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Kekemeler Derneği’nin Sunuşu
Kekemeler Derneği olarak Nisan 2017'de çıktığımız yolculuğumuzda, hedefimiz
Türkiye'de kekemeliği olan bireylerin sosyal, iktisadi, kültürel menfaatlerini savunup
koruyarak kekemeliği olan bireylerin hayat şartlarını iyileştirmekti. Bu ülkede 'Biz de!
Kekemeliği olan bireyler de var!' demek için bir araya geldik. Türkiye'de kekemeliği olan
bireylere dair toplumdaki olumsuz bakış açısı ve yanlış inanışları kırarak toplumu
bilinçlendirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak istiyoruz.
Sloganımız 'Özgürce Kekele' ile kekemeliği olan bireylerin sosyal hayatta kekemelik
kaygısı yaşamadan, kendilerini özgürce ifade edebilmelerine destek olmayı ve seslerini
olabildiğince yüksek çıkarmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
Kekemeliği olan bireylerin kurduğu ilk dernek olduğumuz için Türkiye'de tarihi bir
misyon yüklenmiş bulunmaktayız.
1 yıl gibi kısa bir sürede, bu misyon için yaptığımız çalışmalar ile hedeflerimize bir adım
daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece 3 kişiyle başladığımız bu süreçte, bugün 25
ayrı şehirde 350 civarında katılımcımızla; özyardım grupları bulunan, kekemeliği olan
bireylerin hayatına dokunan ve adını söz ettiren bir dernek durumuna gelmemiz bizler için
gurur vericidir. Birbirimize destek olup paylaştığımız, birlikte çözüm arayıp faydalı sunumlar,
etkinlikler yaptığımız bu özyardım buluşmaları ile ciddi yol katettik. Ayrıca kekemelik
konusundaki terapileri, araştırmaları, eğitimleri destekleyen derneğimiz, yurt içi ve yurt
dışındaki dernekler ve terapistlerle de işbirliği içindedir. 1 yıl gibi kısa bir sürede
yaptıklarımızı herhangi bir maddi destek olmadan gönüllülük, emek ve çabayla yapmış olmak
da bizim için çok değerlidir.
Bu yaptığımız güncel çalışma Türkiye'de kekemelik, kekemeliğimizin yol açtığı durumlar,
kekemeliği olan bireyler olarak ihtiyaçlarımız, taleplerimiz, bizim ve toplumun kekemeliğe
bakış açısına ışık tutmaktadır. Araştırma sonuçlarını incelediğimiz zaman, Türkiye'de
kekemelik konusunda yolun çok başında olduğumuz ve çok yol almamız gerektiği göze
çarpıyor. Türkiye'de kekemeliğinden ötürü bir birey okulda zorluk çekiyor, iş bulma
konusunda ayrımcılığa uğruyor, doğru ve bilimsel terapi yöntemlerine ulaşmakta sıkıntı
çekiyor ve bir engel grubu olan kekemelik toplumda yanlış algı sebebiyle alay konusu
oluyorsa bu tüm toplumun sorunudur. Kekemeler Derneği olarak bundan sonraki süreçte de
kekemeliği olan bireylere yönelik araştırmalarımızı devam ettirerek kekemeliği olan
bireylerin hayat şartlarını, beklenti ve taleplerini, yaşadığı zorlukları göstererek
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Bu raporun Türkiye'de kekemeliği olan bireyler, terapistler, sivil toplum kuruluşları ve
ilgili tüm diğer aktörler açısından güncel bir çalışma olduğunu düşünüyor ve akademide,
sosyal çalışmalarda, STK’larda yararlanılacak bir kaynak olmasını ümit ediyorum.
Araştırmamız Kekemeler Derneği YK üyemiz Ozan Altıntaş ve ekibi tarafından
gerçekleştirilmiş olup kendilerine güzel emekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.
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Bu süreçte Kekemeler Derneği'nin tüm üyelerine, Özgürce Kekele gruplarının her bir
katılımcısına, destek veren terapistlere, ailelerimize, arkadaşlarımıza ve tüm yakınlarımıza
içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte, hepimizin desteğiyle kekemeliği olan
bireyler için daha büyük ve faydalı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.
F. Özüm KİPEL
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Yazarın Sunuşu
İstanbul’da özyardım buluşmaları organize edilerek başlanan bu serüven, 6 Nisan 2017
günü Kekemeler Derneği’nin kurulmasıyla bambaşka bir hâl almıştı bizler için. Dünyanın
gelişmiş birçok ülkesinde onlarca yıldır var olan özyardım hareketleri, kekemelikle ilgili
dernekler ve vakıflar ne kadar geç kaldığımızı yüzümüze çarpsa da, bu kadar kısa zamanda
neredeyse sıfır bütçeyle ne kadar önemli işler başarılabileceğinin bir kanıtı olarak elinizdeki
bu kitapçık duruyor.
Aktif olarak yürütülen sosyal medya çalışmaları ve özyardım buluşmaları, düzenlenen iki
büyük konferans, üniversitelerde yapılan sunumlar ve Türkçe’ye kazandırılan broşürlerin
ardından, bu araştırma Kekemeler Derneği’nin henüz birinci yılında, diğerlerinin yanına
eklediği değerli başarılarından.
Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan ve sayıları 800.000’e yakın olduğu tahmin edilen
kekeleyen bireyler hakkında ilk kez “Ne hissediyorlar?”, “Temel sorunları ne?”, “Ayrımcılığa
uğruyorlar mı?” gibi soruların cevaplarını aradık. Bu araştırma projesi küçük ya da büyük
birçok kişinin gönüllü katkısıyla bu aşamaya ulaştı. Derneğimizin kurucu başkanı Funda
Özüm Kipel’in bitmek tükenmek bilmeyen desteği ve pozitif bakış açısı olmasa ne bu hareket
bu aşamaya gelebilirdi ne de bu araştırma projesi kuşkusuz. Gelişmiş ülkelerde örneğini çokça
gördüğümüz kekemeliği olan dil ve konuşma terapistlerinin, Türkiye’de ilk örneği olacak olan
Ayhan Çağlayan, bu çalışmaya başından sonuna kadar gerek bilgi birikimiyle gerek emeğiyle
çok şey kattı. Ayrıca Türkiye’de gönüllülük bilincini artırmak için bu araştırma projesi için
duyuruya çıktığımızda bize destek sunan ve bu projenin şekillenmesinde emekleri olan
Aleyna Yetgün, Atakan Güngör, Kübra Yavuz ve Vildan Top’un isimlerini de burada
özellikle anmak gerekir.
Katılımcılara yöneltilecek soruları hazırlama sürecimizde R. Sertan Özdemir’in
kamuoyunun kekemeliğe karşı tutumunu ölçmede evrensel düzeyde kullanılan POSHA
ölçeğini Türkçe’ye kazandırdığı “Kekemeliğe dair kamuoyu tutumunun ölçülmesi: Eskişehir
örneklemi” doktora tezinden[1] oldukça faydalanılmıştır. Ayrıca Hartmut Zückner’in
literatüre kazandırdığı “Kekemelikte Duyarsızlaşma Anketi”[2] yine faydalandığımız en
önemli kaynaklardan olmuştur.
Çalışma boyunca sonuçlarını okuyacağımız gibi gelir seviyesi düşük olan bireylerin dil ve
konuşma terapistine ulaşamıyor oluşu, kekemeliği olan bireylerin hayatın her alanında,
özellikle eğitim ve iş arama süreçlerinde ayrımcılığa uğruyor oluşu, toplumun yanlış
davranışları gibi sonuçlar kekemeliği bizce bireysel bir problem olmaktan öte toplumsal bir
yerde konumlandırıyor. Kekemelik hakkında daha fazla farkındalık yaratabilmek adına
yayınladığımız broşürlerin bir kısmına bu raporun sonunda EK-A ve B kısmında
ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm broşürler için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Umarız bu
çalışma Türkiye’de kekemeliği olan bireylerin sosyal hayata daha fazla katılabilmesi ve
kendilerine ayrımcılığa uğramadıkları daha adil yaşam alanları oluşturması açısından faydalı
olacaktır.

