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Özet 

Bu çalı�mada, Türkçe ve �ngilizce literatürde yapılmı� olan ara�tırmaların bulgularından 
hareketle çocuklarda ya�a ba�lı olarak zaman algısının geli�imi ele alınmı�tır. Bu çerçevede, 
çocukların günlük ya�amlarında kullandıkları zaman algısının (konvansiyonel zaman) genel zaman 
algısından farkına de�inilmi�, özellikle saat ve takvime yönelik zaman algısının geli�imindeki 
farklıla�maların nedenleri ortaya konmu�tur. Bunlar, çocuklarda zaman algısının geli�imine etki 
eden faktörler olarak de�erlendirilmi�tir. Sonuç olarak zaman algısının, çocukta kendili�inden 
ortaya çıkmadı�ı, ya�a ba�lı zihinsel geli�im ve tecrübe ile �ekillendi�i üzerinde durulmu�, günlük 
ya�amda zaman düzenleyicileriyle etkile�iminin yo�unlu�una ba�lı olarak �ekillendi�i 
vurgulanmı�tır. 

Anahtar kelimeler: zaman kavramı, zaman algısı, konvansiyonel zaman 

 

Abstract 

In this study, the development of time perception connected to age in children through the 
findings of researches which were done in Turkish and English literatures is studied. In this frame, 
the difference between time perception (conventional time) which children use in their daily lives 
and general time perception is mentioned, and especially the reasons of differentiations in the 
development of time perception aimed at hour and calendar is studied. The reasons of these 
differentiations are evaluated as factors that affect the development of time perception in children. 
As a result, it is given a lot of attention that time perception doesn’t appear automatically in child, 
and that time perception acquires a shape from mental development and experience related to age. 
Also, it is emphasized that time perception acquires a shape connected the intensity of its 
interaction with time organizers in daily life. 

Keywords: time concept, time perception, conventional time 

 

 

G�R�� 

Toplumda i�lerin etkili bir �ekilde yürütülebilmesi için ki�ilerde bireysel olarak kazanılmı� ortak 
bir zaman algısına ihtiyaç vardır. Çünkü insanlar, zamana ba�lı olarak günlük ya�antılarını düzenlerler. 
Bireylerde ili�kileri ve i�leri düzenleyen zaman yönetimi becerisi, sahip oldukları zaman algıları 
çerçevesinde gerçekle�ir.  

Zaman algısı, hem zihinsel hem de sosyal bir olgudur. Zihinseldir, çünkü insan, gün ı�ı�ı 
periyoduna ba�lı olarak kazanmı� oldu�u, vücuduna ait pek çok etkinli�i düzenleyen biyolojik saati 
yanında, bir de ya�anan olayları kronolojik bir sıralamaya tâbi tutabilen ‘zihin saati’ne sahiptir.  
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Zihin saati; saliselerden, saatlere ve yüzyıllara kadar uzanan zaman süreçlerini önce kendi içinde 
bir düzene sokar, sonra da bunların beyinde bir sıraya göre yerle�tirilmesini sa�lar. Ya�anan her olay, bu 
zihin saatinin içinde belirli bir yere kaydedilir. Bu sayede bir olayın hangi olaydan önce veya sonra 
ya�andı�ı, neyin ne kadar süre oldu�u gibi pek çok verinin hatırlanabilmesi sa�lanır (Canda�, 2002:52).  

Di�er yandan zaman algısı sosyal bir olgudur. Çünkü, insanlar arası ili�kileri düzenledi�i gibi, 
sosyal bir kurum olarak çocukluktan ba�layarak ö�renilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yani, ki�i ilk 
on yılda zaman kurumsalla�masına uygun bir �ekilde kendini disiplin altına almayı ve kısıtlamayı 
ö�renmezse, toplumda yeti�kin bir insan konumunu elde etmesi zor olabilecektir (Elias, 2000: 24). Her 
�eyin belirli bir dakikli�e ba�lı olarak yürüdü�ü günümüz toplumlarında, bu yargının abartılı 
sayılamayaca�ı söylenebilir. 

