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TEŞEKKÜR

Kitaba yaptıkları katkıları için tüm uygulayıcılara, meslek-
taşlarımıza ve vaka çalışmalarında hikâyelerini anlattığımız 
tüm çocuklara teşekkür ederiz. Kitabın yazımı sırasında yap-
tıkları değerli yorumları için özellikle Julia Butler, Tracey Bar-
nett, Alison Cliffe, Licette Gus, Heidi Limbert, Linda Plow-
den, Rosie Pritchard, Angela Spencer ve Sara Willis’e teşekkür 
etmek istiyoruz. Ek olarak illüstrasyonları için Christopher 
Walker ile Felicia Wood’a ve yazım sırasındaki faydalı yorum-
ları için Cairns ve Tracey Lewarne’a da teşekkür ederiz. 

Ayrıca Jude Bowen, Amy Jarrold ve George Knowles’a da 
teşekkürler.
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YAZARLAR HAKKINDA

Dr. Janet Rose şu anda Bath Spa Üniversitesi’nin Erken 
Çocukluk Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi ve program so-
rumlusudur. Daha önce öğretmenlik yapan Janet, hem İngil-
tere’de hem de yurtdışında erken çocukluk döneminde risk al-
tında olan çocuklarla çalışmıştır ve 0-3 yaş çocukları için duyu 
bütünleme çalıştayları yürütmüştür. National College of Tea-
ching and Learning (Ulusal Öğretim ve Öğrenim Koleji) ile 
çalışmalar gerçekleştirmiş, ülke çapında birçok yerel yönetim 
ve mesleki kurum için eğitimler düzenlemiştir. The Role of the 
Adult in Early Years Settings (Erken Çocukluk Dönemi Ortam-
larında Yetişkinin Rolü) isimli ortak yazarlı bir kitap dahil çe-
şitli yayınların yazarıdır. Şu anda çocukların davranışını ve iyi 
oluşunu desteklemeye odaklanan Attachment Aware Schools 
(Bağlılık Farkındalığı Olan Okullar) ve Emotion Coaching 
(Duygu Koçluğu) isimli iki araştırma projesi yürütmektedir. 

Louise Gilbert, öğretmenlik ve hemşirelik eğitimi aldığı 
için sağlık ve eğitim alanlarında sağlığın geliştirilmesi konu-
sunda çalışmıştır. Ardından çocuk gelişimi ve sağlık konula-
rına duyduğu özel ilgi nedeniyle üniversiteye geçiş yapmış ve 
çocukluk dönemi üzerine dersler vermiştir. Sürdürülebilir sağ-
lık ve iyi oluş konularına odaklanan çok sayıda yayını vardır. 
Louise ayrıca mesleki eğitim programlarının geliştirilmesine 
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katkıda bulunmuş, konferanslarda konuşmalar yapmış ve ço-
cuklarla çalışan disiplinlerarası uzman gruplar için çalıştaylar 
yürütmüştür. Janet Rose ile birlikte Birleşik Krallık’ta çocuk-
ların iyi oluşunun ve sağlamlığının toplum çapında sürdürüle-
bilirliği ve disiplinlerarası gelişimini desteklemek üzere kişile-
rarası nörobiyolojik bir yaklaşım uygulayan ilk duygu koçluğu 
araştırma projesini tasarlamış ve yürütmüştür. 