Ozan ALTINTAŞ
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Çalışmanın İnfografik Özeti
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Türkiye’de Kekeleyen Bir Birey Olmak Konulu Araştırmanın
Sonuçları
Katılımcı Profili
Araştırma 23 Mart-4 Nisan 2018 tarihleri arasında online olarak Google Dökümanlar
uygulaması aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu süreçte daha fazla kekemeliği olan bireye ulaşmak
amacıyla Kekemeler Derneği’nin sosyal medya hesapları ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde
faaliyette olan Özgürce Kekele Özyardım Gruplarının iletişim için kullandığı Whatsapp
gruplarından yapılan duyurulardan faydalanıldı. Bu çalışmanın sonucunda, 190 kekemeliği
olan birey araştırmaya katılarak soruları yanıtladı.

Kadın
17%
Erkek
83%

Araştırmaya katılanların 157’si biyolojik cinsiyetini erkek, 33’ü ise kadın olarak
belirtti. Erkek ve kadın katılımcı sayısı arasındaki bu dengesizliğin, kekemeliğin cinsiyetler
arası görülme frekansıyla uyumlu olduğunu görmekteyiz. Kekemelik, erkeklerde kadınlara
göre 4 kat daha fazla görülen bir konuşma bozukluğudur.

Araştırmaya geniş bir yaş aralığından kekemeliği olan bireyler katılım gösterse de,
ağırlığın 20-40 yaş arası kekemeliği olan bireylerde olması, bu araştırmanın dezavantajlı
yanlarından biri olarak görülebilir. İleriki bölümlerde sonuçları paylaşılacak evlilik durumu
vb. yaş ile bağlantısı bulunan sorularda bu yanlılığın olası sonuçlarıyla karşılaşacağız.
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Katılımcı sayısı

12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Yaş

İlkokul mezunu
Lise öğrencisi
Üniversite öğrencisi
Lisansüstü öğrencisi

Lise mezunu
Üniversite mezunu
Lisansüstü mezunu

3%
8% 6%
23%

16%
8%

36%

Katılımcıların %3’ü lisansüstü mezunu, %8’i lisansüstü öğrencisi , %36’sı üniversite
mezunu, %23’ü üniversite öğrencisi, %16’sı lise mezunu, %8’i lise öğrencisi ve %6’sı ilkokul
mezunudur.
Katılımcıların ekonomik durumunu belirlemek amacıyla araştırma sırasında
katılımcılara 2 farklı soru soruldu. Bunlardan birincisi “Aile dostlarınız ve akrabalarınızla
karşılaştırdığınızda gelir durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?”, ikincisi ise “Ülkemizdeki
diğer insanlarla karşılaştırdığınızda gelir durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?” şeklindeydi.
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Alt

Alt-orta

Orta

Üst-orta

Üst

1%7%

15%

19%

58%

Katılımcıların gelir durumunu aile ve yakın arkadaşlarıyla karşılaştırmasını
istediğimiz birinci soruda, %58’i gelir durumunu orta, %19’u alt-orta, %15’i üst-orta, %7’si
alt ve sadece %1’i üst olarak belirtti.
Alt

Alt-orta

11%

Orta

Üst-orta

Üst

2% 10%

32%
45%

Katılımcılardan gelir durumunu ülkede yaşayan diğer insanlarla karşılaştırmasını
istediğimiz ikinci soruda ise %45’i gelir durumunu orta, %32’si alt-orta, %11’i üst-orta,
%10’u alt ve %2’si üst olarak belirtti.
Bu araştırmanın başlangıcında, Kekemeler Derneği olarak olabildiğince çok şehirden
kekemeliği olan bireye ulaşmak istedik. Katılımcıların yaşadığı şehirlere baktığımızda, bu
amaca ulaştığımızı ve bunu hiç kuşkusuz Kekemeler Derneği’nin geniş özyardım ağı
sayesinde gerçekleştirdiğimizi söylemeliyiz.

10

Yalova
Şanlıurfa
Sivas
Sakarya
Ordu
Muğla
Mersin
Mardin
Manisa
Malatya
Konya
Kocaeli
Kırşehir
Kırklareri
Kayseri
Kastamonu
Karabük
İzmir

Şehirler

İstanbul
Hatay
Gaziantep
Eskişehir
Elazığ
Edirne
Diyarbakır
Denizli
Çankırı
Bursa
Bolu
Batman
Balıkesir
Aydın
Artvin
Antalya
Ankara
Aksaray
Ağrı
Afyonkarahisa
Adıyaman
Adana

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Katılımcı sayısı

Araştırmaya ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin her
bölgesi ve 40 farklı şehrinden katılım olması, araştırmamızın amaçlarından birini gerçek
kılması bakımından bizler için oldukça önem taşımaktadır.
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Bekar(Evliydi)
Evli
1%
16%

Bekar
83%

Katılımcıların yaşlarının sorulduğu soruda da belirtildiği gibi, bu araştırmaya daha çok
genç katılımcıların katılmış olması “bekar” ve “evli” kekemeliği olan birey sayısı arasında
böylesine büyük bir farka neden olmuş olabilir. Kekemeliği olan bireylerdeki evlilik oranının
akıcı bireylerden daha düşük olup olmadığının anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Araştırma Sonuçları
Katılımcıların kekemelik şiddetlerinin belirlenmesi
5
3%
4
16%

1
9%

2
27%

3
45%

Soru: Kekemeliğinizin şiddetini nasıl değerlendirirsiniz?
Katılımcıların kekemelik şiddetlerini kendi algıları çerçevesinde göreceli olarak
belirleyebilmesi için “Kekemeliğinizin şiddetini nasıl değerlendirirsiniz?” şeklinde bir soru
yöneltilerek 1 (Az şiddetli), 5 (Çok şiddetli) olacak şekilde puanlamaları istendi. Alınan
yanıtlara göre, kekemeliği olan bireylerin %45’i kekemeliğini orta şiddette belirtirken, %27’si
ortanın bir altı ve %16’sı ortanın bir üstü şiddette olduğunu belirtmektedir.
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Kişi sayısı

Kekemeliğin ortaya çıkma yaşı
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Kekemeliğin ortaya çıkma yaşı

Soru: Kekemeliğiniz ilk olarak kaç yaşınızda ortaya çıktı?
Katılımcılara kekemeliklerinin ortaya çıktığı yaş sorulduğunda, önemli bir kısmı
hatırlamadıklarını belirtirken, çoğunluğu 2-8 yaş arasını işaret etti. Fakat sayıları az olsa da,
kekemeliklerinin 9-18 yaşlarında ortaya çıktığını belirten katılımcılar da bulunmaktadır.
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Kekemeliği olan bireylerin kekemeliklerinin nedeni hakkındaki düşünceleri
Diğer
3%

Sebebini
bilmiyorum
15%

Genetik, nörolojik
ve psikolojik
faktörlerin hep
birlikte etkili
olduğunu
düşünüyorum
18%
Nörolojik, psikolojik
faktörlerin birlikte
etkisi olduğunu
düşünüyorum
7%

Genetik
6%

Nörolojik
1%

Psikolojik(Küçüklükt
e yaşanan korku,
travmalar vb.)
29%

Genetik, psikolojik
faktörlerin birlikte etkili
olduğunu düşünüyorum
16%

Genetik, nörolojik
faktörlerin birlikte
etkili olduğunu
düşünüyorum
5%

Soru: Kekemeliğinizin sebebinin ne olduğunu düşünmektesiniz?
Katılımcılara kekemeliklerinin nedeninin ne olduğunu sorduğumuzda, %29’u
küçüklükte yaşanan korku, travma vb.nin sebep olduğunu, %18’i genetik, nörolojik ve
psikolojik faktörlerin hep birlikte etkili olduğunu, %16’sı genetik ve psikolojik faktörlerin
etkili olduğunu ve %15’i ise sebebini bilmediğini ifade etmiştir.
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Kekemeliğin akrabalarda görülme durumu
Katılımcılara birinci derecen ya da daha uzak akrabalarında kekemelik ya da başka bir
konuşma bozukluğu olup olmadığı sorulduğu zaman, bilimsel araştırmalarla uyumlu bir
şekilde (örn. Andrade CR, 2010 [3]), yaklaşık %60’ının akrabalarında bir konuşma bozukluğu
olduğu görülmektedir.

