
 BABALAR VE BEBEKLERİ (10) 

Doğumdan 18 Ay’a Kadar Bebekler Nasıl Büyür ve Sizden İhtiyaç Duydukları Nelerdir? 

Eğer ki mesleğinizden ötürü uzun süre evden uzakta vakit geçirmesi gereken bir babaysanız, iş çocuk 
bakımına geldiğinde özellikle dezavantajlı bir konumdasınız demektir. Bir yandan, modern toplum 
sizden ilgili bir baba olmanızı talep etmekte, öte yandan ise bunun için gerekli becerileri öğrenmenizi 
sağlayacak çok az olanak sunmaktadır. Başarılı biçimde çocuk yetiştirmek, kısmen içgüdülere bağlı 
olmakla birlikte, aslında daha ziyade deneme yanılma yoluyla öğrenilen etkin yöntemler geliştirmekle 
ilgili bir meseledir. 

Müzisyenlerle ilgili eski bir fıkra vardır: Genç Adam yaşlı bir müzisyene sorar, ‘Carnegie Hall’a nasıl 
gidebilirim?’ Yaşlı müzisyen cevap verir, ‘Pratik yaparak oğlum, pratik yaparak.’ Aynı şey babalık için 
de söylenebilir. Gecenin bir yarısı ağlayan bir bebeği sakinleştirmek ya da kıpırdayıp duran bir bebeğin 
altını değiştirmek pratikle öğrenilir. Aynı şekilde, doğum iznindeki annelerin işe dönen babalara göre 
daha sakin kalmasını sağlayan ve ikinci çocuk konusunda her iki ebeveyni de cesaretlendiren gene 
pratiktir. Bununla birlikte, iş pratiğe geldiğinde, henüz ilk çocuğa sahip olan çalışan babalar şanssız 
konumdadırlar. Dünya onlardan anında nasıl baba olunacağını bilmelerini beklemekte, ve bu gerçekçi 
olmayan beklenti problemlere yol açmaktadır. 

Modern Izdıraplar (11) 

Pek çok yeni bebek sahibi olmuş ailede akşamları ve hafta  sonları yaşananları şöyle bir aklınıza 
getirin. Anne, ki evin dışında da çalışıyor olabilir (ama bu çok da önemli değildir- her halükarda 
mutlaka molaya ihtiyaç duyacaktır), babadan çocuğa bakmasını ister. Baba bu konuda istekli olmasına 
rağmen, ne yaparsa yapsın bebek ağlamaya devam eder. Annenin buna canı sıkılır çünkü bebek şimdi 
çığlıklar atmaktadır. Öfkeyle bebeği babadan geri alır. Baba ya gazetesini okumaya döner, ya da 
kendisini daha iyi hissettireceğini umarak spor yapmak için dışarı çıkar, fakat bunlar hiçbir işe yaramaz 
çünkü kendini suçlu hissetmektedir.  

Yeni ebeveynlerin evinde böyle sahneler tekrar tekrar yaşanmaktadır. Günümüzde çalışan aileler 
çocuk bakımını nasıl paylaşacakları konusunda anlaşamadıkları için genellikle mutsuzdurlar. Yeni 
ebeveynler ailelerinin ne kadar iyi işlemesini isterlerse istesinler, kimin hangi görevi üstleneceğine 
dair sıklıkla tartışırlar- ve sonuçta genellikle baba ya yeterince iş yapmadığı ya da işini kötü yaptığı için 
suçlanır. Anne, ‘umursamıyor’ der- ki aslında yanıldığı nokta da budur. Çünkü aslında babalar 
umursar. Çocuklarının başarılı bir biçimde büyümesine yardım eden iyi babalar olmak isterler. Sadece 
bunu nasıl yapacaklarını bilmemektedirler. 

 

Babalar teorik ve pratik tavsiyeye ihtiyaç duyar (12) 

Elinizde tuttuğunuz kitap basit tavsiyelerde bulunarak ve ne yapmanız gerektiğini göstererek size nasıl 
daha pratik ve bilgili bir baba olacağınız konusunda yardım edecek. (Kitaptaki bilgi elbette sadece 
sizin için değildir; eşiniz ve çocuk bakımında size yardımcı olan başkaları da bu bilgileri yararlı 
bulabilir.) Kitap hem pratik beceriler, hem de çocuk gelişimi teorisi öğretmeyi amaçlamaktadır. 
Gelişim teorisi yararlıdır çünkü onu doğru şekilde yetiştirebilmek için çocuğunuzu anlamanızı ve 
doğru zamanda doğru şeyleri yapmanızı, böylece de çocuğun ne önemli gelişim deneyimlerinden 
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mahrum kalmasını ne de bunlara zorlanmış hissetmesini sağlayacaktır. Fakat her şeyden önemlisi. 
Çocuk gelişimi hakkında bilgi edinmek bebeğinizle oynamayı daha eğlenceli hale getirecektir. 

 

Babalar ve Bebekleri size özellikle bebeklerin nasıl büyüdüğünü ve doğdukları andan 1,5 yaşına 
gelinceye dek neye ihtiyaç duyduklarını anlatacak. 18 inanılmaz derecede önemli ay-doğal olarak hem 
çocuğunuzun hem de ailenizin bu dönemin tadını en iyi şekilde çıkarmasını istersiniz- tam şu anda 
başlıyor. Asla zamanı geri döndürüp bu ayları yeniden yaşayamazsınız.   

Babaların çocuk bakımında ne kadar yardımcı olduğuyla çalışan annelerin mutluluğu arasında 
doğrudan bir bağlantı vardır. 

Eğer ki karınız çalışıyorsa (ki aslında şöyle bir düşünecek olursanız, bütün anneler çalışmaktadır), 
eşinizin içinde kin biriktirmemesi için evde ona yardımcı olma yolları geliştirmeniz gerekir. Geceleri ve 
hafta sonları nasıl yardımcı olacağınızı ve eşinize nasıl bir gecelik bir mola hakkı verebileceğinizi 
öğrenin. Bebeğinize verebileceğiniz en iyi hediye mutlu bir ailedir, ve eğer ki anne mutlu değilse bunu 
başarmak çok güçtür.  

 

Peki ya siz? Siz mutlu musunuz? 

Babalık bazı erkekler için alışması daha kolay, bazıları içinse daha güç olan yeni bir durumdur. Pek çok 
baba (ve anne) özgürlüklerinin kaybını derinden hisseder.  Bir baba “Artık Cumartesi sabahları aklıma 
estikçe golf oynamaya gidemiyordum” diye şikâyet ediyor. “Bütün bir hafta işte çalıştıktan sonra bir 
de hafta sonu evde bebek bakma fikrinden nefret ediyordum.” Eğer siz de kendinizi bu şekilde 
kapana kısılmış hissediyorsanız, en azından ne yaptığınızı bilirseniz bu hissiniz biraz azalabilir. Yetkinlik 
cehaletten çok daha eğlencelidir ve cehalet, Allah’a şükür, tedavi edilebilir bir durumdur. Aynı 
zamanda utançla dolu bir durum değildir. Bilmedikleriniz için utanmayın. Önemli olan şimdi 
öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için motive olmanızdır. 

Kendinize ve bebeğinize bir iyilik yapın (13) 

Çocuğunuz yedi aylıkken oturamıyor, sekiz aylıkken diş çıkarmıyor ve bir yaşındayken yürümüyor diye 
endişelenmeyin. Çocuk gelişim hatları geneldir ve oldukça geniş bir normal gelişim alanına işaret 
eder. Eğer ki çocuğunuzun gelişimi konusunda endişeliyseniz, pediatristinizle bir konuşun. Fakat şunu 
da unutmayın,  nasıl ki bir gül goncası kendi kendine, dışarıdan bir baskı ya da eğitim olmadan 
büyürse, çocuk da öyledir.  

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun içinde büyüdüğü çevreye rehberlik edebilir, besleyebilir ve bir 
noktaya kadar da onu şekillendirebilirsiniz, fakat her şeyi kontrol edemezsiniz; rahatlayın ve buna 
uğraşmayın. Bebeğiniz bir mucizedir, farklı, özel ve biricik olan tamamıyla yeni bir insandır. Ne kadar 
meşgul olursanız olun bu durumun tadını çıkarın ve size sunulan bu armağanı zarafetle kabul edin. 
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BOLÜM 1: YENİ DOĞAN BEBEĞİNİZ (14-15) 

Yeni doğan bir bebekle evdeki ilk hafta inanılmaz bir deneyimdir. Henüz baba olmuş bir erkeğin dile 
getirdiği gibi, “Bu ilk hafta, adeta fırtına altında okyanusta yelken açmaya benzer.” Özellikle zor 
geçmiş bir günün ardından, aynı baba günlüğüne şunları yazmıştır:  

“Yeter artık. Öyle görünüyor ki, geçtiğimiz 10 gün içinde emzirmek dışında bebek bakımıyla ilgili 
sorumlulukların hepsini olmasa da büyük bir kısmını ben yerine getirdim.  Eşim ağır bir enfeksiyon 
kaptı, bu yüzden uzanmaya ve bakıma gereksinim duyuyor. Yemeklerinin yatağa getirilmesine ve 
sevgi dolu bir bakıma ihtiyacı var. Yeni doğan oğlumuzun yıkanması, gazının çıkarılması, altının 
değiştirilmesi, çamaşırlarının yıkanması ve sevgi görmesi gerekiyor. Bu ikisi arasında aklımı yitirmek 
üzereyim. Fakat insan iki haftalık bir bebeğe ve hasta bir eşe karşı nasıl öfke duyabilir ki?” 

“Günler ve geceler çamaşır ve kurutma makineleri, bulaşık makineleri, market alışverişleri, yemek 
pişirme, beslenmesi için bebeği karıma götürme, karımı besleme, kendimi besleme, yataktan kalkma, 
aksam yatağa girme ve bunların hepsine yeniden başlama silsilesine dönüştü. Ülserim yeniden azdı, 
bu yüzden tatsız tuzsuz yemekler yapıyorum, bu da karımı deli ediyor. Bu gece kendisine gene lapa 
gibi bir yemek götürünce gözyaşlarına boğuldu. Tepsiye şöyle bir göz attım ve kahkaha atmaya 
başladım. O da bana katıldı ve en azından kısacık bir an için dahi olsa karman çorman olmuş 
hayatımıza birlikte güldük.” 

Her baba için durum bu kadar kötü değildir elbet. Fakat işler yolunda gitse dahi, o ilk hafta 
hayatınızda bir devrim olmuş gibi hissedebilirsiniz. Aklınızda tutmanız gereken en önemli şey ilk 
haftanın şokunun sürekli olmadığıdır. Bu kitabı bitirdiğinizde, önünüzdeki sayfalardaki beceriler 
konusunda ustalaşmış ve hayatınızdaki değişikliklere adapte olmaya başlamış olacaksınız.  İlk bir hafta 
ya da bir ay, evdeki işlerle ilgili size yardım edecek bir akraba ya da arkadaşınızın olması işinizi 
kolaylaştırabilir. Fakat evinizde kalmak üzere davet etmeden önce, bu kişinin hem sizin hem de 
eşinizin güvenini kazanmış biri olmasına dikkat edin. Bir bebek bakıcısı tutmadan önce, bazı 
bakıcıların sadece bebekle ilgilendiklerini ve ev işleri yapmadıklarını aklınızda bulundurun.  

 

Bu ilk hafta her şeyi mümkün olduğunca basit tutmak da işe yarayacaktır. Eve çok fazla misafir davet 
etmeyin. Ve misafir geldiğinde mükemmel ev sahipliği yapmak ya da etrafta her şeyin düzenli 
olmasını sağlamak zorundaymış gibi hissetmeyin.  Emin olun pek çok insan neyle karşı karşıya 
olduğunuzu bilmektedir ve sadece yeni doğan bebeği görmekten mutluluk duyacaktır. 

ARANMA VE EMME (16) 

Bebekler aranma refleksiyle doğar 

İçgüdüsel olarak bebekler yanaklarından birine dokunulduğunda o yana doğru dönerler. Dokunan 
maddeyi arayacak ya da “aranacaklardır.” Eğer ki bebeği biberonla besleyecekseniz, bu içgüdüden 
yararlanabilirsiniz. Yalnızca biberonun memesini bebeğin size dönük yanağına hafifçe bir dokundurun. 
Aç bir bebek kocaman açılmış ağzıyla hemen memeye doğru dönecektir. 

 

Bebekler emme refleksiyle de doğar 
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Bebekler sıvıları memeden emme yetisiyle doğar. Bazı bebekler bunu hemen içgüdüsel olarak 
yaparken, bazılarının biraz pratiğe ihtiyacı vardır. Bebekler aç olmadıklarında dahi emmeyi severler, 
bu yüzden yalancı meme emmek bazı mızmız bebekleri yatıştırmada etkili olabilir. Eğer yalancı meme 
kullanıyorsanız hemen parçalanmayan ve bebeklerin ağzında şekil bozukluklarına yol açmayan 
emniyetli, ortodontik memeleri tercih edin.  

 

YENİDOĞAN BİR BEBEĞİN BESLENMESİ KONUSUNDA TAVSİYELER (17) 

Anne sütü mü biberon mu? 

Fikrinizi belirtin ve meseleyi tartışmaya açık olun, fakat seçimi anneye bırakın- ve O’nu bu seçiminde 
destekleyin. Eğer kararsız kalırsa, pediatristinizle bir görüşme önerin.  Emzirmek anne ve yeni doğan 
bebek arasında yakınlık oluşmasını, aynı zamanda annedeki bağışıklıkların bebeğe geçmesini 
sağlayacaktır, fakat oldukça zahmetli bir süreçtir- ve siz bu konuda yardımcı olamazsınız. Bununla 
birlikte bebeği önceden sağılmış anne sütüyle dolu biberonla besleyebilirsiniz. Siz ve eşiniz tamamıyla 
biberonla beslemeye karar verdiği zaman bu konuda daha fazla yardımcı olabilirsiniz.  

Emziren bir anneye nasıl yardım etmeli 

Elinizden gelenin en iyisini yapın- eşinizin rahat bir sallanan sandalyesi olduğundan emin olun, göğüs 
kremi ve göğüs pompası satın alın, çorba pişirin- her gerekirse. Hem bebeğin acıkma süresini 
uzatabilmek, hem de bebeğinizle yakınlaşabilmek için. İki emzirme arasında siz de ona biberonla su 
verebilirsiniz. Emzirme bittikten sonra bebeğin gazını çıkarmayı da teklif edebilirsiniz. Bunun için 
bebeği rahatça omzunuza yaslayın ve bebeğin sırtını sıvazlayın ya da hafifçe vurun. 

BEBEK OLİMPİYATLARI (18) 

Bebekler refleks olarak gerçekleştirdikleri inanılmaz becerilerle doğarlar. 

Refleks olarak kavrama 

Bebekler elinizi kavrayıp sıkıca tutabilirler. 

Kısa süreli baş kontrolü 

Havalı bir hayatta kalma becerisi olarak, beşiklerinde yüz üstü yatan bebekler nefes almak için kısa 
süreliğine başlarını kaldırıp yana doğru çevirebilirler. 

Moro Refleksi 

Bebekler ani fiziksel uyaranlara ve yüksek seslere karşı adeta gürültüyü dışarıya atıyor ve “Git 
buradan!” diyormuşçasına ellerini ve kollarını dışa doğru ittirerek reaksiyon gösterirler.  

Refleks olarak yürüme 

Bebeğinizi ayakları yere değecek şekilde birkaç saniyeliğine tutarsanız, birkaç adım atacaktır.  
Bebekler nasıl yürüneceğini bilir, fakat henüz dik durmayı beceremezler. Bu fiziksel gücü 
kazanabilmeleri için yaklaşık olarak bir seneye ihtiyaç duyarlar. Eğer bu hareketi denerseniz, 
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bebeğinizin başına ve vücuduna destek verdiğinizden emin olun. Refleks olarak yürüme birkaç ay 
sonra ortadan kalkar.  

BEBEKLERİ TUTMANIN PÜF NOKTALARI (19) 

Bebeklerin kafaları boyunlarından sallanır, bu yüzden onları hem başlarına hem de boyunlarına 
destek verecek şekilde tuttuğunuzdan emin olun. Sırtları zayıf olduğundan onlara bu noktadan da 
destek vermeniz gerekir. Ciltleri hassastır, bu yüzden onlara sıcak ellerle yumuşak bir biçimde 
dokunun. Bebekler kalp atışlarınızı duyacak şekilde göğsünüze yakın bir biçimde tutulmaktan 
hoşlanırlar.  Kucaklanmayı severler ve buna ihtiyaçları vardır. Kusmalara karşı önlem olarak kolayca 
yıkanacak giysiler giyin, ya da bebeği kucağınıza almadan önce omzunuza temiz bir havlu yerleştirin. 

 

BEBEKLERİN ÇIKARDIKLARI FARKLI SESLER (20) 

Bebekler farklı farklı sesler çıkarma yetisiyle doğmuştur. Homurdanabilir, geğirebilir, esneyebilir, iç 
çekebilir, hırıldayabilir, horlayabilir, mırıldanabilir ve ağlayabilirler. Görgü kurallarını bilmediklerinden 
bu sesleri canları istediği zaman çıkarmakta serbesttirler. Bebekler zamanla orta seviyede feryat 
etmekten tam anlamıyla ulumaya kadar farklı ağlama biçimleri geliştirirler. Zamanla bebeğinizin 
çıkardığı farklı sesleri birbirinden ayırt etmeyi ve hangi ağlama şeklinin hemen ilgi gerektirdiğini 
anlamayı öğreneceksiniz.  

AĞLAYAN BİR BEBEĞİ SAKİNLEŞTİRME YOLLARI 

Yeni doğan bebekler kendilerini rahatsız eden bir şey olduğunda reflekssel olarak ağlamaya başlarlar.  

AĞLAYAN BİR BEBEK NASIL SAKİNLESTİRİLİR? (21) 

 

Yeni doğan bebekler kendilerini rahatsız eden bir durum olduğunda reflekssel olarak ağlamaya 
başlarlar. Ağlamaları genellikle yetişkinlerden bir reaksiyon gerektirir. Onları beslemeniz, altını 
değiştirmeniz, kucağınıza almanız ve sakinleştirmeniz gerekir. Bebeğinizin ağlamasına uygun ve 
şefkatli bir biçimde cevap vererek sadece o sıradaki fiziksel ihtiyacını gidermekle kalmaz, ayni 
zamanda bebeğinizde güven duygusunun gelişmesine ve aranızda çift taraflı bir iletişim kurulmasına 
da yardımcı olmuş olursunuz.  

 

Bebeğiniz ağlamayı kesmezse yapılabilecek bazı şeyler 

 

 Sallanan bir koltukta sallanırken bebeğinize ninni ya da şarkı söylemek. 
 Evin içinde ya da dışarıda bebek arabasıyla gezintiye çıkmak 
 Otomobille gezintiye çıkmak 
 Bebeği dizlerinizin üstüne yatırıp sırtını hafifçe ovalamak 
 Omzunuz bebeğin bağırsaklarına gelecek şekilde bebeği omzunuza yaslamak 
 Bebeği ana kucağına koyup etrafta yürümek 
 Bebeği sımsıkı tutup kulağına bir şarkı mırıldanmak 
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 Beşiğinin üstüne bir müzik kutusu koymak 
 Önceden denediklerinizi tekrar yapmak- eğer bebek az önce yalancı memeyi reddetmişse, 

simdi kabul edebilir. 
 Dışarı çıkmak 
 Bebeğe ılık bir banyo yaptırmak 

 

Bebeğinizin nelerden hoşlandığını iyi gözlemleyin 

 

Bebeğinizi omzunuzda hafif hafif sallarken gösterdiği tepkiye dikkat edin ve bundan hoşlanıp 
hoşlanmadığını anlamaya çalışın. Eğer bebeğinizin aşırı huysuzsa, bazı bebeklerin aşırı hassas bir cilde 
sahip olduklarını aklınızda bulundurun. Bu bebeklerde çok fazla kucaklanmak ve dokunulmak 
rahatsızlığa yol açabilir. 

 

Eğer hiçbir şey ise yaramıyorsa 

 

Bazen yaptığınız hiçbir şey bebeğiniz sakinleştirmeye yaramayabilir. Bebeğinizi besleyip, gazini 
çıkarıp, altını değiştirip, sallayıp bildiğiniz her şekilde sakinleştirmeye çalıştıktan sonra eğer hala 
sakinleşmiyorsa, onu beşiğine yatırın ve ağlamasına izin verin. Özellikle sabrınızın sonuna geldiğinizde 
bunu yapın. Eğer onu sarsmak ya da şaplak atmak gibi bir tepki gösterirseniz, bebeğinize size 
güvenmemesini öğretmekle kalmaz, ayni zamanda daha da çok ağlamasına sebep olursunuz. 

 

 

DİNLEMEK (22) 

 

Bebekler neleri duyabilir? 

 

Sizin duyduğunuz her şeyi duyabilir, fakat bu seslerden bir anlam çıkaramazlar 

 

Yüksek sesler onları ürkütür 

 

Yüksek sesler yeni doğan bebekleri korkutur ve Moro refleksi dediğimiz şekilde kollarını ve bacaklarını 
tekme atar gibi dışarı doğru sallamalarına sebep olur. 
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Bebekler hafif müzikten hoşlanır 

 

Belki de anne karnında duydukları annenin kalp atışlarına alışkın olduklarından, dünyaya geldikten 
sonra da bebekler hafif, düzenli ve ritmik müzikal seslerden hoşlanırlar. 

 

Bebekler insanların onlarla konuşmasından ve şarkı söylemesinden hoşlanırlar 

 

Huzursuz olduklarında bebekler sakin bir sesle bir ninni söylenmesinden ya da mırıldanmasından 
hoşlanırlar. Canları sıkıldığındaysa komik, yüksek perdeden bir sesle kendileriyle konuşulup şarkı 
söylenmesini isterler. 

 

Kendilerini duymaktan da hoşlanırlar 

 

Bebekler kendi geğirmelerini ve mırıltılarını duyar ve bunları test etmekten hoşlanırlar 

 

Uyuduklarında, gerçekten uyurlar 

 

Ani yüksek bir ses bebekleri uyandırabilse dahi, arka fondaki sürekli sesler pek çok uyuyan bebeği 
rahatsız etmez.  

 

...VE ETRAFI GOZLEMLEMEK (23) 

 

Bebekler neleri görebilir? 

 

Bebekler gözlerini dünyaya ilk açtıklarında, renkler, şekiller, tekrar eden şablonlar ve hareketlerden 
oluşan bir dünya görürler. Doğal olarak her şeyi bir anda sindiremeyecekleri için, görsel dünyalarını 
huzurlu bir basitlikte tutmak gerekir. Yeni doğan bebekler etraflarına bakmayı severler, fakat bunu 
çok uzun süreliğine yapamazlar. Örneğin beşik dekorasyonları onlar için henüz ilginç değildir. 

 

Işığa doğru dönerler 
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Bebekler başlarını ve gözlerini pencere ya da lamba gibi ışık kaynaklarına doğru çevirirler. Fakat eğer 
ki ışık çok kuvvetliyse, gözlerini kapatırlar. 

 

Ne çok yakın ne de çok uzak 

 

Bebekler miyoptur. Eşyalara yüzlerinden 20-30 santim uzaktan bakmayı severler. Küçük bir oyuncak 
bebeği ya da ayıyı yüzlerinden bu mesafede tutup yavaşça ileri geri hareket ettirirseniz, bazı bebekler 
bu hareketleri kısa süreliğine takip edebilirler. 

 

İnsan yüzlerini severler 

 

Elbette ki severler! İnsanlar belirgin yüz hatlarına sahiptir ve ses çıkarırlar. İnsanlar içgüdüsel olarak 
bebekleri sevecekleri zaman onları yüzlerinden 20-30 santim uzakta tutarlar. Kısa süreliğine de olsa 
insanlarla göz teması kurmak bebekler için önemlidir.  

 

YENIDOĞAN BEBEĞİN ALTI NASIL DEĞİŞTİRİLİR? (24) 

 

Bebeğinizi yavaşça yumuşak ve güvenli bir yüzeye yatırın. Vücudunuzla kenarlarını siper edecek 
şekilde lavabonun yanındaki tezgâhın üzerine sereceğiniz büyük, temiz ve kalınca katlanmış bir havlu 
işinizi görecektir. Bebekler yuvarlanıp düşebilirler, o yüzden bebeğinizi asla yalnız bırakmayın. 

 

Kirli bezi çekip çıkarın. Bazen bezin temiz kalan kısımlarını kalan kakayı silmek için kullanabilirsiniz. 
Bebeğin poposunu temizleyin. Uzun vadede hazır satılan ıslak popo temizleme bezleri bu is için 
kullanılabilir, fakat bunlar yeni doğan bir bebeğin poposu için fazla kuvvetli olabilirler. Başlangıçta bu 
iş için özel bebek havlusu, bebek sabunu ve ilik su kullanmak uygun olabilir. Bir elinizle bebeği sıkıca 
tutarken, diğer elinizle bebek havlusunu ıslatın ve genital bölgeyi dikkatli bir biçimde temizleyin. 
Yumuşak bir havluyla kurulayın. 

 

Bebek bezinden kaynaklanan isilik ve kasıntıları önlemek için çinko oksit ya da Desitin gibi bir krem 
sürmeniz gerekebilir. Öncelikle bebeğin cildinin kuru olduğundan emin olun. Pudra şart değildir, fakat 
eğer ille ki kullanacaksanız hazır pudralara alternatif olarak solunduğunda ya da serpildiğinde daha 
güvenli olan mısır nişastasını aklınızda bulundurun. Popo kremine ek olarak bebek losyonu ya da 

8 
 



bebek yağı sürmek gereksizdir. Yeni temiz bir bezle bebeği sağlam fakat çok sıkı olmayacak şekilde 
bezleyin. Elleriniz yıkarken bebeği güvenli bir yere koyun.  

 

BEBEKLERE NASIL BANYO YAPTIRILIR? (25) 

 

Islak bebekler oldukça kaygan olduklarından ilk birkaç banyo korkutucu olabilir. (Bu problemi göbek 
bağı düşene kadar bebeğe banyo yaptırmak yerine süngerle vücudunu silerek çözebilirsiniz.) Güvenli 
bir banyo için, ya içinde bebek oturağı olan özel bebek küveti kullanın, ya bebeği doğrudan lavaboya 
koyduğunuz bebek oturağına yerleştirin, ya da bebeğinizi katlanmış bir havlunun üzerine yatırıp iki üç 
santimlik ilik suyun (sıcak değil) içine yerleştirin. Bebeğinizi sürekli dikkatli ve güvenli bir biçimde 
tutun. Hafif olduğu için bebek sabunu kullanın. Muhtemelen henüz şampuan kullanmanıza gerek 
yoktur. Bebeğinizi sabunlu bir havluyla yumuşak bir biçimde yıkayıp, durulayın. Bu sırada hafif bir 
sesle bebeğinizle konuşup göz teması kurun. Islak bebeğinizi tutup kaldırırken dikkatli olun.  

 

Banyonun ardından bebeğinizi yumuşak bir havlunun üzerine yerleştirin. Kurulayıp altını bezleyin. Her 
ne kadar hazır kulak çubukları pek çok ebeveyn tarafından kulağın ve burnun içini temizlemek için 
tercih edilse dahi, pek çok pediatrist bunların tehlikeli olabileceğinden bahsetmektedir.  Bunları 
kullanacaksanız eğer fazla derine inmeyin ve çok dikkatli olun. Bebekler telaşsız bir biçimde yumuşak 
ve rahat kıyafetler giymeyi severler. 

 

UYKU VE UYANMA (26) 

 

Bebekler anne karnında ne zaman isterlerse o zaman uyurlar. Doğduklarında ise insanlar bebeklerden 
anne karnındaki zamandan toplum zamanına geçmelerini beklerler. Bu süreç biraz zaman alır. 
Baslarda bebekler günün ve gecenin büyük kısmını uyuyarak geçirir. Uyanık oldukları zamanlar 
genellikle acıkmalarıyla denk düşer. Günden güne ve haftadan haftaya büyüdükçe, daha fazla 
beslenebilir ve iki emzirme arasında daha uzun süre uyanık kalabilirler. 

 

Gitgide bebekler evlerindeki günlük ritme ayak uydurmaya baslar. Birkaç hafta içinde uyku, beslenme 
ve diğer insanlarla günlük etkileşime dayalı gevşek bir günlük programa geçerler. Fakat farklı 
bebeklerin farklı programları vardır. Bazıları beslenmeden dört saat dayanabilirken bazıları sadece bir 
saat dayanabilirler. Bebeklerinin yeteneklerini ve sınırlarını öğrenirken ebeveynlerin sabırlı olması 
gerekir.  

 

Ebeveynler de farklı farklıdır. Başlangıçta bazı ebeveynler uykulu bebeklerinin ne kadar sıkıcı 
olduğunu fark edip şaşıracaklardır. Böyle ebeveynler, bebekleri daha az uyuyup dış dünyayla daha 
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fazla etkileşime geçecek kadar büyüyene dek onlarla bir aşk ilişkisi kuramayabilirler. Diğer ebeveynler 
ise, ne kadar uyurlarsa uyusunlar, en başından itibaren bebeklerine delicesine bağlanabilirler. 
Bebeğinize ihtiyacı olan sıcaklık ve şefkati sunduğunuz sürece, hangi tür ebeveyn olduğunuzun bir 
önemi yoktur. 

 

Gece beslenmelerine yardımcı olmak 

 

Bebekler genellikle acıktıkları ve beslenmeye ihtiyaç duydukları için geceleri uyanırlar. Bebeğine bağlı 
olarak, bu durum bir ya da dört saatte bir uyanacakları anlamına gelir. Böyle bir gece programı, 
aralıksız uyumaya alışkın ebeveynler için çok zor olabilir. Eğer bebeğiniz biberonla besleniyorsa, 
geceleri bazen onu siz besleyebilirsiniz. Eğer bebeğiniz emiyorsa, yardımcı olacak başka yollar 
bulabilirsiniz. Bebeğin altını değiştirebilirsiniz. Eğer esiniz bebeği yatakta emziriyorsa, kalkıp bebeği 
eşinize getirebilir ve emzirme bittiğinde yeniden beşiğine götürebilirsiniz. Ya da sabahları kalkıp 
esinize kahvaltı hazırlayabilir veya akşamları son emzirmeden sonra, yaklaşık olarak gece 11 civarı 
bebeği yatırabilirsiniz. 

 

Uyuyan bir bebeğin tırnakları nasıl kesilir 

 

Bebeklerin tırnaklarını kesmenin en kolay yollarından biri bunu derin bir uykuya daldıklarında 
yapmaktır. Her parmağı orta eklemden tutarak yumuşakça tırnağı kesin. 

 

BEBEKLERİN GECE UYUMASINA YARDIMCI OLMAK (27) 

 

Bebeğinizin gece beslenmesinden sonra sabaha kadar uyuduğu ilk gece tüm aile için bir dönüm 
noktasıdır, çünkü bu, herkesin daha uzun sure ve daha iyi uyuyacağı anlamına gelir. Bebeğinizin 
sürekli uyuduğu ikinci gece ailenizi normale döndürme konusunda daha da önemli bir adimdir. 
Normale dönme surecine yardımcı olmak ve buna ket vurmamak çok önemlidir. Bu yüzden gece 
beslenmelerini ciddiyetle ele alin. Bir pediatristin ailelere önerdiği gibi, “Eğer ki bağırsak hareketleri 
yoksa bebeğin altını dahi değiştirmeyin.” Bebeğin temel ihtiyaçlarını giderin fakat daha fazla 
oyalanmayın. Gece beslenmelerini çok eğlenceli hale getirip bebeğinizin bunlara takılıp kalmasına 
sebep olmayın. Gece beslenme için tek sebep bebeğin karninin acıkması olmalıdır. Eğer ki bu öneri 
kulağınıza çok sert ve soğuk geliyorsa şunu hatırlayın: Bebeklerin mutlu ailelere, mutlu ailelerin ise 
uykuya ihtiyacı vardır.  

 

GÜVEN İNŞA ETMEK VE İLETİŞİM KURMA İHTİYACI (28) 
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Bazen bebekler size gözlerini dikip öylesine uzun uzun bakarlar ki adeta akıllarından geçeni 
hissedebilirsiniz: “Sen kimsin, ya da nesin?”Bu sırada bebeğinize karşı ne kadar iyi davranırsanız, 
bebeğiniz de size- simdi ve sonsuza dek- o kadar iyi davranacaktır. Bebeğinize iyi davranarak ona 
insanlara ve dünyaya güvenmesini öğretiyorsunuz. Bebeğinizin tüm dünyası sizsiniz. Simdi bebeğinize 
verdiklerinizi, bir gün bebeğiniz de dünyaya geri verecek. Bebeğiniz iletişim kurma potansiyeli ve 
ihtiyacı ile doğmuştur. Onunla ne kadar iletişim kurarsanız, bebeğinizin insani potansiyeli de o kadar 
gelişecektir. 

 

BEBEĞİNİZİN BÜYÜKBABA VE BÜYÜKANNELERİ (29) 

 

Büyükbaba ve büyükanneler, tüm diğer insanlar gibi çocuksudan olguna uzanan geniş bir 
çeşitliliktedirler. Bazıları yeni bir bebek dünyaya geldiğinde harika bir biçimde yardımcı olurken, 
diğerleri daha az yardım eder. Eğer ki harika yardımcı türe sahipseniz, tadını çıkarın. Yardım etmeyen 
türe sahipseniz de durumu realist bir bakış açısıyla değerlendirin. Eğer büyükleriniz çok fazla 
tavsiyede bulunuyor veya bebeğe sizin ya da eşinizin hoşunuza gitmeyen şekillerde bakıyorlarsa, 
onlara bunu diplomatik bir dille söyleyin. Yardımcı olabilecekleri farklı yollar önerin- çamaşırları 
yıkamak ya da yemek yapmak gibi. Sizin ve esinizin onların ziyaretlerinden keyif alacağınız ve çocuk 
bakabilecekleri zamanları planlayın ve onları davet edin.  

 

Genellikle nasıl çocuk bakılacağıyla ilgili kuşaklar arasında farklılıklar vardır. Büyüklerinizin fikirlerini 
saygıyla dinleyin, fakat çocuğunuza kendi arzu ettiğiniz şekilde bakma konusunda kendinizi rahat 
hissedin. O sizin bebeğiniz, bu konuda savunmaya geçmenize lüzum yok. Bu konuda meydana 
gelebilecek sorunların büyümesini önlemeye çalışın, çünkü büyükanne ve büyükbabalarla torunlar 
arası ilişki inanılmaz derecede eğlenceli ve sevgi doludur.  

 

BOLUM IKI: 1-6 AY (30-31) 

 

Bir aylık bebekler nefes almak, sut içmek, bezlerle temas etmek, vücutlarına dokunmak, sesleri 
duymak ve umut edilir ki çok sevilmek gibi heyecan verici deneyimlerle buyur. Artik önlerine çıkan 
farklı dürtülere cevap verecek durumdadırlar. Altı aylık olduklarında, önünüzdeki sayfalardaki pek çok 
beceriyi kazanmış ve bunun sonucunda da birlikte vakit geçirmesi ve oynaması çok keyifli hale gelmiş 
olacaklardır.  

 

Siz de bebeğinizi kollarınızda tutmak, ninni söylemek ve babalığın ne olduğunu anlamak gibi zengin 
deneyimlerle olgunlaşacaksınız. Yavaş yavaş siz ve bebeğiniz birbirinize alışacaksınız. Su anda 
bebeğiniz yardım etmekten hoşlandığınızı, sıklıkla gülümsediğinizi ve komik sesler çıkardığınızı 

11 
 



öğrenmiş olmalı. Karşılık olarak bebeğiniz de size komik sesler çıkarmakta ve umut edilir ki aranızda 
yıllar sürecek pozitif iletişimi başlatmış olmalı. Bu süreç her iki tarafta da derin bir birbirini tanıma 
güdüsüyle baslar. 

 

Bebeğinizin hoşunuza giden davranışlarına verdiğiniz pozitif tepkiler onda sizin için değerli olduğu ve 
hayatinizi aydınlattığı duygusunu uyandıracaktır. Bunların hepsi dil gelişimiyle bağlantılıdır. 
Bebeğinizin yasamı boyunca öz- farkındalık, kendine güven ve iletişim kurma dürtüsü ayrılmaz 
biçimde birbiriyle ilgili olacaktır.  