 

ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISI VE GEL���M� 

Zaman algısı da dil gibi, ki�inin do�u�tan getirdi�i bir takım yetileri sosyal etkile�imle 
geli�tirmesi esasına dayanan bir beceri oldu�u için ö�renilmesi gerekir. Ancak, zaman do�ası itibariyle 
soyut oldu�u için çocuklar onu birden bire anlamakta, kavramakta zorlanırlar. Bu yüzden zaman kavramı, 
çocuklar tarafından yeti�kinlik dönemine kadar tam olarak anla�ılamaz (Naylor ve Diem, 1987: 305). Bu 
durumun iki ana sebebi vardır. Bunlardan ilki çocuklarda, zamana ait olmayan kavramların, zamana ait 
olandan daha önce kazanılmasıdır (Bentley, 2001: 450). Di�eri ise, zaman kavramının, mekân ve nicelik 
kavramları gibi kendili�inden ortaya çıkmamasıdır (Güven, 1988: 11). 

Soyut ve karma�ık bir kavram olan zamanın yeti�kinlerde farklı kullanım �ekillerinin oldu�u ve 
bu tarz kullanım �ekillerinin 10 ya� civarı çocuklar da bile görülmedi�i belirtilmi�tir (Web:1). Buna 
kar�ılık birçok ara�tırmacıya göre, çocukların zaman anlayı�larındaki geli�imler ise 5–12 ya�ları arasında, 
ya�a ba�lı olarak meydana gelmektedir (Friedman 1991: 140).  

Çocu�un, erken ya�lardan itibaren zaman kavramına ili�kin uyarılar almasının ve zaman 
kavramını anlamaya ba�lamasının onun, bazı olaylar ile günün belirli zamanları arasında ba�lantı 
kurmasını beraberinde getirdi�i söylenebilir. Bu yüzden, geli�mi� ülkelerin e�itim-ö�retim sistemlerinde 
çocuklarda zaman algısının geli�imi dikkatli bir biçimde planlanmı�tır. Örne�in, ABD’de müfredat için 
zamana ait üç temel kavram kategorisi belirlenmi�tir. Bunlar, saat, takvim, kronolojidir (Muir, 1990: 
215). Bunlardan, saat ve takvim bilgisinin kazandırılması konvensiyonel zaman ba�lı�ı altında ele 
alınmı�tır.  

 

ÇOCUKLARDA KONVANS�YONEL ZAMAN KAVRAMININ GEL���M� 

Okullarda ö�retilen günün saatleri, yılın ayları, haftanın günleri ve mevsimler ‘konvansiyonel 
zaman sistemi’ (conventional time system) �eklinde adlandırılmı�tır (Güven, 1988: 2). Konvansiyel 
zaman kavramı, bireylerin ya�amlarını düzenlemek için kullandıkları fiziksel zamanın birimlendirilmi� 
biçimidir. 

Konvansiyonel zaman kavramının genel anlamdaki zaman kavramından farkları �öyle 
açıklanmı�tır (Güven, 1988: 35): 

1.  Konvansiyonel zaman kavramı günün saatleri, haftanın günleri, yılın ayları ve mevsimler 
�eklinde olup ba�layı� ve biti� noktası yoktur.  

2.  Konvansiyonel zamanda dairesel devamlılık özelli�i vardır. Bu döngü süreklidir. 

Türkiye’de çocuklarda zaman kavramının geli�imini ilk kez deneysel bir çalı�mayla belirlemeye 
çalı�an F. Güven, konvensiyonel zaman kavramının geli�iminde etkili olan etmenleri �u �ekilde 
çerçevelemi�tir:  

1.  Konvansiyonel zaman kavramının geli�imi, çocukta sanıldı�ı gibi sadece sınıflama becerisine 
de�il, sıralama-serileme becerisine de ba�lıdır. Ayrıca, bunun için çocukta ‘dairesel devamlılık algısı’nın 
geli�mesi de gereklidir (Güven, 1988: 35). Konvansiyonel zaman kavramının kazanılmasının sınıflama 
becerisiyle ili�kili olmasının sebebi, zamanın dairesel devamlılık özelli�inin kazanılmasıyla sınıflama 
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becerisi arasında bir ili�kinin olmasıdır. Sınıflama becerisi tam anlamıyla 7–8 ya�larında 
gerçekle�mektedir  