Hayır, benim
dışında kimsede
yok.
41%

Birinci dereceden
akrabamda
kekemelik ya da
başka bir konuşma
engeli var.
34%
Daha uzak
akrabalarımda var.
25%

Soru: Akrabalarınızda kekemelik veya başka bir konuşma bozukluğu var mı?
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Kekemeliği olan bireylerin kekemeliği akrabaları ve arkadaşları içerisinde
algılama biçimleri
Katılımcılara “Ailenizle kekemeliğiniz hakkında rahatça konuşabiliyor musunuz?”
sorusu yöneltildiğinde, %61 gibi büyük bir çoğunluğu ailesiyle kekemeliğini rahatlıkla
konuşabildiğini belirtti.

Hayır
39%
Evet
61%

Soru: Ailenizle kekemeliğiniz hakkında rahatça konuşabiliyor musunuz?
Katılımcılara “Aile fertlerinizin veya yakın arkadaşlarınızın yanında kekelemeniz
negatif duygulara yol açar mı?” sorusu yöneltildiğinde, %67’si negatif duygulara yol açtığını
belirtti.

Hayır
33%

Evet
67%

Soru: Aile fertlerinizin veya yakın arkadaşlarınızın yanında kekelemeniz negatif duygulara
yol açar mı?
17

Aile üyelerinin ve arkadaşlarının yanında kekelemenin negatif duygulara yol açtığını
belirten katılımcılardan, bu negatif duyguları 1 az, 5 çok olacak şekilde puanlamaları
istendiğinde, %40’ı orta şiddetli negatif duyguyu belirten 3’ü seçerken, %28’i 4, %20’si çok
şiddetli negatif duyguyu belirten 5’i seçti.

5
20%

4
28%

1
1%

2
11%

3
40%

Soru: Bu negatif duyguların yoğunluğunu puanlar mısınız?
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Kekemeliği olan bireylerin kekemeliği işyerinde/okulda algılama biçimleri
Katılımcılara “İşyerinizdeki/okulunuzdaki insanların yanında kekelemeniz negatif
duygulara yol açar mı?” sorusu yöneltildiğinde alınan sonuçların aile fertleri ve arkadaşlar
için ortaya çıkan sonuçlardan çok daha dramatik olduğu görüldü. Katılımcıların %87’si gibi
büyük bir çoğunluğu işyerinde/okulunda kekelediğinde negatif duyguların oluştuğunu belirtti.

Hayır
13%

Evet
87%

Soru: İşyerinizdeki / okulunuzdaki insanların yanında kekelemeniz negatif duygulara yol açar
mı?
İşyerinde/okulunda kekelediğinde negatif duygular oluştuğunu belirten katılımcılara
bu negatif duyguları 1 az şiddetli, 5 çok şiddetli olacak şekilde puanlamaları istendiğinde,
%36’sı çok şiddetli negatif duyguyu belirten 5’i, %31’i 4’ü, %22’si 3’ü seçmiştir. Bu sonuç,
kekemeliği olan bireylerin aile dışı ortama çok daha fazla duyarlı olduğunu göstermektedir.

1
2%
5
36%

2
9%
3
22%

4
31%

Soru: Bu negatif duyguların yoğunluğunu puanlar mısınız?
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Kekeleme olasılığı nedeniyle konuşmaktan kaçınma davranışının sergilenme
durumu
Kekemeliği olan bireylerin birçoğu, kekelememek için konuşmaktan kaçınma, susma
vb. davranışları sıkça sergiler. Bu soruda kekemeliği olan bireylerin yüzde kaçının bu
davranışı sergilediği araştırıldı ve %93 gibi tama yakın bir oranla kekemeliği olan bireylerin
bu davranışları sergilediği görüldü.

Hayır
7%

Evet
93%

Soru: Kekeleme olasılığı nedeniyle bazı durumlarda konuşmaktan çekindiğiniz,
konuşmadığınız oluyor mu?
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Kekemeliğin kekemeliği olan bireylerin hayatlarına etkisi
Katılımcılardan “Kekemeliğinizin şu anki yaşamınıza bir etkisi olduğunu düşünüyor
musunuz?” sorusunu “1 hiç etkisi olduğunu düşünmüyorum, 5 çok etkisi olduğunu
düşünüyorum” anlamına gelecek şekilde yanıtlaması istendiğinde, katılımcıların %40’ı gibi
önemli bir çoğunluğu çok etkisi olduğunu belirten 5’i, %20’si 4’ü, ve %23’ü orta derecede
etkisi olduğunu belirten 3’ü seçti.

1
3%

2
14%

5
40%
3
23%

4
20%

Soru: Kekemeliğinizin şu anki yaşamınıza bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
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Kekelemekten kaçınma davranışları
Katılımcılara “Kekelemekten kaçınmak için başka sözcükler aramak, cümleleri
değiştirmek veya cümleleri yarıda bırakmak gibi yöntemlere ne sıklıkla başvurursunuz?”
sorusunu yönelttiğimizde, beklenildiği gibi sadece %3 gibi küçük bir katılımcı oranının bu
davranışları sergilemediği sonucuna ulaşıldı.
Neredeyse hiç başvurmam, kekelesem bile aklıma ilk gelen kelimeyi söylerim.
Arada sırada bu değiştirme davranışını sergilerim.
Sık sık, daha rahat konuşabilmek adına kelime ve cümle değiştiririm.
3%

42%
55%

Soru: Kekelemekten kaçınmak için başka sözcükler aramak, cümleleri değiştirmek veya
cümleleri yarıda bırakmak gibi yöntemlere ne sıklıkla başvurursunuz?
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İkincil davranışların oluşma yaygınlığı
Katılımcılara, sonradan kazanılan ikincil davranışlarının olup olmadığını belirlemek
için “Kekemeliğinizle bağlantılı olarak ikincil davranış olarak adlandırılan yüzde kas gerilimi,
baş hareketleri, kekelerken doğal olmayan el/parmak/ayak hareketleri,vb. hareketlere sahip
misiniz?” sorusu yöneltiğinde, %67’si gibi çok önemli bir kısmının ikincil hareket olarak
adlandırılan bu davranışlara sahip olduğu görüldü. Ayrıca, altını çizmek gerekir ki birçok
kekemeliği olan birey bu ikincil davranışlarının farkında olmayabilir ve dolayısıyla bu oranın
gerçekte bir miktar daha fazla olması beklenebilir.

Evet, bu ikincil davranışlardan en az birine sahibim.
Hayır, kekemeliğim sadece basit harf tekrarı şeklinde.

33%

67%

Soru: Kekemeliğinizle bağlantılı olarak ikincil davranış olarak adlandırılan yüzde kas
gerilimi, baş hareketleri, kekelerken doğal olmayan el/parmak/ayak hareketleri,vb. gibi
hareketlere sahip misiniz?
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Kekelerken hissedilen duygular
Utanç / kendini rezil olmuş hissetme / kendini değersiz görme / negatif
değerlendirilme korkusu gibi duygular kekemeliği olan bireylerin en sık hissettiği duygular
olarak tanımlanabilir. Katılımcılara “Bu duygulardan birini veya hepsini kekemeliğiniz
bağlamında en az bir kere hissettiniz mi?” sorusu yöneltiğinde neredeyse tamamı bu duyguları
hissettiğini belirtti.
Evet, bu duyguları kekemeliğim nedeniyle en az bir kere hissettim.
Hayır, bu duygular hiç oluşmadı.