Val Richards, Bath Spa Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 
Eğitim Araştırmaları Bölümü’nde sağlık, eğitim ve davranış, 
ergen gelişimi ve öğrenme konularında dersler vermektedir. 
Uzmanlık alanı psikolojidir. Özellikle gelişim psikolojisi, er-
genlik, sağlık psikolojisi, öğretim ve öğrenme üzerinde çalış-
maktadır. Ayrıca hem üniversite hem de ortaöğretim düze-
yinde Yiyecek, Beslenme ve Çocukluk Dönemi Araştırmaları 
derslerini vermiştir. Bath Spa Üniversitesi’nde Çocukluk Dö-
nemi Araştırmaları program yöneticiliğini yapmıştır. Araştır-
malarının odak noktası cinsiyetle ilişkili davranış ve tutum-
lar ile son zamanlarda ilkokuldan ortaokula geçişte yaşanılan 
problemlerdir. Bridging the Transition from Primary to Secon-
dary School (İlkokuldan Ortaokula Geçişte Köprü Oluşturma) 
isimli bir kitabın editörlerinden biridir. 
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YAZARLARIN TÜRKÇE ÇEVİRİ 
İÇİN ÖNSÖZÜ 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun ya-
şama, büyüme, öğrenme, gelişme, sesini duyurma ve tam po-
tansiyeline ulaşma haklarını tanır. Sağlık ve iyi oluş, çocuklu-
ğun dayandığı temellerdir. Sağlık ve iyi oluş geleneksel olarak 
eğitimle ilgili kazanımlarla ilişkilendirilmese de eğitim çıktıla-
rına katkısı artık açıkça kabul edilmektedir. Çocuklukta sağlık 
ve iyi oluş potansiyelini en yükseğe çıkarmak, yaşam süresini, 
iş hayatındaki üretkenliği ve sosyal ilişkileri etkiler. Çocukların 
kendilerini geliştiren yaşam tarzını ve güvenli ilişkileri dene-
yimlemelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını ve 
yaşamın bir amacı olduğu duygusunu geliştirmelerini sağlayan 
yetişkinler, çocukların zorluklarla mücadele etme gelişimini 
destekler. Zorluklarla mücadele etme gücü sayesinde çocuklar 
karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelebilir, zorluklara uyum 
sağlayabilir ve iyileşme süreçlerini destekleyebilir. Hepimizi 
etkileyen son küresel salgın göz önüne alındığında bu kitap, 
tüm ülkelerde yaşayan çocuklar için sağlık ve iyi oluşun ne 
kadar önemli olduğunu belki de her zamankinden daha fazla 
göstermektedir.
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Bu kitap, küçük çocukların sosyal bir dünya içindeki geli-
şimine bütünleşik bir bakış açısı sunmak için disiplinlerarası 
çerçevelerden yararlanmaktadır. Çevre, deneyim, olgunlaşma 
ve genler arasında süregelen etkileşimli ilişkilerin, çocuk ve aile 
üzerindeki etkilerini ele alır. Mevcut sinirbilimsel araştırma-
ların gözden geçirilmesi eğitime yönelik bazı fikirler verir. Bu 
fikirler, dikkatli bir uygulama ve değerlendirme ile uygulayıcı-
ların küçük çocuklar için en uygun ortamı oluşturmalarını ve 
yönetmelerini sağlayabilir. Bu kitabın ilk kez yayımlanmasın-
dan bu yana geçen süre içinde sinirbilimsel araştırmalar yeni 
fikirler ve açıklamalar sunmuştur ancak bir anahtar mesaj her 
zamanki önemini sürdürmektedir. Sürdürülebilir çocuk sağlığı 
ve iyi oluşunun temel taşı olarak uyumlu ve pozitif ilişkilerin 
önemi giderek daha fazla vurgulanmaktadır.

Artık biliyoruz ki çocuklarla çalışan uygulayıcıların sağlık 
ve iyi oluşun önemini anlamalarını sağlamak ve uygulayıcıla-
rın çocukları kendi zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel sağlık-
ları ve iyi oluşları ile ilgilenmeleri konusunda teşvik etmeleri, 
daha adil bir toplum ve daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturma-
ya yardımcı olabilir. Umuyoruz ki bu kitabın okuyucuları, ki-
tapta sunulan zorluklarla mücadele etme, kendilerine tanıdık 
gelen şeyleri sorgulama, yeni beceriler edinme, yeni fikirleri 
keşfetme ve bugünün çocuklarını yarının toplumunu oluştur-
maları için yetiştirme konularında sahip oldukları gücün farkı-
na varacaktır.