2.  Konvansiyonel zaman kavramının kazanılması, hem sıralama hem de sıralama-serileme 
becerisinin kazanılmasıyla ili�kilidir. Zamana göre sıralama, ya�a ba�lı olu�makta bu beceri 8 ya�ında 
tamamen kazanılmı� olmaktadır. Sıralama-serileme becerisi ise tam anlamıyla 8–9 ya�larında 
olu�maktadır.  

3.  Zamanın dairesel devamlılık özelli�inin kazanılmasıyla sıralama-serileme arasında bir ili�ki 
vardır. Çocuklarda dairesel devamlılık algısı tam olarak 9 ya�ında geli�mektedir. 

4.  Haftanın günleri-yılın aylarına ili�kin konvansiyonel zaman i�lemleri Türkiye’de 9 ya�ındaki 
çocuklarca tamamen kazanılmı� olmaktadır (Güven, 1988: 56–74). 

Ara�tırmalar, Amerikalı çocukların genelde 6–8 ya�larında haftanın günlerini, mevsimleri, 
ayların sırasını ö�rendiklerini ve sonraki 2 yıl içinde bir dönemdeki farklı noktalardaki ö�elerden ileriye 
do�ru zihnen hareket edebildiklerini göstermi�tir (Friedman 2000: 3). Bu bulgunun, Güven’in yukarıdaki 
Türk çocuklarında konvensiyonel zaman kavramının geli�imine ili�kin verdi�i bilgi ile paralel olması, 
konvensiyonel zaman kavramının kazanımının kültürler arası olabilece�ini göstermektedir. 

Konvansiyonel zaman kavramına ili�kin ara�tırmalarda, çocukların yakın çevreleriyle ilgili 
zaman problemlerinde daha ba�arılı olduklarını bulgulanmı�tır (Güven, 1988: 36). Bu durum, ö�rencinin 
ö�renme ba�arısında konu ba�lamında “yakın çevre” ili�kisini bir daha ortaya koyması bakımından 
önemlidir. 

 

ÇOCUKLARDA SAAT VE TAKV�M ALGISININ GEL���M� 

Çocukta zaman geli�iminin ilk basama�ı saate ili�kin olanıdır. Di�er bir deyi�le çocuk,  zaman 
kavramına ili�kin ö�renimine, onu somut bir biçimde temsil eden saatle ba�latmakta, takvimle devam 
etmekle ve kronoloji ile tamamlamaktadır. 

Çocuk, 2–4 ya� arası, ak�am yeme�inin ne zaman yenece�i, babanın, annenin ne zaman eve 
gelecekleri ve ne zaman yatılaca�ı vb. günlük etkinlikleri zamanla ba�da�tırmaya çalı�maktadır (Güven, 
1988: 10). 3 ya�ındaki çocuklar zamanı anlatmanın bir yolu olarak saatin kullanıldı�ının farkına 
varmı�lar, 6–8 ya�ından önce çocuklar, zamanı ölçmek için takvim ve saat kullanabilmi�ler ve zamanla 
ilgili somut fikirleri anlayabilmi�lerdir (Miller, 2003: 47). 

Friedman’a (1978) göre, 4-7 ya� arası çocuklar ilk olarak, “ki�isel zamanın” farkına varmakla i�e 
ba�lamaktadırlar. Ba�langıçta, geçmi� �imdi ve gelecek, ‘önce, sonra, �imdi ve daha sonra’ kelimeleriyle 
ayırt edilmektedir (Simchowitz, 1995: 15). 