3%

97%

Soru: Aşağıdaki duygulardan birini veya hepsini kekemeliğiniz bağlamında en az bir kere
hissettiniz mi?
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Kekemelikle barışık olma durumu
Kekemeliği olan bireylerin, kekemelikleriyle barışık olma durumları sorulduğunda,
sadece %20’si kekemeliğiyle barışık olduğunu, kekemeliğini her ortamda konu edebileceğini
ve kekemeliğiyle yaşamanın kendisine sıkıntı vermeyeceğini belirtti.
Evet, kekemeliğimi her ortamda konu edebilirim ve onunla yaşamak bana sıkıntı vermez,
kekemeliğimle barışığım.
Hayır, onunla yaşamak benim için bir yük, kekemeliğimle barışmış değilim.
Kararsızım
20%
31%

49%

Soru: Sizce kekemeliğinizle barışık mısınız?
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Kekemelik ve kekemeliğin yol açtığı sorunlar sebebiyle hayatına son verme
eğilimi
Derneğimize bazen sosyal medya hesapları üzerinden bazen özyardım Whatsapp
gruplarımızdan ve bazen de özyardım gruplarımızda sesli olarak bu düşüncelerin
dillendirildiğine tanık olmaktayız. Bu soruda, bu düşüncenin kekemeliği olan bireyler
arasında ne kadar yaygın olduğunu görmek istedik ve kekemeliği olan bireylerin %50’sinin
bu düşünceye hayatlarının herhangi bir döneminde sahip olduğu sonucuna ulaştık. Bu bizler
için çok ciddi ve düşündürücü bir veri sunmaktadır.

Hayır
51%

Evet
49%

Soru: Hayatınızın herhangi bir döneminde en az bir kez kekemeliğiniz ve/veya onun sebep
olduğu sorunlar nedeniyle hayatınızı sonlandırmayı düşündünüz mü?
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Kekemelik için alınan yardımlar
Kekemeliği olan bireylerin %87’sinin kekemelikleri için yardım aldığı görülmektedir.

Hayır
13%

Evet
87%

Soru: Kekemeliğiniz için herhangi bir yardım aldınız mı?
Kekemeliği olan bireylerin, bu yardımı kimlerden aldığını belirlemek için kendilerine
birden fazla seçime olanak tanıyan dil ve konuşma terapisti, doktor vb. seçenekler sunuldu.
Alınan sonuçlara göre, kekemeliği olan bireylerin %70’i dil ve konuşma terapistinden, %46’sı
psikologtan, %33’ü kulak burun boğaz uzmanlığı dışındaki herhangi bir alandaki uzmandan,
%30’u din görevlileri/adamlarından, %13’ü kulak burun boğaz uzmanından ve %11’i
odyologtan yardım aldığını belirtti.

Diğer

13

Din görevlileri/adamları vb.

51

Dil ve Konuşma Terapisti

117

Psikolog
Odyolog

78
19

Diğer uzmanlık alanlarında doktorlar(Psikiyatrist,
nörolog, çocuk doktoru vb.)
Kulak burun boğaz doktoru

55
22

Soru: Aşağıdakilerin hangisinden yardım aldınız? (Birden fazla seçenek seçilebilir)
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Dil ve konuşma terapistleri ile kekemeliği olan bireylerin ilişkisi
Maalesef Türkiye’de dil ve konuşma terapisti sayısı yeterli olmadığı için, “terapi”
verdiğini iddia eden birçok kişi kekemeliği olan bireyler tarafından, dil ve konuşma terapisti
olarak adlandırılabilmektedir. Bu gerçeğin farkında olduğumuz için bir sonraki soruda
katılımcılara özel olarak “Uzmanlığı/Diploması Dil ve konuşma terapisliği olan bir uzmandan
yardım aldınız mı/alıyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Aldığımız sonuçlar gözlemlerimizi
haklı çıkardı. Sonuçlara göre, birinci soruda %70 seviyelerinde olan dil ve konuşma
terapistinden yardım alanların sayısı, ikinci soruda %46 seviyesine düştü.

Emin değilim
11%

Evet
46%
Hayır
43%

Soru: Uzmanlığı/Diploması Dil ve konuşma terapisliği olan bir uzmandan yardım aldınız
mı/alıyor musunuz?
Diploması dil ve konuşma terapisinden olan bir terapistten terapi aldığını belirten
katılımcılara “Terapi süreciniz ne kadar sürdü/sürecek?” sorusunu yönelttiğimizde,
katılımcıların %23’ü 1-3 ay, yine %23’ü 6-12 ay, %19’u 3-6 ay, %13’ü 1 yıldan fazla ve
%22’si 0-1 ay arasında sürdüğünü söyledi.

1 yıldan fazla
13%

0-1 ay
22%

6-12 ay
23%
1-3 ay
23%
3-6 ay
19%

Soru: Terapi süreciniz ne kadar sürdü/sürecek?
28

Kekemeler Derneği olarak, kaliteli bir terapinin sadece terapistin ofisinde
gerçekleşmemesi gerektiğini, dış ortamlarda da sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz.
Türkiye’deki genel durumu öğrenmek için katılımcılara “Aldığınız terapi sadece terapistin
ofisinde mi gerçekleşmekteydi, yoksa dış ortamlarda da çalışmalar yürütüyor muydunuz?”
sorusunu yönelttik. Sonuçta, terapilerin %67’sinin sadece terapi merkezinde gerçekleştiği
sonucu ortaya çıktı.

Terapi, ofis dışı
ortamlarda da
gerçekleşiyordu.
33%
Terapi, sadece
terapi merkezinde
gerçekleşiyor.
67%

Soru: Aldığınız terapi sadece terapistin ofisinde mi gerçekleşmekteydi, yoksa dış ortamlarda
çalışmalar yürütüyor muydunuz?
Dil ve konuşma terapistinden alınan terapilerin sıklığı sorulduğunda, katılımcıların
%49’u ayda dört veya daha fazla, %36’sı ayda iki veya üç defa, %15’i ise ayda bir veya daha
seyrek aralıklarla terapi aldığını belirtti.

Ayda bir veya daha
seyrek aralıklarla
15%
Ayda dört veya
daha fazla
49%
Ayda iki veya üç
36%

Soru: Bu uzmandan ne kadar sıklıkla terapi alıyordunuz?
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Türkiye’de terapi seans ücretlerinin ortalama ne durumda olduğunu öğrenmek için
katılımcılara seans başına terapistlere ödedikleri ücretin miktarı soruldu. %37’si 101-200 TL
arasında, %21’i 0-100 TL arasında, %19’u 201-300 TL arasında, %10’u ise 301 TL ve
üstünde olduğunu belirtirken, %13’ü ise hiç ödeme yapmadığını belirtti. Hiç ödeme
yapmayanların, üniversitelerin staj ya da araştırmaları kapsamında verdiği ücretsiz
terapilerden ya da rapor alınarak ücretsiz olarak gidilebilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalandıkları saptandı.

Hiç ödeme
yapmıyorum.
13%
301 TL ve üstü
10%

201-300 TL
19%

0-100 TL
21%

101-200 TL
37%

Soru: Bu uzmana seans başına ne kadar ödeme yapıyordunuz/yapıyorsunuz?
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“15 GÜNDE KEKEMELIĞE SON” ilanlı merkezler ile kekemeliği olan
bireylerin ilişkisi
Yıllardır otobüs duraklarında, sokak duvarlarında “15 GÜNDE KEKEMELIĞE SON”
ilanları görmekteyiz. Bu merkezler, özellikle son 20 yılda inanılmaz bir artış göstererek
kekemeliği olan bireylerin umutlarıyla oynadı. Kekemeliği tamamen bitirebileceğini iddia
eden ve büyük bir çoğunluğunda uzman tek bir kişinin bile çalışmadığı bu merkezler, yıllarca
kekemeliği olan bireyler üzerinden büyük paralar kazandı ve bunların hesabı kimse tarafından
sorulmadı. Son zamanlarda sayıları geçmişe göre azalsa da hala varlıklarını sürdürmekteler.
Kekemeliği olan bireylerin ne kadarlık bir kısmının bu merkezlerden etkilendiğini
belirleyebilmek için katılımcılara “Kekemeliğe 15 günde, 21 günde son vb.” sloganları
bulunan ve melodik konuşma tekniğinin anlatıldığı merkezlere gittiniz mi?” sorusunu
yönelttik. Aldığımız sonuçlar beklediğimizin altında çıksa da, oldukça yüksek bir oran olan
%53’e işaret etti. Kekemeliği olan bireylerin %53’ü bu dolandırıcı merkezlerin ağına düşmüş.

