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Daha önceleri bebeklerin fazla bir ßey yapamadıkları, tek ihtiyaçlarının fiziksel bakım
oldu©u düßünülmekteydi. Ancak, günümüzde bebeklerin, beslenme, temiz bez, uyku ve
oynayacakları birkaç oyuncaktan daha fazla ßeye ihtiyaç duydukları yaygın kabul gören bir
gerçektir. Di©erlerinin yanı sıra, bebeklerin aßa©ıda belirtilen ihtiyaçları vardır:
• Tanıdıkları ve kendilerini yanlarında rahat hissettikleri bir bakıcı tarafından bakım
sa©lanması
• Sıcak, rahatlatıcı fiziksel temas
• Bebek sesleri aracılı©ıyla iletißim kurma olana©ı
• Oyun oynayarak ve baßkalarını taklit ederek ö©renme olanakları.
Araßtırmalar, anne-babaları ve baßkalarıyla olan ilißkilerinin bebekler için çok gelißtirici
oldu©unu ve bu ilißkilerin bireyin sa©lıklı gelißiminin yapı taßlarını olußturdu©unu
göstermektedir. Bir baßka deyißle, en az bir yetißkinle sıcak, sevecen ve olumlu bir ilißki
kurulması sa©lıklı gelißme ve ö©renmenin temelini olußturmaktadır. Bir di©er önemli konu
da, bebeklerin bu ilißkilerde baßından itibaren aktif bir rol oynamalarıdır.
Pekçok ortak yanları olmasına karßın, her bebek do©umdan itibaren çevresiyle kendine
özgü yöntemlerle iletißim kurmaktadır. Bu ba©lamda, bebeklerin çıkardıkları sesleri ve
hareketlerini ö©renmek ve anlamak önemlidir. Her bebe©in bir kißili©i ve tercihleri vardır.
Sözgelimi; çok fazla kuca©a alınıp okßanmaktan ya da yakın fiziksel temastan hoßlanıp
hoßlanmadıkları, yorgun veya aç olduklarını gösterme ßekilleri ve farklı zamanlardaki
a©lamalarının anlamı gibi.
Beyinle ilgili olarak yürütülen en son araßtırma çalıßmaları, erken çocukluk dönemi
gelißiminin önemini yeniden vurgulayan güçlü kanıtlar sa©lamaktadır. Do©umda tam
gelißimini tamamlamayan beyin, hem deneyimler hem de genetik faktörlere ba©lı olarak
de©ißmektedir. Bir baßka deyißle, beynin gelißmesinde hem ‘do©anın’ hem de ‘çevre
faktörlerinin’ yaßamsal önemi vardır. Kaliteli bakım, beslenme, motivasyon ve bebe©in
yaßadı©ı deneyimler, beyindeki sinirsel ‘yapıyı’ etkilemekte; bu da sonuçta erken gelißme
ve ö©renme üzerinde etkili olmaktadır.
Do©dukları andan itibaren iletißim kurmaya baßlayan bebeklerin ayrıca birçok baßka
yetenekleri de vardır. Do©dukları andan itibaren herßeyin ißlevini ö©renmek, sorunları
çözmek, çevrelerini tanımak ve birßeyleri gerçekleßtirmek isterler. Bunları gerçekleßtirmek
için tüm yeteneklerini kullanırlar.
Bebe©inizi tanımanın en iyi yöntemi kendisini dikkatli bir ßekilde izlemektir. Your Social
Baby: Understanding your baby’s communication from birth (ACER, Melbourne, 2001) adlı
kitabın yazarları Lynne Murray ve Liz Andrews
kitapta, anne-babaların, bebeklerini yakından
izleyerek - bebe©in davranıßlarının raslantısal
olmadı©ını, bunların bebe©in dünyayı nasıl
algıladı©ına ilißkin önemli ipuçları olabilece©ini
anlama - en uygun bakımı sa©lama konusunda
yönlendirilebilecekleri konusuna dikkat çekmektedir
(sayfa 13).
Bebek hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursanız,
onun ö©renmesine tanıklık etmek ve katkı sa©lamak
o ölçüde e©lenceli ve hoßnut edici olacaktır.
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