 

Yeni bir baba olarak ayni zamanda esinizle de iyi bir iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunu 
keşfedeceksiniz. Bebekle birlikte ilişkinize de yeni bir görüş açısı katildi. Siz bir anneyle, o da bir 
babayla evli artik. Bununla birlikte, zaman zaman sadece ishal ve bebek maması gibi konulardan 
konuştuğunuzu ve bu yeni rollerin ikinizi de boğduğunu hissedebilirsiniz.  

 

Bu yüzden düzenli aralıklarla ikinizin yeniden sadece bir çift olarak dışarı çıkması faydalı olabilir. Eğer 
bebek bakicisini karşılamaya gücünüz yetmiyorsa, sizinle ayni durumda olan bebekli arkadaşlarınızla 
işbirliği yapın. İlk basta bebeğinizi bakıcıyla bırakmak zor gelebilir, fakat bu normal bir duygudur. 
Sorumluluk sahibi, şefkatli birini secin ve bebeğinize nasıl bakılacağı ve gerektiğinde sizinle nasıl 
bağlantı kurulacağı ile ilgili açık ve anlaşılır talimatlar bırakın. Hem bebeğe hem de ilişkinize bakmak 
zor gelebilir, ama hayat bu... ve sonuçları buna değecektir. 

 

SÜT VE BEBEK MAMASI (32) 

 

Hayatin ilk dört-altı ayında bebekler besinlerini anne şutu ya da bebek mamasından karsılar. Hem 
anne sütü hem de bebek maması bebeklerin ihtiyaç duyduğu protein, seker ve yağa sahiptir. 
Pediatristiniz ayni zamanda floride, vitamin ve demir takviyesini tavsiye edebilir.  

 

Bebeğinizi tutmak 

 

Artik bebeğiniz fiziksel olarak daha sağlamlaştı ve siz de bebeğin başını ve boynunu destekleyerek 
tutma konusunda ustalaştınız. Besleme saatlerinde bebeğinizi farklı şekillerde tutma konusunda 
deney yapmış olabilirsiniz. Bebeğinizi kollarınızda tutmaktan ya da bacak bacak üstüne atmışken 
bebeğinizin başını ve vücudunu rahatça kucağınıza yatırmaktan hoşlanıyor olabilirsiniz. Ya da 
bebeğinizi masanın ya da koltuğun üstünde bir bebek koltuğuna oturtuyor olabilirsiniz. En iyi 
metotlar bebeğinizle yakinlik ve göz teması kurduklarınızdır. 
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Daha büyük bir bebeğin gazini çıkarmak 

 

Artik bebeğinizin ne kadar ve hangi sıklıkla gaz çıkardığını öğrenmiş ve bebeğin gazini çıkarmak için 
kendi özel tekniğinizi geliştirmiş olmalısınız. Ayni zamanda gömleğinizi ufak tefek kusmuklardan 
korumak için omzunuzun üstüne bir bez ya da havlu koymanız gerektiğini öğrenmiş olmalısınız. 

 

KATI MAMALAR (33) 

 

Yaklaşık dört aylıkken bebekler püre ya da süzülmüş meyve, yoğurt, sebze ve et ya da bebek tahılı gibi 
yari-kati mamalar için hazırdır. Bazı pediatristler bebeğin iki emzirme arası daha uzun sure 
dayanabilmesi için kati mamalara daha erken başlanmasını önerebilir. Bebek mamasını kendiniz püre 
haline getirebilir, ya da marketlerden hazır bebek maması alabilirsiniz. Yeni mamaları bir seferde bir 
tane olmak üzere bebeğinizle tanıştırın, ve bebeğinizin yeni besine alerjisi olmadığından emin olmak 
için en az bir hafta bekleyin. Mamanın hazırlanması, ısıtılması ve saklanmasıyla ilgili kavanozun 
üzerindeki talimatları takip edin. Kolaylık acısından, bebek mamasının ısıtılmasının gerekli olmadığını 
aklınızda bulundurun. 

 

Küçük ve yumuşak bir kaşık kullanın. Kaşığı bebeğin ağzına yerleştirin ve üst damağından aşağı doğru 
iteleyerek yukarı bir hareketle kasığı geri çekin. Başlangıçta bebeğiniz mamayı geri tükürürse 
umutsuzluğa kapılmayın. Bebeğiniz ya aç değildir, ya yeni mamanın tadını beğenmemiştir, ya da 
henüz kati mamayı çiğneme ve yutma yetisi geliştirmemiştir. Çok sabırlı olun. Bir bebeği beslemek 
tahmin ettiğinizden çok daha uzun zaman alır! Ve yaratıcı olun. Tahıl, yoğurt ve elma püresini 
karıştırıp vermeyi deneyin. Bebeğinizi yemesi için cesaretlendirici biçimde konusun, eğer faydası 
olacağına inanıyorsanız ona yemek şarkıları söyleyin. Yemek zamanı iletişim kurmak için çok uygun 
zamanlardır. 

 

GÜVENLİ BEŞİKLER (34) 

 

Yeni doğan bebekler küçük oldukları, anne karnına alışkın oldukları ve fazla hareket etmedikleri için 
ufak alanlarda uyuyabilirler. Bazı ebeveynler yeni doğan bebekleri ilk bir ay yataklarının yanına 
yerleştirdikleri bir beşik ya da bebek arabasında uyuturlar. Fakat bebek bir aylık olduktan sonra 
düzgün bir bebek yatağı satın alma ya da ödünç alma zamanı gelmiş demektir. 
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Bebek yatakları Tüketici Koruma Derneği’nin uygun gördüğü standartlara uygun olmalıdır: yatağın 
parmaklıkları bebeklerin kafalarının sıkışmayacağı boyutta olmalı, döşek bebeğin kafasını döşekle 
yatak arasına sıkıştırmasını önleyecek şekilde güvenle yerleştirilmeli, tırabzan bebeğin kolayca 
tırmanamayacağı yükseklikte, yatak malzemesi güvenli ve sağlam, bütün yüzeyler de düz ve yumuşak 
olmalıdır. Bu standartlara uymayan beşikler kullanılmamalıdır. 

 

Sadece bir yani trabzanlı yataklar hem daha dengeli, hem de daha ucuzdur. Diş çıkarma trabzanı 
beşiğin dört yanını dolaşmalı ve güvenli olmalıdır. Beşiği almadan önce test ederken bunu çıkarmayı 
deneyin. Ayrıca beşiği sallayın ve trabzanlı tarafın düzgün açılıp kapandığından emin olun.  Bebeğiniz 
büyüyüp normal boyutta bir yatağa gecene kadar kullanabileceği büyüklükte bir beşik almaya çalışın. 

 

Pek çok pediatrist sert süngerden döşekleri tavsiye etmektedir- sertliği bebeğin başını kolayca 
çevirebilmesi için gereklidir, süngerse bebeğin başka malzemelere alerjisi olabileceği kaygısından 
kaynaklanır. Döşek çift yönlü kullanılabilir olmalı ve yanlarda plastik hava delikleri olmalıdır.  

 

Beşik koruyucular yatağın daha güvenli olmasını sağlar ve bebeğe rahatça yuvarlanabileceği yumuşak 
bir yüzey sağlar.  

 

UYKU PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ (35) 

Bebek geceleri sıklıkla uyanıyorsa 

Bebekler büyüdükçe gece beslenmelerine gerek duymaz. Bununla birlikte bazı bebekler biyolojik 
ihtiyaçlar sebebiyle, ya da kendilerini yalnız hissettiklerinden geceleri uyanmaya devam eder. Eğer ki 
uyanmanın ikinci sebepten kaynaklandığını düşünüyorsanız, biraz daha az eğlenceli olmaya çalışın. 
Bebeğin ihtiyaçlarını karşılayın, fakat isin oyun kimsini fazla abartmayın. Sikici olun. Ve biraz şüpheci 
davranın- bebeğin her mızıklanmasına koşturmayın. Bebekler uyandıklarında kendi kendilerine 
yeniden uykuya dalma becerisine sahiptir. 

Bebek yeterince uyumuyorsa 

Üç aylık bebeklerin pek çoğu arada iki üç şekerlemeyle günde yaklaşık 15-20 saat uyur. Çoğu altı aylık 
bebek arada iki üç şekerlemeyle günde 14-18 saat arası uyur. Eğer bebeğinizin daha az uykuya ihtiyacı 
varsa ebeveyn olarak isiniz daha zordur, çünkü bu daha az rahat olacağınız anlamına gelmektedir. Bu 
durumda, eğer ki pediatristiniz bebeğinizin sağlıklı olduğunu soyluyorsa yapmanız gereken durumu 
kabul etmek ve bebeği gece 12 saat uyuyup gün ortasında da şekerleme yapan arkadaşlarınızı 
kıskanmamaya çalışmaktır. 

 

Bebek sallanmak istiyor ve fakat siz çok yorgunsanız 

14 
 



Beşiğin altına beşik yayları yerleştirip siz yakındaki bir koltukta uyuklarken ayni zamanda hafifçe beşik 
sallayabilirsiniz. 

Bebek başkalarının evinde uykuya dalamıyorsa 

Kolay katlanabilen küçük taşınabilir bir beşik satın alin. Arada bir evde bu ikinci beşiği de kullanın ki 
bebeğiniz buna alışsın ve başkalarının evinde de bunun üstünde uykuya dalabilsin. Bu beşikler farklı 
ağırlık ve ölçülerde satılır, ve bazıları oyun parkı ya da yemek koltuğuna dönüşebilir. Satın almadan 
önce test edin.  

TUVALET (36) 

Tuvalet- tuvalete gitmek gibi mi? Henüz değil, bunun için daha uzunca bir zaman var. Bebekler canları 
ne zaman isterse o zaman işerler, o yüzden dikkatli olun. Eğer bir erkek bebeğin altını 
değiştiriyorsanız çeşmeyi açma ihtimaline karşı bir bezi elinizde hazır tutun. Aynı zamanda düzenli 
olun. Bebekle dışarı çıktığınızda yanınızda yedek bez, ıslak mendil ve kirli bezleri koyabileceğiniz 
yedek bir poşet bulunduğundan emin olun.  

Bebeğinizin bedensel ihtiyaçlarını düzenli ve saygılı bir biçimde giderirseniz kendine güveninin 
gelişmesine ve vücuduna karşı sağlıklı bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olursunuz. Kirli bezlere 
karşı negatif bir tepki vermekten ya da büyük tuvaletlerine “pis” ya da “iğrenç” gibi tepkiler 
vermekten kaçının.  Bebeğinizin altını sakin ve sağduyulu bir biçimde değiştirin ve lütfen “eğer çişse 
altını değiştiririm ama kakaysa değiştirmem!” diyen babalardan biri olmayın. 

BAŞKA BİRİNİN EVİNDE BEBEĞİN ALTINI NASIL DEĞİŞTİRMELİ? (37) 

Ev sahibinden bunu sizin yerinize yapmasını isteyin 

Yanlış cevap! Eğer ki ev sahibi anneniz değilse ve gerçekten de bunu yapmak istemiyorsa. Bazı büyük 
anneler bebeğin altını değiştirmesine izin vermezseniz eğer kendilerini hakarete uğramış gibi 
hissedebilirler. Bazıları ise eğer ki kendilerinden bebeğin altını değiştirmesini beklerseniz alınırlar. 
Biraz karışık bir alandasınız. Bununla birlikte, dünyanın en doğal işiymişçesine bebeğinin altını 
değiştiren bir baba emin olun herkesin saygı ve takdirini toplayacaktır.  

İlk olarak uygun bir yer bulun 

Ev sahibiniz size alt değiştirmeniz için güvenli ve sakin sessiz bir yer gösterecektir.  Güvenli ve düz 
olduğundan yer her zaman için uygun bir seçimdir. Nerde olursanız olun, yere bir havlu, üstüne de bir 
bez serin.  

Eşyalarınızı hazır edin 

Temiz bir bebek bezine, bebek kaka yaptıysa poposunu silmek için ıslak mendile ve kirli bezi 
koyacağınız bir plastik poşete ihtiyacınız olacak.  

Bebeğin altını değiştirin 

Kirli bezlerden kurtulun 

15 
 



Kirli bezi plastik bir poşetin içine koyup ağzını sıkıca bağlayın. Bezi uzun süre durup kokacağı bir çöpe 
değil, kısa sürede boşaltılacağından emin olduğunuz bir çöp kutusuna atın.  

1-6 AYLIK BEBEĞE BANYO YAPTIRMAK (38) 

1-6 ay arası bebeklere banyo yaptırmanın en eğlenceli yolu onu sizinle beraber küvete sokmaktır.  
Suyun sıcak değil daha ziyade ılık olmasına dikkat edin. Önce rahat bir şekilde küvete girin. Daha 
sonra eşinizden bebeği kucağınıza vermesini isteyin. Bebeğin başını, boynunu ve sırtını dikkatlice 
tutarak kucağınızdayken suya alışmasını sağlayın. Bebekler siz alttan destek verirken sırt üstü 
batmadan suda durmaya bayılırlar. Siz ne kadar rahat olursanız, bebeğiniz de suyun içinde o kadar 
rahat edecektir.  

Bebeği yumuşak bir bez ve bebe sabunuyla yıkayın. Eğer bebeğinizin çok fazla saçı varsa, bebek 
şampuanı kullanabilirsiniz. Sakin ve rahat bir biçimde yıkayın. Bebeğinizin yeterince suda vakit 
geçirdiğinden emin olduktan sonra durulayın ve onu elinde kuru bir havluyla dışarıda bekleyen eşinize 
uzatın.  

Bebekler bebek küvetinde ya da lavaboda yıkanmaktan da hoşlanırlar. Bu yaşlarda bebeğin günde en 
az bir kere yıkanması gerektiğinden banyo saatlerinin bebeğinizle kendinize özel ritüellerinizin olduğu 
ve onun hoşuna giden şeyleri yaptığınız eğlenceli bir vakit haline gelmesi için çaba harcayın.  

 

1-6 AYLIK BEBEĞİ GİYDİRMEK (39) 

Aslında büyüdükçe bebekleri giydirmek kolaylaşır. Fiziksel olarak sağlamlaştıkça uzuvlarını kıyafetlerin 
yaka ve kollarından geçirmek daha rahat olur. Zamanla bebekler ne yapmak istediğiniz algılamaya ve 
doğru kolu doğru yere sokarak size bu konuda yardımcı olmaya başlar. 

Öte yandan bebekler büyüdükçe hareketlilikleri de artar ve bu tehlikeli olabilir. Bebeğin üstünü 
değiştirirken kıyıya doğru gelip düşmemesi için bir an bile yalnız bırakmayın ve gözünüzü üzerinden 
ayırmayın.  Temiz bebek bezlerini ve ıslak bezleri bebeği yatırdığınız yerden hemen uzanıp 
alabileceğiniz bir mesafede tutun.  Altını değiştirirken bebeğin bakıp ilgileneceği bir oyuncağı yakınına 
asabilirsiniz, fakat bu şart değildir. Sadece yüzünüz- özellikle şarkı söyler, ona güler ya da 
konuşursanız- dikkatini canlı tutmak için yeterlidir.  

 

BU YAŞTAKİ BEBEKLER NELERİ GÖREBİLİR? (40) 

Üçüncü aydan itibaren 

Bu yaştaki bebekler yakınlarında duran ilginç şekilli şeylere bakmaktan hoşlanır. Bu ilginç şeylerden 
biri de sizsiniz. Elinizde tutup ileri geri salladığınız oyuncak da, bebeğin beşiğinden sallanan renkli 
hareketli nesneler de öyledir.  

Bu yaştaki bebekler, özellikle hareket eden ellerine de inanılmaz birer objeymişçesine dikkatle bakar. 
Bir bebek için önlerinde hareket eden uzvun kendi elleri olduğunu anlamak inanılmaz bir keşiftir. Bu 
aynı zamanda bakışlarını ve bilinçlerini kullanarak kendilerini ve vücutlarını keşfetmede attıkları ilk 
adımdır.  
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Dördüncü aydan itibaren 

Bebekler primitif göz-el koordinasyonu sergilemeye başlarlar. Hayran hayran seyrettikleri ve 
kendilerinin olduğunu fark ettikleri o elleri artık istedikleri an hareket ettirebildiklerini anlamışlardır. 
Bu yaştaki bebekler kendilerine bakan insanları da artık tanımaya ve “Hey, seni daha önce 
görmüştüm” tepkisi vermeye başlarlar.   

Beşinci aydan itibaren 

Bebeğinize en sevdiği oyuncak ya da yüzünüz gibi tanıdık bir nesnenin bir parçasını diğer yanını 
mesela bir yastıkla saklayarak gösterirseniz, bebeğiniz bu nesnenin geri kalanını tamamlayıp 
bütününü görmek istemeye başlar. Yüzünüzü ya da oyuncağı bebeğe yakın bir mesafede tutarsanız, 
bebeğiniz uzanıp oyuncağa ya da size dokunacaktır. 

 Altıncı ayda itibaren 

Bebeğinizi birkaç ay önce kollarınızda tuttuğunuz zamanları şöyle bir düşünün. O zamanlar bebeğinize 
anahtarlarınızı gösterip sonra saklasaydınız, bu bebeğinizin umurunda olmazdı. Anahtarlarınızı yere 
düşürdüğünüzde bebeğinizin ilgisini çekemezdiniz. Şimdi ise anahtarlığınızı uzattığınızda bebeğiniz 
onu tutmak isteyecek, yere düşürdüğünüzde anahtarları takip edecektir. İnanılmaz! 

 

İNSANLAR VE NESNELER (41) 

Nesneler 

Bebeğinizin rahatça uzanıp etrafı seyre dalabileceği durumlar yaratmak sizin adınıza akıllıca olacaktır. 
Bunun iki sebebi vardır: 1) bebeğiniz etrafına bakarak öğrenir, 2) bebeğiniz rahatça etrafı seyrederken 
siz de günlük gazetenizde birkaç sayfa okuma şansı elde edersiniz. Bebeğinizin ilgisini çekeceğini 
düşündüğünüz eşyalar onun için görmesi kolay bir mesafede olmalıdır. Siz gazetenizi okurken 
bebeğinizin beşik ya da ana kucağı gibi rahat ve güvenli olabileceği ve yana düşmeyeceği bir yerde 
oturduğundan emin olun. Aynı zamanda, muhtemelen zamanla etrafındaki eşyalar ilginçliklerini 
yitireceği için, gazetenizin tamamını okuyamayacağınızın da bilincinde olun. Ara ara bebeğinizin 
baktığı etraftaki eşyaları ve bebeğinizin oturuş pozisyonunu ve görüş açısını değiştirin. 

 

İnsanlar 

Bir süre etrafını seyrettikten sonra bebeğiniz açlık, yorgunluk, rahatsızlık ya da sıkılmaktan dolayı 
ağlamaya başlayabilir. Eğer can sıkıntısından dolayı ağlıyorsa, yeniden dikkatini çekmek umuduyla 
bebeğin etrafındaki oyuncakları ya da görüş açısını değiştirmeyi deneyin. Ama nesnelerle ilgiyi canlı 
tutma yarışında sizin bu yarışı havada karada kazanacağınızı aklınızdan çıkarmayın! Bebeğiniz bir süre 
sizinle oyun oynayıp sonra önündeki nesnelere geri dönmeyi tercih edebilir.  

BEBEKLER BU YAŞTA NELERİ DUYABİLİR? (42) 

Dördüncü aydan itibaren bebekler kimin konuştuğunu anlamak istercesine sese doğru dönmeye 
başlarlar. Sesleri dinlemekten ve konuşanları seyretmekten keyif alırlar. Beşinci aydan itibaren 
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bebekler dudaklara dikkat vermeye başlar ve sizin dudağınızla yaptığınız hareket ve sesleri, kendi 
dudaklarıyla çıkardıkları seslerle bağdaştırmaya başlarlar. Sesleri ve gürültüleri dinlemek şu anda 
yaşamlarının önemli bir kısmını oluşturduğu için bebeğinize dinleyebilecekleri hoş şeyler sağlamak 
faydalı olacaktır: sofrada yemek esnasında sakin biçimde sohbet eden aile üyeleri, masal anlatan 
büyük annenin sesi, türkü söyleyen teyze, penceredeki rüzgar çanı, müzik aletleri ve benzerleri. 
Bebekler her zaman dikkatli dinleyiciler olmayabilir, ve fakat karınları tok, rahatları yerinde ve yorgun 
olmadıklarında genellikle etraflarını dinlemeyi severler. Şunu da unutmayın: bebekler sesi çıkaran 
kişiyi seyretmekten hoşlanırlar.  

 

SES ÇIKARMAK (43) 

Dördüncü aydan itibaren bebekler isteğe bağlı sesler çıkarabildiklerini keşfederler. Bunun öncesinde 
farkında olmadan gürültü yapıyorlardı. Artık, yalnızca istemli ses çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda 
hoşlarına giden sesleri tekrar da ederler. Böylece yetenekleri hakkında kendilerini eğitirken aynı 
zamanda eğlenceli vakit de geçirirler. 

Bebekler bu yaşlarda sizin çıkardığınız basit ve bazen manasız sesleri taklit etmeyi de severler. Bu çok 
eğlenceli bir oyun haline gelebilir. Bebeğiniz sizi, siz de bebeğinizi taklit edersiniz. Birlikten en çok 
hangi sesleri çıkarmaktan hoşlandığınızı keşfedebilirsiniz. Ne kadar saçma gözükürse gözüksün, bu 
tarz oyunlar dil gelişiminin önemli bir parçasıdır. 

KAVRAMA YETİSİ (44) 

Bebekler parmağınız gibi küçük nesneleri reflekssel olarak kavrama yetisiyle doğarlar (Bkz. Bebek 
Olimpiyatları.) Bu yeti bebeğin avuç içine dokunulmasıyla hiç düşünmeden otomatik olarak harekete 
geçen bir tepkidir. Bununla birlikte, zamanla bebeğin kavrama refleksi söner ve bilinçli olarak elleriyle 
yapabildiği hareketler bunun yerini alır. Bir bebeğin bilinçli ve istemli olarak ellerini nasıl kullanacağını 
öğrenmesini keşfetmek muhteşem bir deneyimdir.  

Üç aydan itibaren bebekler kendi ellerine bakıp bunların ne olduğunu çözmeye çalışırlar. Dört aylık 
bebekler ellerini istemli olarak nesneleri kavramak için kullanabilir. Beş aylık bebekler kucağınıza 
oturup onlara uzattığınız nesneleri kavrayabilir. Altı aylık bebekler kendi elleriyle adeta müthiş birer 
oyuncakmışçasına oynar. 

Küçük kas becerileriyle büyük kas becerileri arasındaki fark 

El parmaklarının ve ellerin kullanılmasına dayalı becerilere “küçük kas becerileri” adı verilir. Çocuklar 
bu yetileri oyuncaklarıyla oynadıkça, daha sonra da çizim yapmayı ve yazı yazmayı öğrendikçe 
kazanırlar. “Büyük kas becerileri” vücudun kollar ya da bacaklar gibi daha büyük uzuvlarını içerir. Her 
iki beceri de çocukluk süresince kazanılır. 

ANAHTARLARINIZI TUTUP BIRAKMAK (45) 

Herhangi bir nesneyi istemli olarak kavramak, onu tutmak ve istediğiniz zaman bu nesneyi elinizden 
bırakmak farklı farklı becerilerdir. İki aylık bir bebek bir nesneyi istemli olarak ancak birkaç saniye 
tutabilirken, üç aylık bebek de bundan fazlasını yapamayabilir. Fakat zamanla ilerleme görülecektir.  
Dört aylık bir bebek nesneleri bir eldiven yumuşaklığıyla kavramayı başarabilir, beş aylık bir bebek tek 
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ya da iki eliyle biberonunu tutabilirken altı aylık bir bebek nesnelere uzanmak, kavramak, tutmak ve 
bırakmak konusunda artık bir profesyonel sayılır.  

Bir oyuncak olarak anahtarlık 

Neden pek çok yetişkin bir bebekle karşılaştıklarında anahtarlıklarını çıkarıp bebeğe uzatır? Çünkü 
anahtarlıklar küçüktür, ses çıkarır ve sürekli yanınızda bulunur. Eğer anahtarlığınızı çıkarıp bebeğinize 
verdiğinizde bunları önce yakalayıp uzun süre tutmadan bırakıyorsa anahtarlığınızı hemen ortadan 
kaldırmayın. Onları düştüğü yerden alıp yeniden deneyin. Bebeğinizin hangi aşamada olduğunu 
anlamaya ve buna uygun bir oyun geliştirmeye çalışın. Bebeğiniz sadece anahtarları salladığınızı 
seyretmek, ya da onlara vurmak, ya da bir sure tutup elinden bırakmak istiyor olabilir. Sizin için 
anahtarları sallayıp sürekli yerden kaldırmak sıkıcı olabilir, fakat eğer bebeğinizin hoşuna gidiyorsa, 
bundan bir şeyler öğrendiğinden emin olabilirsiniz.  

İki önemli uyarı 

1) Bebeğiniz muhtemelen henüz eline aldığı şeyi ağzına götürme becerisine sahip değildir, fakat 
her ihtimale karşı gözünüz üzerinde olsun.  Büyük ihtimalle anahtarlığınız ağza alınacak kadar 
temiz değildir. 

2) Küçük bebekler istemli olarak ellerindeki nesneyi bırakamazlar. Bebeğiniz anahtarlarınızı 
sallamanızdan yorulmuş ve onları almanızı istiyor olabilir. 

EL-GÖZ KOORDINASYONU (46) 

Bebeklerin gözleri geliştikçe ve ellerini kullanmayı keşfettikçe, yetişkinlikte devam edecek bir biçimde 
bu ikisini bir araya getirerek el-göz koordinasyonu oluştururlar. Bir ebeveyn olarak bebeğinize el-göz 
koordinasyonunu öğretmenize lüzum yoktur; bebekler bunu kendiliklerinden öğrenirler. Yapmanız 
gereken tek şey onlara bu becerileri pratik edebilecekleri olanakları sunmaktır. Bunu da bebeğinizle 
oyunlar oynayarak, onlara kavrayabilecekleri nesneler uzatarak ve öğrenirken sabır göstererek 
yapabilirsiniz. Aynı zamanda bebeğinizin amacına da saygı duymalısınız. 

 

Bebeğinizin hareketlerinin farkında olursanız, muhteşem bazı anlar yakalayabilirsiniz. Örneğin 
bebeğinizin bir elinde bir nesneyi tutarken diğer elini de adeta “buradaki olanaklar nedir acaba?” der 
gibi merakla havada salladığını gözlemleyebilirsiniz. Birden bire elinde tuttuğu nesneyi diğer eline 
geçirir. Evreka! Bu ne kadar heyecan vericiydi! Sizin herhangi bir şey yapmanıza lüzum yoktur, 
bebeğiniz bunları kendi kendine zaten öğrenir. Gene de merak etmeden edemezsiniz, “Acaba 
bebeğim bunu gene yapacak mı?” Belki evet, belki de hayır. Fakat bugün olmazsa muhtemelen yarın 
ya da bir sonraki gün… biraz pratikle her şey mümkün. 

ZEKA GELİŞİMİ (47) 

Benlik bilinci geliştikçe ve kendi yetilerinin farkına vardıkça bebeklerde zeka hızlı bir biçimde 
gelişmeye başlar. Yaptıkları şeylerin diğer insanlarda birtakım tepkiler yarattığını fark ederler. Henüz 
kelimeleri kullanamazken kendilerinin birer özne, yaptıklarının yüklem ve etkiledikleri şeylerin nesne 
olduğunu ayırt ederler. Çıngırağımı sallayarak ses çıkarabilirim. Annemin yüzünü okşayabilirim. 
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Beşiğimin kenarına vurabilirim.  Beşinci aydan itibaren bebekler sebep-sonuç ilişkisini anlamaya 
başlar. 

Zeka gelişimine nasıl katkıda bulunabilirsiniz? 

Bebeğinize oynayabilmesi için ufak ama güvenli nesneler ve çıngırak gibi oyuncaklar verin. 
İzleyebilecekleri, dokunabilecekleri ve dinleyebilecekleri ilginç bir ortam sağlayın. Ne çok zor ne de 
çok kolay, tam bebeğinizin seviyesine uygun oyunlar oynayın. İletişim kurun ve bebeğinize cevap 
verin. 

NESNELERE UZANMAK (48) 

Bebekler oldukça cesurdur! Ne kadar sakar olurlarsa olsunlar asla pes etmezler. Tutmak için 
nesnelere uzanır, ıskalar, sonra gene uzanırlar. Devam etmelerini sağlayan müthiş bir içsel 
motivasyonları vardır, ve inatçılıkları genellikle karşılık bulur. Yavaş fakat emin adımlarla bu ilk altı ay 
pek çok beceri geliştirirler.  

Nesnelere uzanmak bu sürecin en mükemmel örneklerinden biridir. Üç aylık bir bebek yumrukları 
sıkılı olarak başarısız bir biçimde elinizdeki çıngırağı almak üzere uzanabilir. Üç ay sonra ise aynı bebek 
tek eliyle uzanıp çıngırağı rahatlıkla elinizden kapar. Sizin yapmanız gereken bebeğinizin uzanıp 
yakalamaya çalışacağı güvenli nesneleri belirlemek, başarısızlığa uğradığında sempati ve optimizmle 
karşılamak, başardıklarındaysa sevinçlerini onlarla paylaşmaktır. 

Dikkat Dikkat! 

Bebeğinizin uzanıp yakalamaya çalışabileceği tehlikeli nesneler konusunda dikkatli davranın. Yeni 
becerilerini üzerinde denerken kırabileceği nesneleri ortadan kaldırın.  Bebeğin tehlikenin farkına 
varmadan uzanıp tutmaya çalışacağı sıcak, keskin ya da başka şekillerde zararlı olabilecek objelere 
karşı önleminizi alın.  

NESNELERE VURMAK (49) 

Nesnelere vurmak uzanıp onları yakalamaya çalışmaktan farklıdır. Burada amaç nesnelere hafifçe 
dokunmak ve buna cevaben hareket etmesini izlemektir. Bebekler en erken iki aylıktan itibaren bunu 
yapmaya başlayabilir, fakat başlangıçta hedeflerini tutturma konusunda çok başarılı olamazlar. Dört 
aydan itibaren bu konuda çok daha başarılı hale gelirler.  

Bebekler oyuncaklara ve hareket eden nesnelere vurmayı severler: insanlara, özellikle yüzlerine 
dokunmaktan da hoşlanırlar. Varsa küçük kardeşler bundan hoşlanmayabilir ve karşılık olarak bebeğe 
vurmaya yeltenebilirler. Küçük çocuklara bebeğin onlara zarar vermeye çalışmadığını, sadece 
dokunarak tanımaya ve hedeflerini tutturmayı öğrenmeye çalıştığını anlatın.   Küçük çocuklara 
yumuşak oyuncakları bebeğin karşısına koyup hedefi tutturarak vurma oyunu oynamayı öğretin. 
Bebeklerin yüzlere vurmasının sebebinin yüzleri çok ilginç bulmaları olduğunu anlatabilirsiniz. 

ÇINGIRAK OYUNLARI (50) 

Nesnelere doğru uzanmayı, kavramayı ve vurmayı öğrenen bebekler için çıngırak en mükemmel 
oyuncaktır. Çıngıraklar aynı zamanda ses de çıkardığı için, bebekler eylemlerinin sonuçlarını sadece 
görmekle kalmaz, aynı zamanda duyarak da deneyimlemiş olurlar. İşte size bebeğinizle birlikte 
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oynayabileceğiniz birkaç çıngırak oyunu. Şüphesiz bunları kendinize özgü yeni oyunlarla daha da 
zenginleştirebilirsiniz. 

 

Oyun 1 

Uzanabilir misin? 

Çıngırağı bebeğinizin önünde, onun uzanabileceği bir mesafede tutun. 

Oyun 2 

Tutabilir misin? 

Bebeğinizin çıngırağı tutup tutamadığını gözlemleyin. Eğer çıngırak çok büyük ya da ağırsa, daha ufak 
bir tanesini deneyin. Eğer bebeğiniz çıngırağı tutmayı beceremiyorsa, çıngırağı düşerken tutma oyunu 
oynayın. 

Oyun 3 

Çıngırağı bırakabilir misin? 

Bebekler büyüdükçe nesneleri ellerinden bırakmayı öğrenir. Bu hareket pek çok oyunun çıkış noktası 
olabilir. Ben oyuncağı sana veriyorum, sen de geri veriyorsun! (tekrar edin) 

Oyun 4 

Vurabilir misin? 

Çıngırağı elinizde gevşek bir biçimde tutun ki böylece bebek ona vurduğunda yere düşsün. 

 

FARKLI ÇINGIRAK ÇEŞİTLERİ (51) 

Farklı çıngıraklar bebeklerin değişik şekillerde ilgisini çeker. Plastik bir çengele geçirilmiş plastik 
çengelli iğne ya da plastik anahtarlık şeklindeki çıngıraklar hem hafif, hem de bebek için kavraması 
kolay oyuncaklardır. 

Şeffaf, içi gözüken çıngıraklar bebeklerin çıngırağın içinde hareket eden nesneyi görmesini, böylece 
çıngırağı sallamalarıyla oluşan sebep-sonuç ilişkisini anlamalarını sağlar. 

Tahta çıngırakların sağlam ve dokunması güzel bir etkisi olsa da, ilk başlarda bebek için biraz ağır 
gelebilir.  

 

 

 

Çıngırak güvenlik listesi 

21 
 



• Çıngıraklar bebeklerin ağızlarına sokup yutabilecekleri ve nefessiz kalmalarına yol açabilecek 
kadar ufak olmamalıdır. 

• Daha küçük bebekler için hafif ve sallaması kolay çıngıraklar tercih edilmelidir. 

• Çıngıraklar zehirli olmayan materyalden yapılmalı ve zehir içermeyen boyalarla boyanmış 
olmalıdır. 

• Çıngırağın sağlam ve kolayca parçalanmayacak bir şekilde yapıldığından emin olun. Her 
çıngırağı bölünüp parçalarının yutulması ihtimaline karşı ciddiyetle gözden geçirin. 

• Çıngıraklar ve diğer oyuncaklar bebeğin ağzına sokabileceği kadar temiz olmalıdır. Gerekirse 
çıngırağı ve diğer oyuncakları yıkayın.  

NESNELERE TEKME ATMAK (52) 

Bebekler sırt üstü uzanıp yukarda duran ilginç nesnelere tekme atmayı çok sever.  Bunun için bebek 
ürünleri üreticileri özellikle beşiklerin üstüne asılabilecek çok ilginç mobil oyuncaklar yapmaktadır.  
İsterseniz bu tarz oyuncakları siz kendiniz de yapabilirsiniz. 

Çıngırakları uçurtma yapar gibi çapraz şekilde birbirine bağlanmış tahta parçalarına iplerle bağlayın ve 
bebeğin beşiğinin üzerine asın. Bebeğiniz bu çıngıraklara vurarak ya da tekme atarak ses 
çıkarabilmeli.  İplerin bebeğinizin eline ayağına dolanmadığından emin olun. Kendi yaptığınız 
çıngırağın güvenliğinden emin değilseniz, siz bebeğin yanında değilken çıngırağı söküp 
kaldırdığınızdan emin olun. 

BEBEĞİNİZ E ÖVGÜ (53) 

Bir süre sonra bebeğiniz çıngırağa tekme atarak hareket etmesini ve sesler çıkarmasını kendisinin 
sağladığının farkına varacaktır. Kendisi bu sonuca sebep olduğu için çıkan sesler ve yarattığı hareket 
bebek için oldukça heyecan vericidir. Bu sonuç, pozitif koşullanma için bebeğin ihtiyacı olan en 
önemli şeydir. Bu yüzden her yeni ses çıkardığında bebeğinizi övmeniz gereksizdir. Ya da başka bir 
deyişle, yaptığı her hareketin ardından bebeğinizin övgünüze ihtiyacı yoktur. Bazen çocuklara 
başarılarını kendi başlarına deneyimleme imkanı vermek gerekir, böylece yaptıkları şeyi sadece sizin 
için değil, kendileri yeni bir şey öğrenmek için yaparlar. Çok fazla övgü bazen geri tepebilir. Fakat şu 
konuda bir yanlış anlaşılma olmasın: sizin onu övmeniz çocuğunuz için çok önemlidir. Sadece her 
zaman gerekli değildir.  

YATAKTA HAREKET ETME (54) 

Emekleme öncesi bebekler bazen yataklarında kayarak hareket edebilirler.  Onları yatağın ortasına 
yatırıp, yatağın en köşesinde uyanmış bulabilirsiniz. Bu yüzden bebek yatağının düşmelere ve 
çarpmalara karşı güvenle inşa edildiğinden emin olun. 