4 ya�ındaki çocukların, iki hedef olayın göreceli yakınlı�ını ayırt etmede ba�arılı oldukları, fakat 
bir günden daha uzun zamansal dönemler üzerinde zaman birimlerine dikkat ederek daha eski olanı 
yerle�tiremedikleri bulunmu�tur. Bu çocukların, sorularla yapılan rehberlikten de faydalanamadıkları 
görülmü�tür (Friedman 1991: 153). Çünkü 5 ya�ından önce çocu�un zihninde zaman ve uzay karı�ık 
�ekildedir. Bu yüzden zaman; çocuk açısından tek biçimli, homojen bir akım halinde de�ildir. Soyutlama 
yetene�inin geli�memesinden dolayı zaman belirli nesne, yer ve olaylara ba�lıdır. Geli�memi� bir önce-
sonra ve süreklilik algısına sahip olan çocukta geçmi�, “yalıtılmı� gerçekle hayalin karı�ımı” �eklindedir. 
Cisimler, olaylar e�zamanlı �ekilde hatırlanır ve dünün tek kategorisinde gruplanır. Böylece, geçmi� farklı 
izlenimlerin, yüzeysel mozaiklerinin bir çe�ididir (Jahoda, 1963: 90). Bir çocuk 5 ya�ına geldi�inde, 
geçmi� olayın bir gün mü yoksa bir ay önce mi oldu�una ancak karar verebilmektedir (Friedman 1991: 
140). 

4 ya�ındaki çocuklar “gelecek zaman” ifadesini ayırt etmede ba�arısız olmalarına ra�men, 5 
ya�ındaki çocuklar sonraki hafta ve ayda olacak olayları aylarca gerçekle�meyecek olaylardan ayırt 
edebilmi�lerdir. 6 ya�ından 8 ya�ına kadar olan çocuklar konuya ili�kin yargılarını daha fazla ayırt 
edebilmi�ler, fakat birkaç aydan fazla olan olayların mesafesini saptamakta ba�arısızlı�a u�ramı�lardır 
(Friedman, 2000: 1). 
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Bradley (1947), “bir insanın bebeklikten itibaren geli�imini gösteren resimlerin sıralamasını 5 
ya�ındaki 18 çocuktan hiçbirinin ba�aramadı�ına, 6 ya�ındaki 20 çocuktan 4’ünün, 7 ya�ındaki 19 
çocuktan 15’inin ba�arabildi�ine” ili�kin benzer bir bulgu ile 5 ya�ındaki çocukların geçmi� zaman 
algılarının sınırlı�ını belirtmi�tir (Jahoda, 1963: 91). Lovel ve Slater da, “bir elma a�acının büyümesinin 
çe�itli basamaklarını gösteren 6 resmi 5-6 ya�larında 20 çocuktan 12 tanesinin ardı�ık bir sırada 
sıraladı�ını” bulgulayarak (Jahoda, 1963: 91) paralel sonuçlara ula�mı�lardır. Bunlar, 5 ya�ındaki 
çocukların geçmi� zamana ait de�i�imi kronolojik olarak sıralamada tam anlamı ile ba�arılı 
olamadıklarının bir göstergesi sayılabilir. Ya da, Jahoda’nın (1963:92), ortaya koydu�u �ekliyle “6 
ya�ındaki bir çocu�a ya�ı soruldu�u zaman, bunu genellikle do�ru olarak ifade etti�ini ancak, daha ya�lı, 
daha genç sıralamasını yapamadı�ı” bulgusu ile Forrell’in, “6 ya�ındaki çocuklar için en ya�lı ki�inin en 
uzun ki�i oldu�u” örneklerinde oldu�u gibi, ki�ilerin meydana gelen ya�lanmalarını çocukların zamana 
ba�lı olarak anlayamadıkları görülmü�tür. Bütün bu bulgulara kar�ın Friedman, çocukların 6 ya�ından 
itibaren zamandaki düzenlili�in farkına varmaya ba�ladıklarını ve zamanın günlük ö�elerinin isimlerini 
daha fazla kullandıklarını belirmi�tir (Stow ve Haydn, 2000: 88).  

Nelson ise, küçük çocukların yeti�kinlerden daha basit betimleme çe�itleri kullanarak, bilgi 
alanında nispeten yeterli gibi göründüklerini ancak, zamana ili�kin i�lemlerde farklı yollar izlediklerini 
belirtmi�tir (Friedman 2000: 3). 

