ın.Bu davran ış temelde;küçük
karde şe k ır ılganl ık zaman ında gösterilen ilginin
k ıskan ılmas ın ı önleme amaçl ıd ır
- Bunun yan ıs ıra,canl ı ve ses dolu bir evde bir çocu ğun
söylemek istedi ği şeyi söyleyebilmesi önemlidir. Konu şma
s ıras ın ın kendisine gelece ğini ama kendinden sonra da
s ıran ın ba şkas ına gelece ğini bilmelidir.Ayn ı zamanda
konu şma s ıras ın ı ve di ğerlerine s ıra gelmesi için konu şmay ı
ne zaman bitirmesi gerekti ğini bilmelidir.
- Çevredekileri (karde şler,büyükanne ve büyükbabalar…)
söz ritmini yava şlatmalar ı için organize edin.Sizin parol’ünüz
de di ğerlerininki gibi kekeleyen çocu ğa örnek olacakt ır.

- Bulundu ğunuz te şviklerin onun
ya şına,hassasiyetine,duygusall ığına ve ilgi alanlar ına
uydu ğuna emin olun.
- Bütün bu tavsiyeleri yak ınlar ın ıza,akrabalar ın ıza da iletin!
Ailenin d ışındakiler,çevredekiler ,konu şma ak ıc ıl ığın ın
geli şmesinde büyük rol oynar.Bu durumda grup
çal ışmas ın ın rolü önemlidir.
• Dad ı, okul
Siz ebeveynler,tan ıd ıklar ın ıza kekemelik ile ilgili bildi ğiniz
her şeyi aktararak yard ımc ı olabilir,ayn ı zamanda da çocu ğa
destek olabilirsiniz.
Sizin tavsiyeleriniz ve bilgilerinizle ,ö ğretmen ya da dad ı
daha yumu şak bir söz elde edebilecektir.
- Kendini ifade etmek istedi ğinde ,onun parol konforuna
uyum sa ğlamak ak ıll ıca olacakt ır.Çocu ğun ,di ğerleri gibi
ama daha rahat ve destek ile sözlü kat ıl ım ı çok önemlidir.
- Kekeleyen çocu ğa olan ilginin nedenini, k ıskançl ıktan
sak ınmak için di ğer çocuklara aç ıklay ın
-Muhattaplar herkesin farkl ı oldu ğunu aç ıklayabilir
Siz ebeveynler, rahatlat ıc ı davran ışlar ı çocu ğunuzun
etraf ındakilere de yöneltebilirsiniz.
7. Çevredeki insanlar ın davran ışlar ında de ği şmesi
gerekenler
-“En iyi şekilde” konu şma çabalar ı çocu ğu parol çabalar ına
yöneltir.Bu davran ışlar kekelemeyi peki ştirir.
- “Sakin ol, nefes al, cümleni kur , zaman ın ı kullan, daha
yava ş konu ş, ne söylemek istedi ğini dü şün, çabuk ol “gibi
tavsiyeler çocukta konu şmak için çaba göstermesi gerekti ği
dü şüncesi olu şturur.Ve malesef biliyoruz ki çocuk ne kadar
çok çabalarsa , kekelemesi o kadar “beslenir.” .

- Çevredekilerin parol hatalar ına dikkat etmemeleri,yokmu ş
gibi davranmalar ı yanl ışt ır.Bu dü şünce asl ında çocu ğun
hatas ın ı yok sayarak,yok etmeyi amaçlasa da ters tepki
yarat ır ve malesef çocukta kekemeli ği kal ıc ı yapar.
- Engelleme s ıras ında ,görsel kontakt kayb ı s ık
ya şan ır.Çocuk muhattab ına bakt ığında onu “kaybeder”.Ve
bazen bilinçsizce bile olsa olumsuz sinyaller verebilir( ka ş
çatma,ritim h ızlanmas ı,kesintiler…)Bu tür sinyaller ,çocu ğu
an ında yanl ış bir şey yapt ığına ikna ederler.
- İleti şim s ıras ında basit kelimeler ve kelime yap ılar ı
kullan ılmas ı tercih edilir
- Muhattap olan ki şinin dalga geçilmesini tolere etmemesi
büyük önem ta şır
- . E ğer çocu ğunuz yan ılma,mutsuzluk,cesaretsizlik
dönemlerinden geçiyorsa onu dinlemeli ve destek
olmal ıs ın ız
- Tekrar nüksetme durumu olabilir.Bunun nedenlerini
bulabilir ya da bulamayabilirsiniz .Her iki şekilde de onu
cesaretlendirmelisiniz.
- Onu ,”iyile şece ği” dü şüncesini tekrarlayarak rahatlat ın
- Onunla beraber geçirilecek “ keyifli zamanlar” yarat ın.
- E ğer endi şeliyseniz terapistten randevu almaktan
çekinmeyin
Do ğal bir ileti şim; dinleme,anlama ve duygu -dü şünce
payla şım ı ile ortaya ç ıkar. Şekli fark etmez
8. Günlük ya şamdaki olaylara uyum sa ğlamak için davran ış
örnekleri
• Anne veya baba kitap okuyor
Her gün, müsaitlik halinde ,anne veya baba e ğer isterlerse
resimli bir kitab ı öykülendirmeyi teklif edebilirler.Çocuk
be ğendi ği kitab ı seçer.Kitap içinde hiçbir yaz ı