 

EMEKLEME TEŞEBBÜSLERİ (55) 

Bebekler büyüdükçe kayarak ve sürünerek hareket etme konusunda daha becerikli hale gelirler. 
İleriki zamanlardaki emeklemeye ön giriş olarak kıpırdayıp yüzmeye benzer hareketler yaparlar. Bu 
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hareketler bebeğiniz için gereklidir, o yüzden zaman zaman yere temiz bir bez ya da havlu koyup 
bebeğinizi üzerine bırakın ve hareket etmesine izin verin.  Halının üzerine sereceğiniz temiz bir bebek 
battaniyesi de bu iş için uygundur. Bebeğin battaniyeye sarılıp kalmadığından emin olmak için 
gözünüzü üzerinden ayırmayın. 

Yeni bir baba “Küçük kızımın emeklemeye çalışmasının bu kadar ilginç olabileceğine inanamazdım! 
Öylesine canını dişine takarak uğraşıyor ki, şimdi bu kadar çok çalışıyorsa 15 yaşına geldiğinde neler 
yapabileceğini tahmin bile edemiyorum. Belki de olimpik spor takımına girecek!” diyor. 

RUTİN ve SIRADANLIĞIN VERDİĞİ GÜVEN (56) 

Bebekler rutin ve sıradanlıktan hoşlanır. Onları beslemeye ya da üstlerini değiştirmeye çalıştığınızda 
kendilerini nelerin beklediğini bilmek isterler. Sıradanlık, bir sonraki adımın ne olacağını önceden 
sezmelerini sağlar. Daha büyük çocuklar, hatta yetişkinler de rutinden genellikle hoşlandığından, nasıl 
bir günlük düzenin aileniz için en uygunu olduğunu bulmak amacıyla kendinize biraz zaman ayırın. 

Aile rutinleri 

 Yeni bebekler doğal olarak ailelerin günlük düzeninde bir takım değişikliklere yol açar. Bir süre evdeki 
hayat müthiş kaotik bir hal alabilir, fakat zamanla kendinize özgü bir düzen oturtur ve düzene 
alışırsınız. Bununla birlikte, yeni düzenin evdeki herkese uyduğundan ve kimsenin taşıyabileceğinden 
fazla sorumluluk yüklenmediğinden emin olmaya çalışın.  

Aile içi demokrasiyi teşvik edin. İşler yolunda gitmediğinde hep beraber oturup sorunun ne olduğunu 
tartışın. Bu toplantılarda yeni çözüm yolları, yeni kurallar geliştirmeye çalışın. İşe yarayan çözümleri 
günlük aile düzeninizin bir parçası haline getirin. 

Bebeğinizin bakımında görev alan herkesle iletişim yollarını açık tutmak bu sorunları ortaya çıkar 
çıkmaz çözmek ve kangrenleşmelerini önlemek açısından çok önemlidir.  

Bebeğinizle sizin aranızdaki özel rutin 

Bebekle ilgilenen herkes bunu aynı şekilde yapmak zorunda değildir. Bebeği besleme, yıkama ve altını 
değiştirme konusunda kendinize özel bir düzen geliştirmekten çekinmeyin. Bebeğinizle aranızda en 
uygun düzenin ne olduğunu keşfedip bunu bir rutin haline getirin. Örneğin sabahları bebeğinizi hep 
aynı cümleyle uyandırabilir, ya da akşam yatırırken aynı ninniyi söyleyebilirsiniz.  

EBEVEYN YARIŞLARI (REKABETİ) (57) 

Çocuklarına sevgilerini gösterirken, ebeveynler bazen kendilerini diğer ebeveynlerle insani bir rekabet 
duygusuna kaptırabilirler. Çocuklarının değerini sürekli dış dünyaya kanıtlamak amacıyla, kendi 
çocuklarının becerilerini hep diğer çocuklarınkiyle kıyaslarlar. Kendinizi bu rekabet oyunlarına 
kaptırma ihtimaline karşı, ebeveynlerin en çok hangi konularda çocuklarını yarıştırdığını bilmek yararlı 
olabilir. 

Oyun 1 

En parlak çocuk 

Örneğin en parlak çocuk yuvadaki tüm çocuklardan önce “da-da” der. 
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Oyun 2 

Fiziksel koordinasyonu en gelişmiş çocuk 

Örneğin fiziksel becerileri en gelişmiş çocuk diğer çocuklardan önce yuvarlanır. 

Oyun 3 

En olgun çocuk 

Örneğin en olgun çocuk iki hafta boyunca her gece sabaha kadar deliksiz uyur, hiç yalancı meme 
istemez, ilk diş çıkaran odur vs. 

Oyun 4 

En iyi ebeveynler 

Örneğin en iyi ebeveynler çocuklarıyla en çok vakit geçirenlerdir, en iyi oyuncaklara ve bebek 
eşyalarına sahiptirler, bebeklerini en sağlıklı besinlerle beslerler vs. 

ÖVÜNME KURALLARI 

1. Ebeveynler ve bebek bakıcıları biraz övünebilirler. 

2. Büyükanne ve büyükbabalar ne kadar isterlerse o kadar övünebilirler- diğer çocuklar 
hakkında kırıcı yorumlar ve karşılaştırmalar yapmamak kaydıyla. 

 

KUCAKTA TUTMAK ARTIK DAHA KOLAY (58) 

Bebekler büyüdükçe onları kucakta tutmak da o kadar kolaylaşır. Sırt ve boyun kasları kuvvetlendikçe 
bebekler de kendi vücutlarını giderek daha iyi taşıyabilirler. Onları kucağınızda gezdirmek artık daha 
rahattır. Gene de, kafalarının halen ağır olduğunu ve ani manevra gerektiren hareketlerde 
boyunlarından ve başlarından destek vermeniz gerekebileceğini aklınızdan çıkarmayın. 

BEBEK ŞINAVI (59) 

Bebeklerin sırt ve boyun kasları kuvvetlendikçe, doğal olarak onları daha çok kullanmak 
isteyeceklerdir. Bu amaçla, alt değiştirme masasında ya da yataklarında kendilerine özgü bir şınav 
hareketi yaparlar. Bu çok iyi bir bedensel egzersizdir. Bebekler kendi gelişimlerine göre bir program 
takip ederler. 9-12 ay arası artık başlarını daha uzun süre yukarda tutmayı, göğüslerini yerden 
kaldırmayı, hatta bütün vücutlarını emekleme pozisyonunda tutmayı başarırlar. Şu an için, 
bebeğinizin emeklemeye giriş niteliğindeki bu kendine özgü şınav hareketinin tadını çıkarın. Mümkün 
olduğunca egzersiz yapabilmesi için, bebeğinizi karnının üstüne yatar pozisyonda yere bırakın.  

SIRT ÜSTÜ YATAR VAZİYETTE DÖNMEYE UĞRAŞIYOR (60) 

Bir noktada hazır olduklarında, ki bu dörtle altı aylık arası bir dönemdir, bebekler artık kendi 
kendilerine dönmeye uğraşır. Daha sonra otururken kullanacakları kol ve göğüs kaslarını geliştirmeye 
yarayan bu hareket için bebeğinizi cesaretlendirin.  Yüzükoyun yatırdığınızda, bebeğinizin bir yandan 
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diğer yana sallandığını gözlemleyebilirsiniz- bu çok faydalı bir egzersizdir.  Zamanla bu hareket bir tam 
dönüş halini alır ve bebekler kendilerini sırt üstü dönmüş vaziyette bulurlar.  Bebekler genellikle yüz 
üstünden sırt üstü dönmeyi sırt üstünden yüz üstü dönmekten önce başarırlar.  

 

VÜCUDUNU DÖNDÜRME OYUNLARI (61) 

Yana dönme 

Bebeğinizi yüz üstü alt değiştirme masasının ya da yatağın üstüne bırakın. Daha sonra bebeğinizi 
yumuşak bir biçimde yana doğru çevirin. Bebeğinizin tepkisini gözlemleyin.  Bebek yüz üstü ya da sırt 
üstü dönebilir. Bu aktiviteyi mümkün olduğunca eğlenceli hale getirmeye çalışın. Bebeğinizin hoşuna 
gidiyorsa devam edin, sıkılıyorsa bırakın. 

Oyuncağı takip et 

Bebeğinizi yüz üstü yatırıp karşısına sevdiği bir oyuncağı koyun. Oyuncağı bebeğin görüş alanı içinde 
ileri geri yavaşça hareket ettirin. Daha sonra oyuncağı bebeğinizin omzundan geriye doğru hareket 
ettirin ki onu görmek için bebek dönmek zorunda kalsın.  Bu şekilde sırt üstü dönebilir. Bebeğinizle 
konuşup tezahürat yaparak bu oyun sırasında onu cesaretlendirebilirsiniz. 

PARMAK EMME (62) 

Bebekler parmaklarını emmekten hoşlanırlar. Bunun yerine yalancı meme vermeye uğraşabilirsiniz, 
fakat bunda başarısızlığa uğrasanız dahi endişelenmeyin. Çok fazla üstünde durmaya değmez, çünkü 
bebekler henüz parmak emmekten vaz geçecek iradeye sahip değildirler. Zamanla bebeğiniz tutacak 
ya da ağızlarına götürecek başka nesnelere ilgi duymaya başlayacaktır. Eğer parmak emme iki 
yaşından sonra da devam ederse, çocukları bu alışkanlıktan kurtaracak modern, etkili ve insani 
yöntemleri öğrenmek için pediatristinize başvurun. 

ERKEN DİŞ ÇIKARMA (63) 

Altı aylıkken bazı bebekler iki ön diş çıkarmış olurlar. Diş çıkarma belirtileri salya, ağlama, huysuzluk, 
burun akıntısı, ateş, diş kaşıntısı sebebiyle nesneleri ağıza götürme ve parmak emmedir. 

Ne yapabilirsiniz 

• Bebeğin salyasını temizlemek için önüne bir önlük bağlayın. 

• Bebeğinize diş kaşıyıcı oyuncaklar verin 

• Bebeğin ağrıyan diş etlerini biraz ferahlatmak için diş kaşıyıcıları buzlukta bekletin. 

• Eğer ki bebeğinizin canı çok yanıyor ve ağlıyorsa pediatristinize danışın. Ağrı kesici ilaçlar 
yardımcı olabilir. 

• Bebeğinizin huysuzluğuna karşı daha fazla sabır gösterin 

• Aynı zamanda, gece düzeninizi bebeği rahatlatma uğruna dahi olsa çok fazla bozmayın. 
Bebeğin kendi kendine bütün gece uyumasıyla ilgili gelişimini aksatmak istemezsiniz. 
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İLK GÜLÜCÜK (64) 

Bebekler genellikle üç aydan itibaren bilinçli olarak gülümsemeye başlar. Bebeğin bakımında yardımcı 
olan herkesin bu “ilk” gülücüğü yakalama şansı vardır. O yüzden eğer ki eşiniz siz iş seyahatindeyken 
bebeğinizin ilk defa gülümsediğini haber verirse, onun adına mutlu olun. Bir şey kaçırdığınızı 
düşünmenize gerek yok. Eve dönünce siz de kendi ilk gülücüğünüzü alacaksınız. 

 

BİR BABANIN BEBEĞİNİN İLK GÜLÜŞÜNE VERDİĞİ TEPKİ (65) 

55 yaşında ilk defa baba olan bir erkek, “Oğlum bana ilk kez güldüğünde gözyaşlarıma engel 
olamadım. Bunun güzelliği karşısında nerdeyse dilim tutuldu. Yeni bir araba ya da kayak takımı için 
duyduğum heyecan bununla karşılaştırmaya bile değmez. Bütün o uykusuz geceler ve uğraşmak 
zorunda kalığım huysuzluklar o ilk gülüşle unutulup gitti” diyor. 

AGU- KONUŞMAYA GİRİŞ (66) 

Çok küçük bebeklerin ses çıkarma yetileri vardır, büyüdükçe de bu sesleri çeşitlendirirler. Kahkaha 
atar, agucuk yapar, mırıldanır, cıvıldar ve cıyaklar cıyaklar cıyaklar, kendi muhteşem performanslarına 
hayranlık duyarlar.  

Ebeveynler de bebeklerin çıkardığı bu seslerden hoşlanır ve kulağa ne kadar saçma gelirse gelsin 
onları taklit ederler. Örneğin bebeğiniz size agu diyorsa siz de ona aynı şekilde karşılık verirsiniz. 

Bu coşkulu tepkiniz sayesinde bebeğiniz muhteşem bir şey - seslerin bir anlamı olduğunu- 
öğrenmekte. Başlangıçta öğrendikleri en önemli anlam onların çıkardığı seslerin sizin de aynı şekilde 
karşılık vermenize sebep olduğudur. Daha sonra bu sesler iletişimde kullandığımız dile 
evrimleşecektir. 

Agulayan bebeğiniz artık dil gelişiminin başlangıcını oluşturan bir ses repertuarı oluşturmaya 
başlayacaktır. Bebeğinizin dürtüsü hep kendisini geliştirmeye yöneliktir,  o yüzden bebeksi 
konuşmayla ilgili endişeniz olmasın. Örneğin, eğer ki bebeğiniz suya “bu” diyorsa, siz de bu 
diyebilirsiniz. Fakat zamanla kelimenin doğrusunu tekrar ederek bebeğin hatasını düzeltmek yerinde 
olur.  

Bazı anne babalar için ebeveynliğin en güzel tarafları bebekleriyle iletişime geçtikleri zaman başlar. 
Bir ebeveynin de belirttiği gibi, “Başlangıçta iletişim kurmak çok zordu. Bebeği beslerken ya da altını 
değiştirirken çıkardığım sesler kendimi aptal gibi hissetmeme sebep olurdu. Şimdiyse bebeğim bana 
cevaben cıvıldıyor, gülümsüyor ve etrafındaki her şeye kocaman gözlerle ve ilgiyle bakıyor. Onu 
kollarımda tutup karşılık vermeye bayılıyorum.” 

ÖZ-FARKINDALIK (67) 

Bebeğinizin çıkardığı her sese karşılık etrafındaki insanlardan ve çevresinden aldığı tepkiler öz-
farkındalığının gelişmesine katkıda bulunur. Bebeğiniz çıngırağını sallayıp da ses çıkarabildiğini 
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anladığında, öz-farkındalığı gelişir. Aynaya bakıp da hareketlerinin karşısında tekrarlandığını 
anladığında öz-farkındalığı gelişir.  

BAŞKALARINI FARK ETMEK 

Üçüncü aydan itibaren bebekler sizi de fark etmeye başlar, ki bu farkındalık muhtemelen bir baba 
olarak gurur duymanızı sağlayacaktır. İlginç bir biçimde, bu yaştaki bebekler yabancılara karşı henüz 
farklı bir tepki göstermezler. Şu anda muhtemelen nasıl bir bebek bakıcısı tuttuğunuz bebek için çok 
önemli olmayacaktır.  Bununla birlikte, beşinci aydan itibaren bebekler yabancıları da fark etmeye 
başlar.  O yüzden şimdi bir bebek bakıcısı tutmak isterseniz bebeğin ihtiyaçlarına biraz daha duyarlı 
olmanız gerekecektir.  

AĞLAMA ÇEŞİTLERİ (68) 

Bebekler büyüdükçe değişik şekillerde ağlamayı öğrenirler. Siz de bunlar arasındaki farkı anlamayı ve 
ona göre tepki göstermeyi öğrenirsiniz. 

Açlık sebebiyle ağlama 

Bu inatçı ağlama genellikle bebeğin beslenme saati yaklaştığında ortaya çıkar. Bununla baş etmenin 
en iyi yolu bebeğin karnını doyurmaktır. Eğer ki maması henüz hazır değilse, biraz su ya da ufak bir diş 
kaşıyıcı bisküvi de işe yarayabilir. 

Hastalık ya da sancı sebebiyle ağlama 

Eğer ki herhangi bir şey aniden canını yakmaya başlamışsa bu ağlama yüksek ve sürekli şekildedir. 
Önceden devam eden bir sancısı varsa orta şiddette ve süreklidir. Eğer ki içgüdüleriniz doktoru 
aramanız gerektiğini söylüyorsa bu iç sese kulak verin.   

Şok ya da acı nedeniyle ağlama 

Bazen bebeğiniz bir yere çarptığında acıdan çok şok hisseder. Bu durumda aşırı tepki vermekten 
kaçının. Bir parça ilgi ve şefkat göstermeniz yeterli olacaktır.   

Huysuz diş çıkarma ağlaması 

Bu ağlamaya salya ve nesneleri ağza götürme eşlik eder. Aynı zamanda diş köklerini de görebilirsiniz. 
Bebeğin haline acıyın, ağrılı diş etleri hiç de eğlenceli değildir. Nasıl yardım edebileceğinizle ilgili 99. 
sayfaya bakabilirsiniz. 

Gece yarısı “uyuyamıyorum” ağlaması 

Bu ağlama ebeveynlerin korkulu rüyasıdır. Bazen bebeğinizin karnının aç olduğu ya da rahatsız olduğu 
ve gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğu anlamına gelebilir. Bazense sadece yorgunluktan bitap düşmüş 
olmasına rağmen bebeğin bir türlü uykuya dalamamasıyla ilgilidir. Genellikle uzun bir ağlamanın 
sonunda bitkinlikle uykuya dalar. 

Manipüle edici mızıklanma 

Bu bebeklerin doğuştan getirdiği değil, sonradan öğrendiği bir tepkidir. Ağlamalarının ebeveynlerinde 
belli bazı tepkilere yol açtığını anlamalarıyla başlar. Bu tür ağlamayı sahteliğinden tanıyabilirsiniz. 
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Yapabileceğiniz en doğru şey ağlamanın sebebini araştırmak, ve herhangi bir sebep gözükmüyorsa 
aldırmamaktır. 

DİSİPLİN (69) 

 Bebeleri belli bir disiplin içinde tutmanın en önemli yolu onlara karşı davranışlarınızda tutarlı olmak 
ve hayatlarında gereksiz strese yol açmamaktır. Örneğin açlık, yorgunluk ve aşırı uyaranlara tabi 
olmak genellikle bebeklerin sinirlerini bozar, ve siz bunlara engel olabilirsiz. 

Bazen bebekler sırf sizin canınızı sıkmak için ağlıyormuş gibi gözükebilir. Her ne kadar bu gerçeklikten 
uzak olsa da, gene de siz böyle hissedebilirsiniz. Canınız sıkkın olduğunda bebeğinizin de sinirleri 
bozuksa ortalığı sakinleştirmek oldukça zor olabilir. Bebeğinizi kucağınızda sallamayı, dışarı çıkarmayı, 
bebek arabasıyla gezdirmeyi deneyebilirsiniz. Bazen tek gerekli olan tekrar eden yumuşak ve hafif 
hareketlerdir. 

Bebeğinize ASLA el kaldırmayın! 

Eğer öfkenize hâkim olamayacağınızı hissediyorsanız, bebeğinizi beşiğine oturtup kısa bir süre için 
sakinleşmek ve kendinizi toplamak üzere odadan dışarı çıkın. Bebeğinizin düzgün davranacağını ya da 
onu disipline edeceğini düşünerek ona vurmayın. Vurmak ikiniz için e durumu daha da 
zorlaştırmaktan başka işe yaramayacaktır. Hafif bir müzik açın ve kendinize hakim olmaya çalışın. 
Kendinizi suçlu hissetmeyin. Zaman zaman her ebeveyn öfke nöbetine tutulabilir. Şunu her zaman 
hatırlayın: çocuğunuza vurmak istemek normal, ama ona gerçekten vurmak kabul edilebilir değildir.   

“Hayır” demek 

Bebekler ortalığın darmadağın olmasına ve pislenmesine sebep olabilirler. Bu ellerinde değildir 
Yüzlerine gözlerine yemek bulaştırırlar, bezlerini kirletirler. Henüz bunları kontrol edecek güçleri 
yoktur.  Fakat öğrenmeye ve sizi memnun etmeye can atarlar. O yüzden yavaş yavaş tekrar edilmesini 
istemediğiniz davranışlarına karşı kararlı bir biçimde “hayır” demeye başlayabilirsiniz.  Hayır yalnızca 
1)gerçekten hayır demek istediğinizde, 2)tutarlı bir biçimde kullandığınızda, 3)bu kelimeyi fazla 
sıklıkla kullanmadığınızda ve 4)memnun olduğunuz zaman bunu da çocuğunuza ifade ettiğinizde 
anlamlıdır. 

SİZİ DİNLİYOR (70) 

 

Bebeğinizle ilgilendiğiniz zamanlarda mümkün olduğunca onunla konuşmaya calisin. Sizi dinlemek 
bebeğinizin hoşuna gidecektir. Konuşurken bebeğinizin yüzünüzü görmesine, dudaklarınızın hareket 
ettiğini, gözlerinizin parladığını izlemesine izin verin. Yetişkinlerin genelde bebeklerle konuşurken 
yaptığı gibi yüksek perdeden tiz ve komik bir sesle konuşmanıza lüzum yok, tabi eğer isterseniz böyle 
de konuşabilirsiniz. Bununla birlikte, normal konuşma sesinizle konuşup aklınızdan gecen şeyleri 
bebeğinizle paylaşabilirsiniz- havadan sudan, futbol sonuçlarından ya da borsanın inip çıktığından 
bahsedebilirsiniz. Bebeğiniz hayatınızdaki en iyi dinleyicilerden biri haline gelebilir.  

 

SESLER VE MÜZİK (71) 
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Zaman zaman bebeğinizi sesinizle tuhaf sesler çıkartarak, ses tonunuzu yükselip alçaltarak, hızlı ve 
yavaş ritimler arası geçişler ve gurultulu ya da yumuşak seslerle eğlendirin. Fısıldamak müthiş bir ses 
efekti yaratacaktır. Ninni ya da çocuk şarkıları söylerken bir dizeyi fısıldayarak, bir sonrakini ise 
normal tonda seslendirmeyi deneyin. 

 

Ve kesinlikle bebeğinize büyürken şarkılar söyleyin. Küçükken öğrendiğiniz ya da farklı dönemlerde 
favoriniz olmuş parçaları onunla paylasın. Utangaç olmayın. Bebekler müzik kulağınızın iyi olup 
olmadığını ya da şarkinin sözlerini unuttuğunuzu nasılsa fark etmeyeceklerdir.  

 

Müziğin ve ilginç ve değişik seslerin bebeğinizin günlük yaşamının bir parçası olmasına özen gösterin. 
Kapının üzerine bir rüzgar cani asin. Bebek uykuya dalmadan önce ona müzik kutusuyla müzikler 
calin. Bununla birlikte çok fazla ses ya da gürültüyle bebeğin aşırı uyaranlara maruz kalmasına da izin 
vermeyin. Her yastan insan gibi, bebeğinizin de zaman zaman sükunet ve sessizliğe ihtiyacı olduğunu 
unutmayın. 

 

OTURMASI İÇİN ACELE ETMEYIN (72) 

 

Üç aylık küçük bebeklerin omurgası henüz yumuşak ve hassastır, bu yüzden oturamazlar. Ya uzanmış 
yatar ya da hafif eğimli bir pozisyonda tutulmaları gerekir. Ana kucakları bebeklerin ihtiyaç duyduğu 
eğime göre yapılmıştır. 

 

YARDIM ALARAK OTURMAK (73) 

 

Beş ve yedi aylık arası donemde bebeğiniz size dayanıp yardim alarak kucağınızda oturmaya 
başlayabilir. Zamanla bu konuda daha az yardımınıza ihtiyaç duyacaktır. Bebeğiniz oturma konusunda 
pratik yapmaya gereksinim duyduğunda, sizi bundan bir şekilde haberdar edecektir. Bebeği bir halinin 
üstüne oturur pozisyonda bırakıp etrafına koyacağınız yastıklarla ona destek verebilirsiniz. 
Bebeğinizin düşüp de kendi kendine yeniden oturur pozisyon alamaması ihtimaline karşı gözünüzü 
sürekli üzerinde tutun. 

YARDIM ALARAK KISA SURELIGINE AYAKTA DURMAK (74) 

Bebekler kollarından tutup kaldırıldıklarında reflekssel olarak ayaklarını sanki yürümek 
istiyormuşcasina hareket ettirirler, fakat bu refleks bir-iki ay içinde ortadan kaybolur. Bırakın 
kaybolsun. Bu reflekse dayanarak bebeğinizi yürümeyi öğrenmesi konusunda zorlamaya kalkmayın. 
Hazır olduklarında, normal gelişim süreçlerinin bir parçası olarak zaten yürümeye başlayacaklar. 
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Yaklaşık altı aylıkken bebekler yardim alarak ayakta durmaya başlarlar. Adeta kendi kendilerine 
öğrendikleri bir bacak geliştirme egzersizi yaparcasına yere ya da sizin bacaklarınıza karşı güç 
uygulamaya çalışırlar. Bu hareketi ihtiyaç duydukları müddetçe yapacaklardır. Sizin onları buna tevsik 
etmenize ya da zorlamanıza gerek yoktur. Bebekler ne zaman ne yapmaları gerektiğini bilirler, sizin 
yapmanız gereken tek şey onlara karşılık vermektir.  

NE ZAMAN NE KULLANMALI (75) 

Bebek kangurusunu önde mi sırtta mı taşımalı 

Bebeği kanguruda önünüze oturtup göğsünüze yakin bicimde taşımak sırtına destek vermek için iyi 
bir yöntemdir. Yaklaşık yedi aylık olup da kendi baslarına oturmayı öğrenene kadar bebekler sırtta 
taşınmaya hazır hale gelmezler.  

Yüksek sandalyeler 

Sırtları oturacak kadar sağlamlaşana dek bebekler yüksek bir sandalyede oturamaz, genellikle iki 
büklüm olup kalırlar. 

Bebek salıncakları 

Bebek salıncakları ancak ve ancak bebekleri dik ya da hafif eğik pozisyonda tutuyorlarsa 
kullanılmalıdır. Aksi takdirde bebeğin kendi başına oturmasını gerektiren salıncaklar için daha bir sure 
beklenmelidir. 

Yürüteçler 

Bebekler kendi baslarına oturmayı öğrenene dek yürüteç kullanamazlar. Hatta ve hatta, bazı 
uzmanlar, o zaman dahi yürüteçlerin kullanılmasının gelişim acısından çok sağlıklı olmadığını 
düşünmektedir. 

Jumper'lar 

Jumper'lar bebeklerin sırtları henüz tam olarak gelişmemişken aşağı yukarı sıçramalarını sağlar, ve bu 
da bazı bebeklerin çok hoşuna gider. Bununla birlikte, jumper'lar biraz tartışmalı aletlerdir. Bazı 
insanlar bunların bebeklerin kemiklerine ve eklemlerine zarar verebileceğini ve bebek gelişimi 
acısından çok uygun olmadığını düşünmektedir. Jumperlar bazen tehlikeli de olabilir, o yüzden 
bebeğinizi bunlardan birine oturttuğunuz zaman gözünüzü üzerinden ayırmayın.  

 

BABA OLMANIN KOLAY YANLARI (76) 

Sevmek 

Sevilmek 

Güvenilmek 

Güçlü Hissetmek 
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Önemli hissetmek 

Değerli hissetmek 

Bir varise sahip olmak 

 

BABA OLMANIN ZOR YANLARI (77) 

Bitmek bilmeyen dağınıklık 

Sürekli talepler 

Özgürlüğünüzü kaybetmek 

Uykusuzluk 

Artan harcamalar 

Korkular 

Azalan cinsellik 

 

BOLUM 3: 6-9 AYLIK (78-79) 

 

Altı ila dokuz ay arası bebekler inanılmazdır. Öncelikle ellerini daha farklı şeyler yapmak için 
kullanabilirler. Bunların neler olduğunu bilirseniz çocuğunuzun gelişimini takip etme ve onu eğlenceli 
şekillerde destekleme imkanınız da olur. Bu yastaki bebekler ayni zamanda onları almak için 
uzandığınızda kollarını açarak size doğru gelirler.  

 

Sırtları yeterince kuvvetlenince bebekler kendi kendilerine oturabilir hale gelirler, ki bu gelişimlerinde 
çok önemli bir donum noktasıdır. Artik oturabilen ve nesneleri ellerinde tutabilen bebekler doğal 
olarak bunlar hakkında konuşmak da isteyeceklerdir; ve kendi icatları olan agulama dediğimiz ilginç 
bir dille de bunu yapacaklardır. Yardim almadan oturma, nesneleri tutma, agulama- bu gelişim 
döneminde keyifle takip edebileceğiniz başarılardır. Bunların tam olarak neler olduğunu bilirseniz 
daha çok zevk alırsınız. 

 

Bebeğinizle ilgilenirken, ailenizdeki diğer fertleri, ki buna siz ve esiniz de dâhilsinizdir, ihmal etmeyin. 
Kuskusuz bu büyük bir sorumluluktur. Bazen çok büyük bir yük gibi gelebilir mi? Evet. Sorunları henüz 
ortaya çıkmadan tanımlamak üzerinizdeki yükü ve stresi de biraz hafifletecektir. İletişim buradaki en 
önemli noktadır. Bütün cevapların hazır olmasına lüzum yoktur, fakat zorlukları açıklıkla dile getirir, 
esinizle ya da bebek bakıcısıyla ve varsa evdeki diğer küçük çocuklarla dürüst bir bicimde paylaşırsanız 
çözüm bulmaya da o kadar yaklaşırsınız ve böylece sorunların kangrenleşmeden onunu almış 
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olursunuz. Eski hatalar üstünde düşünerek çok fazla vakit kaybetmeyin. Hataları kabullenin ve 
yolunuza devam edin. 

 

İlişkinize ilgi gösterin. Sadece çıkan sorunları çözerek değil, birlikte pozitif yeni deneyimler yasadığınız 
ortamlar yaratarak da iliksinizi güçlendirin. Örneğin bebeği yatırdıktan sonra koltuğun üstünde 
birbirinize sarılıp TV seyredebilirsiniz. Yağmurlu hafta sonlarında bebeğin öğle uykusundan yararlanıp 
siz de birlikte kestirmek üzere yatağa girebilirsiniz. Bu sırada caniniz isterse seks yapın, fakat bunu 
amaç haline de getirmeyin.  Özellikle de seks yapmadığınız takdirde mutsuz olacağınız imajını 
vermekten kaçının. Ebeveynlerin yapması gereken zaten o kadar çok şey vardır ki, cinselliğin ille de on 
planda olması gerekmez. Özellikle uygunsuz zamanlarda seks ihtiyacını dile getirerek kendinizi ve 
iliksiyi sabote etmekten kesinlikle kaçının. Biraz daha stratejik ve düşünceli olmaya calisin, hem 
kendinize hem de esinize karşı. Yaratıcılık, duyarlılık ve sabır sonunda muhakkak meyvelerini 
verecektir çünkü çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye mutlu bir ailedir; ve doğru zamanda 
yapılan keyifli bir seks de bu mutluluğun elbette ki önemli bir parçasıdır.   

 

 

BiBERONU TUTMAK (80) 

Biberondan su ya da süt içmeye alışmış olan bebeğiniz şimdiye kadar onu beslerken biberonu 
tutuşunuzu defalarca seyretmiş olmalı. Nihayet, bir zeka kumkuması olduğu için uzanıp biberonu 
almak ve kendisi tutmak isteyecektir. Bunu yaptığında onu cesaretlendirin. Sizinle birlikte biberonu 
tutmasına izin verin. Başlangıçta biraz yardıma ihtiyaç duysa dahi, zamanla biberonunu iki eliyle 
kendisi tek başına tutmayı başaracaktır. Hatta biberonu elinizden alıp ağzına götürüp dikmeyi bile 
becerecektir.  

Biberonlarını kendi başlarına tutmak bebekler için önemli bir dönüm noktasıdır. Ne yazık ki bu dönüm 
noktası bebeğinizi beslerken aranızda oluşan yakınlık olanağını elinizden alacağı için başlangıçta biraz 
hayıflanmanıza sebep olabilir. Öte yandan, bebeğinizin biberonunu tutabilecek hale gelmesi sizin 
hayatınızı bir parça da olsa kolaylaştırırken, onun hayatını ise daha tatmin edici hale getirir, çünkü az 
da olsa kendi hayatında kontrol sahibi olma duygusunu ilk defa tatmaya başlamıştır.  

Yararlı olabilecek bir ipucu: biberon ne kadar hafifse, bebekler için ellerinde tutması da o kadar kolay 
olur.  Bazı biberonların içinde dik durumdayken bile bebeğin içebilmesini sağlamak üzere kamış 
bulunur. Bu tarz biberonlardan bebeğin hava emeceğinden endişelenmenize lüzum yoktur. Bununla 
birlikte, daha fazla biberon parçası yıkamak zorunda kalacağınızdan çok da pratik olmayabilir.   

 

SÜTTEN KESME (81) 

Bebeklerini emziren anneler farklı zamanlarda bebeklerini sütten keserler. Karar genellikle annenin 
emzirmekten aldığı keyfe, bebek için anne sütünün ne kadar önemli olduğunu düşündüğüne ve 
emzirmenin günlük programını ne kadar aksattığına bağlıdır. Bu konuda doğru ya da yanlış diye bir 
şey yoktur, daha ziyade kişisel bir karardır. 
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Zamanlama ne olursa olsun sütten kesme anneleri farklı şekillerde etkiler. Bazı anneler bebeklerini 
sütten kesmekte zorlanırken, bazıları ise bunu sabırsızlıkla bekler.  Pek çok anne ise bu konuda 
kararsız duygular yaşar. Bebekleriyle kurdukları yakın ilişkiyi özlerken, bir yandan da yeniden özgür 
olmaktan keyif alırlar. Eşinizin bu konudaki hislerine saygı gösterin ve ona bu konuda hassasiyetle 
yaklaşın.  Bebek anne sütünden kesilince sizin beslenmesine daha fazla yardımcı olabileceğiniz 
gerçeğini de gözden kaçırmayın.  

KATI MAMALAR (82) 

Bu aşamada, kitabın önceki kısmında belirtildiği gibi, bebek bazı katı mamaları yemeye zaten başlamış 
olmalı. Aynı zamanda diş çıkarma aşamasında da olduğu için, bebeğin eline arada sırada 
kemirebileceği ve dişlerini kaşıyabileceği bir oyuncak vermek sağduyuluca bir davranış olacaktır. Artık 
kendi başına yardımsız oturmaya da başlamış olmalı ki bu da katı mamaların aşağı gitmesini 
kolaylaştırır. Bebekler yumuşak ve ezilmiş bebek mamasını yemeye alıştıktan sonra, yaklaşık yedi 
aylıkken daha büyük parçalardan oluşan yiyecekleri yemeye başlayabilirler.   

Dikkat: Ebeveyn tuzağı 

Bebeklere ne zaman katı mama verileceği ebeveynler için oldukça duygusal, hatta rekabete açık bir 
konudur. Eğer eşiniz bebeği anne sütüyle beslemeye devam etmek istiyorsa ve bebek de 
pediatristinizin de onayıyla bu şekilde sağlıklı gelişimini sürdürüyorsa, eşinizi seçimi konusunda 
destekleyin. Eşiniz de doktorunuz da bunu istemiyorsa henüz katı mamaya başlamaya gerek yoktur. 
Bebeğinizle aynı yaştaki diğer bebeklerin katı mamaya başlamış olması önemli değildir.   Bebekler 
farklı beslenme şekilleriyle sağlıklı gelişimlerini sürdürebilirler. 

ÇABUK VE KOLAY BEBEK MAMASI TARİFLERİ (83) 

Mısır gevreği 

Bebekler için özel kahvaltılık mısır gevreğini süzme peynirle karıştırın. 

Bebeğinizin en sevdiği tatlı 

Bebeğinizin favori meyveli mamasını yoğurtla karıştırın 

Her şey dâhil 

Bebek mamasını ve mısır gevreğini yoğurt ya da süzme peynirle karıştırın 

Taşıması en kolay atıştırmalık 

Yumuşak bir muzu ezin ya da dilimleyin 

Tavuk püresi 

Bir parça tavuğu kaynatın, derisin soyun, kemiklerini ayırın ve etini didikleyin. Bir parça tavuk suyuyla 
yumuşatın 

Sebze püresi 

Sebzeleri pişirip bir parça tavuk suyuyla karıştırın 
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Arta kalanlar 

Önceki günün tavuk veya et yemeğinden arta kalanları et suyu, süt veya yoğurtla karıştırın. 

Donmuş gıdalar 

Pişmiş et ya da sebzeleri büyük miktarlarda ezip püre haline getirin. Bunları buz kalıplarının içine 
koyup dondurun. Donduktan sonra püreyi kalıptan ayırıp plastik torbalara yerleştirip daha sonra 
kullanmak üzere buzluğa atabilirsiniz. 

Çorba 

Özellikle başka birinin evine ziyarete giderken, önceden hazırladığınız püre ya da lapa türü bir karışım 
çorba gibi ısıtılıp bebeğe verilebilir. 