Hayır
47%

Evet
53%

Soru:”Kekemeliğe 15 günde, 21 günde son vb.” gibi sloganları bulunan ve melodik konuşma
tekniğinin anlatıldığı merkezlere gittiniz mi?
Hala zaman zaman bu merkezlere gitmek isteyen kekemeliği olan bireyler ile
karşılaştığımızdan, önlerine bir veri sunabilmek için katılımcılara “Eğer gittiyseniz, bu
merkezlerde verilen eğitimi aldıktan sonra konuşmanız ne duruma geldi?” sorusunu yönelttik.
%55 gibi büyük bir çoğunluk başlangıçta akıcılaştığını, daha sonra ise eski haline döndüğünü
söylerken, merkezlerin vaad ettiği gibi kekemeliğinden tamamen kurtulan tek bir kişi bile
çıkmadı.
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Konuşmamda bir değişiklik olmadı.
Akıcılaştım, ama bir süre sonra eski haline döndü.
Akıcılaştım, ama bir süre sonra eskisinden daha kötü duruma geldi.
Kekemeliğimden tamamen kurtuldum.
0%
21%

24%

55%

Soru: Eğer gittiyseniz, bu merkezlerde verilen eğitimi aldıktan sonra konuşmanız ne duruma
geldi?
Bu sektörün ne kadar büyük olduğunu ve dolandırıcılığın hacmini anlayabilmek için,
toplumun %1’inde görüldüğü belirtilen kekemeliğin (Mannson 2000) ülkemizde yaklaşık 800
bin bireyi etkilediğini bilerek, 800 bin bireyin önemli bir kısmının bu merkezlere gittiğini
varsayarak, katılımcılara “Bu merkezlere ne kadar ücret ödediniz?” sorusunu yönelttik.
Katılımcıların %38’i 1001-1500 TL aralığını, %21’i 1501-2000 TL aralığını, %15’i 501-1000
TL aralığını ve %12’si 2001 TL ve üstü aralığını işaretledi.
0-250 TL 251 TL-500 TL
1%
5%
Hatırlamıyorum.
8%
501 TL – 1000TL
2001 TL ve üstü
15%
12%

1501 TL-2000TL
21%
1001 TL-1500 TL
38%

Soru: Bu merkezlere ne kadar ücret ödediniz?
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Kekemeliği olan bireylerin kekemeliklerini engel olarak algılıyor mu?
Türkiye’de kekemeliği olan birey popülasyonuyla ilgili en önemli sorunlarımızdan biri
hiç kuşkusuz kekemeliğin kendi başına bir engel olarak algılanıp algılanmaması ile ilgili.
Hem kekemeliği olan bireylerin kendisinde hem de toplumun geri kalanındaki akıcı bireyler
tarafından kekemeliğin bir engel türü olup olmadığıyla ilgili büyük bir kafa karışıklığı
mevcut.

Fikrim yok
10%

Hayır
36%

Evet
54%

Soru: Kekemeliği görme, işitme ve fiziksel engellilik gibi bir engel türü olarak görüyor
musunuz?
Kekemeliği olan bireyler arasında bunun ne boyutta olduğunu belirleyebilmek için
katılımcılara “Kekemeliği görme, işitme ve fiziksel engellilik gibi bir engel türü olarak
görüyor musunuz?” sorusunu yönelttiğimizde, %54’ü kekemeliği bir engel türü olarak
gördüğünü belirtti.
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Kekemelik ve kekemelikleri sebebiyle ayrımcılığa maruz bireylerin durumu
Türkiye’de yaşayan her dezavantajlı grup gibi kekemeliği olan bireylerden oluşan
grup da hayatın birçok alanında ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Bunun ne yoğunlukta
olduğunu belirleyebilmek için katılımcılara “Kekemeliğiniz nedeniyle herhangi bir ortamda
ayrımcılığa uğradığınızı hissettiniz mi?” sorusunu yönelttiğimizde, dramatik bir şekilde
kekemeliği olan bireylerin %73’ünün hayatlarının herhangi bir döneminde ayrımcılığa maruz
kaldığını gördük.

Hayır
27%

Evet
73%

Soru: Kekemeliğiniz nedeniyle herhangi bir ortamda ayrımcılığa uğradığınızı hissettiniz mi?

Ayrımcılığa uğradığını belirten kekemeliği olan bireylerin, bu ayrımcılığa hangi
alanlarda uğradığını daha özel olarak belirleyebilmek için “Evet seçeneğini işaretlediyseniz
hangi ortamlarda ayrımcılığa maruz kaldınız?” sorusunu yönelttik ve kekemeliği olan
bireylerin en çok iş görüşmeleri sırasında ve eğitim kurumlarında ayrımcılığa uğradıkları
sonucuna ulaştık.

34

Diğer

5

Sağlık Hizmetlerine ulaşmada

32

Devlet veya özel kurumlarda hizmet alırken

44

Eğitim kurumlarında(Lise/Üniversite vb.)

89

İş ararken/iş görüşmelerinde

94

Soru: Hangi ortamlarda ayrımcılığa maruz kaldınız? (Birden çok seçenek seçilebilir.)
Ayrımcılıkla ilgili sorulardan sonra, katılımcıların neler yaşadığını öğrenebilmek ve en
azından bir kısmını kayıt altına alabilmek için “Eğer ayrımcılığa uğradıysanız, bunun
ayrıntısını bizimle paylaşmak ister misiniz?” sorusunu kendilerine herhangi bir karakter sınırı
olmadan yönelttik. Gelen bazı cevapları bu bölümde paylaşıyoruz.

“İş görüşmelerinde kekeme olduğumu söylediğimde bakışlarından anlaşılacak şekilde
olumsuz bir vasıf olarak değerlendirilmeye alındığını düşünüyorum ”
“Ögretmenimin bile bana gülmesi yeterli bir paylaşım mı? Etrafimdaki ikinci tekil
arkadaşların yaptıklarını saymıyorum bile ”
“Hem kekeme hem parmak kaldırıyor diye ilkokul öğretmenim azarlamıştı. Sonraki okul
.

.

hayatımda bildiğim halde parmak kaldırmadım. Öğretmen kaldırdığında “Bilmiyorum”
dedim. 25 yaşıma kadar aşırı kekemeydim, adımı dahi söyleyemezdim, sonra zamanla
azaldı.

”

“Üniversitedeki hocam bana kekelememem gerektiğini soyledi, bu yaşına kadar konuşmayı
öğrenememişşin dedi ”
“Askerlik yaptım. Normal insanın yapabileceği her şeyi yaptım, yapıyorum yedek subay
.

olarak. Fakat polis asker olamıyorum. KPSS’de özel sektörde şansım düşük, üniversite
mezunu olmama rağmen işçi olarak çalışıyorum.

”
35

“İşverenler konuşmamdaki sıkıntıyı gördükleri andan itibaren bizlere bakış açısı değişiyor.
Biz sizi ararız diyorlar ki biz adımız gibi biliyoruz bizi aramayacaklarını. Torpilimiz yoksa iş

”

bulamıyoruz.