-Dr. Janet Rose ve Dr. Louise Gilbert 

Mart 2021
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ÇEVİRMENLER HAKKINDA 

Dr. Nalan Kuru, erken çocukluk eğitimi uzmanıdır ve Ulu-
dağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde doçent olarak görev 
yapmaktadır. Erken çocukluk eğitimi programları, aile-öğret-
men-çocuk iletişimi, sosyal duygusal öğrenme, sınıf yönetimi, 
öğrenmede duyguların rolü konularında çalışmaktadır. Bu 
konularda yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış çeşitli bilimsel 
yayınları bulunmaktadır ve uzun yıllardır çeşitli üniversiteler-
de lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Aynı 
zamanda öğretmenler, ebeveynler ve çocuklarla çalışan perso-
nel ile seminerler, atölye ve mesleki gelişim çalışmaları gerçek-
leştirmektedir. İngiltere’de Canterbury Christ Church Üni-
versitesi Aile ve Çocuk Araştırmaları Enstitüsü’nde (Research 
Centre For Children Families and Communities) pedagoji 
alanında post doktora yapan araştırmacı, bu süreçte Cambri-
dge ve Oxford üniversitelerinden eğitimde liderlik ve koçluk 
eğitimleri almıştır. Aynı zamanda İngiltere’nin uluslararası 
Emotion Coaching (Duygu Koçluğu) uygulayıcısı ve uygula-
yıcı eğitimcisidir. Türkiye’de Emotion Coaching yaklaşımının 
yaygınlaşması konusunda çeşitli çalışmalar yapmakta, ‘Duy-
gu Dostu Öğretmenlik&Ebeveynlik’ eğitimleri vermekte ve 
alanda bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Arkadaşıma Ne 
Oldu? isimli, çocuklarda empati becerisini desteklemeyi amaç-
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layan, aynı zamanda yazarın kızı olan 11 yaşındaki bir çocuk 
çizer tarafından resimlenmiş olan çocuk kitabının da yazarıdır. 

nalankuru2@gmail.com

@doç.dr.nalankuru 

Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı ço-
cuklarda bilişsel gelişim, duygu mentorluğu/koçluğu, erken 
çocukluk eğitiminde matematik, öğretmenlerin mesleki geli-
şim modelleri, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve eğitim 
politikaları olarak sıralanabilir. 2016 Mart ayında Dünya Er-
ken Çocukluk Eğitimi Teşkilatı’nın (Organisation Mondia-
le Pour L’Education Prescolaire-OMEP) Milli Komitesi olan 
‘Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’ yöne-
tim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. ‘Okul Öncesi 
Öğretmenleri için e-mentorluk Temelli Eğitim (e-MENTE: 
OÖÖ)’ başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde proje yürütücü 
olarak görev almıştır. Anadolu Üniversitesi bünyesinde çocuk-
ların matematik becerilerini desteklemeye yönelik ‘Çocukların 
Matematik Atölyesi’ adlı merkezin kurucusu ve yöneticisidir. 
İngiltere’de bulunan Canterbury Christ Church Üniversite-
si’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Hâlen Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim görev-
lerini sürdürmekte, bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmek-
tedir. 