En kolayı 

Marketten alacağınız hazır bebek maması. Tuz şeker ya da MSG gibi katkı maddelerine karşı mamanın 
içeriğini dikkatlice okuyun.  

Elle yeme 

Özellikle kendi başlarına oturmaya alıştıktan sonra mama sandalyesinde otururken bebeklere 
rahatlıkla ellerinde tutup yiyebilecekleri yiyeceklerden (biskuvi, yumuşak meyve vs.) verebilirsiniz. 
Bebekler buna bayılır! 

UYKU SORUNLARI (84) 

Geceleri uyanıyorsa 

6 ila 9 aylık bebeklerin büyük bir bölümünün gece uykuları düzenlidir ve günde yaklaşık 14-18 saat 
arası uyuyabilirler.  Bebeğiniz çoktan kendi kendine bütün gece uyumaya alışmış olsa dahi, zaman 
zaman o eski bildik gece viyaklamasını duyarsanız şaşırmayın. Büyük ihtimalle açlıkla değil diş 
çıkarmayla ilgi bir ağlamadır bu, o yüzden ne yaparsanız yapın bebeği beslemekten kaçının. Eğer bu 
hataya düşerseniz, bebeğinizi en az 1-2 sene sürebilecek sağlıksız gece atıştırmalarına alıştırabilirsiniz. 
Bebeğinizi beslerseniz, gece yarısı uyanıp yemek yemek istemesi konusunda onu daha da 
koşullandırmış olursunuz. Böylece çok geçmeden sizi çıldırtacak yeni bir alışkanlık edinmiş olur. Bu 
durumda yapacağınız en doğru şey bebeğinizin yanına gitmek, derdini anlamaya çalışmak, mümkünse 
sorunu çözmek ve geri yatağa dönmektir. Eğer gerçekten buna ihtiyacı olduğundan emin değilseniz, 
bu gece uyanmaları sırasında bebeğinize karşı aşırı ilgi ve şefkat göstermekten kaçının.  Dikkat 
etmeniz gereken en önemli nokta şudur: siz, eşiniz ve bebeğiniz tüm gece ne kadar düzenli bir 
biçimde deliksiz uyku uyuyabilirseniz bütün aile o kadar mutlu ve huzurlu olacaktır. Bebeğinize 
düzenli uyku alışkanlığını erken yaşta edindirirseniz, ona o ömür boyu sürecek değerli bir hediye 
vermiş olursunuz.   

Parmak emme 

Uyurken parmak emme her ne kadar ciddi bir sorun olmasa da pek çok ebeveyn bundan pek 
hoşlanmaz. Eğer ki bu durum sizi de rahatsız ediyorsa, yatarken bebeğinize yalancı meme vermeyi 
deneyin. 
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Bebeğinize uyurken biberonla süt veya meyve suyu vermeyin 

Her ne kadar yatarken biberon emmek bebekleri sakinleştirse de, süt veya meyve suyu kalıntıları 
bebeklerin yeni çıkan dişlerinin çürümesine sebep olabilir. Bunun yerine biberona su koymayı 
deneyebilirsiniz. Eğer bebeğiniz çoktan bu alışkanlığı edindiyse, sonunda sadece su içmeye alışana 
kadar biberondaki süt ya da meyve suyunu yavaş yavaş suyla karıştırıp azaltarak vermeyi deneyin. 

ARA UYKULARI (85) 

Genellikle sabah bir ve öğleden sonra bir defa olmak üzere ara uykuları bu yaştaki bebeklerin günlük 
rutininin önemli bir parçasını oluşturur.  Rutin ara uykuları bebeğiniz için çok değerlidir, bu yüzden 
nerde ve ne yapıyor olursanız olun bebeğinizin günlük uyku düzenini kaçırmamasına dikkat edin.  
Bebeklerin sağlıklı olmasını sağlayan günlük rutinlerdir. Aynı şekilde, bebekler bu ara uykuları 
sırasında tekrar edeceğiniz ritüellerden de hoşlanırlar, uyurken aynı ninniyi söylemek ya da baş 
uçlarında aynı şarkıyı çalmak gibi. Yavaş, sakinleştirici bir müzik bu ara uykuları için en idealidir. Bu 
uykulardan önce yüksek sesli hızlı müzikler ya da heyecanlı oyunlarla bebekleri aşırı şekilde uyarmak, 
uykuya dalmalarını güçleştirecektir. Bunları bebek uyandıktan sonraki zamana saklayın. Bebekler 
büyüdükçe gün içindeki uykularının süresi kısalmaya başlar.  

TUVALET (86) 

Bebeğinizin artık daha düzenli bir şekilde boşaltım yapmaya başladığını fark etmiş olmalısınız. 
Örneğin, bebeğiniz en az bir saat altı kuru kalabilir. Her ne kadar bu gözleme dayanarak güvenilir 
planlar yapamasanız dahi, bebeğinizin nasıl da olgunlaştığını hissedebilirsiniz. Gene de tuvalet 
eğitimine başlamadan evvel kat edilmesi gereken daha uzunca bir mesafe bulunmaktadır.  

ALTINI DEĞİŞTİRİRKEN OYNAYABİLECEĞİNİZ GÜZEL BİR OYUN (87) 

Bebekler parmaklarını, ellerini, kollarını, bacaklarını, ayaklarını ve ayak parmaklarını onları hareket 
ettirerek, izleyerek ve tadına bakarak tanırlar. Onların bu eğlencesine “Buraya bir kuş konmuş” 
tekerlemesini söyleyerek siz de katılabilirsiniz. Bebeğinizin elini avucunuzun içine alın ve bir 
parmağınızı onun avucunun ortasına koyarak her dizede bir parmağı hareket ettirerek (en sona serçe 
parmak kalacak şekilde) şu tekerlemeyi söyleyin: 

“Buraya bir kuş konmuş,  

Bu kuşu tutmuş, 

Bu temizlemiş, 

Bu yemiş, 

Bu da hani bana hani bana demiş” 

BANYO YAPMAKLA İLGİLİ SORUN MU VAR? (88-89) 

Bebeğiniz yıkanmaktan nefret ediyorsa yapabilecekleriniz: 

1-Suyun çok sıcak ya da çok soğuk olmadığından emin olun. Sıcaklığı ellerinizden daha hassas olan 
dirseğinizle test edin. 
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2- Yöntemlerinizi değiştirin. Bebeği farklı bir yerde, farklı biçimde, belki de günün farklı bir saatinde 
yıkamayı deneyin. Hatta bebeğe banyo yaptıracak kişiyi değiştirmeyi dahi deneyebilirsiniz. Örneğin bu 
görevi annesi yerine siz üstlenebilirsiniz! 

3-Yıkanmayı eğlenceli hale getirin. Banyo oyuncakları kullanın. Bebeğin suyla oynamasına izin verin. 

4-Eğer ki sorun şampuansa, bu aşamayı tamamen atlayabilirsiniz. Bebeğin başını yumuşak sabunlu bir 
bezle silmek yeterlidir. Bu sırada bebeğin gözüne sabun kaçmamasına dikkat edin. 

5- Banyoyu hızlıca halledin. Fakat bunu yaparken bebeğinizin güvende olmasına dikkat edin, aceleyle 
bebeğin elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin. 

6- Bunların hiç biri işe yaramazsa, banyo yapma aralıklarını mümkün oldukça uzatın. Bebekler zaten o 
kadar çabuk kirlenmezler. Bebeğin vücudunu ıslak bezle silin ve birkaç gün sonra yeniden deneyin. Bu 
sırada bebeğin yıkanmakla ilgili korkuları geçmiş olabilir.  

GİYİNİRKEN OYNAYABİLECEĞİNİZ OYUNLAR (90) 

Bebeğinizi yıkarken de, üzerini giydirirken de ona şarkılar söyleyip oyunlar oynamaya gayret edin. Bu 
oyunların bebeğinizin ilgi alanlarına ve olgunluk düzeyine göre olmasına dikkat edin. İşte bazı 
tavsiyeler: 

Alabilir miyim? 

Bebeğiniz nesneleri tutmayı öğrendiğinden, üzerine giydireceğiniz giysi parçasını eline verin. Hazır 
olduğunuzda  “Alabilir miyim?” diye sorup kıyafeti üzerine giydirmek üzere geri isteyin, bunu alırken 
bir sonra giydireceğiniz kıyafet parçasını gene bebeğinizin eline vermeyi unutmayın.   

BEBEK KIYAFETLERİ (91) 

Bebeğiniz büyüdükçe kıyafetleri de küçük gelmeye başlar.  Örneğin ayaktan kapalı pijamalar artık 
üzerine olmayabilir. Bu durumda ayak kısmını keserseniz pijamaları bir süre daha giydirebilirsiniz. Aksi 
takdirde küçülen kıyafetleri ya bir sonraki bebeğe saklamak ya da ihtiyacı olan birilerine vermek üzere 
ortadan kaldırın. Aynı zamanda siz de çocukları olan tanıdıklarınızdan kullanılmış bebek giysileri 
ödünç alabilirsiniz.   

BEBEKLER ŞU ANDA NELERİ DUYABİLİRLER? (92) 

Ses Oyunu 

Bebekler bu yaşlarda köpek havlaması, telefon çalması, elektrikli süpürge gibi duydukları seslere 
doğru dönmeyi öğrenmektedirler. Bebeğinize sesin geldiği tarafa doğru dönmeyi ve sesin nerden 
geldiğini bulmayı öğretmek isterseniz, basit bir oyun oynayabilirsiniz. Bebeğinizin baktığı tarafın ters 
istikametinde elinizde tuttuğunuz bir zili çalın ya da çıngırağı sallayın. Sese doğru başını çevirdiğinde 
“Zili buldun, aferin sana!” diyerek coşkulu bir biçimde tezahürat yapın. Bu aynı zamanda bebekle 
oynamaları için daha büyük yaştaki abla ya da ağabeylere de öğretebileceğiniz bir oyundur.  

Bu yaşlarda isimleriyle hitap ettiğinizde bebekler sesinizi tanır ve size doğru dönerler ve göz teması 
kurmaya çalışırlar. Buna karşılık verip onunla konuşmaya başlarsanız bu hoşlarına gidecektir- bu tip 
sesli uyaranlar bebekler için çok keyiflidir ve onlar kendi agularıyla size cevap vermeye çalışacaklardır. 
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BEBEKLER ŞU ANDA NELERİ GÖREBİLİR? (93) 

Daha küçükken bebeklerin periferik (çevresel) görüşleri yoktu. Artık var. Ayrıca küçük nesneleri çok iyi 
göremiyorlardı, artık görebiliyorlar. Yavaş yavaş etrafa dökülen yemek kırıntılarını dahi fark edip 
toplamaya çalışabilirler. Seyretmekten en çok hoşlandıkları şey kendi elleri ve diğer insanlardır. 

Nesne Kalıcılığı 

Bebekler artık yavaş yavaş görüş alanlarından çıkan nesneleri aramaya başlarlar. Çıngıraklarını 
düşürünce yere bakarlar. Ellerindeki oyuncağı aldığınızda, nereye koyduğunuzu merak edip 
etraflarına bakarlar. Şu anda öğrendikleri şey etraflarında gördükleri nesnelerin sürekliliği ve kalıcılığı, 
yani sırf onlar artık göremiyor diye bir nesnenin yok olmadığıdır.  Bu bebekler için çok önemli bir 
entellektüel aşamadır, ve bir anda gerçekleşmez. Bu süreci oynayacağınız bazı oyunlarla 
hızlandırabilirsiniz. 

“Cee!” Oyunu 

“Cee!” oyunu bebeklere ellerinizle yüzünüzü kapadığınızda, yani bebek artık yüzünüzü göremediğinde 
dahi ortadan kaybolmadığınızı öğretir. Bu, pek çok bebek için aylar boyunca en favori oyunları olarak 
kalabilir çünkü oldukça zorlayıcı yeni bir düşünceyi öğretmeye çalışmaktadır.  Aynı zamanda oyunun 
kendisi de-sizi taklit ederek elleriyle yüzlerini kapayıp aniden açmak- bebeklerin çok hoşuna gider. 

 HEYECAN VERİCİ AMA AYNI ZAMANDA DAHA TEHLİKELİ BİR DÜNYA (94) 

Artık nesneleri daha kolayca kavrayıp ellerinde tutabildikleri için bebekler çevreleri üzerinde daha 
fazla kontrol sahibi olduklarını hisseder ve bunun tadını çıkarırlar. Bu yaşlarda yapmayı en çok 
sevdikleri şey yerde gördükleri her nesneyi ellerine alıp ağızlarına götürmektir. Bunu hem gördükleri 
şeyin tadına bakarak tanımak, hem de ağrıyan diş etlerini kaşımak amacıyla yaparlar. Bu aktivite 
dünyayı bebekler için hem daha ilginç, hem de çok daha tehlikeli bir yer haline getirir. Bu yüzden 
etrafta bebeğiniz için tehlike oluşturabilecek tüm objeleri ortadan kaldırın. Aynı zamanda güvenli ev 
eşyalarını keşfetmesi için bebeğinize vermekten kaçınmayın. 

Bebeğinize iç rahatlığıyla  verebileceğiniz şeyler: 

Çıngıraklar 

Diş kaşıyıcılar 

Simit (dişlerini kaşıması için bunu bebeğinize buzlukta dondurduktan sonra vermeyi deneyin) 

Diş kaşıma bisküvileri 

Bebeğiniz için tehlikeli olabilecek nesneler: 

Bilyeler 

Bozuk paralar 

Çok küçük oyuncaklar 

Düğmeler 
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Çakıl taşları 

Fındık fıstık 

Ölü böcekler 

Haplar 

Naftalin 

Balonlar 

 

Bebeğin ağzına alıp boğulmasına ya da zehirlenmesine sebep olabilecek nesnelerle ilgili gözünüzü her 
zaman açık tutun ve her an tetikte olun. Bebeğinizin boğulma ya da zehirlenme tehlikesi geçirmesi 
ihtimaline karşı acil yapmanız gereken şeylerle ilgili pediatristinizden mutlaka bilgi alın. Acil durum 
prosedürlerini muhakkak önceden bilin. Eğer çevrenizde verilen bebeklerle ilgili bir acil durum kursu 
varsa, buna da devam edebilirsiniz.  

 

UZANMA VE YAKALAMA İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER (95) 

Bebekler artık bir şeyleri tutmanın ne kadar eğlenceli olabildiğini fark ettiklerinden, giderek daha fazla 
şeye uzanıp yakalamak isterler.  Bu istek, etraflarına göz atıp saç, küpe, kaşık, mücevher gibi 
ulaşabildikleri her şeye uzanıp kavramalarına yol açar. Bu davranış sizin için, eğer sebeplerini anlayıp 
bazı çözümler bulmazsanız, oldukça can sıkıcı hale gelebilir. Bu çözümlerden biri bebeğinizin 
sakalınıza yapışmasına alışmak, ya da ona elinde tutacağı başka bir şey bulmak olabilir.  

Uzanıp kavrama oyunu 

Herhangi bir nesneyi bebeğinizin önünde tutun. Bebeğiniz uzanıp bunu almaya çalışırken nesneyi 
hafifçe geri çekin. Bebeğiniz ileri doğru atılıp nesneye uzanmaktan keyif aldığı müddetçe buna devam 
edin. Sonunda elinizde tuttuğunuz nesneyi kavramasına izin vererek bebeğinizi ödüllendirin. Bu 
oyunu oynarken bebeğinizle konuşun, şarkı söyleyin, hatta istediğiniz kadar komiklikler yapın.  

İKİ ÖNEMLİ KEŞİF (96) 

Bebekleri ellerinin neler başarabildiğini keşfederken seyretmek oldukça zevklidir. Bebeğinize bu 
becerileri doğrudan öğretemezsiniz, fakat etrafında eline alıp şekillendirebileceği ve oynayabileceği 
objeler olmasını sağlayarak doğal bir şekilde bu yetileri kazanmasına yardımcı olabilirsiniz 

# Objeleri elimizde evirip çevirmek  

Her yüzünde farklı resimler ve harfler bulunan plastik bloklar ya da küpler bebekler için oynaması ve 
ellerinde evirip çevirmesi ilginç objelerdir, çünkü bunları çevirdikçe her yüzeydeki şekil de 
değişmektedir.  

# 2 Bezelye ve havuçları elimizle yakalamak (97) 
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Bebekler parmaklarını adeta bir cımbız gibi kullanarak nesneleri tutabileceklerini keşfetmeye de 
bayılırlar. Bu yaştaki bir bebeği hem besleyip hem de onunla oyun oynamanın yollarından biri 
bebeğin önüne bir tabağın içinde eliyle kolaylıkla yakalayıp yiyebileceği dilimlenmiş muz, pişmiş ve 
dilimlenmiş havuç, bezelye ya da makarna gibi yiyecekler koymaktır. Bunun için bebeğin önüne bir 
önlük bağlayın ve bu oyunun oldukça dağınıklığa ve hem bebeğin hem de ortalığın pislenmesine yol 
açabileceğini unutmayın.  Ve lütfen dikkatli olun, çünkü bebekler parmaklarını kendileri için çok da 
güvenli olmayan şeyleri yerden alıp ağızlarına götürmek için de kullanabilirler.  

BEBEKLERİN İLK DÖRT DİŞİ (98) 

Bebekler genellikle ilk dişlerini 6 ila 9 ay arasında çıkarırlar. Bununla birlikte ufak tefek farklılıklar da 
olacaktır, kimi bebek ilk dişini dört aylıkken çıkarırken bazıları nerdeyse on iki aylık olana kadar diş 
çıkarmayabilir. Fakat genellikle bir yaşına gelmiş bebeklerin pek çoğunun dört ila sekiz arasında dişi 
vardır.  

İlk çıkanlar genellikle iki alt ön diştir, bunları iki üst ön diş takip eder.  Sonrasında üstte iki diş ve altta 
iki diş daha patlak verir. Bu ilk çıkan dişler biraz yamuk olabilir, bu sizi endişelendirmesin. Dişler tam 
olarak çıktığında doğal dudak kasları ve dil bunların doğru şekillenmesine yardım edecektir.  
Erkeklerin dişleri kızlarınkinden bir parça daha erken çıkar. 

DİŞ ÇIKARMAYLA İLGİLİ SORUNLAR (99) 

Diş çıkarma her zaman o kadar sancılı değildir, ve fakat eğer ki acılıysa, bebekler ağızlarına sokup 
çiğneyebilecekleri ya da ısırabilecekleri ve dişlerini kaşıyabilecekleri bir şeyler olmasından hoşlanırlar. 
Ayrıca temiz bir beze sarılmış bir buz parçası ya da dondurulmuş bir parça havuç gibi soğuk şeyler de 
acılarını dindirmeye yardım eder. Havucun bebeğinizin küçük parçalar ısırıp da boğulma tehlikesi 
geçiremeyeceği kadar sert ve büyük olmasına dikkat edin. Bazı bebekler parmaklarınızla acıyan diş 
etlerini ovuşturmanızdan da hoşlanır. Eğer ki bebeğiniz diş çıkarırken çok fazla sancı çekiyorsa, 
pediatristinize başvurmaktan çekinmeyin.  

DÜRTÜKLEYİP KURCALAMANIN VERDİĞİ ZEVK VE TEHLİKELER (100) 

Bu yaştaki bebekler bir şeyleri parmaklarıyla dürtükleyip kurcalamayı çok sever.  Bebekler hem bir 
şeyleri dürtüklemekten, hem de bunu yaparken neler olacağını gözlemlemekten hoşlanır. Örneğin 
bazı şeylere parmaklarını sokmak çok sıkıcıdır çünkü hiçbir şey olmaz, fakat bazı şeyleri dürtüklemek 
ise müthiş eğlencelidir. 

Dürtüklemesi  eğlenceli olan şeyler 

Yemek 

Nemli bir bez 

Islak bir sünger 

Bir fasulye torbası 

Bebeğinize dürtüklemesi için verdiğiniz şeylerin güvenli olmasına dikkat edin, çünkü eninde sonunda 
bunları alıp ağzına götürmek isteyecektir. 
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Dürtükleyip tırnaklamak 

Bebeklerin her türlü deliğe girebilecek küçücük parmakları vardır. Örneğin parmaklarını yerdeki 
karoların yıpranmış deliklerine sokup buraları tırmıklamaya bayılırlar. Eğer buralarda sıkışıp kalmış 
pislik parçaları varsa, bunları muhakkak bulup elleriyle kavrayacak, havaya kaldırıp hayranlıkla şöyle 
bir bakacak ve sonra da ağızlarına atacaklardır. Bu hikayenin ana fikri şudur: çocuğunuza dikkat edin. 
Yerde öylece sürünürken neler karıştırdığından emin olmak için gözünüz her an üzerinde olsun. 

Elektrik prizlerini karıştırmak 

Yerde emekleyen bebekler duvarda fiş çıkışlarının olduğu yere doğru gidip oradaki küçük delikleri fark 
edebilir ve parmaklarını ya da ellerindeki herhangi bir objeyi bu deliklere sokmaya kalkıp elektriğe 
kapılabilirler. Bunu önlemek için bebeğin erişebileceği bütün fiş çıkışlarını artık bebe malzemeleri ya 
da ev eşyaları satan pek çok mağazada kolaylıkla bulunan güvenlik tıkaçlarıyla kapattığınızdan emin 
olun. 

BENİ DÜRTÜKLEMEYE BiR SON VER! (101) 

Eğer bebeğiniz dürtüklemekten hoşlanıyorsa, bu konuda gözlerinize dikkat edin. Aynı zamanda başka 
çocuklarınız varsa onlara da gözlerini bebekten korumalar gerektiğini öğretin. Bebek onları 
dürtüklediğinde küçük ağabey ya da ablalar çok öfkelenebilir. Onlara bebeğin sadece parmaklarıyla 
neler yapabileceğini keşfetmeye çalıştığını ve aslında zarar vermek gibi bir amacı olmadığını anlatın. 
Bebek onları dürtüklemeye kalkarsa eline dürtebileceği başka bir şey vermelerini ve “Beni 
dürtemezsin ama bunu dürtebilirsin” demelerini öğütleyebilirsiniz.  

NESNELERİ SIKMAK (102) 

Bu yaştaki bebekler aynı zamanda elleriyle nesneleri sıkmayı da öğrenirler. Bunun için en uygun 
oyuncaklar sıktığınız zaman ses çıkaran ya da bir hareket yapanlardır. Sıkınca cıyaklayan ya da 
möö’leyen yumuşak plastik hayvanlar bu konuda genellikle bebeklerin favorisidir. Bunların da 
bebeğin ağzına sokabileceği kadar temiz olduğundan emin olun. 

NESNELERİ SALLAMAK (103) 

Çıngıraklar bu yaştaki bebekler için hala ilginç oyuncaklardır. Genellikle ucuz da olduklarından, 
bebeğinizin ilgisini canlı tutmak için periyodik olarak yenilerini alabilirsiniz. Ayrıca kendiniz de evde 
salladıkça ses çıkaran oyuncaklar yapabilirsiniz. 

Evde yapılabilecek müthiş çıngıraklar 

• Teneke bir kutunun içine ufak bir metal çan yerleştirin. Bebeğinizin kutunun kapağını 
açamayacağından emin olun. 

• Metal bir kurabiye kutusunun içine ufak çakıl taşları koyun. Bebeğin kutunun kapağını 
açamayacağından emin olmak için etrafını bantlayabilirsiniz. Daha sonra, bebek büyüdükçe, 
kutunun içine farklı farklı şeyler koyma oyunu oynayabilirsiniz.  Muhtemelen o zaman artık 
kapağı bantlamanız da gerekmeyecektir, fakat şu anda bantladığınızdan emin olun. 
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• İçi gözüken şeffaf küçük plastik bir kutunun içine birkaç düğme koyun. Gene kutunun 
kapağının bebeğin açamayacağı sıkılıkta olduğundan emin olun.  Şeffaf kutular bebekler için 
çok idealdir çünkü kutunun içindekileri görebilir ve kutuyu sallamalarıyla çıkan ses arasında 
bağ kurabilirler. 

İKİ ELLERİNİ YAN YANA GETİRİP BİRLEŞTİRMEK (104) 

Ellerini yan yana getirip birleştirmek bebeklerin altı ila dokuz ay arasında öğrendiği güzel bir 
numaradır. Bu konuda bebeğinize yardımcı olmak için bebeğin ellerini avuçlarınızın içine alıp hafifçe 
alkışlar gibi yapabilirsiniz. Sizin yardımınız olmadan bebeğin kendi başına ellerini birbirine vurarak 
alkışlamayı öğrenmesi biraz zaman alacaktır, bu yüzden beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. 
Sonuçları hemen anında göremeseniz dahi bebeğinizin çabalarını her zaman takdirle karşılayın. 

NESNELERİ İKİ ELLE TUTMAK (105) 

Bu yaştaki bebekler farklı el becerilerini geliştirebilmek için çok çalışırlar. Önceki sayfalarda 
gördüğümüz gibi, nesneleri dürtüklemeyi, sıkmayı ve ellerini yan yana getirmeyi öğrenirler. Şimdi 
önlerinde yeni bir sınav daha vardır: nesneleri iki elle tutmak! Bu o kadar da kolay değildir! Oldukça 
planlı bir çaba ve çalışma gerektirir. Size oyuncakla amaçsızca oynamak gibi gözüken hareketler 
aslında bebeğiniz için bütün gün ofiste çalışmakla harcanan çabayla eşdeğerdedir.  

YARDIMLA BAŞI DİK POZİSYONDA OTURMAK (107) 

Altı aylık bebeklerin büyük bir kısmı yardımsız kendi başlarına oturmaya çalışır fakat bunda genellikle  
başarısız olurlar. Dokuz aylık bebeklerin büyük bölümü ise artık rahatlıkla kendi başlarına oturabilirler. 
Bebeğinizi kucağınıza, ya da yerde yumuşak bir halının üstüne oturtup ona arkadan destek vererek 
oturmasını öğrenmede yardımcı olabilirsiniz. Yerdeyken güvenli olması için bebeğinizin etrafına 
mutlaka yumuşak yastıklar koyun. Başlangıçta bebeğiniz sadece bir ya da iki dakika kendi başına 
oturur pozisyonda durabilecektir. Fakat merak etmeyin, zamanla bu süre uzayacaktır. Kendi başına 
oturamayan bir bebeği asla yerde yalnız başına bırakmayın. Düştüğü takdirde yardım etmek ya da 
oturma egzersizinden yorulduğunda kucağınıza almak üzere sürekli bebeğinizin yanında durun. 

DAHA KUVVETLİ BACAKLAR (107) 

Bu yaştaki bebekler bacak kaslarını sırt üstü yatar vaziyetteyken havaya tekme atarak, aynı zamanda 
kucağınızda ayakta dururken bacaklarınızın üstünde zıplayarak geliştirirler.  

Bazı bebekler eşyaların kenarlarına tutunarak ayağa kalkmaya çalışırlar. Bunu yaparken adeta tek 
başlarına ayakta durup yürümeye başlayacaklarmış gibi görünseler de aslında henüz buna hazır 
değildirler. Mutlaka destek almaya ya da birine veya bir şeye tutunmaya ihtiyaç duyarlar.  O yüzden 
dengelerini kaybedip düşecekleri zaman onları tutmak üzere hep yanlarında durun. 

Dört yaşındaki bir çocuk babası “İlk çocukta gergin bir baba olmamak için kendimi eğitmem gerekti. 
Sonrası daha kolaydı. Sanırım çok fazla üstünde kuruntu yapmadan ortaya çıkabilecek terslikler ve 
tehlikeler için kendimi hazırlamayı öğrendim. Bir süre sonra çocuğunuzun güvenliğini sağlamak bir 
ebeveyn olarak kişiliğinizin doğal bir parçası haline geliyor zaten” diyor. 

ÇOK ERKEN YÜRÜMEYE BAŞLAMAK 
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Pek çok bebek yaklaşık on iki ila on dört aylık arasındayken yürümeyi öğrenirler. Fakat bir yaşından 
önce, hatta yedi-sekiz aylıkken yürüyen bebekler bile vardır.  Bu çocuklar bunu ebeveynlerinin 
üzerlerine düşmesi nedeniyle değil, kendi kendilerine başarırlar. Bu yüzden lütfen rahatlayın ve 
bebeğinizin ne zaman yürümeye başlayacağı konusunda başka ebeveynlerle rekabete girmeyin. 

NESNELERE TEKME ATMANIN ÖNEMİ (108) 

Sırt üstü yatmış bebekler tepelerinden sarkan bir şeylere ya da oyuncaklara tekme atmaya bayılırlar. 
Tekme attıkça nesnelerin hareket edip ses çıkarmasına sebep olurlar. Bu neden hala bebekler için 
önemlidir? Çünkü bu küçük deneyimler sayesinde bebekler ilerdeki gelişimleri için çok önemli olan 
kendi iradeleriyle dünyada bir şeyleri etkileyebildikleri hissinin gelişmesini sağlarlar. 

OYUN PARKI MI HAPİSHANE Mİ? (109) 

Portatif oyun parkları eğer içlerinde çok uzun süre bırakılırlarsa bebekler için birer hapishaneye 
dönüşebilir. Hatta kısa süreliğine dahi bırakılmış olsalar, tamamen uyanık bebekler bu oyun 
parklarının içinde ilgilerini çekecek ve yapacak bir şey yoksa çabucak sıkılırlar. Bununla birlikte bu 
parklar hem bebekler için bir süre vakit geçirebilecekleri bir mini-çevre, hem de ebeveynler için 
kısacık da olsa bir ara verme, gidip halletmeleri gereken küçük işleri yapma, telefon etme, tuvalete 
gitme vb olanakları sağlar. 

Oyun parkını güvenli ve eğlenceli hale getirme yolları 

Parkın içindeki oyuncakları sıklıkla değiştirin. Bu oyuncakların bebeğinizin bulunduğu yaş ve gelişim 
düzeyine ve onun ilgi alanına uygun olduklarından emin olun.  Oyun odasında serili alt örtüsünü ve 
içindeki oyuncakları sık sık temizleyin. Oyun parkının yerini de arada değiştirin ki bebeğin etrafında 
seyredebileceği farklı görüntüler olsun.  Fakat en önemlisi, bebeğinizin oyun parkı içinde çok uzun 
süre kalmasını beklemeyin. Yarım saat bebek için oldukça uzun bir süredir. Aynı zamanda, oyun 
parkının sağlam ve bebeğiniz için güvenli olduğundan emin olun.  

KARIN JİMNASTİĞİ (110) 

Bebekler bu yaşta da gelişim düzeylerine uygun ve kendiliğinden gelişen fiziksel egzersiz 
programlarına devam ederler.  Bu konuda yapmanız gereken tek şey bebeğinizi karnının üstüne yere 
bırakmaktır. Bundan sonrasını bebeğiniz uyanık vaziyette ve sağlıklıysa zaten kendisi halleder.  Eğer 
daha fazla yardımcı olmak isterseniz, siz de bebeğinizin yanında karnınızın üzerine yatıp onun yaptığı 
hareketleri tekrar edebilirsiniz. 

ŞINAVLAR (111) 

Bebekler giderek şınav çekmede daha başarılı hale gelir. Artık vücutlarının daha fazla kısmını yerden 
yukarı kaldırabilirler. Henüz gerekli kas kuvveti ve koordinasyonu gösteremeseler dahi, dizlerinin 
üstünde durup emeklemeye başlamaya ne kadar kararlı olduklarını gözlemleyebilirsiniz.  Emekleme 
arzusu içsel bir dürtüdür- bebekler harekete geçip emeklemeye başlayacak güce erişene değin 
öncesinde bu hazırlık hareketlerini kendiliklerinden tekrar tekrar yapacaklardır.  

 

SÜRÜNME VE KIVRILMA (112) 
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Bebekler emeklemeye başlamadan önce- ki bu, göbeklerini yerden kaldırmalarını gerektiren bir 
harekettir- kendilerine özgü sürünme yöntemleri geliştirirler- böylece göbeklerini yerden 
kaldırmalarına gerek kalmaz. Pek çok bebek bir yerden başka bir yere kıvrıla kıvrıla ya da kıpraşarark 
gidebilir. Daha sonra kollarıyla kendilerini ileri doğru çekip bacaklarıyla da ittirerek sürünmeye 
başlarlar. İleri geri gidebilir, ya da kendi etraflarında dönebilirler. Bu hareketlerin hepsi de çok faydalı 
egzersizlerdir. O yüzden fırsat buldukça bebeğinizi emekleme öncesi bu hareketleri yapabilmesi için 
yere bırakın. İsterseniz bebeğinizi yüreklendirmek için elinizde bir oyuncak tutarak size doğru 
sürünmesini teşvik edebilirsiniz.  

Bazı bebekler sürünmek yerine sadece oldukları yerde ileri geri sallanırlar. Eğer ki bebeğiniz hareket 
etmeden sallanıyorsa onu yalnız bırakabileceğiniz fikrine kapılmayın. Emekleme öncesi bebeğinizi asla 
gözetimsiz biçimde kendi başına bırakmayın, çünkü ne zaman harekete geçebileceğini asla önceden 
bilemezsiniz.  

AYAKTA DURMA VE YÜRÜME TEŞEBBÜSLERİ (113) 

Bu yaştaki bebekler sizin yardımınızla ayakta durmaya ya da yürümeye çalışabilirler, fakat genellikle 
bacak kasları çok uzun süre ayakta durmalarını sağlayacak kadar gelişmemiştir ve nasıl geri 
oturacaklarını da henüz bilmezler. Bu yüzden sıkı durun. Bebeğinizin bacaklarının büküldüğünü 
gördüğünüzde onu yakalamak üzere kollarınızı açın. Bebeğinizin kendi zamanlamasına saygı gösterin 
ve onu zamanından önce yürümeye zorlamayın. 

OLDUĞU YERDE DÖNMEK (114) 

Bu yaştaki bebekler kendi vücutları etrafında dönmeyi denemekten hoşlanır. Genellikle önce yüz 
üstünden sırt üstüne dönmeyi öğrenirler, sonra da tam tersini. Her nasıl yaparlarsa yapsınlar, dönmek 
bebekler için çok faydalı bir egzersizdir.  Onları alt değiştirme masasında dönme oyunları oynayarak 
teşvik edebilirsiniz. Bebeğinizin dönüp de masadan düşmemesine dikkat edin, çünkü bu kolaylıkla 
meydana gelebilir! 

YERİNDE DURMAYAN HAREKETLİ BİR BEBEĞİN ALTI NASIL DEĞİŞTİRİLİR? (115) 

Her ne kadar vücuduyla dönmek bir bebek için çok eğlenceli bir oyun olsa da, özellikle altını 
değiştirmeye çalışırken bu oyun sizin için büyük zorluk çıkartabilir. Hatta bebeğinizin bilerek canınızı 
sıkmaya çalıştığını dahi düşünebilirsiniz.  Elbette ki böyle bir şey yoktur. Bebeğiniz sadece kendi 
kendine eğlenmeye çalışmaktadır. Eğer ki bu oyun için vaktiniz yoksa bebeğinize bir oyuncak vererek 
dikkatini dağıtmaya çalışın. Böylece çok kısa süreliğine de olsa bebeğinizin altını bezleyecek kadar 
sakin kalmasını sağlamış olursunuz. Hareketli bir bebeği oyalamak için farklı oyuncak seçeneklerini el 
altında tutmak önemlidir.  Bebeğinizin artık oynamadığı eski bebek çıngırakları ya da araba 
anahtarları genellikle işinizi görecektir.  

ACI VE ÜZÜNTÜ (116) 

Bu yaştaki bebeğiniz artık pek çok hoş olmayan duyguyu da tatmış olmalı- açlık, acı, yorgunluk, korku, 
iğrenme, hafif öfke, hiddet vs. Siz ya da başkaları muhtemelen onu teskin etmek ve yatıştırmak için 
bu anlarda yanı başındaydı; fakat hepimizin bildiği üzere hayat mükemmel değildir ve ağlayan bir 
bebeği sakinleştirmek her zaman çok kolay olmayabilir. Yapabileceğiniz en iyi şey bebeğinizin 
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hayatında mutlu anların tatsız olanlardan kat kat fazla olmasını ummak ve bebeğinize hayata karşı 
umutlu fakat aynı zamanda gerçekçi bir bakış açısı sağlamaya çalışmaktır.  