Thorndon ve Vukelich (1988), 4-6 ya�ına kadar ikinci bir zaman ayrı�ması oldu�unu, bunun 
günlük olayların tekrarını içerdi�ini belirtmi�lerdir. Bradley (1947), 6-7 ya�larında üçüncü bir zaman 
ayrı�masından bahsetmi�lerdir. Bu ayrı�ma, saat ve takvim becerilerinin temel farklıla�masını 
kapsamaktadır (Simchowitz, 1995: 15). Aslında, do�um gününü gösteren ya da mevsimler boyunca olan 
takvim ve saat, zaman bölümlerini i�aretlemeye yardımcı olan �eylerdir. Bunlar, bu ya� grubu çocuklar 
için anla�ılması zor kavramlar olmasına ra�men, genellikle çocukların 6-8 ya�larında “takvim ya da saat 
kullanarak zamanın ölçülmesi gibi” somut dü�ünceleri anladıkları söylenebilir. Ancak bu, saate ba�lı 
zaman algılamasını tam olarak anladıkları anlamını ta�ımaz. Çünkü, 6 ya� grubu çocuklar saatin farkında 
olmalarına ra�men, saate ba�lı olarak zamanı genellikle anlatamazlar (Freeman ve di�erleri, 1999: 514). 
Çocukların, dijital ya da analog saat üzerindeki sayıları tanımalarından kaynaklı olarak ‘saat kaç?’ 
sorusuna cevap vermeleri onların zamanı anladıklarını göstermedi�i gibi herhangi bir mevsimi anlatan 
resim veya bir do�um günü foto�rafını tanımaları da zamanda süreklili�i algıladıklarına delil için yeterli 
de�ildir. Çünkü zaman kavramını edinmek bir saat üzerindeki sayıları (rakamları) ö�renmek ve 
söylemekten ibaret bir yeterlilik de�ildir (Miller, 2003: 47; Güven, 1988: 11; Muir, 1990: 215). 

Bradley (1947), çocukta saat zamanı becerisinin büyük ünitelerden küçük ünitelere do�ru (saat, 
dakika, saniye �eklinde) geli�ti�ini fakat takvim zaman becerisinin küçük ünitelerden büyük ünitelere 
do�ru (gün, hafta, ay, yıl �eklinde) geli�ti�ini belirtmi�tir (Simchowitz, 1995: 15). Bu da zaman 
birimlerini anlamlandırmak için çocu�un hem tümevarım hem de tümden gelimi kullanabildi�inin bir 
göstergesi sayılabilir. 

Çocuklar, bazen sistemin bütününü anlamadan önce basmakalıp kavramlar hakkında bireysel 
önerilere sahip olabilmektedirler. Konuya ili�kin örnekler, ayların sıralarını bildikleri ya�tan önce “birinin 
do�du�u ayı söylemeleri” ve saat sistemini anlamadan önce “birçok etkinli�in saatini bilmeleri” 
�eklindedir. Basmakalıp zaman örneklerinin temsilleri çocuklara okulda ö�retilir. Ancak, bunların 
kazanılması yıllar almaktadır (Friedman 2000: 24-26). Örne�in okul öncesi çocuklar, do�rudan takvim ve 
saat ayrımında bulunabilmektedirler. Onlar zamanında i� yapmanın bilincine varabilirler. �nsanların 
do�um günleri oldu�unu bilirler, bazıları zamana ili�kin temel tarihsel kelimeleri ö�renebilirler (Vukelich 
ve Thorndon, 1990: 22). Ancak, gerçekte saat okuma becerisi ve zaman anlatımı 2, 3 ya da 4. sınıfta (8-10 
ya�ında) geli�mektedir. Bu ya�larda çocuklar, zamanın ölçümünün de�i�mez ve bütün kültürlerde ortak 
oldu�unu görebilirler (Nelson, 1987: 253).  