Dr. Bülent Madi, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa 
Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1980 yılında aynı üniver-
siteden nöroloji uzmanlığını almıştır. 1982-2020 yılları arasın-
da kurucularından olduğu Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’n-
da nörolog olarak görev almış, 15 binin üzerinde gelişimsel 
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sorunu olan çocuğun tanılanması, eğitim ve rehabilitasyon 
programlanması ile ilgilenmiştir. 2009-2012 yılları arası aynı 
vakıfta ‘araştırmalar ve rehabilitasyon direktörü’ olarak görev 
almıştır. 1989-2012 yılları arasında Amerikan Hastanesi’nde 
nörolog olarak çalışmıştır. Marmara, Kültür, Yeditepe, Mal-
tepe Medipol ve Aydın üniversitelerinde ve öğretim görevlisi 
olarak çeşitli fakülte ve bölümlerde lisans, lisansüstü, doktora 
dersleri vermiştir. 1980 yılından itibaren muayenehanesinde 
doğumdan yaşam sonuna kadar nörolojik hastalıklar, beyin 
gelişimi, öğrenme, üstün zekâ ve üstün yetenek, nörogeli-
şimsel sorunlar, nöropsikoloji çalışmalarını; huzurevlerinde 
konsültan hekim olarak görevini sürdürmektedir. Kurucu-
su olduğu Altis İletişim ve Genel Danışmanlık Merkezi’nde, 
bireysel veya bir kuruma bağlı çocuk, ergen, yetişkin ve yaş-
lıların nörogelişimsel destek çalışmalarının ve psikolojik danış-
manlık hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmektedir. Firma, 
okul, radyo, televizyon kanalı, kongre, TEDx, seminer ve kon-
feranslarda konuşma yapmaktadır. 2014 yılında üçüncü bası-
mı yayımlanan Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur? ve 2020 yılında 
ikinci basımı yayımlanan Aşk ve Beyin kitaplarının yazarıdır.
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ÇEVİRMENLERİN NOTU

Çocuklukta sağlık ve iyi oluş kavramı çocukluk dönemine 
dair kapsayıcı ve bütünsel bakış açısı sunmaktadır. Çocukların 
var olan potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşması ve gelece-
ğin mutlu, yetkin bireyleri olarak topluma katkı sunabilmeleri 
için küçük yaşlardan itibaren sağlıkları ve iyi oluşlarının des-
teklenmesinin önemi tüm dünyada giderek artmaya başlayan 
bir farkındalık yaratmaktadır. Bu nedenle bu konu artık sa-
dece eğitim çevrelerinin değil, siyasetten ekonomiye pek çok 
farklı alanın da öncelikli konularının başında gelmektedir.

 Küçük çocuklarda sağlığın ve iyi oluşun pek çok farklı kay-
nağı bulunmaktadır. Bunlar, çocukla ilgili bireysel, gelişimsel 
ve genetik faktörler olabileceği gibi aile ve toplum, kültür, 
ekonomik ve siyasi sistem, çevre, ekolojik süreçler hatta coğ-
rafya vb. çok daha geniş bir yelpazede de ele alınabilir. Bu bir-
birinden çok farklı gibi görünen ama birbiri ile oldukça yakın 
ilişkide olan unsurlardan birinde yaşanan bir zorluk, bir engel 
ya da yoksunluk çocuğun sağlığı ve iyi oluşu üzerinde zincir-
leme olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak tam tersi de sözkonu-
sudur. Bu faktörlerin bir ya da birkaçında yaşanan ilerleme, 
görülen olumlu etki diğer alanların çocuk üzerindeki olumsuz 
etkilerini biraz da olsa azaltabilir. İşte bu nedenle çocukların 
sağlığı ve iyi oluşu üzerinde yapılan en küçük bir bireysel ya 
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da toplumsal çaba mutlaka karşılığını almaktadır. Bundan 
dolayı da çocukların sağlığı ve iyi oluşu konusunda disiplin-
lerarası bir bakış açısına, ortak çabalara ve işbirliklerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Elinizde tuttuğunuz bu kitap erken çocuklukta sağlık ve iyi 
oluş kavramını tüm yönleri ile ele alan bu konuda dünyada 
yazılmış en önemli eserlerden biri olma özelliğini taşımaktadır. 
Çok yönlü bakış açısına sahip bu değerli kitabın dilimize ka-
zandırılması da uzun saatler süren titiz bir çalışmanın sonunda 
gerçekleşti. Bu çabanın en büyük ödülü kuşkusuz bu önemli 
eserin ülkemizdeki öğretmenlere, çocukla çalışan profesyonel-
lere ve ebeveynlere ulaşmasına aracılık etmiş olmak olacaktır. 
Ancak birkaç küçük teşekkürüm var. 