 

SEVİNÇ VE COŞKU (117) 

Bu yaştaki bebekler sabah ya da öğle uykusundan sonra onları uyandırmak üzere geldiğinizde sizi 
müthiş bir sevinç ve coşkuyla karşılayabilirler. Sizi güvenilir, sevgi dolu fakat aynı zamanda da çok 
eğlenceli bir insan olarak tanımaktadırlar! Çünkü siz ona sarılıyor, şarkılar söylüyor, tezahürat yapıyor 
ve havaya kaldırıyorsunuz! Bu yüzden bebeğinizi beşiğinden kaldırmak için eğildiğinizde, onun 
gözünde dünyadaki heyecan verici insan siz olabilirsiniz! Bundan daha güzel ne olabilir ki hayatta? 
Sevdiklerinizle birlikte heyecan verici ve eğlenceli vakit geçirmek bir içgüdü değil, bebeğinizin sizden 
öğreneceği özel ve değerli bir yetenektir. 

SESLERLE KENDİNİ EĞLENDİRMEK (118) 

Bu yaştaki bebekler beşiklerinde uzanıp kendi kendilerine sesler çıkarmaktan çok hoşlanırlar. Özellikle 
sabahları birkaç dakika daha uyumaya ya da bir işi tamamlamaya ihtiyaç duyduğunuzda bebeğinizin 
yatakta bir süre kendi kendine agulamasına izin vermek iyi bir fikir olabilir. Zaten agulamaktan 
sıkıldığında bebeğiniz sizi bundan haberdar edecektir, emin olun. Bu yaşta bazı sesleri kelime gibi 
kullanmayı dahi öğrenmiş olabilirler! Siz de bir ebeveyn olarak farklı çığlıkların ne anlama geldiğini 
muhtemelen artık çözmüşsünüzdür:” Hey Dada! Buraya gel! Beni yatağımdan kaldır! Hemen şimdi!” 

 

ÇİFT YÖNLÜ AGULAMA (119) 

Bazen mutlulukla kendi kendine agulayan bir bebeğe karşılık vermek eğlenceli olabilir. Bu aynı 
zamanda bebeklere iletişim kurmayı öğretmenin etkili yollarından biridir. Onların çıkardığı sese karşı 
biz bir ses çıkarırız. Böylece tek taraflı ses çıkarma çabalarını çift yönlü bir iletişime çevirmiş oluruz, ve 
bu da oldukça hoşlarına gider. Çıkardıkları seslerin birim üzerimizde, bizim çıkardığımız seslerin de 
onların üzerinde bir etkisi olduğunu görmek keyif vericidir.  

 

İSİMLERİ ÖĞRENMEK… (120) 

Bu yaştaki bebekler sadece kendi isimleri söylendiğinde bunu fark etmekle kalmaz, başka insanları da 
giderek adlarıyla tanımaya başlarlar. Genellikle insanların bebeklerle oynadıkları ilk oyunlar arasında 
olan isim oyunları bebeklerin oldukça hoşuna gider. Bu oyunlarda büyükler bebeğe “Anne nerde? 
Kimmiş abi? Baba O muymuş?” gibi sorular sorarlar. Cevap olarak doğru kişiye bakan bebekler yüksek 
tezahüratlarla yüreklendirilir. Böylece bebek için oldukça keyifli bir dil öğrenme süreci de başlamış 
olur.  

…VE SIFATLAR (121) 

Bebeğinizle vakit geçirdiğiniz zamanlarda birlikte deneyimlediğiniz sıradan şeyler hakkında konuşun. 
Örneğin bebeğinizin elini tutup birlikte bir kediyi severken “Kedi ne kadar yumuşak” diyebilirsiniz. 
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Elbette ki bebekler henüz sıfatları kullanmayı bilmezler, fakat sizin bunları kullanmanız ilerdeki dil 
gelişimleri için faydalı olacaktır. İşte kullanabileceğiniz birkaç basit sıfat: 

Biberon sıcak 

Tüylü havlu 

Muz sarı…  

 

KONUŞMAYI ÖĞRENMEK (122) 

Bebekler sık sık uzanıp kendileriyle konuşan büyüklerin dudaklarına dokunurlar. Dudakların hareket 
ederek ses çıkarması onlar için olağanüstüdür. Bunu yaptıklarında “Evet, dudaklarımın nasıl hareket 
ettiğini hissedebilirsin. Onlar benim farklı sesler çıkarmama yararlar” diyebilirsiniz. 

Bebeğinizin dinlemesi, izlemesi ve hissetmesi için farklı sesler çıkarın. Çıkardığınız sesleri vurgulayın: 
mmmmmm, ba-ba-ba-ba, pa-pa-pa-pa,la-la-la-la vb. Bebeğiniz sizi taklit etmeye çalışabilir. 
“Bebeğinizin dudaklarına dokunup “Sen de dudaklarınla ses çıkarabilirsin” diyebilirsiniz. Bu konuşmayı 
ayna karşısında yapmak da faydalı olacaktır.  

ÖĞRETMEN SİZSİNİZ (123) 

Sevgili öğretmen baba, lütfen sıkıcı ya da gergin olmayın. Bebeğinizin çenenizi kapamanızı dileyeceği 
kadar çok konuşmayın. Dil öğrenimi doğal ve eğlenceli olmalıdır. Bebeğiniz için iyi bir öğretmen olmak 
üzere yapmanız gereken tek şey ilgili bir dinleyici, konuşmacı ve yol arkadaşı olmaktır. Bebeğinizle 
birlikte dünyayı keşfe çıkın. 

Otuzlu yaşlardaki bir baba “Oğlumla birlikte hırdavat dükkanına ya da bit pazarına gidiyorum. Fakat 
futbol maçları onun için henüz biraz fazla hareketli gibi gözüküyor. Kalabalığın gürültüsünden rahatsız 
oluyor. Sanırım ona penaltının ne olduğunu öğretmek için birkaç sene beklemem gerekecek” diyor.  

 

AĞLAMAKTAN  ÖTE (124) 

Bebekler ihtiyaçlarını ağlayarak belirtirler. Bununla birlikte, biraz daha büyük bebeklerin negatif 
duygularını belirtirkenki repertuarları artık çok daha geniştir. Kaşlarını çatabilir, homurdanabilir, 
yapmacık gülümseyebilir veya öfkelerini haykırabilirler.  Bu negatif yüz ifadeleri zaman zaman canınızı 
sıksa da, kısa bir süre önce daha küçükken keyiflerini neyin kaçırdığını anlayamamanın nasıl bundan 
daha zor olduğunu hatırlayın. Şimdi muhtemelen artık neyin yolunda gitmediğini anlayabiliyorsunuz. 
Bebeğiniz üzgün mü, korkmuş mu , karnı mı aç, canı mı yanıyor ya da sadece öfkeli mi,  artık 
biliyorsunuz. Ve sorunun ne olduğunu bilmek çözüm bulmayı biraz daha kolaylaştırır.   

TERCÜMAN SİZSİNİZ (125) 

Bebeğinizi en iyi siz tanıdığınız için, onun dış dünyayla en iyi şekilde iletişim kurmasını sağlayacak olan 
da sizsiniz. Eğer kardeşinin, bebek bakıcısının ya da yuva görevlisinin bebeğinizin iletişim kurma 
çabalarını yanlış yorumladığını fark ederseniz duruma müdahale edin.  Bebeğinizin ne söylemeye 
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çalıştığını karşı taraf için tercüme edin.  Aynı zamanda eğer ki başka birinin bebeğinizi sizden daha iyi 
anladığını düşünüyorsanız fikir sormaktan çekinmeyin. Öğrenmeye her zaman hazır olun ki daha iyi 
bir ebeveyn olabilesiniz.  Kendileri daha önce çocuk yetiştirmiş ya da mesleği profesyonel olarak 
bebeklerle ilgilenmek olan insanlar oldukça bilgili ve anlayışlı olabilirler. Eğer yardımcı olabiliyorlarsa, 
bebeğinizin davranışlarını sizin için tercüme etmelerine izin verin.   

BEBEĞİNİZİN İLK SÖZCÜKLERI (126) 

Bebeklerin söylemeyi öğrendikleri ilk kelimeler etraflarındaki insanların ve gündelik yaşamda 
hayatlarını etkileyen en önemli nesnelerin ismidir.  Sizin göreviniz bebeğinizin ilk kelimelerine 
mümkün olduğunca coşkulu biçimde karşılık vermektir. Bir bebeğin ilk defa konuşması oldukça 
heyecan verici bir deneyimdir. Bir baba “Kızımla ilgili en favori anım bana ilk kez baba dediği an. En 
sonunda ilişkimiz da-da-da olmaktan çıkıp baba-kız ilişkisine dönmüştü” diyor. 

DÜNYADA İLK SÖZCÜKLER (127) 

Tüm dünyada bebeklerin çıkardığı ilk sözcüklerin b, p ve d harflerini içermesi rastlantı değildir.  Bu 
harfleri telaffuz etmek bebekler için kolaydır. Farklı ülkelerde baba kelimesinin söylenişi aşağıdaki 
gibidir: 

İngilizce: Dada veya Daddy 

İspanyolca: Papa 

Rusça: Papa 

İtalyanca: Babbo 

Çince: Ba 

 

RİTİM (128) 

Bu yaştaki bebeklerin en çok hoşuna giden şey ritimdir. Sesler eşliğinde sallanmak, hoplatılmak ve 
zıplatılmaktan hoşlanırlar. Siz bir komşuyla konuşurken kucağınızda hoplamayı severler. Dizlerinizin 
üstüne oturup ritmik biçimde “fış fış kayıkçı” gibi şarkılar eşliğinde ileri geri sallanmaktan hoşlanırlar. 
Şarkının sonunda sanki kucağınızdan düşürecekmiş  gibi yapıp onu yakalamanız hoşlarına gider. Bu 
hareketi ilk kez yaparken yumuşak ve nazik olursanız coşkuyla yalancıktan düşme kısmını beklerler. 
Dikkat edin, düşürme hareketini en başta çok ani ve beklenmedik biçimde yaparsanız bebeğiniz bu 
hareketten korkup ağlayabilir.  

Fış fış kayıkçı, 

Kayıkçının küreği, 

Akşama fincan böreği, 

Kedi eti yerse, 

Annem beni döverse, 
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Babam beni severse 

Hop (yalancıktan kucağınızdan düşürür gibi yapın) 

 

 …VE MÜZİK (129) 

Bebekler kendilerine şarkı söylenmesine bayılırlar. Bu yüzden ona şarkılar söyleyerek hem kendinizi 
hem de bebeğinizi biraz eğlendirin. Eğer şarkı söylemekten hoşlanmıyorsanız ona en favori 
şarkılarınızı, ya da çocuk şarkıları ve ninnileri bir albümden çalabilirsiniz. Örneğin arabada birlikte 
müzik dinlemek hem bebeğinize hem de size yeni şarkılar öğrenme şansı verecektir. Bebeğiniz henüz 
pek anlamıyormuş gibi görünse de, çalan bütün şarkıları sünger gibi özümsemektedir. 

POZİTİF ŞARTLANDIRMA (130) 

Bebeğinizin yaptığı ya da söylediği bir şey hoşunuza gittiğinde memnuniyetinizi gösterin. Bebeğiniz 
sizi memnun etmek istediğinden muhtemelen aynı hareketi tekrar edecektir. Böyle pozitif 
şartlandırmalar bebeğiniz için kuvvetli ve özendirici teşviklerdir. 

HAYIR KELİMESİNİN ANLAMINI ÖĞRENMEK (131) 

Bebeğinizin yaptığı bir hareket hoşunuza gitmediği zaman (kardeşine vurmak veya ocaktaki sıcak 
tavaya uzanmak gibi) hoşnutsuzluğunuzu kararlı ve kesin bir biçimde “Hayır!”, “Vurmak yok!” veya 
“Sıcak!” diyerek ve bebeği o ortamdan uzaklaştırarak gösterin. Aşırıya kaçmayın, negatif 
koşullandırma sesinizi yükseltmenizi ya da şiddet göstermenizi gerektirmez. Sakın bebeğinize el 
kaldırmayın. Bebeğinize vurmak ona fiziksel olarak zarar verebileceği gibi, aynı zamanda aranızda inşa 
edilmiş güven duygusunun da yıkılmasına neden olur. Bebeğiniz yaklaşık 9 aylıkken ona basit 
sözcüklerle neden bazı davranışların yanlış olduğunu açıklamaya başlayabilirsiniz. Bunun öncesinde 
sadece açık ve keskin bir sesle “Hayır!” deyin ve bunu kararlı davranışlarla destekleyin. 

AYNALARIN KARŞI KONULMAZ CAZİBESİ (132) 

Bebekler hareket ettiğinde aynadaki akisleri de onlarla birlikte hareket ettiğinden, yani bebeğe bir 
tepki verdiğinden aynalar bebekler için muhteşem oyun arkadaşlarıdır. Aynadaki akislerine bakmak 
bebekler için oldukça merak uyandırıcıdır ve sadece kendilerini aynada seyrederek pek çok şey 
öğrenebilirler. Bebek beşiklerinin üzerine asmak için ufak ve güvenli oyuncaklar aynalar 
bulunmaktadır. Aynı zamanda çıngırak gibi bazı oyuncakların üstünde aynadan oluşan bölümler de 
vardır.  

Bebeğinizle aynaya bakmak 

Bebeğinizle birlikte aynaya bakarken aynada gördükleriniz hakkında konuşun. Vücudunuzun farklı 
uzuvları, kıyafetleriniz, farklı duygu durumlarınız aynaya bakarken hakkında konuşabileceğiniz 
konulardan bazılarıdır. Bazen yetişkinler bebeklere ağlarken aynaya bakıp ne kadar çirkin olduklarını 
görmelerini söylerler. Bu hiç de sağlıklı bir yaklaşım değildir çünkü ağlamak bebeklerin doğal 
kendilerini ifade yollarından biridir ve bundan utanmamaları gerekir. Bununla birlikte, üzgün olan bir 
bebekle ayna karşısına geçip “Bazen hepimiz üzgün hissedebiliriz, ama bu zamanla geçecek ve 
kendimizi daha iyi hissedeceğiz” diyebilirsiniz.  
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YABANCILARDAN KORKMAK (133) 

Bebekler sizinle ve hayatlarındaki diğer insanlarla daha fazla ilişki kurdukça, tanıdıkları insanlarla 
yabancıları ayırt etmeye başlarlar. Bazı bebekler için bu durum önemli değildir, bir yabancının 
kollarına da tanıdıkları bir insanın kollarına atıldıkları heyecanla gidebilirler. Bazı bebeklerse yabancı 
kimse ne kadar sevecen ve sempatik olursa olsun, korku ve endişe gösterebilir. Bu durum, yeni bir 
bebek bakıcısı ya da seyrek olarak ziyaretinize gelen bir akraba bebeği kucağına almak istediğinde 
sıkıntı yaratabilir. 

 Bu soruna bebeğinizin bakış açısından yaklaşmaya çalışın. Bebeğinizle birlikte yabancının yanına 
oturun. Bu kişinin eline bir oyuncak verin ve normal bir biçimde sohbet etmeye başlayın. Er ya da geç 
bebeğiniz oyuncağa ilgi gösterecek ve bu da karşısındaki yabancıyla iletişime geçmesini sağlayacaktır. 
Bu tür aktivitelerle, eğer çok ısrarcı olmaz ve durumu doğal gelişimine bırakırsanız, buzlar eriyecek ve 
karşısındaki yabancı bir süre sonra bebeğinizin arkadaşı olacaktır. Eğer bebeğiniz yabancılardan 
korkuyorsa ve yeni bir bebek bakıcısı tutacaksanız, bakıcının bebeğin korkusu geçene kadar düzenli 
olarak sizi ziyaret etmesini ve bebekle vakit geçirmesini sağlayın.   

 

BEBEKLER VE SABIR (134) 

Sabır, çocukların zor kazandıkları, bütün çocukluktan ergenlik dönemine kadar aşama aşama 
geliştirdikleri bir özelliktir. Bebeklerin doğuştan pek sabırlı oldukları söylenemez, ama olgunlaştıkça 
bu özelliği geliştirmeye başlarlar. Bebeğinizin sabrını yitirmesine engel olmak için yapabileceğiniz bazı 
akıllıca şeyler vardır.  Öncelikle, sabır en güçlü özelliklerinden biri olmadığından, çok fazla sabırlı 
olmasını gerektirecek durumlar yaratmaktan kaçınarak işe başlayabilirsiniz. 

Atıştırmalıklar açlık nöbetlerini engeller 

Yemekten önce çok acıkıp mızmızlanmasını engellemek için bebeğinizin eline bir bisküvit ya da muz 
parçası tutuşturabilirsiniz. 

Oyuncağı geri alma sorununa çözüm 

Bebekler zamanla ellerine aldıkları oyuncakları bırakmayı ya da yere atmayı öğrenirler. Bu, onlar için 
pratik etmesi eğlenceli, karmaşık bir beceridir. Tek sorun, yere attıkları oyuncak bir yetişkin 
tarafından yeniden ellerine verilmezse bebeklerin öfkelenmesidir. Ailedeki diğer kardeşi, ya da 
büyükanne ve büyükbabaları bunu yapmakla görevlendirebilirsiniz. Bazı büyükanne ve büyükbabalar 
bu konuda müthiş bir sabır sergileyebilir.  Ya da oyuncakları oturduğu mama sandalyesine veya 
beşiğine bağlayabilirsiniz, böylece bebek oyuncağı iple çekip geri alabilir. Fakat ipin güvenli 
olduğundan ve bebeğin ipe dolanıp kendini boğmayacağından emin olun. 

BABALAR VE SABIR (135) 

Babalar, anneler, bebek bakıcıları vs. bu kişilerin hepsi zaman zaman bebeğe karşı sabırlarını 
yitirebilirler. Çocuk bakan herkes  bazen müthiş can sıkıntısı ya da sinir bozukluğu yaşayabilir. 
Öfkenize hakim olamayacağınızı hissettiğiniz anlarda kendinizi sakin kalmak üzere telkin edin. Eğer 
yanınızda başka bir yetişkin varsa, bir süre için bebeği ona havale edin. Eşiniz kontrolünü kaybetmek 
üzereyse, bebeği alıp bir süre ilgilenerek eşinizin sakinleşmesine yardımcı olun. Dünyadaki bütün 
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ebeveynlerin zaman zaman sevimli fakat müthiş sinir bozucu olabilen çocukları hakkında aynı 
duyguları  az ya da çok muhakkak hissetmiş olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Öfkelenmek yanlış 
değildir, fakat bu öfkeyle çocuğunuzun canını yakmak yanlıştır. Eğer mümkünse, meseleye esprili bir 
biçimde yaklaşarak biraz perspektif geliştirmeye çalışın.  İki ayrı baba tarafından anlatılmış aşağıdaki 
hikayeler gerçektir. Onlar yaşadıkları aksiliklere gülmeyi öğrenmişler, siz de bunu yapabilirsiniz. 

 

“Kızım mama sandalyesinin her yanını ve yüzünü korkunç bir biçimde muza bulamıştı. Her yer 
karmakarışık ve pislik içinde gözüküyordu. O sırada sanki bilinmeyen bir güç beni kontrolü altına aldı 
ve ben de elime muzu alıp bütün yüzümü muza buladım ve ona ‘Bak işte hoşuna gitti mi?’ diye 
bağırmaya başladım. Kızım kahkahalar attı. Birkaç saniye sonra onunla birlikte ben de katıla katıla 
gülüyordum.” 

“Oğlumu beslemiş, altını değiştirmiş, gazını çıkartmış, ayağımda sallamıştım. Gene de hala ağlamaya 
devam ediyordu. Bildiğim bütün ninnileri söyledim fakat hiç biri işe yaramadı. Öylesine yorulmuştum 
ki artık bir an bile bebekle ilgilenmeye dayanamayacaktım. Beşiğine yatırır yatırmaz ulumaya başladı. 
Aniden beşiğin demirlerine iki elimle yapıştım ve sallamaya başladım. Ne oldu tahmin edin? Bebek 
ağlamayı kesti. Beşiği aynı şiddette sallamaya devam ettim ve bebek uykuya daldı. Gözlerime 
inanamadım. Bu düzenli sallantıdan hoşlanmış olmalı.” 

 

BÖLÜM 4: 9-12 AY (136) 

Bir baba, “Büyürken hep ebeveynlerim tarafından çok fazla eleştirildim, ve bundan hiçbir zaman 
hoşlanmadım. Bu yüzden kızımı asla yargılamayacağıma dair kendi kendime söz verdim. Onun için 
yapabileceğim en iyi şeyin onu olduğu gibi kabul etmek, yeteneklerine ve kişisel karakterine saygı 
göstermek olduğuna inanıyorum. Bu onunla ilgili beklentilerim olmadığı anlamına gelmiyor elbette. 
Sadece, beklentilerimin mantıklı ve olumlu olduğunu ve kızımın bana göre kendine daha güvenli 
yetişmesine yardım edeceğini umuyorum.” 

Bu bölüm 9-12 aylık bebeklerin gelişimi hakkında genel ilkeler sunacak.  Bu ilkelere uysa da uymasa 
da, çocuğunuzun kendine özgü gelişimini takdir edin. Esnek olun. Göreviniz yargılayıcı değil, 
bebeğinizin düzgün gelişimine katkıda bulunacak teşvik, koşulsuz kabul ve sevgi dolu bir ortam 
yaratmaktır.  Bebeğiniz sahip olduğunuz bir eşya ya da üstüne istediğini yazabileceğiniz boş bir sayfa 
değil, bir bireydir. Bebeğinizin tamamıyla kendine özgü bir kişiliği vardır, ve önümüzdeki birkaç ay 
onun nasıl geliştiğini gözlemleyeceksiniz. 

Eğer kendinizi uzaklaşmış hissediyorsanız, halen geç kalmış değilsiniz 

Ne yazık ki her baba yukarıdaki baba kadar anlayışlı değil. Bazı babalar bebek dokuz aylık olana kadar 
ebeveynlik rolünden o kadar uzak kalmış olabilirler ki gözetmen ya da denetleyici olmak dışında nasıl 
baba olunacağı hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Eğer sizin de başınıza gelen buysa, kendinizi 
çocuğunuzun etrafında gergin ya da çekingen hissediyorsanız,  sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hala 
çok geç kalmış sayılmazsınız. Değişebilirsiniz. Öncelikle kendinizi düşünmekten vaz geçin ve 
çocuğunuza odaklanın. İkincisi, aşağıdaki sayfaları dikkatlice okuyun. Bu yaşlardaki bebeklerin neleri 
yapabileceğini öğreneceksiniz. Bu aylar bebeklerin hem en sevimli oldukları, hem de şaşırtıcı şeyler 
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yapabildikleri aylardır. İlgi alanlarını ve temel gelişim amaç ve ihtiyaçlarını anlarsanız, onlarla vakit 
geçirmek hem daha kolay, hem de daha eğlenceli olacaktır.  

Fakat en önemlisi, eğer bebeğinize karşı yabancılaştıysanız, sakın pes etmeyin. Evinizde yaşamaya 
yeni başlamış bir insan olduğunuzu düşünün ve bebeğinizle yepyeni bir ilişki başlatın. Mucize 
beklemeyin. Her ilişki gibi bunun da gelişmesi zaman alacaktır. Yavaş yavaş, gün be gün, bebeğinizin 
kalbini kazanacaksınız. 

BARDAKTAN SU İÇMEK (138) 

Bebekler için bardağı nasıl tutacaklarını öğrenmek önemli bir zorluktur. Genellikle başka çocukların 
bardağı nasıl tuttuğunu gözlemleyip, bu aktiviteye merak duymakla başlarlar. Daha sonra, başkasının 
tuttuğu bardağı elleriyle destekleyerek devam ederler. Ve eninde sonunda, bardağı kendileri yardım 
almadan iki elleriyle tutmak isterler. 

Sonuçlar biraz dağınıklığa ve etrafın kirlenmesine sebep olabilir, fakat her zaman bununla baş 
etmenin yolları vardır. Bardağın altına bir bez veya peçete tutun.  Kapağı ve ağızlığı olan bir bebek 
bardağı kullanın. Normal bir bardak kullanıyorsanız, içinde çok az su bulunmasına dikkat edin. Bazı 
bardakların bebeklerin kolayca kavramasını sağlayan yanlarda iki sapı vardır. Bazı bardakların bebek 
elinden bıraktığında devrilmesini engellemek için tabanı daha ağır yapılmıştır. 

Bebeğiniz bardaktan su içmeyi henüz beceremiyorsa endişelenmeyin. Bazı bebekler bir buçuk yaşına 
gelene dek bunu yapamayabilirler. Bazıları ise memeyi ve biberonu o kadar çok severler ki, ancak çok 
daha sonra ve kendileri buna bilinçli olarak karar verdiklerinde bardaktan su içmeye başlarlar. 

MEME, BİBERON, BARDAK- ŞU ANDA HANGİSİ DAHA İYİ? (139) 

Hiç biri diğerinden daha iyi değildir. Bebeklerin ille de bu yaşta bardaktan su içmeyi öğrenmesi şart 
değildir. Halen meme emiyor ya da biberonla besleniyor olabilirler, ki bu sorun değildir- bardaktan 
içmeyi daha sonra öğrenebilirler. Fakat pek çok bebek bir yaşına vardıklarında artık bardaktan içmeyi 
öğrenmiştir, bazıları memeden bardağa geçişi arada biberon dahi kullanmadan yapabilir. Biberona 
göre bardağın avantajı temizliğinin çok daha kolay olması ve bebeğe büyümüşlük hissi vermesidir.  

BESLENME (140) 

Daha fazla atıştırmalık 

Bebeğinizin beslenme rejimine daha fazla atıştırmalık ekledikçe, bunların besin değerinin yüksek, 
çiğnemesi ve yerden alması kolay besinler olduğundan emin olun. Bebeğin nefes borusuna kaçıp 
boğulmasına sebep olabilecek kuru üzüm, patlamış mısır, fındık fıstık ya da şekerleme gibi ufak ve 
sert yiyeceklerden kesinlikle uzak durun. 

En popüler atıştırmalıklar 

Dilimlenmiş muz veya şeftali 

İkiye bölünmüş çilek veya böğürtlen (bebeğin bunlara alerjisi olmadığından emin olun) 

Küçük avokado parçaları 
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Küçük küçük doğranmış peynir 

Bezelye, havuç, kabak, karnabahar, fasulye, ve patates gibi doğranmış ve kaynamış sebzeler 

Küçük küçük doğranmış et 

Küçük küçük doğranmış sosis (besleyici olanlarından) 

Ufak doğranmış tost parçaları 

Besleyici kurabiyeler 

Yenilebilecek büyüklükte omlet 

Ortalık mı kirlendi? 

Evet, beslenme sandalyesinde sunulan atıştırmalık yiyecekler ortalığın kirlenmesine sebep olabilir. 
Bebekler bazen önlerindeki yemeği yemek yerine elleriyle oynayıp sıkmaktan hoşlanır. Eğer ki yemeği 
bir tabağın içinde önüne koyduysanız, meraklı bebeklerin tabağı itip düşürdükleri zaman ne olacağını 
görmeye çok hevesli olduğunu fark edebilirsiniz. Yani evet ortalık kirlenebilir, o yüzden bazı insanlar 
mama sandalyesinin altına gazete kağıdı serer. İsterseniz altları vakumlu bebek yemek takımları 
kullanabilirsiniz.  Ya da bebeğinize bir defada sadece az miktarda yemek verebilirsiniz. Önlükler de 
faydalı olacaktır. Bazı önlüklerin düşen yemekleri tutmak için ön cepleri vardır. 

Kaşık maması 

Bu yaştaki bebekler için içinde yumuşak parçalar bulunan bebek mamaları genellikle daha güvenlidir. 
Yeni çıkan dişleriyle bu ufak parçaları çiğneyebilirler. Eğer bebeğiniz meraklıysa, eline ufak plastik bir 
kaşık verip kendi kendine yemeyi denemesine izin verin. 

Dudaklarını yalatacak kadar lezzetli 

Önemli bir sağlık notu: Bu yaştaki bebekler dudaklarını yalamayı öğrenirler. Zamanla bütün 
dudaklarını temizleyebilecek kadar yalayabilirler.  Ona bunu nasıl yapacağını gösterin ve sizi taklit 
etmesini seyredin.   

MAMA SANDALYESİNDE HAYAT (141) 

Bu yaştaki bebekler artık rahat rahat mama sandalyesinde dik pozisyonda oturabilirler.  Oturdukları 
yerden etraflarını gözlemleyebilir ve dünyayı farklı bir şekilde deneyimleyebilirler. Örneğin ellerindeki 
oyuncakları yere doğru bırakıp, düşmelerini ve yere konmalarını seyredip yer çekimini 
deneyimleyebilirler. Eğer bebeğinizin yere düşürdüğü şeyleri toplamaktan sıkıldıysanız birkaç 
oyuncağı bir iple sandalyeye bağlayın ki bebek bunları düştükten sonra geri kendisine doğru 
çekebilsin.  

 

Bebekler hayata mama sandalyesinden bakmayı ne kadar sevseler de, karınları tok olduğunda, veya 
bilim adamı modunda olmadıklarında sandalyede çok fazla oturmaktan hoşlanmazlar.  
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Sandalye güvenliği 

Sandalyeler aktif ve hareketli bir bebeğin kıpırdanıp da devrilmesine müsaade etmeyecek kadar 
sağlam olmalıdır. Bebeği sandalyeye bağlı tutacak bir kemer ve bebeğin yerinden oynatamayacağı bir 
tepsi bulunmalıdır. 

Bir bebeği asla mama sandalyesinde yalnız başına bırakmayın.  

DİŞLER (142) 

Bu yaşlardaki bebeklerin genellikle dört ya da altı dişi vardır ve dudakları ve dilleri çiğnemek ve 
yemekleri ağızlarında sakız haline getirmek için yeterince gelişmiştir. Halen oyuncaklarını ısırır ve 
çiğnemeye çalışırlar. Fakat bu yaşlarda diş çıkarma artık bir sorun olmaktan çıkmıştır çünkü hem eskisi 
kadar sancı yapmaz, hem de siz neyle karşı karşıya olduğunuzu daha iyi bilmektesinizdir. 

TUVALET (143) 

Tuvalet eğitimi zamanı geldi mi? Hayır, henüz değil- bazı bebeklerin bir yaşında tuvalet eğitimine 
başlamaları görülmemiş bir durum olmasa dahi. Zaten bu durumda bile eğitilenin bebekten çok 
ebeveynler olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Erken tuvalet eğitimine başlayan anne babalar, 
bebeği besledikten sonra bir lazımlığın üstüne oturtur ve bağırsak hareketlerini beklerler. Bebeğin 
bağırsak hareketleri genellikle düzenliyse bir sorun çıkmaz. Bununla birlikte, bebeklerin çoğu komutla 
tuvalete çıkmayı reddeder, hatta ilerde sırf bu erken tatsız tuvalet eğitimlerinden kaynaklanan 
psikolojik problemler ortaya çıkabilir. Pediatristlerin büyük bir bölümü tuvalet eğitimine başlamak için 
bebeğin 22 ila 30 aylık olmasını beklemenin daha doğru olduğunu savunmaktadır. Bu yüzden 
bebeğinizin altını düzenli aralıklarla değiştirmeye, ve bu değişimleri mümkün olduğunca aranızda 
oynayacağınız oyunlarla eğlenceli hale getirmeye devam edin. Kesinlikle bebeğinizi altını kirlettiği için 
utandırmayın, kendisini kötü hissettirecek negatif yorumlarda bulunmayın.  

UYKU (144) 

Bu yaştaki bebeklerin büyük bir bölümü günde 13 ila 17 saat arasında uykuya ihtiyaç duymaya devam 
eder. Hala bir sabah bir de öğle uykusuna yatarlar.  Bu ara uykuları 13-17 saatlik günlük toplam 
uykuya dahildir.  Eğer bebeğiniz huysuz ve yorgun gözüküyorsa, günlük uyku düzenini yeniden gözden 
geçirin. Daha fazla uyumaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Her akşam aynı saatte yatmak ve düzenli ara 
uykuları bebeklerin uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olur. Mümkün olduğunca ve herkesin iyiliği 
için uyku düzenine sadık kalmaya gayret edin.  Her bebek aynı sürede uykuya ihtiyaç duymaz. Eğer ne 
yaparsanız yapın bebeğiniz uykusunu alamıyor ya da düzenli uyku uyuyamıyorsa, pediyatristinize 
danışın.  

UYKUDAN ÖNCE HİKAYE SAATİ (145) 

Uykudan önceki rahatlatıcı aktiviteler, rahat bir uykuya giden yolu da açar. Bebeğiniz olgunlaştıkça, 
onun yaşına uygun yeni oyunlar ve alışkanlıklar yaratmanız gerekir. Yatmadan önce fazla hareketli ya 
da coşkulu oyunlar pek tavsiye edilmez çünkü bu, bebeğinizi aşırı uyaranlara maruz bırakarak uykuya 
dalmasını zorlaştırabilir. Uyumadan önce bebeğinize masal anlatabilir ya da hikaye kitapları 
okuyabilirsiniz. 

Uykudan önce hikaye 

52 
 



Bunlar, sizin kendi uydurduğunuz hikayeler olabilir. Bebeğinizi yatağa yatırıp üstünü örtün, ışıkları 
kapatın ya da kısın ve alçak bir sesle hikayenizi anlatmaya başlayın. Bu yaşta uykuya dalan hayvanlarla 
ilgili tekrarlarla dolu hikayeler işe yarayacaktır. Örneğin bebeğinize “Bütün kedicikler uykuya dalıyor. 
Bütün köpecikler uykuya dalıyor. Bütün ördekcikler uykuya dalıyor” gibi şeyler anlatabilirsiniz.  Bu 
hikayeyi “Bütün bebekler uykuya dalıyor” diye bitirip odadan çıkabilirsiniz. Gerçekten gerekmedikçe 
geri bebeğinizin odasına girmeyin. Bebeğinizi bu konuda eğitin- her seferinde sadece bir hikaye. Uyku 
zamanını ne kadar çekici hale getirirseniz, bebeğiniz o kadar rahat uykuya dalacaktır. Bu rutini 
değiştirmek için sizi manipule etmesine izin vermeyin. 

Uykudan önce kitap 

Eğer henüz yapmadıysanız, bu yaşlar bebeğinize kitap okumaya başlamak için çok uygundur. Açık, 
anlaşılır ve basit resimleri olan ve fazla yazı olmayan kitaplarla başlayın. Çocuk kitapları satan 
dükkanlarda her yaşa en uygun kitapları seçmek konusunda yardım alabilirsiniz.  

 BANYO ZAMANI (146) 

Bu yaştaki bebekler artık kendi başlarına oturabilirler. Bu gelişme bebeklere müthiş bir keyif verir 
çünkü artık banyo sırasında küvetteki sığ suyun içine oturup oyun oynayabilirler. Çoğu bebek suyla 
oynamayı sever. Suyu etrafa sıçratmaktan, seyretmekten, sesini dinlemekten vücutlarında akan suyu 
hissetmekten, suyu kaplara doldurup boşaltmaktan çok hoşlanırlar. Su, bebeğin hareketlerine kolayca 
tepki veren esnek bir oyuncaktır. 

Bebeğinizin güvenli bir biçimde banyo yapmasını sağlamak için küvette onunla birlikte oturun, ya da 
küvetin dışında, kol mesafesinde yere çömelin. Bebekler artık suyun içinde kendilerini başkasının 
eğlendirmesine ihtiyaç duymaz. Sadece yakınında bir yerde oturun ve eline birkaç oyuncak verin. 
Bebeğinizin yaratıcılığının tadını çıkarın. Banyo saati bebeğiniz üşümediği ve sudan keyif aldığı sürece 
devam edebilir.   

Banyo saati tehlikeli olabilir 

Artık kendi başlarına oturabilen bebekler suyun içinde hoşça vakit geçirirken bir dakikalığına da olsa 
onları yalnız bırakıp başka bir işle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fakat başlarında bir büyük olmayan 
bebekler sabun yemeye, küvetten çıkmaya kalkabilir, ya da ayakları kayabilir, hatta boğulma riski dahi 
geçirebilirler. O yüzden bebeğinizi yıkanırken kesinlikle tek başına bırakmayın. 

Banyo için uygun olabilecek mükemmel yerler 

• Küvet 

• Bebek banyosu 

• Bebek havuzu 

FAVORİ BANYO OYUNCAKLARI (147) 

Bu yaştaki bebekler küvetin kenarlarına yapışan oyuncaklarla oynamaya bayılırlar. Aynı zamanda 
plastik kaplar, yumuşak ördekler, gemiler ve su üstünde batmadan kalabilen diğer oyuncaklar da gene 
favorileri arasındadır, yalnızca bu oyuncakların su haznesinden akıp kaybolup gitmeyecek kadar 
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büyük olduklarından emin olun. Peki banyo bittikten sonra bütün bu ıslak oyuncaklarla ne 
yapacaksınız? Oyuncakları küvetin kenarında plastik bir sepetin içinde ya da musluklara 
bağlayacağınız bir plastik torbanın içinde saklayabilirsiniz. Güvenlik notu: Bebeğinize musluklarla 
oynamaması gerektiğini mutlaka öğretin.  