bar ınd ırmayabilir.Çocuk tercihine göre istedi ği bir kitapla ya
da kitab ın sonundan ba şlayabilir.
Ebeveynler orada ne oldu ğunu ,resimdeki olay ı parmaklar ı
ile göstererek anlat ırlar.Baba veya anne ,ula şılabilir ve
anla şılabilir bir dil kullan ır.Do ğal bir ton,yava ş ritim,çocu ğun
ifade yanl ışlar ına ,kendinin onu dinledi ğini gösterme
kapasitesi kadar dikkat eder.
Sorular sorar ve beklemeden cevaplar ın ı ister. Çocuk
kendini hiç bir şekilde konu şmaya zorunlu hissetmemelidir.
Öyküden,kelimelerden,anne veya babas ın ın sesinden
etkilenebilir ,kendini herhangi bir anda ifade edebilir ve
isterse öykünün yap ıs ın ı payla şabilir.Ama sessiz kalmay ı
da seçebilir.
Resimleri okuman ın amac ı kelime ö ğrenmek,cümle
yap ılar ın ı ö ğrenmek veya yanl ış kullan ılan kelimenin
düzeltilmesine u ğra şmak de ğildir.Amaç ileti şimi yeniden
şekillendirmek,bir öykü payla şman ın keyfini ç ıkartmakt ır.
-Anne veya baba hal ı üstünde oyun oynuyor
Çocukla bulu şmak oyunda yer alabilir .Giri ş olarak birkaç
soru :
- Çocu ğum bu oyunu oynamak istiyor mu?
- Ben bu oyunu oynamak istiyor muyum? Eger
istemiyorsam, paylasilan oyun yapay olur.
- Bu oyun ona uygun mu?
- Oyun kapasitesi için çok fazla olmayacak m ı ?
- Buras ı bu oyunu oynamak için uygun mu?
- Çocu ğumla ayn ı seviyede miyim?
- Benim gerçekten me şgul olmad ığım ı hissediyor mu
(televizyon,radyo,cep telefonu,bilgisayar kapal ı)?
E ğer bu sorular ın hepsi olumlu cevaplan ıyorsa, çocukla
oyun oynamak veya çocu ğun isteklerine göre

yönlendirilmekten ba şka amaç yoktur.Ebeveyn çocu ğun
direkt kat ıl ım ın ı beklemeden hareketleri önerebilir.
Hat ırlanmas ı gereken amaç, resim okumadaki ile ayn ıd ır.
Çocuk annesi veya babas ın ın konu şma ritmi ile konu şmaya
çal ışacakt ır, bu sayede konu şmas ı daha ak ıc ı olacakt ır.
Sonuç ve yararl ı ileti şim kaynaklar ı
Siz daha dingin ve güvenilir oldu ğunuzda, sözlü ve sözsüz
ileti şim içinde de ği ş toku ş,tart ışma,payla şma,gülme
sayesinde çocu ğunuz daha rahat ve do ğal bir konu şmaya
sahip olacakt ır.
Ve siz,Bay veya Bayan,hayat ın ız ın bir döneminde bu
konu şma probleminden dolay ı endi şe ettiyseniz veya şu
anda ediyorsan ız ,bu çal ışman ın kekelemeye bak ış aç ın ız ı
de ği ştirdi ğinizi söyleyebilir misiniz ?
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