“İnsanlar kekeme olduğum için benden çekinebiliyor.”
“'Sen daha insan içerisinde konuşamayan bir insansın demişti whatsapp grubunda bir
arkadaşım.”
“Gereksiz boşa yaşayan bir insan gibi görülüyorum.”
“Staj yapmak istediğim kurumda kekemeyim diye görüşme esnasında almak istemediklerini
belirtmişlerdi. Sonradan araya birini sokarak bir şekilde girdim ama acayip rencide olmuştum.
Bir de şimdi işlettiğimiz okul kantininde telefonla öğretmenlerden gelen siparişlerde eksiklik
veya yanlışlık olduğunda geri dönüş yapmamız gerekiyor, bu geri dönüşü ben yaptığımda
karşı tarafında acelesi var biliyorum. Haddinden fazla takıldığımda başkasını istiyorlar

”
“İş yerinde fazla söz hakkı tanınmıyor ”
“Alerji problemi için gittiğim KBB doktoru bana antidepresan kullanmam için psikiyatrise
telefona veya bazen ben artık bırakıyorum.
.

gitmemi önerdi. Alerjimin dahi duygu bozukluğumdan kaynaklı olduğunı düşündü ama kan
testi sonucumu görünce toz alerjimin psikolojik olmadığına kanaat getirdi.

”

“Başvurduğum bir satış işine kabul edilmişken sonradan kekeme olduğumu anladıklarında
konuşmam yüzünden bunu yapamayacağımı söyleyerek beni kabul etmediler.”
“İş görüşmesinde kekemeyseniz 3 te biten 1 maçı 2-0 yenik başlarsınız. Eğer 3 gol birden
atacak kadar yeteneğiniz var ise işe kabul edilirsiniz. Direkt olarak sen kekemesin seni işe
almıyoruz gibi bir cümle ile karşılaşmadım ama karşıdaki insanın garip bakışlarının bunu
yansıttığı oldu. Konuşmama değil yeteneklerime odaklandım ve şu anda iyi bir iş ve mesleki
yeterliliğe sahibim. Ama gerçek şu ki benim bilgi birikimime sahip olmayıp da yetenekli bir
çeneye sahip olan kişi benden daha yetenekli olarak gösterebilir kendini. Devlet dairelerinde
her yerde yaşadım. Eğer ki işi başından aşkın bi insana derdimi anlatacaksam kesinlikle çok
negatif hareketler ile karşılaşıyorum.

”
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Kekemeliği olan bireylerin kadın-erkek vb. ilişkilerde kekemeliği algılama biçimi
Katılımcılara “Hayatınız boyunca Kadın-Erkek vb. ilişkilerinde kekemeliğinizin bir
sorun oluşturduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttiğimizde, katılımcıların %72’si
gibi büyük bir çoğunluğu sorun oluşturduğunu belirtti.

Hayır
28%

Evet
72%

Soru: Hayatınız boyunca Kadın-Erkek vb. ilişkilerinde kekemeliğinizin bir sorun
oluşturduğunu düşünüyor musunuz?
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Kekemeliği olan bireylerin akran zorbalığına maruz kalma durumu
Son yılların önemli konularından biri olan akran zorbalığı, maalesef kekemeliği olan
bireylerin de deneyimledikleri olumsuz konulardan bir tanesi. Akran zorbalığının kekemeliği
olan bireyleri ne oranda etkilediğini öğrenmek için “Eğitim hayatınız boyunca kekemeliğiniz
nedeniyle akranlarınızın (arkadaşlarınızın) dalga geçmesine maruz kaldınız mı?” sorusunu
yönelttiğimizde, katılımcıların %84’ü bu zorbalığa maruz kaldığını belirtti.

Hayır
16%

Evet
84%

Soru: Eğitim hayatınız boyunca kekemeliğiniz nedeniyle akranlarınızın(arkadaşlarınızın)
dalga geçmesine maruz kaldınız mı?
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Kekemeliği olan bireylerin kekeledikleri anlarda toplum içinde maruz kaldığı
davranışlar
Diğer

Konuşmanın hızlıca bitirilme isteği

Göz temasının kesilmesi
“Sakin ol”, “Yavaş konuş” gibi telkinlerde
bulunulması
Kekelediğim kelime veya cümlenin
tamamlanması

6

114

109

116

138

Her fırsat ve ortamda hatırlattığımız ve kekemeliği olan bireylere yapılmaması
gerektiğini söylediğimiz davranışlar hala kekemeliği olan bireylerin en büyük sorunlarından
biri olmaya devam etmektedir. En sık karşılaşılan durum, kekelenen kelime veya cümlenin
tamamlanması iken, bunu sırasıyla “Sakin ol”, “Yavaş Konuş” gibi telkinlerde bulunulması,
konuşmanın hızlıca bitirilmesi isteği ve göz temasının kesilmesi davranışları izledi.
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Kekemeliği olan bireylerin kekemelik ve ilgili konular hakkında genel
düşünceleri

[Kekemelik hastalık değil konuşma
bozukluğudur.]
7%

[Kekemelikte temel problem yanlış nefes
alışkanlığıdır.]

2%

5%

18%

35%

35%
73%

[Kekemeliğin ortaya çıkışında ebeveynlerin
etkisi vardır.]

25%

[Kekemelik ilaçlarla geçirilebilir.]
5% 3%

7%

32%

45%

24%

60%

24%

[Kekemelik doğru teknik, alıştırmalar ve
disiplin ile tamamen geçirilebilir.]

[Kekemelik terapi seans ücretleri makul
düzeydedir.]

5%

4%
8%

30%

26%

39%

24%

64%
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[Terapi ücretleri resmi sağlık sigortaları
tarafından karşılanmalıdır.]
6% 1%3%

[Kekeleyen bireylerin iş bulması devlet
tarafından kolaylaştırılmalıdır.]
6%

90%

3% 2%

89%

[Dil ve konuşma terapistlerinin bir faydası
olduğunu düşünmüyorum.]
10%
18%
32%
40%
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Kekemeliği olan bireylerin kekemelik bağlamında kendilerini algılama biçimleri

[Kekemeliği olan bireyler kekemeliklerinizi
gizlemeye çalışmalıdırlar.]

21%

[Kekemeliği olan bireyler önemli noktalarını
anlayıp, karar verebilecekleri meslekler
seçmelidirler.]

15%

22%
57%

21%
64%

[Kekemeliği olan bireyler sinirlidirler ya da
kolay heyecanlanırlar.]
11%

[Kekemeliği olan bireyler utangaç ve
çekingendirler.]

17%

24%

8%

65%

[Kekemeliği olan bireyler kekemeliklerinden
dolayı kendilerini suçlarlar.]

75%

[Kekemeliği olan bireylerin arkadaşları
olabilir.]
4%0%

14%
26%
60%
96%
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[Kekemeliği olan bireyler normal bir hayat
yaşayabilirler.]

[Kekemeliği olan bireyler istedikleri her
mesleği/işi yapabilirler.]

11%

17%

17%
72%

42%

41%
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Kekemeliği olan bireylerin kekemeliğin nedenini algılama biçimleri

[Bence kekemeliğin nedeni hayaletler,
cinler, ruhlardır.]

[Bence kekemeliğin nedeni kişinin korktuğu
bir olaydır.]

7% 1%
28%

31%

92%

[Bence kekemeliğin nedeni Allah’ın bir
takdiridir.]
18%

41%

47%

35%

[Bence kekemeliğin nedeni yanlış bir nefes
alma alışkanlığıdır.]
27%

37%

36%

[Bence kekemeliğin nedeni bir virüs veya bir [Bence kekemeliğin nedeni bir öğrenme ya
hastalıktır.]
da alışkanlıktır.]
7%
12%

20%

40%

40%

81%

[Bence bir çocuk, kekemeliği olan bireyi
taklit ederek kekemelik edinebilir.]
23%

38%

39%
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Kekemeliği olan bireylerin, kekemeliğe yardım edecek kişive verdikleri görev
onayı

[Kekemeliği olan bireylere kekemeliği olan
diğer bireyler tarafından yardım edilmesi
gerektiğine inanıyorum.]

[Kekemeliği olan bireylere bir dil ve
konuşma terapisti tarafından yardım
edilmesi gerektiğine inanıyorum.]
4%

5%

11%
22%
67%

91%

[Kekemeliği olan bireylere bir doktor
tarafından yardım edilmesi gerektiğine
inanıyorum.]
17%
20%
63%

Çalışmanın sonunda katılımcılara araştırma sonuçlarının bir rapor haline getirileceği
belirtilerek, bu raporda kekemelikleri hakkında bulunmasını istedikleri yorumları yazmalarını
istedik. Bu yorumlardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır.