ÜSTÜMÜZÜ GİYİNMEK (148) 

Bu yaştaki bebekler kolayca üzerlerinden çıkabilen çorap gibi bazı kıyafetleri kendi başlarına çekip 
çıkarmaktan hoşlanabilirler. Bebeğinizi soyarken, eğer buna vaktiniz varsa, mümkün olduğunca 
bebeğinizin size yardım etmesine izin verin. Eğer isterseniz, bebeğin kıyafetlerini giydirmek ve 
soymak, sadece başka aktivitelere hazırlık olarak değil, kendisi başlı başına birlikte keyif alabileceğiniz 
bir aktivite olarak planlanabilir.  

GİYİNME ŞARKILARI (149) 

Eğer ki üstünü giydirip soydururken bebeğinizin size yardım etmesi ne izin verecek vaktiniz yoksa, bir 
oyuncak ya da şarkıyla bebeğinizin dikkatini dağıtabilirsiniz. Bununla birlikte, eğer ki bebeğiniz kendi 
giyinip soyunmasında aktif olarak rol almak istiyorsa, ona uygun bir giyinme şarkısı uydurun. Eğer 
aceleniz varsa, şarkıyı hızlı hızlı söyleyin. 

Uydurma giyinme şarkısı: 

#1 

Bir, başımız; 

İki, kolumuz; 

Üç, diğer kolumuz; 

Dört, bacağımız; 

Beş, diğer bacağımız, 

Altı, alkış! 

Alkış alkış alkış! 

KÜÇÜK OBJELERLE OYNAMAK (150) 

Dokuz ile on iki aylık arası bebekler şimdiye kadar öğrendikleri ve bunca aydır geliştirdikleri el 
becerilerini kullanarak çevrelerini keşfe çıkmaktan hoşlanırlar.  Şu anda ihtiyaç duydukları şey özgürce 
keşfedebilecekleri güvenli ve ilginç bir ortamdır. Eski büyük oyuncaklarına ilaveten yeni ve daha küçük 
oyuncaklara ihtiyaç duyarlar. Eğer evde çok fazla oyuncak varsa, hepsini bir anda ortaya çıkarmaktan 
ziyade, yavaş yavaş ve gruplar halinde bebeğinizin önüne getirin. Böylece bebeğinizin her zaman 
keşfedebileceği yeni bir oyuncağı olacaktır. İlle de alışverişe çıkıp pahalı oyuncaklar almanıza lüzum 
yoktur. Ucuz oyuncaklar da en az pahalı olanlar kadar ilginç ve eğlenceli olabilir. Tek yapmanız 
gereken bebeğiniz için güvenli olduklarından emin olmaktır. Aslında dışarıdan oyuncak almanıza da 
çok gerek yoktur. Plastik kaplar, kavanoz kapakları, tahta kaşıklar, mutfak ölçü kapları ve kaşıkları 
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bebeklerin keşfetmesi için müthiş ilginç nesnelerdir. Sadece güvenli olduklarından emin olmaya 
çalışın.  

NESNELERİ TUTUP ATMAK (151) 

Biraz daha erken yaşlarda bebekler nesneleri kavrayıp ellerinden bırakmayı öğrenirler (Bkz. Sayfa 134 
ve 141). Şimdiyse objeleri sıkı sıkı kavrayıp sonra da fırlatarak atmayı öğreniyorlar. Bunun bebeğiniz 
için ne kadar eğlenceli olsa da, kafasına ıslak bir simit yiyen, ya da yerden vıcık vıcık bir nesneyi 
toplaması gereken kişi için ne kadar can sıkıcı olabileceğini tahmin edebilirsiniz. O yüzden, nesneleri 
tutup atmayı öğrenmek bebeğiniz için ne kadar eğlenceli, ve kişisel gelişimi açısından ne kadar önemli 
olursa olsun, bir parça rehberlik- ya da başka bir deyişle, disiplin- bu noktada herkes için faydalı 
olacaktır. Bebeğinize sadece kesin bir biçimde “Hayır, biberonunu (ya da atmasını istemediğiniz nesne 
her neyse) yere atamazsın!” deyin. Bunun hemen arkasından gülümseyin, ve bebeğinize yere 
fırlatabileceği başka bir şey, mesela sünger bir top verin ve “Ama bu topu yere atabilirsin” deyin. Bu 
tarz bir disiplin şekliyle herkes kazançlı çıkacaktır. 

EMEKLEMEK (152) 

Bebeklerin göbeklerini yerden kaldırıp da kendi kendilerine hareket eder hale geldikleri ilk gün, 
gelişimleri açından çok önemli bir mihenk taşıdır.  Bunu başardığında, bebeğiniz hayatı üzerinde 
şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla kontrol elde edecektir, çünkü artık çevresindeki ilginç pek 
çok şeyi keşfetmek için tek başına dolaşabilecektir. Gençler için araba sürmeyi öğrenmek ne denli 
heyecan vericiyse, bebekler için de emeklemeye başladıkları gün o derece önemlidir.  

İlk başta elbette siz de heyecanlanacak, fakat kısa süre sonra bunun ne anlama geldiğini fark 
edeceksiniz. Aslında bebeğinizin emeklemeyi öğrendiği gün siz de yepyeni bir döneme girdiniz- 
bundan sonra bebeğiniz her zamankinden daha dikkatli takip edilmek zorunda! Etrafınız tehlikelerle 
dolu. Nedir bu tehlikeler? Yere çöküp dört ayak üzerinde aynı bebeğiniz gibi emeklemeye çalışın, ki 
böylece dünyaya bebeğinizin gözüyle bakabilesiniz. Yerde bebeklerin ağızlarına atabilecekleri ne 
kadar çok kirli nesne olduğunu fark ettiğinizde muhtemelen şaşıracaksınız: dikiş iğneleri, saç tokaları, 
eski sakızlar, iplik ya da kumaş parçaları, toz birikintileri vs. 

Evinizi bebeğiniz için baby proof (güvenli) hale getirme zamanı 

Yerdeki her şeyi toplayın ve elektrikli süpürgeyle yerleri temizleyin. Daha sonra, bebek için tehlike arz 
edebilecek ve yere yakın uzanıp alabileceği seviyede bulunan ıncık cıncık her şeyi ortadan kaldırın. 
Eğer bu işi yapan kişi siz değilseniz, her kim bu işle ilgileniyorsa ona teşekkür etmeyi unutmayın. Evi 
baby prof (güvenli) hale getirmek gerçekten ciddi bir iştir ve büyük çaba ve dikkat gerektirir. 
Bebeğiniz büyüydükçe, başka eşyaları da ortadan kaldırmanız ve baby proof işlemine devam etmeniz 
gerekecektir (bkz. Sayfa 161). 

BEBEĞİN MERDİVENLERLE İMTİHANI (153) 

Emekleyen bebekler, eğer çevrelerinde varsa, kaçınılmaz olarak merdivenlere yönelecektir. Ve 
elbette ki merdivenleri tırmanıp tırmanamayacaklarını test etmek isteyeceklerdir. Bebekler için 
merdivenler heyecan verici, tam dişlerine göre ve fakat tehlikeli bir meydan okumadır. Bununla 
birlikte sizin için, eğer ki müthiş sabırlı bir insan değilseniz, bebeğin merdivenlerde oyalanması bir 
süre sonra korkunç can sıkıcı hale gelebilir. Sorun elbette ki bebeğiniz merdivenleri tırmanmaya 
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çalışırken onu bir an bile yalnız bırakamayacak olmanızdan kaynaklanır.  Sadece bebeğinize 
gerektiğinde tırmanmada yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda kayıp düşmediğinden de emin 
olmanız gerekir. Merdiven görevinden sıkıldığınızda, umudunuzu kaybetmeyin. Bebeğinizin dikkatini 
merdivenlerden farklı bir aktiviteye çevirmeye çalışın. Birlikte, merdivenleri artık göremeyeceği bir 
yere gidin ki bebeğiniz merdivenleri unutsun. Fakat yeni aktivitenin bebeğiniz için bir öncekinden 
daha ilginç ve eğlenceli olması gerekir, aksi takdirde merdivenlerdeki oyununa geri dönmek için 
mızmızlanacaktır. 

USLU USLU OTURUP OYNAMAK (154) 

Bebekler artık kendi başlarına oturma konusunda ustalaşmışlardır. Etraflarına yastık koyarak onlara 
destek olmanıza gerek duymazlar. Yerde sağlam ve dayanıklı bir şekilde oturup yere yıkılmadan 
etraflarındaki oyuncaklarla oynayabilirler. Bu yaşlar, bebeklerin oturarak oynayabilecekleri yumuşak 
ve hafif bebekler, tüylü hayvanlar, tuşlarına bastığınızda ses çıkaran oyuncaklarla oynamak için çok 
uygundur. 

 İLERİYE DOĞRU UZANIP TEKRAR GERİ OTURMAK (155) 

Bu yaşlarda bebeklerin belleri ve sırt bölgeleri artık daha kuvvetli hale gelmiştir. Bundan sadece kısa 
bir süre önce, eğer çok fazla öne doğru uzanmışlarsa, tekrar kendi başlarına oturur pozisyona dönmek 
hemen hemen imkansızdı. Şimdiyse kolaylıkla önlerindeki bir oyuncağa doğru uzanıp, onu alıp 
yeniden oturur pozisyona geçebilir ve oynamaya devam edebilirler.  Bu farklı becerileri koordine 
etmenin en güzel yanı, bebeklerin bunu kendileri ne zaman hazır olurlarsa o zaman 
yapabilmelerindendir. Sizin işinizse sarf ettikleri eforu gözlemlemek, başarılarını takdir etmek ve 
bebeğinize uzanıp almak isteyeceği ilginç oyuncaklar getirmektir.  

EMEKLEMEDEN OTURMAYA (156) 

Bu yaştaki bebeklerin nasıl bir pozisyondan diğerine geçiş yaptıklarını takip edin. Örneğin, bebeğinizin 
emeklemeden oturma pozisyonuna nasıl geçtiğini izleyin. Genellikle bu, durup geriye doğru 
vücutlarını bir parça ittirmelerini gerektirir. Bebeğinizin bacakları bu yaşlarda öylesine esnektir ki, 
bacaklarını önden arkaya çevirmek onlar için işten bile sayılmaz. 

… VE OTURMADAN EMEKLEMEYE (157) 

Gene aynı biçimde oturan bebeğinizin emeklemek istediğinde nasıl pozisyon değiştirdiğini takip edin. 
Bu yaştaki bebekler artık bir tarafa doğru eğilip bacaklarını geriye doğru atıp nasıl ileri doğru hareket 
edeceklerini çözmüşlerdir.  Koca göbekli bebekler için bu hareket biraz daha zor olsa da, bebekler bu 
tür sorunlara çözüm bulma konusunda müthiş marifetlidirler. 

AYAĞA KALKIP YARDIM ALARAK YÜRÜMEK (158) 

Bu Yaştaki bebekler evdeki eşyalara tutunarak ayağa kalkmaya başlarlar. Her ne kadar kendi başlarına 
kalkıp yürümek isteseler de, genellikle bacakları henüz vücutlarını taşıyabilecek kadar güçlü değildir. 
Bebeğinizin ayağa kalkıp yürüme isteğine karşı duyarlı olun. Ona yardım edin ve yüreklendirin, fakat 
bu yaşta başarabileceğinden fazlasını yapmak konusunda ısrarcı olmayın. 
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Genellikle daha büyük kardeşler bebeklere ayağa kalkıp yürümeyi öğrenmede yardım etmek 
konusunda oldukça isteklidirler. Onları bebekle birlikteyken dikkatli olmaları konusunda uyarın ki 
bebeğin bacakları yorulup büküldüğünde bebeği yavaşça yere doğru indirsinler.  

ERKEN YÜRÜYENLER (159) 

Bebeklerin çoğu yürümeye 12 ila 14 ay arasında başlamakla birlikte, bazı bebekler yürümeyi çok 
erken (bkz. sayfa 170),  bazıları erken (bu sayfa), bazıları ise geç öğrenirler.  Büyümeyle ilgili tüm 
dönüm noktaları gibi, bebekler kendileri ne zaman hazır olursa o zaman yürümeyi öğrenirler. Siz 
onları aksi yönde koşullandırmadıkça, bebekler sadece kendi kendileriyle yarışmaları gerektiği 
konusunda yeterince zeki ve rahattırlar. 

Eğer bebeğinizin hemen yürümesi konusunda endişeliyseniz, sayfa 209’da 12 ila 18 ay arasında 
yürüyen bebeklerle ilgili bölümü okumak, bebeğinizle aynı yaşlarda çocukların durumuyla ilgili bilgi 
edinip rahatlamanızı sağlayabilir. 

DIŞ DÜNYAYI KEŞFETMEK (160) 

Hareketlenen bebekler, kendi hızlarında dış dünyayı keşfetme özgürlüğüne ihtiyaç duyar. Bu 
yaşlardaki bir bebekle birlikte hoşça vakit geçirmenin en kolay yolu dışarı açık havaya çıkmak ve 
bebeğinizi güvenli bir biçimde bir parkta ya da çocuk bahçesinde yere bırakmaktır. Elbette ki ne kadar 
güvenli olursa olsun, bir an bile bebeğinizin başından ayrılmamaya dikkat etmeniz gerekir.  Oturup da 
rahatça gazete falan okuyabileceğinizi düşünmeyin sakın, çünkü siz gözünüzü bir anlığına üstünden 
ayırmışken, bebeğiniz o sırada ağzına bir toprak kurdu atabilir. 

Sıkılmamak için ne yapabilirsiniz? Çocuğunuzla konuşun. Etraftaki nesnelerin isimlerini ona söyleyin. 
Nesneleri tarif edin, onlar hakkında kendi uydurduğunuz şarkıları söyleyin. Bebeğinizi oynarken 
videoya çekin ya da fotoğraflayın. Eğer hala canınız sıkılmaya devam ediyorsa, bu aktiviteye bir zaman 
limiti koyun. Yirmi dakika bebeğinizin çimleri ya da papatyaları keşfetmesi için yeter de artar bile, 
sonrasında yeniden onu kucağınıza alıp açık havada yürüyüşe devam edebilirsiniz. 

YAŞADIĞINIZ ÇEVREYİ BEBEĞİNİZ İÇİN GÜVENLİ (BABY-PROOF) KILMAK (161) 

Eviniz bebeğiniz için hala güvenli mi? 

Birkaç ay önce, evinizin bir kısmını bebeğiniz için güvenli hale getirmiş olabilirsiniz. Bununla birlikte, 
artık daha hareketli ve daha yetenekli bebeğiniz için evin hala güvenli olup olmadığını yeniden gözden 
geçirme zamanı gelmiştir. Bebeğinizin daha fazla yol alabileceğini, daha yükseğe uzanabileceğini ve 
daha kuvvetli asılabileceğini aklınızdan çıkarmayın. 

• Bebeğinizin yerden alıp ağzına atabileceği her şeyi ortalıktan kaldırın. 

• Bebeğinizin parmağını sokup da kurcalayabileceği tüm delikleri dikkatlice kapatın. Elektrik 
prizleri için küçük kapakları hırdavatçılarda ya da bebek mağazalarında bulabilirsiniz.  

• Vazo ya da saksı bitkisi gibi bebeğinizin dokunmasını istemediğiniz nesneleri ortadan kaldırın. 

57 
 



• Kırılabilecek ya da zehirli maddeleri bebeğinizin uzanıp açabileceği dolaplardan kaldırın. 
Bebeğinizin açmasından korktuğunuz dolaplara gene bebek mağazası ya da hırdavatçılarda 
bulabileceğiniz bebekler için güvenli kilitler takın.  

• Köşeleri sivri ya da kesici olan masaları yumuşak bir örtüyle kaplayın, ya da ortalıktan kaldırın. 

• Evdeki kitap ve CD’leri ya tamamen ortadan kaldırın ya da bebeğinizin raftan çekip 
alamayacağı sıkılıkta yerleştirin. 

• Elektrik kordonlarını bebeğin ulaşamayacağı şekilde yerleştirin. 

• Sallanan sandalye gibi bebeğin elini kıstırabileceği eşyaları ve mobilyaları ortadan kaldırın. 

• Eviniz iki katlıysa merdivenlerin başına ve sonuna, ve bebeğin girmesini istemediğiniz alanlara 
bebeğin geçmesini engelleyecek kapılar yerleştirin.  

• İşini bittiğinde etrafınıza yeniden bir göz gezdirin. Bebeğinizi tehlikeye atabilecek başka bir 
şey varsa ortalıktan kaldırın. 

• Son olarak şunu aklınızdan çıkarmayın, bebeğiniz her ne kadar biraz daha büyümüşse de, 
henüz yeterince olgunlaşmadığından, gözünüzü onun üstünden ayırmamaya devam etmeniz 
gerekir.  

 

AGULAMANIN MUHTEŞEM DİLİ (162) 

Bebekler büyüdükçe daha karmaşık sesler çıkararak agulamaya devam ederler. Tam olarak ne 
yaptıklarının farkına varmadan p,b, m, t, ve d gibi sessiz harfleri çıkarmaya çalışırlar. Bazen sessiz 
harfleri seslilerle birleştirerek farklı heceler yaratırlar. Hatta bu heceleri cümle dizimlerinde dahi 
kullanabilirler. Bu sesleri çıkarırken bebekler kulağa adeta yabancı bir dilde konuşuyormuş gibi 
gelirler! Biraz eğlenmek ve çocuğunuza ilerde dinletmek için bu sesleri teybe kaydedebilirsiniz.  

İLETİŞİM KURMA ARZUSU (163) 

Bebekler sizinle iletişim kurmaya öylesine can atarlar ki, bunun için konuşmaya başlamayı 
bekleyemezler. Hemen şimdi iletişime girmek isterler. Onlarla normal bir biçimde konuşun, ve 
agulayarak size karşılık vermelerini dinleyin. Eğer arzu ederseniz, siz de konuşmak yerine 
agulayabilirsiniz. Her ikiniz de sesli biçimde iletişim kurduğunuz müddetçe, bunu nasıl yaptığınızın bir 
önemi yoktur.  

Artık bebeğinizin sesleri kullanarak nasıl farklı duyguları ifade ettiğine dikkat edin. Örneğin bebeğiniz 
öfkesini veya şaşkınlığını ağlamak yerine daha sözlü şekillerde dile getirmeye başlamış olabilir. 
Çocuğunuzun çıkardığı ses ve hareketlere '' Şu anda topu alamadığın için kızgınsın'' veya ''Kraker mi 
istiyorsun? Al bakalım kraker'' gibi yorumlar ekleyerek dil gelişimine yardımcı olabilirsiniz.  

NESNELERİN ISMINI ÖĞRENMEK (164) 

 Bebeğiniz yavaş yavaş nesnelerin adlarını da öğrenmeye başlamıştır. Fakat objelerin isimlerini bilmek 
bu isimleri söyleyebileceği manasına gelmez. Sadece 'kaşık' ya da 'köpek' ya da 'burun' dediğinizde 
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neyi kastettiğinizi biliyor demektir. Bebeğinize etrafındaki nesnelerin isimlerini öğrenme konusunda 
yardım etmenin en kolay yolu, sürekli onunla normal ve alelade bir biçimde konuşmaktır. Aşırı bir 
çaba harcamanıza da gerek yoktur. Basit ve açık resimli çocuk kitapları da bu konuda işe yarayacaktır. 

Bu yaştaki çocukların çoğu ana veya baba/dada demeyi öğrenmiştir. Bazen her iki ebeveyni de aynı 
isimle çağırsalar dahi, zamanla aradaki farkı öğrenirler. 

DİNLEME YETİLERİ (165) 

Bebekler artık etraflarını daha iyi dinlerler. Oyun oynarken onun ismini söylerseniz  yaptıkları şeyi 
bırakıp size bakacaklardır. Konuşmalarınız sırasında sıklıkla bebeğinizden ismiyle bahsetmeniz bu 
yeteneğinin daha kısa sürede gelişmesine yardımcı olacaktır.  

Bebekler insanları konuşurken dinlemeyi severler, çünkü büyükleri taklit ederek kendi konuşma 
becerilerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden bebeğiniz yemeğini yemiş olsa dahi, mama 
sandalyesinde sizinle sofrada oturmasına izin verin, ki böylece büyüklerin konuşmalarını rahatça 
dinleyebilsin. Bu sırada oynayabilmesi için birkaç oyuncağı hazır bulundurun. Unutmayın ki aile 
bireyleri birbiriyle nasıl iletişim kuruyorsa, ilerde bebeğiniz de öyle iletişim kuracaktır.  

BİR YAŞINDAKİ BEBEKLER İÇİN EN UYGUN OYUNCAKLAR (166) 

Bebeğiniz için aslında çok fazla oyuncak almanıza gerek yoktur, fakat muhtemelen hem siz hem de 
çevrenizdekiler pek çok oyuncak alacaktır çünkü bebeklere oyuncak almak çok eğlencelidir. Fakat bu 
konuda seçimlerinizi akıllıca yapmaya dikkat edin, bebeğiniz için güvenli ve gelişim düzeyine uygun 
oyuncaklar alın (bkz. Sayfa 173). Aslında pahalı oyuncaklar almaya lüzum yoktur. Bir yaşındaki 
bebekler için en uygun oyuncaklar küçük kutular, büyükten küçüğe sıralanan halkalar, düğmeye 
bastığınızda ses çıkaran ya da içinden şaşırtıcı bir şeyler fırlayan oyuncaklar, farklı büyüklükteki toplar 
veya içine bir şeyler koyabileceğiniz posta kutusu gibi oyuncaklardır (bkz. Sayfa 179). 

Dikkat: Bebeğiniz kullanma kılavuzuna uymayabilir 

Bebekler oyuncaklarla her zaman sizin istediğiniz şekilde oynamayabilir.  Örneğin bebekler  büyükten 
küçüğe sıralanan halkalarla oynamayı ne kadar sevseler de, sizin istediğiniz şekilde sıralamayı 
beceremeyebilirler. Daha da ötesi, bunu denemek dahi istemeyebilirler. Halkaları ellerinde tutmayı, 
ağızlarına almayı, ya da fırlatmayı tercih edebilirler. Bebekler sizi sinir etmeye mi çalışıyor? Elbette ki 
hayır. Sadece yaşlarına uygun şekilde davranıyorlar. Çocuklar iki buçuk/üç yaşına gelene dek halkaları 
çubuklara doğru sıralamada takmayı öğrenemeyebilir. Ama gene de bu oyuncak bir yaşındakilerin 
keyifli vakit geçirmesi için uygundur. 

OYUNCAK GÜVENLİK LİSTESİ (167) 

Satın aldığınız ya da hediye gelen oyuncakları her zaman güvenli olup olmadığı konusunda kontrol 
edin. Küçük çocuklar için olan oyuncaklar: 

• Yutamayacakları kadar büyük olmalıdır 

• Yutulabilecek ekstra küçük parçaları olmamalıdır 

• Kenarları keskin veya kesici olmamalıdır 
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• Sağlam olmalıdır 

• Cam veya kırılabilecek plastikten olmamalıdır 

• Zehirleyici (toksik) madde içermemelidir.  

• Bebeğin elini kıstırabilecek ya da saçına takılabilecek parçalar içermemelidir. 

• Bebeğinizin yanlışlıkla boğulmasına sebep olabilecek uzun kordon ya da ipi olmamalıdır. 

 

OKUMA (168) 

Bu yaştaki bebekler kucağınızda oturup birlikte kitaplara bakmaktan zevk alırlar. Başlangıçta aldıkları 
keyif tamamıyla duyularla alakalıdır: fiziksel olarak size yakın olmak, sayfalara dokunmak, sesinizi 
dinlemek gibi. Zamanla bebeğiniz kitaptaki resimlere ve okuduklarınızın içeriğine ilgi duymaya 
başladıkça bu keyif daha estetik ve bilişsel bir hal alacaktır. 

Çocuklar ne zaman okumayı öğrenir? 

Pek çok çocuk okumayı yaklaşık altı yaş civarındayken öğrenir, fakat k-e-d-i harflerine bakıp kedi 
kelimesini okumak bebeklikten itibaren birlikte kitap okuma alışkanlığınız sayesinde gelişir. Kısacası, 
bebekler okumaya ilgi duymaya bu yaşlarda sizin onlara okuduğunuz ilginç hikaye kitaplarıyla 
başlarlar. 

BEBEKLER İÇİN İLK KİTAPLAR (169) 

Bebekler için en uygun kitaplar açık ve basit resimli olanlardır. Yazı ya da başlığa lüzum yoktur, ya da 
çok kısa yazılar olabilir.  

Çiğnenebilir kitaplar 

Bebekler için üretilen kitaplar genellikle sağlam karton ya da plastiktendir. Bunları bebeğiniz için 
okumanın yanı sıra beşiklerine ya da oyun alanlarına koyup kitaplarla tek başına vakit geçirmesine de 
izin verebilirsiniz. Kitap sayfalarının toksik olmamasına ve bebeğinizin ağzında çiğnemesine karşı 
dayanıklı olmasına dikkat edin. 

 

GÜLE GÜLE, HAYIR & BURAYA GEL : BU KELİMELERİN ANLAMINI ÖĞRENMEK (170) 

Ebeveynliğin yüklediği en önemli görevlerden biri bebeğinizin kelimelerin anlamlarını öğrenmesine 
yardım etmektir. Örneğin 'top' veya 'çatal' gibi kelimelerin tersine, 'güle güle,' 'hayır' ya da 'buraya 
gel' gibi kelimeler oldukça soyuttur. Bebekler bu kelimeleri nasıl öğrenir? Onlara bu kelimeleri nasıl 
en etkin şekilde öğretebilirsiniz? 

Aslında cevap gerçekten de çok basittir. Örneğin 'güle güle' kelimesini ele alalım. Bu kelimeyi 
bebeğinize göstererek anlatıyorsunuz değil mi? Evden çıkarken 'güle güle' diyerek ona el 
sallıyorsunuz, ve bu sırada bebeğinizi kucağında tutan kişi  üstüne basa basa 'güle güle' diyerek aynı 
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anda bebeğinize el sallatıyor. Zamanla bebekler kendi kendilerine biri evden ayrılırken ellerini kaldırıp 
sallar ve 'güle güle' demeyi öğrenirler. 

Ya da bebeğiniz tutup evdeki bitkilerden birinin yaprağını kopartıyor ve ona  'güle güle' den farklı bir 
tonda, biraz daha kararlı bir sesle 'hayır' diyor ve aynı zamanda farklı bir el hareketi yapıyorsunuz- 
parmağınızı sallamak gibi. Çocuğunuz, sert ses tonunuza karşılık yaprağı kopartmayı bırakıyor. Bu gibi 
durumlarda el kaldırmak gereksizdir. Dil, uygun bir biçimde kullanıldığında, her türlü mesajı vermede 
etkin ve yeterli bir araçtır.  

Kollarınızı kocaman açıp 'gel buraya' dediğinizde bebeğiniz size mutlulukla karşılık verecek ve 
kollarınıza atlayacaktır. Bebeğiniz henüz konuşamıyor olsa da, yavaş yavaş dili anlamaya başlamıştır. 
Bu acemi anlamalar sayesinde bebeğiniz hem sizi mutlu eder, hem de daha eğlenceli bir arkadaş 
haline gelir ve böylece aranızdaki ilişkinin derinleşmesini sağlar. 

GÜLE GÜLE BUNALIMI (171-172) 

Bebeğinizden ayrılırken söylediğiniz ''güle güle'' sözleri, hem bebeğiniz hem de sizin için oldukça 
duygusal olabilir- özellikle evden birkaç gün uzakta geçirmenize sebep olacak bir iş gezisine 
çıkıyorsanız. 

Eğer ki yokluğunuzda bebeğinizi kendisine en uygun şekilde bakacak olan annesine ya da güvenilir bir 
çocuk bakıcısına bırakıyorsanız, endişelenmenize lüzum yoktur. O yüzden hissettiğiniz huzursuzluğu 
çocuğunuza belli etmemeniz en doğrusudur. Çocuklar ebeveynlerinin negatif duygularını kolaylıkla 
anlar ve gereksiz yere üzüntüye kapılabilirler. Bu yaşlarda bebekler ebeveynlerinin ne için, nereye 
gittikleri ve ne zaman dönecekleriyle ilgili uzun açıklamaları henüz anlayabilecek algıda değildirler. 

Bu yüzden pek çok ebeveyn vedalaşmaları kısa ve hızlı tutmaya çalışır. Birlikte yapılan özel  sabah 
ritüelleri herkesin hoşuna gider: birlikte yapılan bir sabah kahvaltısı, iki yanağa kondurulan öpücük, 
neşeli bir ''güle güle'' ve sonra ayrılık vakti. Kapıdan dışarı çıktıktan sonra, bebeğinizin ağladığını 
duysanız bile kesinlikle geri dönmeyin. Eğer dönerseniz bebeğinizi her seferinde ağlamaya 
koşullandırmış olursunuz. Bebeğinizi  evde bırakıp gitmeniz acımasızca mıdır? Sadece bebeğinizi 
sorumsuz bir bakıcıyla bırakıyorsanız. Eğer sorun buysa, hemen bir çözüm yolu bulun. 

Fakat eğer ki bebeğinizi güvenilir ellere emanet ediyorsanız, neşeli bir biçimde evden ayrılmanız 
bebeğinizin hem size hem de bakıcısına olan güvenini arttırır. Bu, endişelerinizin yersiz olduğu 
anlamına gelmez. Tam tersine tamamen doğaldır ve her ebeveyn aynı şeyleri zaman zaman 
hissedebilir. Fakat endişelerinizi mümkün olduğunca bebeğinize geçirmemeye çalışın. 

Bir babanın söylediği gibi, ''Başlangıçta kendinizi suçlu hissediyorsunuz, fakat sonra alışıyorsunuz.'' 

''GELİŞİM SEVİYESİNE UYGUN'' NE  DEMEKTİR? (173) 

''Gelişim seviyesine uygun'' tanımı, herhangi bir aktivitenin bebeğinizin yaşına ve yeteneklerine uygun 
olduğu anlamına gelir. Yapılan aktivite bebeğiniz için ne çok kolay ne de çok zor olmalıdır.  
Çocuğunuzun gelişimine uygun aktiviteler seçmek bir ebeveyn olarak edinebileceğiniz en önemli 
becerilerden biridir. Bu yetiyi nasıl kazanabilirsiniz? Çocuğunuzun neler yapabildiğini gözlemleyip o 
sıradaki gelişim seviyesine uygun ve bir sonraki aşamaya geçmesini kolaylaştıracak aktiviteler seçerek 
bunu yapabilirsiniz. 
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YABANCI KORKUSU HAKKINDA (174) 

Her ne kadar tüm bebeklerde görülmese dahi,  bebeklerde yabancılardan korkma (bkz. Sayfa 133) 
yaklaşık dokuz- on aylıkken başlar. Anne, baba, kardeşler, büyükanne, büyükbaba ya da iyi bir bakıcı 
gibi birkaç güvenilir ve tanıdık insan tarafından yetiştirilen bebeklerde, bir tek kişi tarafından 
yetiştirilen bebeklere göre daha az yabancı korkusu görülmektedir. 

Ebeveynlerden ayrılma sorunu 

Bu dönemde doğum izniyle evde kalıp çocuk bakmış ebeveynler, özellikle de bebek yabancılardan 
korkuyorsa,  geri çalışma yaşamına dönme konusunda sıkıntı çekebilirler. Bu sorunu çözmek için, 
bebek duruma alışana kadar hem ebeveyn hem de yeni bakıcı geçici olarak birlikte çocukla 
ilgilenebilir. Bir hafta sonu, birkaç akşam veya bir hafta kadar sürebilen bu dönem bebeğe yeni 
bakıcısına alışma şansı verir. Bu geçiş dönemi süresince yeni bakıcıya karşı güven ve coşku ortamı 
oluşturmaya, ve kısa süreliğine de olsa bebekle ikisini yalnız bırakmaya çalışın. Eğer ki bakıcı şefkatli 
ve çocuklarla iletişim konusunda yetenekliyse, yokluğunuzda bebeğinizi sakinleştirmeyi 
başaracağından ve bebeğinizin zamanla ona güvenip seveceğinden emin olabilirsiniz. 

Neden bebekler bazen babalarından korkar? 

Eğer ki çalışma saatleriniz uzunsa, bebeğiniz sizi bir yabancı olarak algılayabilir ve ona yaklaşmaya 
çalıştığınızda annesine gitmek isteyebilir. Bebeğin bu yaşlarda annesine olan düşkünlüğünü size karşı 
bir tepki ya da eşinizin sizden daha iyi bir ebeveyn olduğu şeklinde algılamak yanlıştır. Bebeğinizin size 
değil de annesine yönelmesinin en önemli sebebi sizi çok fazla etrafında görmemesidir. 

Bu duruma çare olarak, onunla daha fazla vakit geçirme fırsatı yaratabilirsiniz; örneğin sabahları ise 
gitmeden önce biraz erken kalkıp birlikte kahvaltı edebilirsiniz. Eğer sık sık uzun iş seyahatlerine 
çıkıyorsanız, döndüğünüzde bebeğinizin sizden korkma ihtimalini hesaba katmalısınız. Bebeğinizin 
muhtemel korkusuna anlayışla yaklaşmak hem kalbinizin kırılmasını engelleyecek, hem de ilişkinizi 
güçlendirmek için onunla daha fazla vakit geçirme konusunda sizi motive edecektir.  

KISA SÜRELİ KAÇAMAKLAR İÇİN BEBEK BAKICISI AYARLAMAK (175) 

Eşinizle beraber zaman zaman bebeğinizden ayrı vakit geçireceğiniz buluşmalar ayarlamak, ve 
böylece sadece birer ebeveyn değil, iki yetişkin insan olarak aranızdaki ilişkiye zaman ayırmak çok 
önemlidir. İlk başta bebeğinizi bırakmak ikinize de zor gelebilir, fakat bu kısa ayrılıklar herkes için 
sağlıklıdır. Elbette ki en iyi bebek bakıcıları bebeğinizin önceden tanıyıp güvendiği insanlardır- 
büyükanne ve büyükbabalar, teyzeler ve amcalar bu konuda en iyi adaylardır. Ne yazık ki her aile 
böyle akrabalara yakın yaşamayabilir. O yüzden bu gibi durumlarda bakıcı tutmak için son ana kadar 
beklemeyin. Eşinize en uygun bebek bakıcılarının bir listesini tutma konusunda yardımcı olun- bunun 
sadece annenin görevi olduğunu düşünmeyin. Önceden bebek için bir bakıcı ayarlayarak çıkacağınız 
romantik bir buluşma eşiniz için mükemmel bir hediye olacaktır. 

 

 

TEK BAŞINA OYUN OYNAMA KEYFİ (176) 
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Bu yaşlarda bebekler kısa süreliğine de olsa tek başlarına oyun oynamanın keyfine varmaya başlarlar. 
Kendi isteklerine göre ve kendi istedikleri hızda oyun oynamak bebekler için çok faydalıdır. Bununla 
birlikte, bebeğiniz yalnız başına oynarken dahi yakınında olup durumu denetlemeniz gerekir. 

Bebek ne kadar süreliğine yalnız başına oynayabilir? 

Bebeklerin kendi ellerine, ayaklarına ve etraflarındaki nesnelere duydukları ilgi canları sıkılana dek 
onları meşgul edecektir. Ve emin olun, sıkıldıkları zaman sizi haberdar edeceklerdir! Bebeğinzin tek 
başına vakit geçirmesine saygı duyduğunuz gibi, bundan sıkılmasına da saygı duymanız gerekir.  

Bebek nerde yalnız başına oynayabilir? 

• Bebek keşif bahçesi (bkz yan sayfa) 

• Bebek yatağı veya beşiği 

Bebekler uykudan hemen önce ya da sonra, nispeten sakin oldukları zamanlarda ve etraflarında 
ilgilerini çeken nesneler varsa yalnız başlarına oynayabilirler. Emeklemeye başlamış bebekler henüz 
emeklmeyenlere kıyasla daha kısa sürede sıkılıp oyuna son vermek isteyebilir. 