Öncelikle elimde kitabın orijinali ile gittiğimde heyecanımı 
benimle hemen paylaştıkları, destek oldukları ve yolumuzu aç-
tıkları için Sola Unitas Yayınları’ndan sevgili Umut Kısa’ya ve 
Buket Konur’a çok teşekkürler. 

İngiltere’de post doktora çalışmalarım sırasında kendile-
ri ile tanışıp ardından kurucusu oldukları Emotion Coaching 
UK’de aldığım eğitimler sonrası uygulayıcı eğitmeni olma şan-
sı yakaldığım, bu süreçte ve sonrasındaki çok keyifli çalışmalar 
yaptığımız kitabın yazarları Bath Spa Üniversitesi Erken Ço-
cukluk Eğitimi Bölümü’nden meslektaşlarım sevgili Dr. Janet 
Rose ve Dr. Louise Gilbert’e, kitabın dilimize kazandırılması 
sürecinin en başından itibaren verdikleri destek ve çeviriye 
yazdıkları önsöz için çok teşekkürler.

Kitabın sahip olduğu çok yönlü bakış açısını yakalamak ve 
okuyucuya en doğru biçimde aktarabilmek adına bu çalışma-
nın bir erken çocukluk eğitimcisi, bir çocuk gelişimi uzmanı 
ve bir nöroloji uzmanından oluşan grup ile gerçekleştirilmesi 
gerektiği bence âşikardı. Bu niyetimi açıkladığımda bana des-
tek oldukları ve bu hayalime benimle birlikte yürüdükleri için 
sevgili arkadaşım Prof. Dr. Serap Erdoğan’a ve kitabın bazı bö-
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lümlerinde fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz nörolojik bakış açı-
sını bize titizlikle sunan değerli hocam Uzm. Dr. Bülent Ma-
di’ye sonsuz teşekkürler.

Ve en özel teşekkürüm benim iyi oluşumun en temel kay-
nakları sevgili Defne ve Duru’ya… Onlar olmadan hiçbir şey 
olmazdı.

-Doç. Dr. Nalan Kuru 

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı 
Mayıs 2021 

Gelişim bilimi ile ilgili güncel araştırmalar, erken çocukluk 
döneminin insan gelişimine temel oluşturacak becerilerin ve 
alışkanlıkların kazanıldığı kritik bir dönem olduğunu ortaya 
koymaktadır. Öğrenme yaşam boyu devam etmektedir fakat 
araştırmalar bu dönemde yaşamın hiçbir döneminde olma-
dığı kadar hızlı bir gelişme ve öğrenme süreci yaşandığını 
göstermektedir. Erken öğrenme olanakları açısından zengin 
bir ortamda büyüyen çocuğun, beyin yapı ve işlevlerindeki de-
ğişim, yaşam boyu gelişim ve öğrenme sürecini etkileyecektir. 
Gelişimde kaçırılacak bir saniyenin bile sözkonusu olmadığı 
bu yıllarda çocukların iyi oluşu ile ilgili yapılan her müdahale 
onların ilerideki kaliteli ve doyurucu yaşamları için bir kanıt-
tır. Bu dönemde çocuklar büyüme ve olgunlaşmanın sonucun-
da bilişsel, sosyal ve duygusal beceriler kazanırken yaşadıkları 
dünyayı daha iyi anlamayı sağlayan erken öğrenme deneyimle-
ri edinir. Erken öğrenme deneyimleri gelişimde doğru bir baş-
langıç için gereklidir. 