“Bizim durumumuz kötü ve zor şartlarda yaşıyoruz devletin terapileri karşılamasını
arzuluyorum.”
“Kekemeliğim yüzünden asker, polis olamıyorum, çok sıkıntıya giriyorum. İş bulmakta
zorlanacağımı düşünüyorum, devletten yardım bekliyorum. Allah düşmanımın başına böyle
bir sıkıntı vermesin, çok zor anlamanız için yaşamanız gerekir. Kendimi okulda vb. yerlerde
ifade edemiyorum, kekelediğim için yabancı ortamda konuşmuyorum LÜTFEN YARDIM

”

etmenizi bekliyorum.
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“Devletin bu işe el atmasını bekliyoruz. İş konusunda devletin yardım etmesini kekemelik
hakkında spotlar hazırlanıp televizyonlarda halkın bilgilendirilmesi. Konuyu dikkat çektirmek
sağlıklı insanların kekeme bireylere nasıl davranması gerektiği anlatılmalıdır.

”

“Bu fenomeni, babam kadar kafama taksa idim belki de onu yenebilirdim. Ancak ben onu
hiçbir zaman yenilmesi gereken bir rakip gibi görmedim. Biz 2 iyi arkadaş gibiydik ki
arkadaşlar da kimi zaman birbirlerinin en büyük yardımcısı kimi zaman da en büyük kösteği
olurlar zaten...

”

“Hayatın ya da toplumun bizlere koyduğu engelleri kaldıramıyor isek mücadele ederek
yaşamayı öğrenmeliyiz belki de. ”
“Kekemelik eğer iş bulmada sorun ve engel oluyorsa bu bir engeldir. Ve biz de engelli
haklarına sahip olmalıyız.”
“Kekemelik hayatıma sosyal fobiyi de beraberinde getirdi. Konuşamadığım için insanlardan
kaçtım ve zamanla sosyal ortamlardan korkar hale geldim. Giderek yalnızlaştım. Çünkü
insanlarla bir araya geldiğim zaman aşırı anksiyete, kaygı hissediyordum. Bu da aşırı
kekelememe ve hatta bu duyguları hissederken neredeyse ağzını bile oynatamama neden
oluyordu. Sosyal bir varlık olan insan için bunlar cehennemin dünyadaki hali diyebilirim.
Çünku hayatımızı değiştirmemiz ve gelişebilmemiz için iletişim kurmalı ve konuşmalıyız.
Ben ve benim gibiler için hayat çok zor. Ama tüm yaşadıklarıma rağmen içimde hala umut
var. Çünkü hayatın mücadale ettikçe ve çabaladıkça güzel olduğu ve tüm bu sıkıntıların bizi
daha iyiye ulaştırabiliecek bir neden olduğunu fark ettim. Yapmamız gereken çalışmak,
mücadele etmek ve bolca kekeleyerek rahatlamak. Anketiniz çok verimli bir kaynak
olacaktır, emeğinize sağlık teşekkür ederim.

”

“Hayatımdaki en büyük kaos'tur. Açıklanamayacak, tanımlanamayacak derecede büyük bir
olaydır. Bir insanın kendini ifade edebilmesi için konuşması gerekir ve biz konuşamıyoruz.
Meramımı bir sözle bitirmek istiyorum. ''Bugün oturdum ve ölümü düşündüm. Yirmi yaşında,

”

ve hayat bu kadar güzel iken..

“Kekeme olan kişileri kekeme olmayan bireyler daha sabırlı bir şekilde dinlemelidir.”
“Sevdiğimin kekeme olduğumu öğrenmesi ve buna anlayışla bakmasını umut ediyorum.”
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“Kekemeliğim hayatım boyunca ne yaparsam hep eksiksiz yapmaya zorladı konuşmak
zorunda kalmamak için ”
“Konuşurken kendimi değişik bir mahlukmuşum hissini bana hissettirdikleri için insanlara
.

çok kırgınım. İşe alım şartlarında iyi bir diksiyona sahip, iyi konuşma becerisinde bireyler
aranıyor notlarının düşülmesi daha işe başvurmadan bana hissettirdikleri tedirginlikten dolayı,
ve iş mülakatlarına çağrıldığımda sırf bu madde yüzünden fazladan heyecanlanıp gerilmeme
ve içimdeki kabiliyetimi ortaya çıkarmama engel oldukları için kızgınım.

”

“Kekeme insanların küçümsendiği, kekemelere zeka özürlü bir birey gibi davranıldığı bir
toplumda yaşıyoruz. Bu yüzden de kekemeliğimizi gizliyoruz ta ki bir yerde ortaya çıkıncaya

”

kadar...

“İnsanlar kekemelikten kurtulmak için kekemelik terapisi görüyor fakat hangi terapinin
doğru olduğunu bilmiyorlar ve eskisinden daha çok kekeliyor ve paraları boşa gidiyor
kandırılıyor, yurt dışında da farklı teknikler uyguluyorlar birilerinin insanları yönlendirmesi
gerekli hangi terapiyi görmeleri için, teşekkürler.

”

“Kekemelik hakkında diğer insanların (kekeme olmayanların) bilgisi olmadığı için, bir
kekeme gördüklerinde önyargılı yaklaşıyorlar. Toplum kekemelik hakkında daha çok
bilgilendirilmeli. Toplumun bilgisi olursa bizlere karşı önyargılı olmayacaklarını
düşünüyorum. Bizler genelde onların vereceği tepkiden korkuyor, çekiniyor ve saklanıyoruz.
Bizleri hastalık kapmış biri gibi değil de normal birey olarak görseler emin olun bizler daha
rahat oluruz ve bu sayede kekemeliğimiz azalır. Kekemelik bir hastalık değildir, bir engeldir.
Adamın gözleri olmaması onun için engeldir, kollarının veya ayaklarının olmaması engeldir,
kulaklarının duymaması engeldir. Bizim de kekemeliğimiz bir engeldir.

”

“Kekeme bireyler hayatla barışık olmalı ve bundan dolayı çekinme, utanma duyguları
yaşamamalı, tam aksine üzerine gitmelidir. Unutulmamalıdır ki korkunun öte yanında
özgürlük vardır...

”

“Hayatımda en çok üzüldüğüm kekemelik yüzünden okulu bıraktım, istediğim işi
yapamadım sevdiğim kıza seni seviyorum diyemedim ve hayatımda gerçekten çok büyük
etkisi oldu, bu yüzden sessiz biri olarak yaşamak zorunda kaldım.

”
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“Kekemeliğin Türkiye'de daha çok önemsenmesini ve bu alanda daha çok çalışma
yapılmasını isterdim. 14 günde kekemeliğe son ve benzeri insanlara hayal satan kişilerin çok
büyük bir suç işlediklerini düşünüyorum. Bu konuda kekeme bireylerin bilinçlenmesi için bu
kitapçıkta kesinlikle yeri olmalı. Bu kitapçıkta insanların kekeme bireyleri dinlerken nasıl
davranması gerektiğini açıklarsanız sevinirim.

”

“Kekemelik hayatıma çok engel olmadı desemde herşeyime engel oldu desem de yalan olur.
Ama kekeme bir birey olmasaydım her şey şu ankinden iyi olurdu.”
“Mülakatlarda çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Askerlik mesleği ve polislik için engel teşkil
ederken, normal askerlik için engel teşkil etmiyor. Ya engelli olalım ya da sağlam. Arada

”

kalınca hayatımız daha da zorlaşıyor.

“Burası Türkiye burada herkes başkalarının kusurlarıyla ilgilenir. Kimse kimseye yardımcı
olmaz ama bunu değiştiremeyiz. Onlar öyle ben de böyleyim deyip yolumuza bakmalıyız.
Engellerin çoğunu ellerimizle diziyoruz belki o kadar da sıkışıp kalmış değilizdir. Olumsuz ve
empati yeteneğinden yoksun insanların gözleriyle kendimize bakmayalım. Biz varız aksak

”

konuşuyoruz ama spiker değiliz ve anlaşılıyoruz da.