BEBEK KEŞİF BAHÇESİ (177) 

Bebek keşif bahçesi evinizde bebeğinizin istediği şeyleri  serbestçe keşfedebilmesi için 
hazırlayacağınız özel bir alandır. Bu alan bebeğiniz için önceki bölümlerde tarif edildiği şekilde (bkz. 
sayfa 161) sadece güvenli (baby-proof) olmakla kalmamalı, aynı zamanda uygulamalı bir bebek 
müzesi gibi dizayn edilmelidir. Bu alandaki her şey bebeğiniz için keşfe açıktır. İster bütün bir odayı 
bebek keşif bahçesi olarak kullanabilir, isterseniz büyük bir odanın bir kısmını yastık ve sandalyelerle 
çevirerek bu amaç için hazırlayabilirsiniz. Bebeğiniz bu alanda mutlu bir biçimde vakit geçirirken siz de 
telefonda konuşabilir ya da bir dergiye/gazeteye göz gezdirebilirsiniz.  

Önemli not: bebek keşif odası bebeğinizin kendi yaşıtlarını da ağırlayabileceği güvenli bir oyun 
alanıdır. Bu yaştaki bebekler oyun oynarken birbirlerini seyretmekten hoşlanırlar.  

Bebek keşif odasına koyabileceğiniz ilginç ve güvenli nesneler 

• Bebeğin yaptığı harekete karşılık veren oyuncaklar. Örneğin bir tuşa basınca kutudan fırlayan 
bir palyaço gibi. 

• Bebeklerin parçalara ayırıp yeniden birleştirebileceği basit oyuncaklar. 

• Farklı şekil, ağırlık ve dokudaki bebek oyuncakları 

• Çıngırak gibi ses çıkaran oyuncaklar 

• Küçük kutular 

• Toplar 

• Birbirine vurup ses çıkartabileceği nesneler 

• Kırılmaz bebek aynası 
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• Bebek kitapları 

• Yumuşak tüylü oyuncaklar 

CE-EE 

Bebekler büyüdükçe nesneleri takip ederek isimlerini öğrendiklerini gördük. Nesne kalıcılığı 
öğrenimlerinin önemli bir bölümünü oluşturur (bkz. Sayfa 93.) Herhangi bir nesne, ortadan 
kaybolduktan sonra dahi var olmaya devam eder mi? Bebeğinizin en favori oyunlarından bazıları bu 
soruya cevap vermeye yöneliktir. 

Ce-ee 

Ce-ee oyununun bebekler için büyüleyici olmasının bir sebebi vardır. Baba yüzünü bir yastığın 
arkasına gizlerse, baba hala orada mıdır? Bebeğinizin kafasındaki bu soru işareti, ce-ee diyerek 
yastığın arkasından her çıkışınızda böylesine coşkulu karşılık verme sebebidir- ta ki bir gün uzun 
süredir ce-ee oyunu oynamadığınızı fark edene dek. Her ne kadar bebeğiniz bu oyunu oynamaktan 
hala zevk alsa da, artık gelişimsel eğitiminin önemli bir parçası olmaktan çıkmıştır. Çocuğunuz 
öğrenmesi gerekeni artık öğrenmiştir- evet, baba hala ordadır. 

 

Önce kaybet sonra bul 

Bu aktivite ce-ee oyununun biraz daha gelişmiş bir versiyonudur. Bebekler bu oyunu kendileri 
uydurur; ellerinde tuttukları bir nesneyi bilerek saklarlar. Nesneyi bir deliğe sokabilir veya mama 
sandalyelerinden aşağı atabilirler. Sonra nerde olduğunu araştırıp geri almaya çalışırlar. Eğer kaybolan 
nesneyi kendileri bulabilirlerse bundan büyük keyif alır ve canları sıkılana kadar bu oyunu oynamaya 
devam ederler. 

İpe bağlı oyuncaklar 

Eğer henüz yapmadıysanız, birkaç oyuncağı makarayla üpe bağlayın ki böylece bebeğiniz onları atıp 
geri alabilsin. Sizi birkaç defa makarayı heyecanla atıp geri çekerken izledikten sonra bebekler bunu 
bir de kendileri denemek ister. Dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta: makarayı yere değip 
pislenecek kadar uzun tutmayın. Oyuncakları bebeklerin yanlışlıkla boğulmalarına sebep olacak 
şekilde beşiklerine ya da oyun alanlarına bağlamayın. Son olarak, biberonu mama sandalyesine 
bağlamayın. Eğer bebeğiniz biberonunu yere atarsa, yerden kaldırıp onun yerine eline bir oyuncak 
verin.  Böylece bebeğiniz yemeğin oyuncak olmadığını öğrenecektir. Biberonu yere atan bir bebek 
zaten muhtemelen aç değildir.  

BASİT KUTULU OYUNCAKLAR (179) 

Bu yaştaki bebekler üstünde birkaç delik bulunan ve bu deliklerden içeri farklı nesneler atabilecekleri 
büyük kutu şeklindeki oyuncakları severler. Büyük bir karton kutunun üstünde geometrik şekilli 
delikler açarak böyle bir oyuncağı isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. İçinden farklı boylardaki 
oyuncakların geçebileceği büyükçe bir delikle işe başlayın. Bebeğinizin  kutunun içine attıklarını almak 
üzere kendi başına kaldırabileceği ağırlık ve büyüklükte bir kutu seçin. 
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Bir babanın yağmurlu bir günü kurtaran ilhamı 

'Îkizlerim için yaptığım en güzel oyuncak ters çevrilmiş bir karton kutuydu.Ortasında koca bir delik 
açıp bebeklerimin eline boş margarin kutusu kapakları verdim, çünkü aklıma başka hiçbir şey 
gelmiyordu. Ellerindeki kapaklar bitene kadar bunları kutunun içine atmaktan büyük keyif aldılar. 
Sonra kutuyu kaldırdık ve bütün kapakların kutunun içinde durduğunu fark ettiklerinde sevinçten 
deliye dödnüler. Bu kutu onları en azından bir saat boyunca güzelce oyaladı.'' 

BEBEĞİNİZİN İLK DOĞUM GÜNÜ (180) 

Bebeğinizin bir yaşına bastığına inanmak oldukça zor gelebilir. Bu bir senede o kadar çok şey oldu ki! 
Henüz bir yaşındaki bebeğiniz doğum gününün ve doğum günü partilerinin ne olduğunu 
bilmediğinden önünüzde iki seçenek duruyor: ya eşiniz ve diğer yetişkinlerle birlikte yapacağınız daha 
ziyade kendinizi eğlendirmek için bir kutlama, ya da çocuğunuzun yaşına uygun etkinliklerle 
kutlayacağınız onun için organize edilmiş bir doğum günü partisi. İsterseniz bu ikisini 
birleştirebilirsiniz, fakat fazla karışıklık çıkmamasına dikkat edin. Tebrikler! 

BİR YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK İÇİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ (181) 

1. Ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından eşlik edilen en az bir en çok dört bebek davet edin.  
Yanlarında bebeklerin biberonlarını ve bardaklarını getirmelerini isteyin. Partinin en fazla bir 
saat sürmesine dikkat edin. 

2. Bebeğinize gelen hediyeleri açarken, partideki tüm çocukların hediye paketleri, kurdeleler, 
kartlar ve hediyelerle oynamasına izin verin. Misafir çocuklara oynamaları için bebeğinizin 
oyuncaklarından da getirin. 

3. Zamanı geldiğinde misafir çocuklara alçak bir çocuk masasında ya da büyüklerin masasında 
doğum günü partisi yemeklerinden ikram edin. İyi bir menü kremasız küçük keklerden 
(kremalı kekler fotograflarda daha eğlenceli çıksa da daha fazla temizlik işi çıkarır) ve meyve 
suyundan  oluşabilir. Bu yaşlarda süslü püslü masa örtüleri ya da peçeteler maalesef 
bebeğiniz tarafından fazla takdir görmeyecektir. Bebeğinizin kekinin üstüne bir tane mum 
dikip üflemesine yardım edin.  ''İyi ki doğdun'' şarkısını söyleyip meyve suyu ya da süt ikram 
edin. Bir arkadaşınızdan ya da büyükanneden misafirlere ikramda bulunma konusunda 
yardım isteyin. 

4. Başka bir arkadaşınızdan fotoğraf çekme konusunda yardım alabilirsiniz.  

5. Çocukları oyun oynamaları için yere bırakın.  Bu yaşlarda özel olarak oyunlar organize 
etmenize ya da çocukları coşturmaya çalışmanıza gerek yoktur. Bebekler normal sebeplerle 
ağlarlarsa da endişelenmeyin. 

6. Parti bittiğinde misafir bebeklere partiye katılma hediyesi olarak yeni bir çıngırak ya da ses 
çıkaran plastik bir oyuncak verin. 

 

BÖLÜM BEŞ: 12 İLE 18 AY ARASI DÖNEM (182-183) 
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Bebeklerdeki doğal merak duygusu onları yeni şeyler öğrenmeye teşvik eder. Onların öğrenme 
biçimleri sizinki gibi kitaplar okumak, TV seyretmek veya derslere katılmak değildir. Bebekler için 
herhangi bir aracı yoktur. Birebir kendi kişisel deneyimleri sayesinde, nesnelere dokunup keşfederek 
öğrenirler. 

Meraklı bebekler hareket halindedir. Emekleyerek, tutunarak veya yürüyerek bir yerde neler 
olduğunu keşfetmeye gelirler. Keşifleri sona erdiğinde, başka bir tarafa yönelirler. Bu yaştaki 
çocuklara öğrenme konusunda yardım etmek istiyorsanız, bu keşifleri sırasında onların güvende 
olmasını sağlamanız gerekir. Merak duygularına saygı duyun ve güvende oldukları sürece bağımsız 
hareket etmelerine izin verin, ve bu deneyimlerini onlarla iletişim kurarak zenginleştirin. Kolay 
olmayabilir! Fakat bu sürecin bebeğiniz için ne kadar önemli olduğunu anladıkça, siz de daha iyi uyum 
sağlayacaksınız. 

Kontrol düşkünleri, dikkat! 

Özellikle başkalarının hareketlerini kontrol etmekten hoşlanan insanlar için, 12 ila 18 ay arası 
bebeklerle ilgilenmek oldukça sinir bozucu bir deneyim haline gelebilir. Merakli bir bebeğe kendi 
istediği değil de sizin istediğiniz şeyi yaptırmaya çalışırsanız, işleri kendiniz için oldukça zorlaştırmış 
olursunuz. Bebeğinizin sizi yönlendirmesine izin verir ve tek yapmanız gereken şeyin etraftaki 
nesneler hakkında konuşmak ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri engellemek olduğunu kabul ederseniz, 
işler oldukça kolaylaşacaktır. Bir süre sonra yetişkin bakış açınızı bir kenara bırakıp dünyaya bir 
bebeğin gözleriyle bakmanın ne kadar ilginç olduğunu dahi fark edebilirsiniz.  

BARDAKTAN SU İÇMEK (184) 

Bu yaşlardaki bebekler  hala bardağı iki elle tutup kaldırma ve bardaktan su içme alıştırmaları 
yapmaya devam ederler. Her ne kadar bu konuda giderek daha iyi hale gelseler de, gene de suyu 
etrafa dökebilecekleri konusunda hazırlıklı olmalısınız. Bazı bebeklerse biberonlarından vaz geçmek 
istemezler.  Bebeğiniz biberon düşkünüyse endişelenmeyin. Ara sıra bardaktan içmesini önerin, ama 
ısrarcı olmayın. Günü gelincenasılsa bardaktan içmek ilgisini çekecektir. Bebeğiniz meme emmeye 
devam ediyor ve hem bebek hem de eşiniz bu durumdan memnunsa, bunu da dert etmeyin. Meme, 
bardak ya da biberon; bunların hepsi de bebeğinizin sıvı ihtiyacını gidermesi açısından uygundur, ki bu 
yaşlarda temel ihtiyaç da budur. 

 

KAŞIKLA YEMEK YEMEK (185) 

Bebekler taklit yoluyla öğrenirler. Sizi ve etrafındaki diğer insanları çatal, bıçak ve kaşık kullanarak 
yemek yerken gözlemler ve kendisini  de kaşıkla beslediğinizi görürler. Eninde sonunda uzanıp 
elinizden kaşığı almak ve kendi kendilerine kaşıkla yemek yiyebileceklerini görmek isterler. 

 Kendi başına kaşıkla yemek yeme arzusu çocuk gelişimi açısından çok önemli bir mihenk taşıdır. Fakat 
sadece arzu etmek bu konuda başarılı olacakları anlamına gelmez. Bebeğiniz henüz bu konuda tam 
anlamıyla bir çaylaktır. Gelişimle ilgili diğer konularda olduğu gibi, çocuğunuzun bu arzusuna 
vereceğiniz pozitif ve sabırlı destek, ilerde kendine güvenli bir birey olmasına yardım edecektir. O 
yüzden sabırlı olun. 
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Başlangıçta yemeğini yedirirken bebeğinizin sizinle birlikte kaşığı tutmasına izin verin. Bebeğinizin 
kaşığı kendi başına tutabileceğinden emin olduğunuz zaman, kaşığın içine patates püresi gibi kolayca 
dökülmeyecek bir besin koyun. Havuç veya bezelye gibi besinleri şimdilik bir kenara bırakın. 

Büyük kardeşler bebeğin üstünü başını batırarak yemek yemesiyle dalga geçebilirler. Onları bebeğe 
bu konuda daha fazla yardımcı olmaları konusunda teşvik edin, örneğin ıslak bir bezle bebeğin yüzünü 
silebilirler. Ya da bebeğin kaşık kullanarak onları beslemesine izin verebilirler!  

UYKU VE UYANMA (186) 

Bebeklerin bol bol uykuya ihtiyacı vardır, ve rutin bir uyku düzeni  tutturmak hem size hem de bebeğe 
bu konuda yardımcı olacaktır. Bu yaştaki bazı bebekler artık günde iki ara uykusuna ihtiyaç 
duymayabilir. Eğer bebeğiniz bu ara uykularından birini bırakırsa, gene de bunun yerine günde en az 
bir saat sakin bir dinlenme zamanı geçirdiğinden emin olun. 

Huysuz uyanan bebekler 

Bazı bebekler sabahları neşeyle kalkarken, bazıları ise güne huysuz bir biçimde başlarlar. Huysuz 
olanlar genellikle yataktan kaldırdırması zor bebeklerdir; huysuzluklarının sebebi ise onları uyandırmış 
olmanızdır! Bu bebekler için farklı yataktan kaldırma rutinleri deneyin ve en az sıkıntı yaratanını seçin. 
Örneğin bebeğinizi uyandırdıktan sonra on-onbeş dakika sevdiği şarkıları çalıp daha sonra beşiğinden 
kaldırabilirsiniz. Bebeklerini bakıcıya ya da kreşe bırakan ebeveynlerin bazıları ise onları hiç 
uyandırmayabilir.  Bebeği yavaşça yataktan kaldırıp uyandırmadan günü geçirecekleri yere 
bırakabilirler.  

Önemli not: Sabahları içeceğinizle evden çıkmak gibi bir alışkanlığınız varsa, sıcak içecekleri asla 
çocuğun üzerine dökülmeyecek biçimde tutmaya dikkat edin.  

ÖĞLE UYKUSU RİTÜELLERİ (187) 

Günde bir ya da iki ara uykusu bebeklerin gün boyunca mutlu ve enerjik kalmalarına yardım eder. 
Bebeğiniz büyüdükçe, uyku öncesi ritüellerini onun gelişim seviyesine uygun biçimde değiştirmeniz 
gerekir. Aşağıda bununla ilgili bazı tavsiyeler bulabilirsiniz: 

1. Bir ya da iki uykudan önce okumak üzere kitap * 

2. Bir ya da iki ninni söylemek * 

3. Uykudan önce bebeğinize dinletebileceğiniz bir ninni CD'si 

4. Bebeğiniz uyurken sarılabileceği yumuşak tüylü bir oyuncak, ya da bir battaniye** 

5. Uyku saati sona erdiğinde birlikte neler yapacağınıza dair sakin ve keyifli bir konuşma 

*Kitap ve ninni sayısını sınırlamanız sizi ''ne olur bir tane daha'' ısrarından kurtaracaktır. 

** Bebeğinize özel nesneler önemli olmakla birlikte, çocuğunuzun bunlara bağımlı hale gelmemesine 
dikkat edin. Nesnelere aşırı bağlanmasını önlemenin bir yolu, her uyku saatinde sarılabileceği farklı 
bir oyuncak seçmesine izin vermek olabilir. Böylece, misafirliğe gittiğinizde uyku saati gediğinde evde 
unuttuğunuz ayıcık için ağlamasını da engellemiş olursunuz.  
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TUVALET FARKINDALIĞI (188) 

Bu yaşta bebekler basit sözcükler veya hareketlerle altlarının kirlendiğini belirtebilirler. Bu durumda 
vereceğiniz cevap çok önemlidir. Vücut fonksiyonlarını doğal bir tepkiyle karşılamak bebeğinizin 
pozitif bir imaj geliştirmesine ve kendine güven kazanmasına yardımcı olur.  Sizden bu konuda 
gelecek bir azarlama ya da iğrenme bebeğinize altını kirletmenin yanlış olduğu mesajını verecektir. 

GÖZLEMLEYEREK ÖĞRENMEK (189) 

Bebeğiniz lazımlıkta oturan bir başka çocuğu görüp ne yaptığı konusunda merak duyabilir. Lazımlığın  
büyük kız ve erkek çocuklarının çişlerini ve kakalarını yaptıkları yer olduğunu anlatın (bununla ilgili 
istediğiniz sözcüğü kullanabilirsiniz.) Bebeğiniz bir lazımlığın üstüne oturmayı denemek isteyebilir. Bu 
yaştaki bebekler artık tek başlarına oturabildiklerinden bunu denemelerine izin verebilirsiniz.  Bunun 
için bir lazımlık satın alabilirsiniz, fakat çocuğunuza tuvalet eğitimi konusunda henüz ısrarcı olmayın. 
Sadece bu konuya dikkatlerini çekin ve çocukların temel öğrenme yönteminin taklit olduğunu 
aklınızdan çıkarmayın. 

BANYO VAKTİ (190) 

Banyo ve suyla oynamak bebekler için hala müthiş eğlenceli bir deneyimdir. Bu yüzden banyo vaktini 
mümkün olduğunca  aceleye getirmemeye çalışın. Banyonun sizin gözetiminiz altında bebeğinizin 
keyif aldığı ve sonrasında huzurla kollarınızın arasında kurulandığı bir etkinlik olması için çaba 
harcayın.  Her ikiniz için de zevkli banyo ritüelleri ve oyunları geliştirmeye devam edin. 

SU OYUNLARI (191) 

Eğer hava uygunsa, bebeğinizin banyo yerine bebek havuzunda suyla oynamasına da izin 
verebilirsiniz. Havuza sadece birkaç santimlik su doldurun ve bebeğiniz burda oynarken sürekli 
gözünüzü üzerinde tutun. Bu yaştaki bebekler ayağa kalkmaya çalışıp kolayca kayıp düşebilirler. 
Havuza birkaç su oyuncağı koyup bebeğinizin-üşümediği sürece- ne kadar istiyorsa o kadar havuzda 
oynamasına izin verin. Sonunda, arzu ederseniz bebeğin başını şampuanlayabilirsiniz.  

GİYİNMEk (192) 

Bir açıdan, bu yaştaki bebekleri giydirmek artık biraz daha kolaydır. Ellerini, kollarını ve bacaklarını 
giysilerin içinden geçirmeye artık daha meyillidirler. Buna coşkuyla karşılık verin ve bebeğinize size 
yardımcı olduğu için teşekkür edin.  

Bir başka açıdan ise, bebekler düğmeler, fermuarlar ve çoraplarla büyülenmiş vaziyette oynamak 
istediklerinden üstlerinin giydirilmesini zorlaştırabilirler. Bu durumda bebeğinize çorabının tekini 
giydirirken diğer tekini oynaması için verebilirsiniz. 

Giysi oyuncakları 

Giysi oyuncakları bu yaştaki bebekler için oldukça eğlencelidir. Fermuar ceketli bir oyuncak ayı 
bebeğinizin üstünü giydirirken dikkatini dağıtmak açısından uygun bir seçimdir.  Fermuarlı, çıtçıtlı, 
düğmeli ya da kravatlı kitaplar da birlikte okumak için uygundur. 
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... VE SOYUNMAK (193) 

Bebeğinizin soyunmak istemesi için iki sebep vardır: ya kıyafetleri rahatsız etmekte, ya da soyunmak 
eğlenceli gelmektedir. Birinciye örnek alt bezini çok ağırlaşacak şekilde ıslatmış olması olabilir. İkincisi 
ise çoraplarla ilgili olabilir. Çoraplar bebekler için ilginç bir meydan sınavdır. Öne doğru uzanıp, çorabı 
yakalamak ve çekip çıkartmak gerekir! Eğer ki sorun kirli bez ise, daha sık değiştirip daha sıkıca 
saracak şekilde bağlayın. Eğer sorun çoraplarsa, bebeğinizin ayağından çıkaramayacağı ayakkabılar 
giydirin. Ya da çoraplara oyuncak muamelesi yaparak ''Sen onları çıkarırsan, ben de yeniden 
giydiririm!'' diyebilirsiniz. 

BEBEĞİNİZLE CANINIZ MI SIKILIYOR? (194) 

Bebeğiniz koltuğun alt tarafındaki saçaklarla on dakika boyunca merakla oyalanabilirken, sizin bunlara 
ilginiz ancak birkaç saniye sürebilir. Bu yüzden ''hadi gel, bak sana ne göstereceğim''diyerek 
bebeğinizin ilgisini başka bir oyuncağa çekmek isteseniz de, bebeğiniz hala saçakla ilgilenmeye devam 
edebilir. İç çekerseniz. Hayatınız boyunca zaman hiç bu denli yavaş akmamıştı. Bu durumda kendinizi 
bu ruh halinden kurtarmak için ne yapabilirsiniz? 

• Daha önce birlikte denediğiniz ve hem bebeğinizin hem de sizin hoşunuza gittiğini bildiğiniz 
başka bir aktivite önerin- banyo yapmak gibi. 

• Bebeğinizi daha önce tarif ettiğimiz bebek keşif bahçesine bırakabilirsiniz (bkz. Sayfa 177). 
Böylece bir gözünüz bebeğinizin üzerindeyken, bir yandan da elinizdeki dergiyi okuyabilirsiniz.  

• Dışarda yapmanız gereken bir iş varsa bebeğinizi de yanınıza alıp dışarı çıkın. Arabanın arka 
koltuğundan dış dünyayı seyretmek veya uykuya dalmak genelde pek çok bebeğin hoşuna 
gider. 

Bebeğinizle canınız sıkıldığında yapmamanız gereken şeyler 

• Bebekleri ilgilerini çeken nesneyi daha çabuk keşfetmeleri konusunda zorlamayın. 

• Bebeği oynamak istemediği bir oyunu oynamaya zorlamayın. 

• Bebeğinizi sıkıcı olmakla suçlamayın. Onun keyfi yerinde, huysuzluk yapan sizsiniz. 

• Bebeğinizi kesinlikle yalnız bırakmayınç Bu yaştaki bebekler tek başlarına güvende değildirler. 
Raftan bir kitap çekip altında kalabilir, lambalara çarpıp düşürebilir, sıcak nesnelere 
dokunabilir, mektupları yırtabilir veya merdivenlerden yuvarlanabilirler. Her zaman 
gözünüzün bebeğin üzerinde olması gerekir.  

BEBEĞİNİZİN SİZİNLE CANI MI SIKILIYOR? (195) 

Onları aynı yerde uzun süre kalmaya veya aynı oyuncakla uzun süre oynamaya zorlarsanız, bebeklerin 
genellikle canları sıkılır. Bebeklerin sıkça hareket ederek etraflarını keşfetmeye meraklı olmalarının 
sebebi, bunun dikkatlerini farklı farklı nesnelere yöneltebilme özgürlüğü sağlamasındandır.  Oyun 
bahçeleri, beşik ya da araba koltuğu kısa bir süreliğine ilginç gelse de, bebekler eninde sonunda 
buralarda durmaktan sıkılır ve kaçmak ister. 
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Bebekler çok az veya çok fazla konuşan yetişkinlerle de sıkılır. Genellikle bebeklerin ne yaptığı 
hakkında eğlenceli bir dille konuşan yetişkinlerden hoşlanırlar.  Fakat büyükler bunu biraz fazla 
abartıp bebeğin yaptığı her hareket hakkında konuşmaya kalkarsa, bir süre sonra bebekler bu 
gürültüye daha fazla dayanamayabilirler. 

Çocuğunuz için ilginç olmak istiyorsanız, onun yaptığı şeye ilgi gösterin. Fakat bunu abartmayın. 
Abartırsanız bebeğinizi aşırı ilgiyle boğmaya  başlar ve aynı zamanda onu kendi kendine bir şeyler 
öğrenme  ve keşfetme keyfinden de mahrum etmiş olursunuz. Ebeveynleri tarafından aşırı uyarana ve 
teşvike maruz kalan çocuklar, bir süre sonra her türlü yeni deneyim için ailelerine bağımlı hale 
gelebilirler. Böyle çocukların kreşte canı sıkılabilir. Aslında eksik olan kendi kendilerini motive etme 
güdüsü ve meraktır. 

Bebeklere gelişim çağlarına uygun deneyimler sağlar ve onları fazla boğmadan onlarla konuşarak 
eğlenmelerine de izin verirseniz, canları sıkılmaz (bkz. Sayfa 173.)  

EL ÇIRPMA VE GÜRÜLTÜ ÇIKARTMA (196) 

Bebekler el çırpmaya bayılırlar. Bazen hoş bir müzik duyduklarında kendi kendilerine el çırpıp 
alkışlamaya başlarlar ve sizin de ona katılmanız hoşlarına gider. 

Müzik eşliğinde el çırpmak 

Her zaman radyoda bebeğinizle birlikte el çırpıp oynayacağınız bir parça bulabilirsiniz. Aynı zamanda 
bebeğiniz yaşındaki çocuklar için doldurulmuş özel müzik albümleri de satın alabilirsiniz. 

Nesnelerle ses çıkartmak 

Bebekler ellerine geçirdikleri farklı nesneleri birbirine vurarak ses çıkartmaktan ve kendi vurmalı 
çalgılarını yaratmaktan çok hoşlanır. Bunun için küçük oyuncaklar, plastik kutular ya da çatal kağıktan 
yararlanabilirler. Eğer isterseniz bu ritim seanslarında siz de bebeğinize eşlik edebilirsiniz. 

Evde yaptığınız davullara vurmak 

Ahşap bir salata kasesini ters çevirip bebeğiniz eline tahta kaşıklar verin ve kulaklarınızı tıkayın! Artık 
bebeğinizin ev yapımı bir davulu var! 

OYUNCAK TEZGAHI (197) 

 Bebeklerin yapmaya çalıştığı şey sadece gürültü çıkartmak değildir.  Asıl hoşlarına giden ve ilgilerini 
çeken şey iki nesneyi birbirine vurduklarında neler olduğunu gözlemlemektir. Başlattıkları hareketin 
sonuçlarını görmekten hoşlanırlar ve bu sonucun sadece ses ve gürültü olması gerekmez. 

Tezgah tipi oyuncaklar 

Tezgah tarzında oyuncaklar bebeklerin ellerine aldıkları tahta bir tokmakla ahşap çivilere vurmasını 
sağlar. Bu vurmanın bebek için iki ilginç sonucu vardır: çıkan ses ve çivilerin hareket etmesi. Çiviler 
yerine çakıldığında, tezgahı ters cevirip çivilerin arka taraftan çıktığını görebilirler.  

Bebeğiniz bu oyuncağa hemen ilgi göstermeyebilir. Bunun için belki 1-2 ay beklemeniz gerekir. 
Şimdilik çivilere nasıl vuracağını gösterip, ilgi göstermeye başladığı zaman tokmağı bebeğinize verin. 
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Eğer bebeğiniz ahşap çekici kullanmaya istekliyse, bu aleti kendisine zarar vermeden doğru 
kullandığından emin olmak için oynarken yanında ayrılmayın. 

Eğer bebeğinizin henüz tokmağı kullanacak kuvveti veya bu oyuncağa ilgisi yoksa, onu buna 
zorlamayın. Nasılsa zamanla ilgi gösterecektir.  Kendisi tokmakla vurmayı öğrenene kadar sizin bunu 
nasıl yaptığınızla da pek ilgilenmeyecektir, o yüzden boşuna göstererek vakit harcamayın. 

ZİL ÇALMAK (198) 

Ziller bebekler için gerçekten de en uygun müzik enstrümanlarıdır çünkü ellerinde tutup çalması çok 
kolaydır. Bebeğinizin yapması gereken tek şey zili sallamaktır. Bu küçük zilleri oyuncak 
mağazalarından veya müzşk aletleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Hatta bebeğinizle birlikte 
çalabilmek için iki tane zil alın. Ziller çok gürültülü aletler olduğundan, bunları sadece bebeğinizle size 
özel müzik seanslarınız sırasında ortaya çıkarın, ve kullanmayacağınız zamanlarda ortalıktan kaldırın. 

KÜREKLE KUMU KAZMAK (199) 

Bir kepçe ya da kürekle yeri kazabilecek becerileri kazandıkları anda bebekler kum havuzu için hazır 
demektir. Çocuklar, diledikleri gibi şekil verip değiştirebilecekleri esnek bir madde olduğundan kumla 
oynamaktan çok hoşlanır. Eğer eviniz müsaitse, bir çocuk havuzunun içine birkaç santimli kum 
doldurarak bir kum havuzu hazırlayabilirsiniz. Havuzun içine birkaç küçük kürek, kova, plastik kutular 
ve hatta ufak bir oyuncak kamyon da koyun. Bebeğiniz oynarken gözünüz sürekli üzerinde olsun. En 
baştan itibaren, çocuğunuza kum yememesi ve fırlatmaması gerektiğini öğretin. Kısa ve anlaşılır 
cümlelerle bunun sebebini açıklayın: ''Kum yemeyiz çünkü bizi hasta edebilir'' ve ''Kum atmayız çünkü 
bu başka çocuklara zarar verebilir.'' Eğer bebeğiniz bu kurallara uyamıyorsa onu kum havuzundan 
çıkarın, ama bunu büyük bir mesele haline getirmeyin. Bebeğinizin kum havuzunda oynama 
kurallarını öğrenebilmesi için ona biraz zaman tanıyın. 

DELİKLERDEN İÇERİ BİR ŞEYLER ATMAK (200) 

Kutu şeklindeki daha karmaşık oyuncaklar  

Bebekler hala deliklerden içeri bir şeyler atmaktan hoşlandıkları, hatta bu konuda giderek daha 
başarılı hale geldikleri için, daha komplike oyuncaklara geçme vakti de gelmiştir. Bu kutularla 
oynayabilmek için bebeklerin üç boyutlu geometrik şekilleri gene aynı şekildeki deliklerden geçirerek 
içeri atması gereklidir. Bu oyuncaklar, pek çok çocuğa henüz bu kutularla oynayabilecek yaşa 
gelmeden alınır. Eğer siz de aynısını yaptıysanız, bebeğinize biraz zaman tanıyın. Ara sıra oyuncağı 
ortaya çıkarıp bebeğinize nasıl oynanacağını gösterebilirsiniz, fakat bebeğe bununla tek başına 
oynaması konusunda baskı yapmayın. Bebeğinizin elini tutarak doğru delikleri gösterebilirsiniz. Fakat 
bazen bebeğiniz bu deliklerden bağımsız bir biçimde geometrik kutularla oynamayı seçebilir, bunda 
da yanlış olan bir şey yoktur, hatta böyle yapması bebeğinizin yaratıcılığını gösterir! 

Buruna ve kulaklara dikkat 

Bilyeler, krakerler, kalem parçaları, düğmeler, küçük oyuncaklar, bezelye ya da havuç parçaları- 
doktorlar bunlar gibi birçok nesneyi bebeklerin burunlarından ya da kulaklarından çıkartmak zorunda 
kalmışlardır. O yüzden bebeklerin ağızlarına ne attığı kadar burunlarına ve kulaklarına da ne 
soktuklarına dikkat etmeniz gerekir. 
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Ortalığı toplama oyunu 

Oyuncakları kutuların içine atmayı ya da belli yerlere koymayı öğreterek, ortalığı toplamayı bebeğiniz 
için bir oyun haline getirebilirsiniz. Biraz aklınızı kullanıp, siz de oyuna katılarak bu işi bebeğiniz için bir 
eğlenceye dönüştürebilirsiniz. Bebeğiniz bu yaşlardayken elbette ki ortalığı toplama işinin büyük kısmı 
size düşecektir, fakat gene de bebeğinize oyun oynadıktan sonra oyuncakların ortalıktan kaldırılması 
gerektiği alışkanlığını kazandırmaya başlayabilirsiniz. 

IVIR ZIVIRLA EVDE OYUNLAR ÜRETMEK (201) 

Gelişim yaşına uygun teriminin ne olduğunu bir kere anladıktan sonra (bkz. Sayfa 173) bebeğiniz için 
evdeki boş plastik kutular, bitmiş kağıt havlu makaraları gibi ıvır zıvırı kullanarak yeni yeni oyunlar icat 
etmeye başlayabilirsiniz. Bu tarz ıvır zıvırlar hem hiçbir yeni masrafa gerek bırakmazlar, hem de 
yaratıcılığınızı kullanmanızı sağlarlar. Aynı zamanda, kendisi için coşkuyla sıfırdan icat ettiğiniz bir 
oyuncak emin olun bebeğiniz için dışardan satın alacağınız bütün oyuncaklardan daha değerli 
olacaktır. Bebekler için güzel bir oyuncak yapmanın sırrı, basit düşünmek, bebeğinizin şu anki 
yeteneklerini göz önünde bulundurmak ve hayal gücünüzü serbest bırakmaktır. Yaratıcı olun, hatta 
eğer canınız isterse biraz saçmalayın! 

Borularla iletişim 

Boru şeklindeki  boş ve uzun kağıt havlu makarasının bir ucunu ağzınıza, diğer ucunu ise bebeğinizin 
kulağına dayayın ve yavaşça onunla konuşun ya da şarkı söyleyin. Daha sonra  makarayı bebeğinize 
verip kulağınıza dayayarak ondan sizi taklit ederek aynı şekilde konuşmasını isteyin. 

Posta kutusu oyunu 

Bir karton kutuyu ters çevirip üstünde bir delik açarak posta kutusu haline getirin. Daha sonra 
bebeğinize evdeki kullanılmış kağıtları ve zarfları vererek onları bu kutunun içine  atmasını ve böylece 
size mektup göndermesini söyleyin. 

Kağıt havlu oyunu 

Boş bir kağıt havlu makarasını yerden biraz yüksekçe tutun ve çeşitli nesneleri deliğinden atarak yere 
düşmesini seyredin. İşte bu kadar basit! 

KÜÇÜK BLOKLARLA OYUN 

Yüzeyi birkaç santimetrekare genişliğinde, bebeklerin yutamayacakları kadar büyük fakat elleriyle 
tutabilecekleri kadar da küçük olan blok şeklindeki oyuncaklar bu yaştaki bebekler için idealdir. Daha 
büyük bloklar bu yaşta ağır gelebilir. Küçük bloklar genellikle plastik ya da ahşaptan yapılmıştır. 

Sütunlar ve sıralar 

Çocukların bu küçük bloklarla ne yaptığını seyretmek oldukça ilginç olabilir.6 ila 12 aylıkken ellerinde 
birer blok tutup sonra bu ikisini yan yana getirebilirler. 12 ila 18 aylıkken iki bloğu üst üste koyup 
küçük bir kule yapmaya çalışabilirler. 

Siz ne yapabilirsiniz? 
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Çocuğunuzu dikkatle gözlemleyin. Bebeğiniz bir sğtun ya da sıra inşa ediyorsa siz de aynısını yapın. 
Onu taklit ederken bir yandan yaptığınız şey hakkında konuşun.  ''Bir blok buraya, bir blok da buraya.'' 
Eğer çocuğunuzun hazır olduğunu düşünüyorsanız oyunu bir parça zorlaştırın. ''Ben kendi sırama bir 
blok daha ekleyeceğim'' veya ''Ben bu kulenin boyunu biraz daha yükselteceğim'' gibi. Hatta 
çocuğunuzu sayı sayma kavramıyla tanıştırmak için üst üste koyduğunuz blokları yüksek sesle 
sayabilirsiniz.  Bu şekilde yüksek sesle sayı saymak henüz bebeğinizin sayıları öğrenmesini sağlamasa 
da, ilerde tanıyacakları sayılarla ilgili yeni bir dünyaya adım atmalarına yardımcı olacaktır. 

YAN YANA (PARALEL) OYNAMA (203) 

Bu yaştaki bebekler henüz birlikte oynayamasalar da, yan yana oturarak ayrı ayrı kendi oyunlarını 
oynayabilirler. Buna paralel oynama denir. Bu şekilde, zaman zaman oyunlarından gözlerini 
arkadaşlarına çevirip gözlemleyerek birlikte vakit geçirmenin keyfini almaya başlarlar. 