Çevirisini yaptığımız bu kitap ile ülkemizde erken yıllarda 
olan tüm çocukların erken öğrenme deneyimlerine doğrudan 
katkı veren yetişkinlerin, çocukların bu eşsiz yaşam döngüsün-
de kaliteli bir şekilde yer almalarına kaynak olacağı kanısında-
yım. Ayrıca hepimizi etkileyen küresel salgın ile ortaya çıkan 
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duygusal sorunların üstesinden gelmede bu kaynak kitabın 
iyi bir rehber olacağına inancım tamdır. İyi oluş ile ulaşılacak 
sağlıklı bir gelecek ile ülkemdeki çocukluk ve onun etkilerinin 
bizi daha nitelikli bir sonuca götüreceğine inanıyorum. Tüm 
eğitim ve çocuk gönüllülerinin başucu kitabı olarak raflarında 
yer alması dileğiyle. 

-Prof. Dr. Serap Erdoğan 

Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanı 

Erken çocukluk çağı ve iyi oluş denilince anne karnındaki 
beynin gelişmeye başladığı üç ay civarındaki dönemden itiba-
ren tüm beden gelişimini de düşünmeliyiz. Anne karnındaki 
genetik ve çevrenin, doğum esnasındaki çevrenin, doğumdan 
sonraki genetik ve çevre gelişimine ve iyi oluşa etkilerine on-
larca uzmanlık alanı katkıda bulunur.

Bu kitapta konu ile ilgili uzmanların bilimsel bilgileri, de-
neyimleri, gözlemleri aktarılıyor.

Nörobilimin 2000 yılı öncesi ve sonrasında -özellikle ülke-
mizde 2010 yılından itibaren- teknolojinin iletişim için daha 
hızlı ve yoğun kullanılması ile multidisipliner, interdisipliner 
ve başka yönlerden disiplinlerarası birlikteliğe aileler de katıl-
dı. Gelişimi ve iyi oluşu, çevresel koşulları, özellikle farklı kül-
türlerde -kısaca deneyimlerimle özet olarak yazarsam- daha 
fazla olguyu genetiğin de desteği ile incelemek ve izlemek ola-
nağına ulaştık.

-Dr. Bülent Madi

Nöroloji Uzmanı
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GİRİŞ

Küçük çocukların sağlığının ve iyi oluşunun önemi son yıl-
larda iyice anlaşılmıştır ve gittikçe artan şekilde tüm dünyada 
hükümet politikalarında ve gündemlerinde yer almaya başla-
mıştır. Tüm dünyada erken çocukluk döneminde iyi oluş ko-
nusuna olan ilgi ve bu konuyu anlama çabaları son on yılda 
artış göstermiştir (UNICEF, 2013a). Milli başarının artık sa-
dece gayri safi yurtiçi hasıla gibi geleneksel ekonomik göster-
geler tarafından tanımlandığı anlaşılmaya başlanmıştır. Ulusal 
başarı değerlendirilirken toplumsal ilerlemede fiziksel ve ruh-
sal iyi oluşun etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır (Stig-
litz v.d., 2010). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
(The United Nations Convention on the Rights of the Child), 
bir çocuğun hayatta kalma, büyüme, öğrenme, gelişme, sesini 
duyurma ve tam potansiyeline ulaşma hakkı olduğunu belirt-
mektedir. Bu, aynı zamanda çocukların sağlığına ve iyi olu-
şuna odaklanmak anlamına gelir. Zaten bir süredir bu konu 
hem Batı dünyasında hem de diğer coğrafyalardaki ülkelerin 
gündeminde olmaya devam etmektedir (UNCRC, 1989). 
UNICEF (2014a), çocukların sağlığının ve iyi oluşunun iyi-
leştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu be-
lirtmektedir. 
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Sağlık ve İyi Oluş Nedir?