“Umut tacirlerine paranızı kaptırmayın. Yapmanız gereken kendinizi olduğunuz gibi
kabullenip özgürce kekelemek.”
“Her insan özel olduğunu düşünür. Kekemeler ise özel değil, sadece normal olmak
isterler.”
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İleri analiz sonuçları
Araştırmamızın sonuçlarını genel hatlarıyla sunduktan sonra, “Kekemelik şiddeti ile
cinsiyet arasında bir ilişki var mıdır?”, “Uzman Dil ve Konuşma Terapistine giden kekemeliği
olan bir birey ile gitmeyen kekemeliği olan bir bireyin algıladığı kekemelik şiddeti arasında
fark var mıdır?” gibi merak ettiğimiz sorulara tatmin edici yanıtlar aramaya çalıştık. Doğru
sonuçlara ulaşmak için korelasyon analizi, %95 güven düzeyindeki hipotez testleri ve ki kare
bağımsızlık testleri gibi istatistik araçlarından faydalandık. Aşağıda uygulanan testlerin
ayrıntısına girilmeden, genel olarak odaklanılması gereken ve amaçlanan sonuçlardan
bahsedildi.
Uyguladığımız korelasyon analizleri sonucunda yaşla, kekemeliği olan bireylerin
algıladıkları kendi kekemelik şiddetleri arasında bir ilişki olmadığını gördük. Yani, yaş
arttıkça kekemelik artış ya da azalış göstermemektedir. Fakat kişinin kendi algıladığı
kekemelik şiddeti arttıkça, aile ve yakın arkadaşları için kekelediği zaman hissettiği negatif
duygular da artmaktadır. İki değişken arasında güçlü pozitif bir korelasyon görüldü. Yine
beklendiği gibi, kişinin algıladığı kekemelik şiddeti ne kadar fazlaysa işyerinde ya da okulda
kekelediğinde hissettiği negatif duygular o derece kuvvetli olmaktadır. Bir diğer korelasyon
analizini kişinin algıladığı kekemelik şiddeti değişkeniyle, kekemeliğin yaşama olan etkisi
değişkenleri arasında uyguladığımızda, iki değişken arasında güçlü pozitif korelasyon ortaya
çıkmaktadır. Kısacası kişinin kekemelik şiddeti arttıkça, kekemeliğinin hayatına olan negatif
etkisi artmaktadır.
Cinsiyet ile kişinin algıladığı kekemelik şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığı ki
kare bağımsızlık testiyle araştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Aşağıdaki grafikte erkek ve kadınların ayrı ayrı kekemeliklerini değerlendirme oranlarını
görebilirsiniz. Her iki cinsiyet de ağırlıklı olarak kendi kekemeliklerini hafif ve orta olarak
nitelendirmiştir.
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hafif(2)

orta(3)
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Uzman bir dil ve konuşma terapistinden yardım almış kekemeliği olan bireyler ile
yardım almamış kekemeliği olan bireylerin kekemelik şiddetlerini analiz ettiğimizde,
betimleyici istatistik olarak sadece ortalamalarına baktığımızda, dil ve konuşma terapistine
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gitmiş kekemeliği olan bireylerin kekemelik şiddetlerinin bir nebze daha az olduğunu
görmekteyiz. Fakat ki kare bağımsızlık testini kullandığımızda, aralarında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Sayısal olarak değerlendirebilmek için likert ölçeğine göre verdikleri
kekemelik şiddeti yanıtlarının ortalamalarını hipotez testiyle değerlendirdiğimizde,
ortalamalarını eşit saydığımız hipotezin kabul gördüğünü görmekteyiz. Aşağıdaki grafikten
dil ve konuşma terapistine gitmiş ve gitmemiş kekemeliği olan bireylerin verdikleri yanıtların
oranları karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Fakat bu sonucun dil ve konuşma terapisinin
kekemeliği olan bireyler açısından bir faydası olmadığı anlamına gelmediğinin altını önemle
çizmek isteriz. Kişinin kendi algıladığı kekemelik şiddeti üzerinden, ayrıca öncesinde sahip
olduğu kekemelik şiddeti hakkında bilgi sahibi olmadan böyle bir yorum yapmak gerçek dışı
olacaktır.
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Dil ve konuşma terapistinden yardım almış kekemeliği olan bireyler ile yardım
almamış kekemeliği olan bireylerin, kekemeliklerinin hayatlarını nasıl etkilediği sorusu da
bizce önem taşımaktadır. Katılımcılara, kekemeliklerinin hayatlarını nasıl etkilediğini 1 çok
az etkili, 5 çok etkili olacak şekilde puanlamalarını istediğimizde, dil ve konuşma terapistine
gitmiş bireyler ile gitmemiş bireyler arasında betimleyici istatistik ortalama açısından önemli
fark çıktığı görülmektedir. Ayrıca, bu değişkenleri ki kare bağımsızık testine dahil ettiğimizde
değişkenlerin birbirine bağımlı olduğunu yani bir dil ve konuşma terapistinden yardım alıp
almama durumunun, kekemeliğin hayata olumsuz etkisini etkilediği sonucuna varıldı.
Aşağıdaki grafikte, bir dil ve konuşma terapistinden yardım almış kekemeliği olan bireyler ile
yardım almamış kekemeliği olan bireylerin soruya verdikleri cevap incelenebilir. Açıkça
görüldüğü gibi, dil ve konuşma terapistinden yardım almayan ve kekemeliğinin hayatını çok
etkilediğini belirten kekemeliği olan bireylerin oranı, dil ve konuşma terapistinden yardım
alan ve kekemeliğinin hayatını çok etkilediğini belirtenlerden oldukça fazladır.
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Türkiye’de dil ve konuşma terapistlerinin sayısının yetersizliği ve terapi ücretlerinin
yüksek olması sorunlarının farkında olduğumuz için, gelir seviyelerin en temel insan
haklarından olan sağlık hizmetine ulaşmayı nasıl etkilediğini görmek istedik. Bunun için
kişinin ülkede yaşayan diğer insanlara göre gelir durumunu karşılaştırdığı soruda belirttiği
gelir durumuyla, dil ve konuşma terapistine gidip gitmediği bilgisini ki kare bağımsızlık
testinde analiz ettiğimizde, bu değişkenlerin oldukça ilişkili olduğu ortaya çıktı. Kabaca; gelir
seviyesi düşükse, profesyonel ve bilimsel yardım alma oranı da düşmektedir. Kendini en alt
gelir durumunda tanımlayan kekemeliği olan bireylerin %67’si bir terapiste erişim
sağlayamazken, kendini en üst gelir durumunda tanımlayan kekemeliği olan bireylerin
tamamı bir dil ve konuşma terapistine erişebilmektedir. Aşağıdaki grafiklerde bu dramatik
sonuçlar daha net olarak görülebilir.
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Katılımcıların eğitim durumlarına göre kekemeliğin sebebi hakkında verdikleri
yanıtlar incelendiğinde ve ki kare bağımsızlık testine dahil edildiğinde, eğitim durumu ve
kekemeliğin sebebi yanıtlarının birbirinden bağımsız olmadığı, birbiri ile ilgili olarak değiştiği
sonucu ortaya çıktı. Aşağıdaki grafiklerden rahatça görülebileceği gibi, kekemeliğin sebebini
psikolojik olarak nitelendirenler eğitim seviyesi arttıkça azalmaktayken, kekemeliğin sebebi
olarak psikolojik, genetik ve nörolojik faktörlerin hep birlikte etkili olduğunu düşünenlerin
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oranı eğitim seviyesi arttıkça artmaktadır. Ayrıca sebebini bilmiyorum olarak işaretleyenlerin
oranı eğitim seviyesi arttıkça azalmaktadır.
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EK A – Kekeme Bireylerle Konuşma İpuçları
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EK B – Kekemelik Hakkında Efsaneler
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