Friedman (1991: 140), ‘genel zaman bilgisinin (zaman birimleri)’ ö�renilmeden hafızanın 
geçmi� olayları tanımlaması ve anlamlandırmasının zor oldu�unu belirtmi�tir. Zaman kavramının 
dü�üncede kazanılması ise, zaman sisteminin özelliklerinin kazanılmasına ba�lıdır. Somut i�lemler 
döneminde çocuk, serilerden biri di�erine göre daha uzun hâle getirildi�i zaman veya serilerden biri ters 
çevrildi�i zaman bile tereddüt etmeden do�ru sonuca giderek (Güven, 1988: 23), zaman sisteminin 
özelliklerini büyük ölçüde kazanmı�tır. Bu sistem, konvansiyonel olarak tanımlanan birimlendirilmi� 
zamandır. Bu, zamanda ardı�ıklı�ın kazanılmasından sonraki dü�üncenin ileri bir organizasyonudur 
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(Jahoda, 1963: 91). Elias (2000: 179) ise, sanayile�mi� toplumlarda do�up büyüyen bir çocu�un zamanı 
ö�renebilmek için (yani saatlerin ve takvimlerin o karma�ık semboller sistemini tam anlamıyla ö�renip 
kavrayıncaya ve gerek duygularını, dü�üncelerini gerekse davranı�larını bunlara göre ayarlayıp 
düzenlemeyi ö�reninceye kadar) 7-9 yıla ihtiyaç duydu�unu belirmi�tir. 

Çocuklar, ya�a ba�lı olarak zaman örneklerinde ileriye do�ru olan zihinsel hareketi, geriye do�ru 
olandan daha erken ya�ta yapıyor olabilirler. Bu yüzden, geçmi� ve gelece�in anla�ılmasında alı�ıldık, 
basit bir geli�imsel sıralama yoktur. Kaldı ki çocukların, hem geçmi�i hem de gelece�i kavramaları erken 
çocukluktan ba�lamakta, orta çocuklu�a kadar geli�mektedir (Friedman 2000: 23). 

 

ZAMAN KAVRAMININ KAZANIMI �Ç�N GEREKL� YETERL�L�KLER NELERD�R? 

Bu sorunun cevabı üzerine pek çok ara�tırmacı farklı görü�ler ortaya atmı�tır. Bunlardan 
Brown’a (1976) göre, 1-5 ya�ındaki bir çocu�un yeti�kinin zaman anlayı�ına eri�mesinde; 

1. Zihinde gösterilen (tasarlanan) zamansal yapıların sayı ve büyüklü�ündeki artı�lar, 

2.Zamanın ölçülebilir oldu�u duygusu ile zaman dilimlerinin ölçmede kullanılan aletlerin 
duyarlılı�ından ba�ımsız bir biçimlili�e sahip oldu�u duygusunun yerle�mesi önemli bir yere sahiptir 
(Akman, 1995: 53). Bu da ya�a ba�lı ortaya çıkabilecek bir geli�medir. Aslında çocuklar 9 ya�larında 
genelde mantıksal ifadeyi kavramaktadırlar. Piaget’ye göre; küçük çocuklarda zaman kavramının geli�imi 
ilkel bir sezgi de�ildir. Çünkü, bunun olması, çocukta mantıksal ve matematiksel dü�ünü�teki ko�ut 
(ardı�ık) i�lemlere dayanan dü�ünsel bir kurulumu gerektirmektedir.  

Çocuklarda zamanın anla�ılmasının geli�mesi do�al olarak onların hafıza ve deneyimlerinin de 
geni�lemesiyle ili�kilidir (Bage, 2000:13). Bu durum, Piaget tarafından ke�fedilmi�tir. Ona göre hafıza, 
zamanın do�rudan sezgilerini içeren, zaman kavramının tüm psikolojik analizlerinin temel almasının �art 
oldu�u kesin bir referans sisteminden olu�ur. Hafıza, geçmi�in yeniden yapılandırılmasıdır (Piaget, 1969: 
5). Çünkü zamana ait bilgi süreci özel zihinsel bir çaba gerektirir. Bir süreç modeli içerisinde zamana ait 
yargıların de�i�ik tiplerinin toplula�tırılması mümkündür (Jackson ve Michon, 1984: 604). Bu da, zaman 
kavramının kazanılmasında soyut i�lemsel basamaklar için önceden gerekli olan mantıkla ili�kili zaman 
bilgisi, do�rudan bulunabilenlerden ziyade algılanan olayların zihinde yapılandırılmasını gerektirir 
(Bentley, 2001: 451). 

