
 

Kekemelik Hakkında 

Efsaneler 

Yanlış:  Kekeme olan bireyler zeki değildir. 

Doğru:  Kekemeler de en az akıcı olan bireyler kadar zekidir, 

kekemelikle zeka seviyesi arasında bir bağlantı yoktur. 

Yanlış:  Sinirlilik, stres ve endişe kekemeliğe sebep olur.  

Doğru:  Sinirlilik, stres ve endişe kekemeliğe neden olmayacağı 

gibi, kekeme bireylerin bu tür duygulara daha eğilimli olduğunu da 

varsayamayız. Akıcı konuşan her insan gibi kekemeler de tüm 

kişilik özelliklerini gösterebilir. 

Yanlış:  Küçük çocuklar, kekeme bir bireyi taklit ederek veya onu 

dinleyerek kekeme olabilirler. 

Doğru:  Hiç kimse kekemeliği taklit ederek kekeme olmaz. Taklit 

kekemeliğin sebeplerinden biri asla değildir.  

Yanlış:  Kekemelik bir davranış bozukluğu ve yanlış nefes 

alışkanlığıdır. 

Doğru:  Hayır, kekemelik ülkedeki genel kanının aksine ne bir 

davranış ne de bir yanlış nefes alma alışkanlığıdır. Kekemelik 

genetik faktörlerin ve nörolojik bazı farklılıkların rol aldığı bir 

konuşma engelidir. 
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Kekemeler Derneği, öncelikle ülkemizde bulunan kekeme bireylerin yalnız 

olmadığını göstermek, kekemelikle özgüvenli ve kendini sosyal hayattan 

sınırlamadan yaşanabileceğini anlatmak için 2017 yılında kuruldu. Ana 

amaçlarımız bilimsel olmayan terapi merkezleriyle ve yöntemlerle mücadele 

etmek, kekemelerin okulda, iş hayatında ve diğer alanlarda uğradığı 

ayrımcılıkları takip etmek, sağlık sistemini yeniden şekillendirebilmek, 

kekemeliği hem kekeme bireylere ve diğer tüm bireylere doğru ve bilimsel bir 

şekilde anlatabilmektir. 

 

İletişim: 

www.kekemelerdernegi.com 

www.facebook.com/kekemelerdernegi  

www.facebook.com/groups/kekemelerdernegi  

www.instagram.com/kekemelerdernegi 

www.twitter.com/kekemeder 

kekemelerdernegi@gmail.com 
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