Oyuncakları paylaşmak 

Bazen bir çocuğun elindeki oyuncakla yaptıkları diğerinin o kadar çok ilgisini çekebilir ki, uzanıp o 
oyuncağı almaya yeltenebilir. Bu tarz bir sorun ortaya çıktığında aşırı tepki vermekten kaçının. 
Sorunun temelinde her iki çocuğun da heyecan verici bir oyuncakla oynamak olduğunu idrak 
ederseniz, durumu sakinleştirmek için yapmanız gereken tek şeyin her iki çocuğun eline de ilgi 
duyacakları bir oyuncak vermek olduğunu görürsünüz. İlle de sözlü bir tepki göstermek istiyorsanız, 
''Herkesin elinde oynayacağı bir oyuncak olmasını istiyoruz'' gibi bir şey söyleyebilirsiniz. 

KARALAMAK MI, ÇİZİM YAPMAK MI, YAZMAK MI? (204) 

Bebekler kalemle bir kağıdı karalamaktan genellikle keyif alırlar. Fakat bunu yaparkenki asıl amaçları 
nedir? Başlangıçta sadece bir kalemi kağıdın üstünde oynattıklarında neler olduğunu görmek 
istemektedirler. Biraz daha büyüdükçe, resim çizmeye ya da sizi yazı yazarken görmüşlerse onlar da 
bunu taklit ederek bir şeyler yazmaya çalışırlar. Elbette, bunların hepsini aynı anda yapmaya çalışıyor 
da olabilirler. Amaçları çok da önemli değildir, çünkü bu aktivite genel olarak bebeğinizin gelişimi 
açısından faydalıdır. 

Bebeğinizi bu konuda desteklemek için, her zaman yakınlarda biraz kağıt kalem bulundurun. Daha 
ziyade kalınca olan kalemleri tercih edin, çünkü bebeğinizin bu kalemleri kavraması kolay, burunlarına 
ya da kulaklarına sokması ise daha zordur. Bebeğinizin kullanacağı kremlerin toksik olmamasına 
dikkat edin. Genellikle bebekler bu kalemleri ellerini yumruk yaparak tutacaktır. 

Ortalık biraz kirlenebilir 

Bebekler neden kağıtları karalamalarına izin varken masayı ya da koltukları karalamamaları 
gerektiğini henüz anlayamazlar. Bunu anlayabilseler bile etrafa taşırmadan sadece kağıdı karalamayı 
beceremeyebilirler. Ortalığın kirlenmesini engellemek istiyorsanız bebeğe karalaması için büyükçe bir 
kaşıt verebilir, veya oynayacağı yere kirlenmesi sorun olmayan büyükçe bir örtü veya muşamba 
serebilirsiniz. Üzerini karaladığı kağıdı selobantla masaya yapıştırmak kaymasını önleyecektir. 

KİL VE OYUN HAMURU (205) 

Kil ve oyun hamuru şekil vermesi kolay olduğundan bir buçuk yaşındaki bebekler için mükemmel 
sanat materyalleridir ve çocuklara kendilerini ifade etme imkanı verirler. Çocuklar hamura gürültüyle 
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vurabilir veya sessizce küçük parçalara ayırabilir. Bebeğinize verdiğiniz kil ya da oyun hamurunun 
toksik olmadığından emin olun. Küçük çocuklar için oyun hamuru kile göre yumuşak olduğundan daha 
doğru bir seçim olacaktır. 

Kil ve oyun hamurunu yerden toplamak 

Bu güzel oyun materyalinin tek dezavantajı küçük hamur parçalarının yere düşüp terliklerinizin altına 
yapışarak evin diğer odalarına yayılıp çiğnenme tehlikesidir.  Bu sorun için önceden hazırlıklı olmak 
istiyorsanız yerlere gazete serebilirsiniz.  Hamuru ve kili kapalı kutularda saklayın ki kuruyup 
bozulmasın. 

Yakından denetleyin 

Bebekler küçük oyun hamuru parçalarını burunlarına ya da kulaklarına sokmaya bayılırlar. Hatta bu 
hamurları ağızlarına da atabilirler. O yüzden çocuğunuzu oynarken yakından takip edin. Bunu 
yapmanın en kolay yolu da onunla birlikte oynamaktır. 

Oyun hamuru tarifi 

Karışım: 

2 bardak un 

¾ bardak tuz 

½ bardak su 

1 yemek kaşığı zeytinyağı 

Karışımı hamur haline gelip yumuşayana kadar yoğurun. Plastik bir torbaya koyup buzdolabında 
saklayabilirsiniz.  

TOP OYNAYIN! (206) 

Bebeğiniz muhtemelen artık top oynayacak kadar büyümüştür. Onun bu noktaya gelmesini 
sağlayacak ve bu güne kadar geliştirdiği tüm yetenekleri  şöyle bir düşünün! Geçen sene boyunca 
bebeğiniz nesneleri nasıl kavrayacağını, sonra onları nasıl elinden bırakacağını ve nihayet nasıl 
fırlatacağını öğrendi. Bu yaştaki bebekler için top oynamak en uygun aktivitelerden biridir çünkü 
sadece kol kaslarını geliştirmelerine yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda oyun oynadığı insanla, 
yani sizinle, mükemmel bir sosyal ilişki kurmasına da yardım eder. 

Oyunu basit tutun 

Bebeğiniz henüz futbol oynayacak kadar büyümedi! O yüzden başlangıçtaki top oyunlarınızı basit ve 
eğlenceli tutmaya çalışın. Çocuğunuza daha iyi oynaması için baskı yapmayın. Bebeğinizin 
yeteneklerini olduğu gibi kabul edin.  

BEBEĞİNİZLE İLK TOP OYUNLARI (207) 

Küçük toplar 
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Kendinizi bir top makinesi olarak düşünün. Siz topu önüne atıyorsunuz, bebeğiniz de toplara vuruyor. 
Kaçan topları alıp yeniden bebeğinizin önüne atıyorsunuz. Bu oyun en güzel dışarda açık havada 
oynanır. 

Büyük topları ileri geri atmak 

Bebeğinizin karşısına yere oturun. Her ikiniz de bacaklarınızı yana açarak topların kaçmasını 
engelleyecek bir bariyer oluşturun ve topu sırayla birbirinize atın. Çok mu kolay gözüküyor? Sizin için 
öyle olabilir, ama bebeğiniz için değil. Bu şekilde topu ileri geri atmak bu yaştaki bebekler için çok 
eğlencelidir.  

Fasulye keseleri 

Fasulye keselerini büyükçe kapağı açık bir karton kuçunun içine basket atar gibi atmak çok kolay, 
fakat bebeğiniz için çok da eğlenceli bir oyundur. Bu oyunu bebeğinizin arkadaşları ziyaretinize 
geldiğinde de deneyebilirsiniz. Bebeklerin keseleri kutunun içine sokabilecek kadar yakında 
durduğundan emin olun. Evde fasulye keseleri yoksa, ağzı fermuarlı buzdolabı torbalarının içine kuru 
fasulye koyarak bunları kendiniz evde hazırlayabilirsiniz.  

KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURABİLEN BİR İNSAN OLMAK (208) 

Yerde sürünmek ve emeklemek bir süreliğine eğlenceli olabilir, fakat bebekler bir sonraki aşamaya 
geçmek için sabırsızlanmaktadır- ayağa kalkıp yürümek.  Bebeklerin büyük bir kısmı 12 ila 14 aylıkken 
yürümeyi öğrenir. 18 aylık olduklarında artık yürümek için kimsenin yardımına gereksinim duymazlar. 
Fakat bu bir gecede elde edilen bir başarıdan ziyade aşama aşama gelişen ve her aşamasında  
bebeğinizin gelişim seviyesini gözlemleyerek sizin de yardım edebileceğiniz bir beceridir.  

Ayağa kalkıp yürüme aşamaları 

1. Kendini yukarı doğru ittir 

2. Tutunarak ayakta dur 

3. Kendini tekrar yere bırak 

4. Tek başına ayakta dur 

5. Oturur haldeyken ayağa kalk 

6. Eğilmiş haldeyken ayağa kalk 

7. Eşyalara tutunarak evde gezin 

8. Anne babaya tutunarak yürü 

9. Evi gözden geçirme zamanı 

Kendinize şu soruyu sorun: artık ayağa kalkıp yürüyebilen bebeğim nerelere ulaşabilir? Bebeğinizin 
dokunabileceği her yerin güvenli olduğundan emin olun. Gözünüz hep üzerinde olsun. 
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AĞIR AĞIR YOL ALMAK VE YÜRÜMEK (209) 

Yürümeye başlayınca bebeğinizin hayatı birdenbire hareketlenir; önlerinde koca bir dünya açılır ve 
çok daha ilginç hale gelir. Bu yeni döneme sizin de uyum sağşamanız gerekir. Yeni göreviniz hareket 
halindeki bir gezgine göz kulak olmaktır. Artık çok daha sabırlı olmanız gerekmektedir çünkü 
bebeğinize çok ilginç gelen bir şey sizin için oldukça sıkıcı olabilir. Ayrıca, bulunduğunuz ortam bebek 
için güvenli (baby-proof) olmadığı müddetçe, çocuğunuzla birlikte çok yavaş ve dikkatli yürümeniz 
gerekir. Telefon çalıyor diye öylece çocuğunuzu bırakıp gidemezsiniz. Bebeğinizi de götürmeniz ya da 
oyun bahçesine veya yatağına bırakmanız gerekir. Ancak buralarda güvende olacaklardır. 

Gezgin bir bebekle nereye gitmeli 

Sizinki gibi bebekli ve baby-proof evlere gitmeye çalışın. Çocuksuz evlere ziyarete gittiğinizde, 
kısıtlanmaktan hoşlanmayan bebeğinizin huysuzluğuyla uğraşacağınızı aklınızda tutun. Yanınızda 
birkaç oyuncak getirmek işe yarayabilir. Ya da çocuksuz arkadaşlarınızın evine gitmektense onları 
davet edebilir ve bebek oturduğunuz odada etrafta dolanırken muhabbet edebilirsiniz.  

Merdivenlerden aşağı yukarı çıkmak 

Merdivenler emeklerken olduğu gibi yürümeye başladığınız zaman da bebeğiniz için çeşitli zorluklar 
çıkaracaktır.  Her gün birkaç dakika bebeğinizle merdivenlerde yürüme egzersizi yapabilirsiniz. 
Ebeveynliğin en sıkıcı taraflarından biri gibi görünse de, bunun sonsuza dek sürmeyeceğini aklınızdan 
çıkarmayın. Bebeğinizin yanında olamayacağınız zamanlarda tek başına çıkmaması için merdivenlerin 
etrafına koruyucu kapılar taktırmayı unutmayın. 

Düştükleri zaman 

Bebekler yürümeyi öğrendiklerinde düşüp canlarının yanması kaçınılmazdır. Yürürken ortaya 
çıkabilecek aksilikler hem bebeğinizin hem de sizin canınızın yanmasına sebep olabilirç Fakat bir 
babanın söylediği gibi, ''Bu konuyla ilgili iki önemli gözlemim var. Birincisi, oğlumuz düşmenin ne 
olduğunu öğrendiğinde, sarılıp kucaklamanın da ne olduğunu öğrendi. Daha önce pek sokulgan bir 
çocuk değildi. Yeni kazandığı özgürlüğüyle birlikte gelen zorluklar ona etrafındaki insanların değerini 
de öğretti- başarısızlığa uğradığınızda sevdiklerinizin sizi rahatlatacağını anlamaya başladı. İkincisi, 
daha önce başka ebeveynlerden duyduklarımın doğru olduğunu anladım- bir çocuk düştüğünde 
ebeveynleri ne tepki veriyorsa aynısını tekrar ediyor. Eğer onlar yaygara çıkarıyorsa çocuk da yaygara 
çıkarıyor. Onlar aşırı tepki vermezse, çocuk da düştüğü zaman daha sakin kalmayı beceriyor.'' 

MÜZİK VE DANS (210-211) 

Bu yaştaki bebekler müzik ve dansa bayılırlar. Bununla ilgili ne kadar çok aktivite yaratabilirseniz, o 
kadar mutlu olurlar. Elbette ki profesyonel bir dansçı ya da müzisyen olmanıza lüzum yoktur. Bu 
konudaki yetenekleriniz hangi seviyede olursa olsun, gerçekten içinizden gelerek şarkı söyleyip dans 
etmeniz bebeğiniz için yeterlidir. Tek yapmanız gereken doğal olmaktır. 

1. Bebeklerle dans etmenin üç yolu 

2. Bebeğinizi kucağınıza alıp ritim eşliğinde sallanın 

3. Bebeğinizi dizlerinizin üzerinde müziğin ritmine uyarak hoplatın 
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Bebeğiniz ayaktayken elinden tutup, onun yapacağı hareketlere uyum sağlayın. 

Bebeklerin sevdikleri şarkılar 

Bebekler siz ne severseniz onu severler. Her ne şarkıyı söylerseniz söyleyin, bebeğinizin en sadık 
dinleyiciniz olacağından emin olabilirsiniz. 

Çocuk şarkıları bilmiyorsanız 

Günümüzde bebekler için şarkılar içeren albümler satılmaktadır. Bunları satın alabilir ya da internet 
üstünden videolar izleyebilirsiniz. Arabada giderken müzik dinlemek hem bebeğiniz hem de sizin için 
çok eğlenceli olacaktır. Zamanla şarkı sözlerini öğrenen bebeğiniz şarkılara eşlik etmeye de 
başlayacaktır. 

İLK SÖZCÜKLER (212) 

Ne ilginçtir ki, bebeklerin büyük bir bölümü hem yürümeyi hem de konuşmayı 12 ila 14 aylıkken 
öğrenir. Belki de doğa, hareketli hale gelen bebeklerin iletişim kurmaya da ihtiyacı olacağını önceden 
anlamıştır.  

Başlangıçta bebeğiniz sadece birkaç kelime söyleyebilse de, zamanla kelime haznesi  genişleyecektir. 
Bebeğinizin konuşma çabalarını coşkuyla destekleyin, söylemeye çalıştıkları kelimeleri tekrar edin, 
hatta cümle içinde kullanarak zenginleştirin. Örneğin bebeğiniz kediye 'ke'' diyorsa ''Evet, burda minik 
bir kedi var'' diyebilirsiniz. 

Gün içinde bebeğinizle vakit geçirirken mümkün olduğunca çok iletişim kurmaya ve etraftaki tanıdık 
nesnelerin isimlerini bolca kullanmaya çalışın: ayıcık, çıngırak, çorap, pantolon,  emzik vs. ve tanıdık 
insanların adları: anne, abla, dede vs. Bebeğiniz ağzınızdan çıkan her kelimeyi dikkatle dinlemektedir. 

''ŞUNA BAK!'' OYUNU (213-214-215) 

Bu oyunu oynamak için (ki emin olun, bebekler dışında kimseye bu eğlenceli bir oyunmuş gibi 
gözükmez) yapmanız gereken tek şey etraftaki ilginç bir şeyi parmağınızla göstermek ve ''Bak! İtfaiye 
arabası!'' demektir. Bebeğiniz gösterdiğiniz yöne ve nesneye bakar. Bu oyunu evde, dışarda yürüyüşe 
çıktığınızda, arabayla gezerken ya da süpermatkette, kısacası bulunduğunuz her yerde 
oynayabilirsiniz. Gene de fazla abartmayın ve bebeğiniz dikkatini vermek için çok yorgun olduğunda 
oynamayın. Bu oyun bebeğinizin kelime haznesinin gelişmesine yardımcı olur. Zamanla bebeğiniz bir 
nesneyi gösterip ''Baba bak bir kalem!'' dediğinde şaşırıp mutlu olabilirsiniz. 

BEBEĞİNİZDEN BİR ŞEY YAPMASINI İSTEMEK (216) 

Bebeğinizin söylü isteklerinize cevap vermesini öğretmenin en kolay yolu, kolayca oynayabileceğiniz 
aşağıdaki oyundur. 

Lütfen verebilir misin? 

Bu oyunda çocuğunuzdan herhangi bir nesneyi size vermesini isteyeceksiniz.  İstediğiniz nesnenin 
adını söyleyin, örneğin ''Lütfen çorapları bana verebilir misin?'' Çocuğunuz çorapları size verirse, 
memnuniyetinizi gösterin. Sonra aynı nesneyi çocuğunuza geri uzatın ve ''Şimdi çorap sende'' ya da 
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buna benzer bir şey deyin. Bebeğiniz ilgisini yitirip sıkılana kadar bu oyunu oynamaya devam edin. Bu 
oyun, çocuğunuzun konuşma dilini anlayıp ona göre karşılık verebildiğini göstermektedir. 

Oyunu oynamadığınız bir zamanda, bebeğinizin yerden pis veya tehlikeli bir şey aldığını fark 
edebilirsiniz. Sakin bir biçimde ''Lütfen onu bana verebilir misin?'' deyin. O sırada bebeğinizin 
dikkatini dağıtmak için bunun yerine eline verebileceğiniz başka bir nesne veya oyuncak olması işinizi 
kolaylaştırabilir.  

Çocuğunuzu dikkatlice dinleyin. Bir gün gelip size bebek konuşmasıyla ''verir misin?'' gibi bir şey 
söyleyebilir. Çocuğunuz konuşma dilini kullanarak sizden ilk defa bir şey istedi. Bu, onun gelişiminde 
çok önemli bir aşamadır! 

Başka istekler 

Bu yaşlarda, bebeğinizin ''Buraya gel'' veya ''Onu yere bırak'' gibi başka basit isteklere de karşılık 
vermeye başladığınıfark edeceksiniz. Belki bu tür isteklere cevap vermesini öğretecek başka eğlenceli 
oyunlar da yaratabilirsiniz. 

BEBEĞİNİZ EMİR VERMEYİ ÖĞRENİYOR (216) 

''Onu bana ve!'' 

Bazen bebeğiniz eliyle bir nesneyi gösterip ''O,'' ''Bana ve onu'' gibi bir şey söyleyebilir. Bu durumda 
ne yapmalısınız? Eğer uygun bir şeyse, istediğini bebeğe verebilirsiniz. Hatta çocuğunuza biraz da 
nezaket kurallarını öğretmek istiyorsanız, sıkça ''lütfen'' kelimesini söyleyip ona da tekrar 
ettirebilirsiniz.  

Eğer ki istediği nesneyi çocuğunuza vermek istemiyorsanız (tehlikeli ya da kırılabilir olabilir) basit ve 
kararli bir biçimde ''Hayır, o bebekler için değil!'' diyebilirsiniz. Daha sonra dikkatini dağıtmak için 
eline ilgisini çekebilecek başka bir nesne veya oyuncak verin. 

Anne ve babanın farklı tepkisi 

Bazen bebeğin almak istediği ve ebeveynlerden birinin hayır dediği bir nesneye diğer ebeveyn ya da 
bebek bakıcısı evet diyebilir. Bu durumda iki yetişkin karşı karşıya gelir. Hangisinin söylediği 
doğrudur? Son kararı kim vermelidir? Bu biraz zor bir durumdur. Bu sorunu çözebilmel için, öncelikle 
bazı temel kurallarda anlaştığınızdan emin olun. Örneğin, ''Hayır, bebek kolayca kırılabilecek kristal bir 
bardakla oynayamaz. Evet, tüylü ayıcıkla oynayabilir.'' gibi. 

Peki ya baba ''Hayır benim kaşığımı alamaz'' derken anne ''ama ben her zaman kaşığımı almasına izin 
veriyorum'' derse ne olacak? Burda bir seçim yapmanız gerekiyor. İnat edip ilk kararınızda ısrarlı 
olabilir ve özellikle de çocuğunuzun karşısında kimin asıl patron olduğunu kanıtlamaya çalışabilirsiniz. 
Fakat biraz durup düşündüğünüzde muhtemelen eşinizin haklı olduğunu fark edeceksiniz, evet, 
bebeğinizin kaşığınızı almasında bir sakınca yoktur. Bu durumda omzunuzu silkip ''Öyle mi? Peki o 
zaman, benim kaşığımı da alabilir'' diyebilirsiniz. Bu durumda bebeğiniz eşinizle aranızdaki ilişkinin 
eşitler arası bir fikir alışverişi olduğunu ve anlaşmazlıkların sakince çözülebileceğini öğrenecektir. 
Çocuklar bu gibi dersleri çok ufak yaşta öğrenmeye başlar. 
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Öte yandan, bebeğinizin hangi isteklerine evet, hangilerine hayır diyeceğiniz sürekli ve can sıkıcı bir 
anlaşmazlık haline gelebilir. Bu durumda oturup eşinizle sakin bir biçimde konuşup anlaşmaya çalışın. 
Böyle durumlarda yapmak isteyeceğiniz son şey babaların çocuk bakımıyla ilgili hiçbir şeyden 
anlamadığı gibi bir görüşün oluşmasına sebep olmaktır.  

İNSANLARLA MUHABBET ETMEK (218) 

Bebekler birkaç kelime öğrenince hemen bunları agulu konuşma dillerine (bkz. Sayfa 162)dahil 
ederler . Bebeğinizle konuşurken size yeni öğrendikleri sözcükler ve agularla karışık bir biçimde cevap 
vereceklerdir. İlerde gülerek ve sevgiyle hatırlamak üzere bu acemi konuşmaları teybe veya videoya 
kaydedebilirsiniz.  

OYUNCAKLARLA KONUŞMAK (219) 

Bebeğiniz bazen elindeki oyuncaklarla koyu bir muhabbete dalabilir. Bu eğlenceli anların keyfini 
çıkarın. İlgiyle takip etseniz de müdahele etmekten kaçının. Bu oyunda bebeğiniz size ihtiyaç 
duymamaktadır. 

BŞR BUÇUK YAŞINDAKİ BEBEKLER İÇİN EN UYGUN OYUNCAKLAR (220-221) 

Bebeğiniz aşağıdaki oyuncaklara sahip olsa da, daha önce henüz bunlarla oynayabilecek kadar  
büyümemiş olabilir. Hala bu oyuncaklarla istediğiniz gibi oynayamayabilir. Bu da doğaldır. Bu 
oyuncaklar farklı yaştaki çocukların ilgisini uzun süre canlı tutmak üzere tasarlanmıştır. 

Peluş/Tüylü oyuncaklar 

Bir buçuk yaşındaki bir çocuk peluş bir oyuncağa, mesela tüylü bir ayıya duygusal olarak bağlanabilir. 
Oyuncağın güvenli ve sağlam olduğundan emin olun: yıllar içinde oldukça eskiyecek. Özellikle  
gözlerin ve burnun kolayca yerinden sökülmeyecek şekilde sağlam dikilmiş olması önemlidir. 
Bebeğinizin bunları yerinden koparıp ağzında çiğneyemeyeceğinden emin olun. Bu tüylü 
oyuncaklarda pille konuşup şarkı söyleyenleri tercih etmeyin. Hem sarılması daha keyifsizdir, hem de 
elektonik aksamı kolayca bozulabilir. 

Büyük ahşap boncuklar 

Bebekler büyük, kavraması kolay ahşap boncukları ellerinde tutmaktan ya da kutuların içine atmaktan 
hoşlanırlar. Aynı zamanda bunları bir ipe dizip sonra bunları ipten çıkarmalarını isteyebilirsiniz. 

Tekerlekli oyuncaklar 

Artık yürüyebilen bebekler çim biçme makinesi gibi tekerlekleri ve uzun bir sapı olan oyuncakları 
etrafta ittirüp çekmekten hoşlanırlar. Bu oyuncakların bazılarıyla bebekler evi elektrikli süpürgeyle 
temizliyor veya çimleri biçiyormuş gibi yapabilirler. Bu oyuncakların bazıları çocukların ilgisini çeken 
sesler de çıkarır.  

Basit bir çöp kamyonu 

Bir buçuk yaşındaki bebeğiniz oyuncak kamyonunu istediği gibi doldurup boşaltabilmelidir. Küçük 
parçaları olan ve açılıp kapanması zor kamyonları tercih etmeyin. 
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Çiftlik hayvanları 

Çocuklar hayvanları çok sever ve onları çiftlik gibi tasarlanmış bir  kutunun içine yerleştirmekten 
hoşlanırlar. 

Alfabe ve Sayı blokları 

Küçük çocuklar küp şeklindeki ahşap blokları kutuların içine koymaktan ya da yan yana, üst üste 
dizmekten hoşlanırlar. 

 Çocuğunuz blokların üstündeki rakam ve harfleri okumalı mı? 

Nasıl farklı nesnelerin isimlerini öğlenebiliyorlarsa, bebeğiniz blokların üstündeki rakam ve harfleri 
tanımayı da öğrenebilirler. Fakat bu, bebeğinizin bu bloklarla yazılmış kelimeleri ya da sayıları 
okuyabilecekleri anlamına gelmez.  Bebeğiniz bu blokları şekilleri, büyüklükleri, ağırlıkları ve bunlarla 
farklı şeyler inşa edebildikleri için severler. Harfler ya da rakamlar onlar için o kadar da ilgi çekici 
değildir. 

VÜCUDUN UZUVLARI (222) 

Nasil etraflarindaki insanların ve nesnelerin isimlerini öğrendilerse, bebekler  kendi uzuvlarının da 
adını öğrenebilir. Bu konuda ona yardım etmek için, oynadığınız oyunlarda, söylediğiniz şarkılarda ve 
genel olarak iletişim kurarken farklı uzuvların isimlerini sıkça söylebilirsiniz. Bebeklerin ve 
ebeveynlerin en sevdikleri oyunlardan biri gelen misafirlere bebeğin nasıl yüzündeki uzuvların 
isimlerini öğrendiğini göstermektir. Nedense bu aktivite herkesin çok hoşuna gider. Belki de bebek 
yardım almadan burnunu, gözlerini, kulaklarını gösterebildiğinde artık tam anlamıyla benlik 
duygusunun gelişmeye başladığını hissettiğimiz içindir. 

ÖZ-FARKINDALIK VE ÖZGÜVEN (223) 

Öz-farkındalık ve özgüven birbirinden farklı şeylerdir. Öz-farkındalık başka insanlardan ayrı bir birey 
olarak var olduğunuzu bilmektir. Özgüven ise kendi kendinizi sevmektir. Biri zihinsel, diğeri ise 
duygusal bir durumdur. Bebeklerin her ikisini de geliştirmeye ihtiyacı vardır ve bu konuda siz ona 
yardımcı olabilirsiniz. Aynada nasıl gözüktüklerine dikkat çekerek, vücutlarının farklı uzuvları hakkında 
konuşarak ve yaptıkları şeyleri kelimelerle tarif ederek öz-farkındalık geliştirmelerine yardımcı 
olabilirsiniz.  

Onları sevdiğinizi  ve saygı duyduğunuzu gösterdiğinizde, sizin için önemli olduklarını belirttiğinizde ve 
onlara şefkat gösterdiğinizde ise bebeğinizin kendine güven duymasına yardımcı olursunuz. Aslında 
bir ebeveynin en önemli görevi de budur. 

YASTIK OYUNU: BABA NERDE? (224) 

Saklanbaç oyunları bu yaştaki bebeklerin ilgisini çekmeye devam eder çünkü hala nesne kalıcılığı 
kavramını öğrenmeye çalışmaktadırlar (Bkz. Sayfa 93). En keyif aldıkları oyunlardan biri yastıkla 
oynadığınız ''Baba nerde?'' oyunudur. 

Bu oyunu oynamak için büyükçe bir yastığı bebeğinizin sizi göremeyeceği bir şekilde yüzünüzün 
önüne tutun. Bunu yaparken ''Baba nerde?'' diye sorun. Bebeğinizin uzanıp yastığı çekebileceği kadar 
yakında durduğunuzdan emin olun. Bebek yastığı çektiğinde coşkuyla ''İşte burdayım!'' deyin.  Bu 
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oyunu bir dergi veya gazeteyle de oynayabilirsiniz. Oyuna biraz heyecan katmak için ''İşte burdayım'' 
dedikten sonra bebeğinizi gıdıklayabilirsiniz.  

SAKLANBAÇ (225) 

Bebekler için eğlenceli bir diğer oyun ise çocukların oynadığı saklanbaç oyununun basit bir 
versiyonudur. Bu oyunda, bebeğinizin sizi saklanırken izlemesine izin veririniz. Örneğin koltuğun 
arkasına saklandıktan sonra siz ya da odadaki başka biri ''Baba nerde? Hadi babayı bul!'' dersiniz. Size 
çok kolay gibi gözükse de bu oyun gerçekten ortadan kaybolup kaybolmadığınızdan emin olamayan 
bebeğiniz için oldukça heyecan vericidir. Bebeğiniz sizi bulduğunda kocaman coşkulu bir sarılmayla 
onu karşılarsanız, emin olan daha çok keyif alacaktır. Zamanla bebeğiniz sizden saklanmayı öğrenecek 
ve onu bulduğunuz zaman sevinecektir. Başlangıçta küçük bebekler nasıl saklanacaklarını bilmezler. 
Elleriyle gözlerini kapattıklarında saklandıklarını düşünebilirler. Onlar bir şey göremiyorsa, sizin de 
göremeyeceğinize inanırlar. Bu oyun bebeğiniz ve daha büyük kardeşlerle oynamak için de idealdir. 

OKUMA (226) 

Eğer henüz başlamadıysanız, bu yaşlarda kesinlikle bebeğinizi kitaplarla tanıştırma vakti gelmiştir.  
Okumayı çocukluğu boyunca bebeğiniz için düzenli bir aktivite haline getirmeye çalışın. Bebeğinizi 
edebiyata ve kitaplara alıştırmanın bundan daha iyi bir yolu yoktur. 

Bu yaştaki bebekler içinde tanıdık nesnelerin resimleri bulunan kitaplardan hoşlanırlar. Bebeğiniz için 
kitap seçerken, içinde basit ama açıklıkla çizilmiş resimler olanları seçin. Kitapların bir hikayesi olabilir, 
ya da sadece içindeki nesnelerin adlarını gösterebilir. Bebeklerin büyük bir bölümü bu resimlere ilgi 
duyar ve tanıdık nesnelerin resimlerini gösterip isimlerini söylemenizden hoşlanırlar. Bebekler 
kitapları biraz öğrendikten sonra kendileri farklı nesneleri göstermekten ve sizin gene bunların ismini 
söylemenizden hoşlanırlar. Zamanla bu nesnelerin isimlerini  kendileri söylemeye başlayacaklardır.  

BEBEK KİTAPLARINI NERDE SAKLAMALI? (227) 

Artık pek çok kitapçı ya da oyuncakçıda özellikle küçük bebekler için kitaplar bulmak mümkündür. Bu 
kitapların bir kısmının bebeklerin yırtıp kemiremeyeceği sağlam materyallerden üretildiğini fark 
etmişsinizdir. Bu tür kitapları uyandığında göz gezdirebilmesi için bebeğinizin beşiğine veya yerde 
oyuncakların arasına koyabilirsiniz. Bazı çocuk kitapları ise, içlerinde çok güzel resim ve hikayeler 
olmakla birlikte, kolayca yırtılabilecek kağıttan üretilmiştir. Bu kitapları bebeğinizin kolayca 
ulaşamayacağı yüksek bir rafta saklayın ve sadece çocuğunuza okumak için zamanınız olduğunda 
ortaya çıkarın. 

TANIDIK İNSANLAR VE YABANCILAR (228) 

Çocuğunuz hala tanıdık insanların yanında rahat, fakat yabancılarla birlikteyken çekingen davranıyor 
olabilir. Bunda tuhaf bir durum yoktur, bebeğinize yabancılara ısınabilmesi için biraz onları tanıma 
fırsatı verin. Kalabalıklarla vakit geçirmeye alışkın bebekler genellikle yabancılara daha çabuk ısınsa 
da, bu çekingenliğin ne zaman ve kimin yanında ortaya çıkacağı pek belli olmaz. 

UTANGAÇLIK (229) 

Bazen çocuğunuz gidip de yaşıtlarıyla oynamak ya da kendisine ilgi gösteren bir yabancıya sarılmak 
yerine utanıp sizin bacaklarınıza sarıldığı için rahatsızlık duyabilirsiniz. Diğer çocukların bu kadar 
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çekingen olmadığını fark edip sizin çocuğunuzda nasıl bir sorun olduğunu sorgulayabilirsiniz. Fakat bu 
utangaçlık meselesine fazla kafayı takmayın. Bebeğinizin böyle davranmasına sebep olan pek çok şey 
olabilir. Bazı çocuklar böyle çekingenlik aşamalarından geçip zamanla açılabilirler. Bazı çocuklar ise 
yapıları itibariyle biraz daha içe dönüktür ve yetişkinliklerinde dahi böyle kalabilirler. Bu bir sorun 
olduğu anlamına gelmez. 

Bazı çocuklarsa sadece yeni tanıştıkları insanlara karşı utangaçtır. Birkaç dakika bacaklarınıza 
yapıştıktan sonra sizi bırakıp karşılarındaki kişiye ilgi gösterebilirler. Çocuğunuzu başka çocuklarla 
kıyaslamaktan ziyade,  onu olduğu gibi kabul edin. Bazen bebeğinizi yaşıtı başka bir çocukla 
tanıştırabilir ve ikisi bir arada keyifle oynamaya başlayana kadar yanlarında kalıp, bebeğiniz kendisini 
rahat ve güvende hissedince sessizce yanlarından ayrılabilirsiniz. 

KİŞİLİK GELİŞİMİ (230) 

Bebekler 18 aylık olduklarında, sempatiden endişeye, kıskançlıktan öfkeye pek çok karmaşık duyguyu 
tecrübe etmiş olur. Başka bir deyişle, bebeğinizin artık kendine özgü bir kişiliği vardır. Bebeğinizi 
nerdeyse sizin kadar karmaşık ve özel bir insan olarak görür ve onun kişiliğine saygı duyarsanız, 
onunla çok daha iyi anlaşabilirsiniz. 

Çocuğunuzdan sürekli sakin kalmasını beklemeyin 

Bebeğinizin farklı ruh hallerine karşı hazırlıklı olun. Negatif bir ruh halinde bulunduğunda, sorunun ne 
olduğunu tanımlayıp dikkatini dağıtacak alternatifler sunarak bebeğinize yardımcı olmaya çalışın. 
Bebeğiniz mutlu bir ruh halindeyken buna karşı açık olun ve sevincini coşkuyla paylaşın. Bebeğiniz sizi 
de kolayca neşelendirebilir. 

ALTIN KURAL (231) 

Üç yaşındaki bir çocuk babası şöyle diyor: ''Çocuğuma karşı nasıl davranmam gerektiğiyle ilgili ne 
zaman kafam karışsa- ki bu sıklıkla olabiliyor- altın kuralı hatırlamaya çalışıyorum: Başkalarına, size 
nasıl davranmalarını istiyorsanız öyle davranın. Bu, kolay akılda tutulan ve anında etkisini gösteren bir 
kural. Eğer sizinle dalga geçilmesinden hoşlanmıyorsanız, çocuğunuzla dalga geçmeyin. Eğer ihmal 
edilmekten hoşlanmıyorsanız, çocuğunuzu ihmal etmeyin. Eşer size karşı büyüklük taslanmasından ya 
da aşırı şımartılmaktan hoşlanmıyorsanız, çocuğunuza büyüklük taslamayın ve onu gereksiz 
şımartmayın. Eğer karşınızdakinden istediğiniz kabul görmek, adalet ve sevgiyse, siz de çocuğunuzu 
olduğu gibi kabullenin, ona karşı adil olun ve onu sevin.'' 

YAŞASIN! BEBEĞİNİZ BÜYÜDÜ... (232) 

Bebeğiniz artık yürüyebiliyor, konuşabiliyor, hislerini ifade edebiliyor ve oyunlar oynuyor. Bebeğinizin 
ilk doğduğu günü aklınıza getirin- bir buçuk yılda neler neler değişti! Bebeğiniz bu kadar kısa sürede 
bu kadar çok çalışıp bunca şey öğrendiği için bir tebriği hak ediyor. 

...SİZE DE TEBRİKLER! 

Ve siz, sadece bir buçuk yılda başarılı ve becerikli bir baba oldunuz. Aileniz genişledi ve aile bağlarınız 
daha da kuvvetlendi. Sorunlar ortaya çıktıkça onlara yaratıcı çözümler buldunuz. Siz de bütün bu 
sürecin sonunda büyüdünüz ve olgunlaştınız- babalığın erkekler üstünde böyle bir etkisi vardır. Bu 
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yüzden bir an durun ve kendinize gururlanmak için izin verin: bebeğinizle, ailenizle ve kendinizle gurur 
duymak için çok sebebiniz var.  

 

 

 

83 
 