Bir di�er etmen ise dil yeterlili�idir. Özellikle tarihsel zaman kavramının çocuklarda geli�imi 
konusunda çalı�maları olan Wood (1995: 11), zaman algısının içinden çıkılmayacak �ekilde dil 
yeterlili�ine ba�lı oldu�unu belirtmi�tir. Oysa Harner’a (1982) göre, çocuklar, zamana ili�kin birçok 
dilsel yapıyı ancak 10–11 ya�ındaki kazanmaktadırlar (Simchowitz, 1995: 15). Bu durum, ya�a ba�lı 
ortaya çıkan zaman algısının geli�iminin ba�ka bir açıklaması olarak kabul edilebilir. Di�er yandan, ya�a 
ba�lı olarak artan zamanla ilgili tekrarların, çocukların geçmi� zamana ili�kin i�lem ba�arılarına etki 
etmesi (Friedman 1991: 140) dil yeterlili�ine ili�kin açıklamayı daha anla�ılır kılabilir.   

Çocukların okulla�malarının ve sosyo-ekonomik-kültürel durumlarının, zamana ili�kin 
becerilerinin geli�imini etkiledi�i bilinmektedir. Okulla�mı� ergen ve yeti�kin erkeklerin, okulla�mamı� 
ergen ve yeti�kin bayanlardan daha fazla i�lemsel zaman kavramına ili�kin cevaplar vermi� olmaları bu 
ba�lamda de�erlendirilebilir ki Bovet (1975), bu durumu deneklerin günlük ya�amlarındaki bu i�lemlere 
ili�kin etkinliklerinin sıklı�ına ba�lamı�tır (Bentley, 2001: 444).    

 

SONUÇ 

Çocuklarda zaman algısının geli�imini literatürden hareketle açıklamaya çalı�an bu çalı�mada; 
öncelikle zamanın soyut bir kavram olmasından dolayı kendili�inden kazanılmadı�ı bildirilmi�tir. Ancak 
ra�men, zamanın algılanmaya 4 ya�ından itibaren ba�landı�ı, bunun zaman kavramının sa�lıklı bir 
biçimde algılanması için iyi düzenlenmi� bir ö�retimle kazandırılabilece�i çe�itli ara�tırmalarca ortaya 
konmu�tur. Bunun için zihinsel bir takım geli�meleri gerektiren zaman kavramının ya�anılan toplumdaki 
ortak anlamı ve kullanım sıklı�ının da bireyin kazanmasında önemli rolü oldu�u vurgulanmı�tır. Bu 
anlamda 4 ya�ından itibaren çocukta zaman kavramının kazandırılmasına ili�kin bir ba�langıç yapılabilir. 
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Ancak, Piaget’in ifadesi ile zaman kavramının ve algısının özümsenebilmesi için bireyin belli bir zihinsel 
yeterlili�e ve ya�antısal birikime sahip olması gerekti�i de açıklanmı�tır.  

Kendili�inden ortaya çıkmayan, ya�amsal de�eri olan zaman algısına ili�kin yeterlili�in tam 
anlamıyla kazanılmasının, bireyin çevresi ile olan ili�kisine, daha do�rusu ya�ayaca�ı zaman anlayı�ını ve 
kavrayı�ını güçlendirecek etkinliklerin yo�unlu�una ba�lı oldu�u üzerinde de ayrıca durulmu�tur. Bu 
anlamda, Piaget’in zihinsel geli�im kuramı yanında Vygotsky’nin “dü�üncenin geli�mesi dil tarafından, 
yani dü�üncenin dilsel araçları çocu�un toplumsal-kültürel deneyimleri tarafından belirlendi�i” (1985: 
79) ve “çocukların ebeveynleri ve sosyal çevrelerinin yardımlarıyla ö�rendikleri” tezinin zaman algısının 
edinilmesinde önemli oldu�unun ön plana çıktı�ı görülmü�tür. 
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