Farklı sosyo-kültürel ortamlarda farklı kişiler için farklı 
anlamlara gelebildiğinden sağlık ve iyi oluşu tanımlamak zor-
dur. Nesnel olarak -örneğin sağlık durumu veya hane geliri 
yoluyla- veya öznel olarak -kişisel yaşam kalitesi algısı yoluy-
la- değerlendirilebilir (Statham ve Chase, 2010). Sağlığın ta-
nımlarını göz önünde bulundururken sadece fiziksel sağlığa 
odaklanabiliriz ancak böyle bir bakış açısı, duygusal sağlığın 
fiziksel sağlığımızı nasıl etkileyebileceğine dair artan sayıda ka-
nıtı yansıtmaz. Örneğin zihinsel hastalığın ve stresin bağışıklık 
sistemini etkilediği ve ortalama yaşam süresini düşürdüğü yö-
nünde kanıtlar mevcuttur (NIMH, 2013). Benzer şekilde fi-
ziksel sağlığa sahip olabiliriz ancak yine de maddi rahatlık gibi 
diğer ihtiyaçlarımız karşılanmadığından dolayı yaşam tatmini-
ne veya bir mutluluk duygusuna sahip olmayabiliriz. Bu ne-
denle sağlıklı olmak zihinsel sağlığımızı ve iyi oluşumuzu kap-
sar. Bu bakış açısı 1948’de sağlığı ‘tam bir fiziksel, zihinsel ve 
sosyal iyi oluş durumu’ olarak tanımlayan Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından onaylanmıştır (WHO, 1948). Daha sonra bu 
tanım, bu hedefi başarma konusundaki gerçeklikleri -örneğin 
kişisel ve sosyal yetenekler- içine alacak şekilde düzeltilmiş ve 
sağlıkta daha iyiye ulaşmayı içeren süreçlere dikkat çekmiştir 
(WHO, 1984).

İyi oluşun tanımlarına baktığımızda ise ortak bir tanıma 
ulaşmanın daha da karmaşık olduğunu görebiliriz. Örneğin 
Pollard ve Lee’nin (2002) iyi oluş değerlendirmesi, iyi oluş 
için fiziksel, psikolojik, bilişsel, sosyal ve ekonomik olmak 
üzere beş farklı alan tanımlamaktadır. İngiltere’de Milli Sağlık 
ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (The National Institute for 
Health and Care Excellence [NICE, 2012]) iyi oluşu duygu-
sal, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç farklı kategoriye ayı-
rır ve dikkate alınması gereken çok sayıda faktör tanımlar. Bu 
faktörlerden bazıları mutlu ve özgüvenli olmak, başkaları ile 



             

Çocukların bütünsel sağlığı ve iyi oluşu, gelişimlerinin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bu nedenle hepimizin hayali sağlıklı ve mutlu 
çocuklar yetiştirmektir. Peki ama bunu nasıl yapabiliriz?

Duyguların en yoğun yaşandığı kriz anlarında çocuklarla nasıl 
bağ kurulabileceğinin; ruh, zihin ve beden sağlığı arasındaki 
ilişkinin ve çok daha fazlasının ele alındığı Erken Çocuklukta 
Sağlık ve İyi Oluş kitabında çocukların gelişim döneminde 
yaşadıkları değişimler kapsayıcı, bütünsel ve eleştirel bir bakış 
açısı, örnek olaylar, alıştırmalar ve önerilerle incelenmektedir. 

Gelişim döneminde çocuklara daha iyi destek olmak isteyen 
anne babalar, öğretmenler, ruh sağlığı uzmanları, çocuk 
gelişimciler ve akademisyenler akıllarından geçen pek çok 
soruya Erken Çocuklukta Sağlık ve İyi Oluş kitabında yanıt 
bulacaklar. Bu önemli eser, çocuk gelişimiyle ilgilenen herkesi 
çocuklarla güçlü bir bağ kurmanın yollarını bulmaya ve onlara 
destek olmanın ne kadar etkili olduğunu fark etmeye davet 
ediyor. 
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