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HABER

 

“Do a bo luk b rakmaz” sözünü 

hepimiz duymu uzdur. nsan do a-

s , ruhu da bo luk b rakmaz. Ö -

renme merak n n yok edildi i bir 

beyni, sevgiden mahrum edilmi  bir 

kalbi, sars lm  bir 

benli i, içi bo alm  

ruhu elbette bir ba -

ka varl n doldur-

du u “do an n bo -

luk b rakmad  gibi 

bir gerçektir.” 

Büyük ehirlerin 

karma k yap s , a r  

göçle gelen ve oran-

t s z artan ehir kala-

bal , so uk yüzlü 

okul duvarlar , kapal  mekânlar, aile 

içindeki yüzeysel ili kiler, okullar-

daki yetersiz e itim ko ullar ,  kay-

bolmaya yüz tutmu  Anadolu insa-

n n n yerli samimiyeti, yaln zla an 

insan n sar lacak bir dal  oluverdi  

“ba ml l k”.   

“Ba ml l k” bir yaln zla mad r. 

Yaln zla ma insan n kendisinden 

kaçmas d r. Öyle bir kaç t r ki bu 

insan n içindeki olmayan n korku-

sudur. Çaresiz korkular n sonu gel-

meyen ümitlerin uzand  ellerin son 

çaresidir. Kendinden kaçan nereye 

s n r?  te  “ba ml l k”;  ya mur-

dan kaç p doluya tutulmakt r.   

nsanlar, içine dü tükleri çökün-

tülerden kurtulmak, ruhsal durum-

lar n  desteklemek, kendilerini daha 

özgür hissetmek, korkular n , duy-

gular n  bast rmak ve sonunda öz-

lemini çektikleri ruh haline ula mak 

için çe itli ba ml l k yapan madde-

ye s n rlar. 

Ekonomik hayat büyüyor,  tek-

noloji h zl  de i iyor, dünya küçülü-

yor, olanaklar art yor, insan hayat  

kolayla yor ama neden yaln zla-

yoruz? Ruhsal dünyam z neden 

zay fl yor? Hastal k s n rlar m z ne-

den sürekli ilerliyor? Bu sorulara ya-

n t olarak insanl  ba ml l a götü-

ren nedenlerin incelenmesi gerekti i 

gerçe i ortaya ç k yor. 

nternet, facebook, twitter kulla-

n m , alkol, nikotin, kumar, biriktir-

me, al veri  yapma al kanl klar n n 

ba ml l a dönü mesi; bireyinin 

maddi ve manevi dünyas n  tahrip 

ederken, insanl n gelece i için har-

canan zamandan da çal nm  oluyor. 

Ba ml  olan birey, pençesine yaka-

land  bu çaresiz me guliyetini 

kendisi, ailesi ve toplumu için yararl  

i ler yapmak yerine 

kaybetti i zaman n 

asl nda kendisinin 

oldu u kadar top-

lumun zaman n  da 

ihlal etmi  oluyor. 

Nereden bakarsan z 

bak n zarar hanesi 

doluyor. 

Bir sonraki say -

m zda görü ebilmek 

dile i ile… 

 

 

ED TÖRDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ömer ÖCAL 
 

 
MEMLEKET STER M 
 
Memleket isterim 
Gök mavi, dal ye il, tarla sar  olsun; 
Ku lar n çiçeklerin diyar  olsun. 
 
Memleket isterim 
Ne ba ta dert, ne gönülde hasret olsun; 
Karde  kavgas na bir nihayet olsun. 
 
Memleket isterim 
Ne zengin fakir, ne sen ben fark  olsun; 
K  günü herkesin evi bark  olsun. 
 
Memleket isterim 
Ya amak, sevmek gibi gönülden olsun; 
Olursa bir ikâyet ölümden olsun. 
 

Cahit S tk  TARANCI  
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Ba ml l k, fizyolojik ve psikolo-
jik zararlar na ra men, sanal al t r -
c lara veya maddeye kar  zay f dü -
me, dürtüsel olarak onu sürekli ara-
ma; yoklu unda tedirginlik, huzur-
suzluk duyulan kronik nüksedici bir 
beyin hastal  olarak tan mlanabilir. 

Ba ml l  tek bir tan ma, tek bir 
nedene s k t rmak do ru de ildir. 
Ortaya ç k  sebepleri, uygulama bi-
çimleri çok çe itlilik göstermektedir.  

Ba ml l ; “do al ve do u tan 
insan n yap s nda bulunmayan ya-
banc  ve zararl  bir maddenin her-
hangi bir ekilde vücuda girmesine, 
zamanla al kanl k edinilerek bu 
maddenin sürekli kullan lmas ”, “za-
manla ba ml l k yapan maddenin 
bir ya am biçimine dönü erek, ki i-
nin kendi ya am n  idame ettirmesi-

ni zorla t ran, engelleyen ya da yok 
eden”, “ya amas n n devam n , mad-
di ve manevi yönden örseleyen, h r-
palayan, inciten, sosyal ve psikolojik 
olarak çevreye uyumu zorla t ran 
her türlü al kanl klar” olarak da ta-
n mlayabiliriz.  

Ba ml l k psikolojik olarak ki i-
nin genel psikolojik durumu; var 
olma, hissetme, dü ünme ya da bir 
eylemde bulunarak, ba ka bir insa-
na, bir sosyal kurum veya gruba, bir 
maddeye (alkol, ilaç, uyar c  ve 
uyu turucuya) tamamen ve yar  ba-

ml  olarak ya am n  sürdürmek 
zorunda kalmas d r.  

Vücuda ve insan do as na ya-
banc  al t r c  maddenin al nmamas  
durumunda bir tedirginli in ve ger-
ginli in sonucu al t r c  her ne ise 
onu sürekli arama faaliyetini içerir. 
Al t r c  maddenin belirli s kl kta 
al nmas  sonucu bireyin o maddenin 
etkilerine kar  zihninde ba  kurarak 
onu sürekli arzu etmesi ve istemesi 
demektir. 

Kullan lan maddenin kesilmesi 
ya da yoksunlu unda tedirgin du-
rumun ortaya ç kmas  fiziksel ba-

ml l k olarak ifade edilir. 
Fiziksel ba ml l kta ki i ba ml  

oldu u maddeye sadece öforik etkisi 

nedeniyle de il bedeninde zamanla 

geli en birtak m fiziksel de i imlerin 

zorlamas d r. Önceleri keyif almak 

için kullan lan maddenin art k zo-

runluluktan kullan lmaya ba lanma-

s d r. Örne in sigaray  bir zamanlar 

keyifle içen ki inin bir süre sonra 

zevk almasa da belirli tekrarlarla 

artlanma sonucu içmek zorunda 

kalmas d r.  

Ba ml l k yapan maddenin so-

nunda yani bireyde yoksunluk so-

nucu belirtilerini öyle s ralayabili-

riz: Terleme, çarp nt , titreme, uyku-

suzluk, bulant , kusma, s k nt , hu-

zursuzluk, sald rganl k, epilepsi nö-

betleri, halüsinasyonlar, eklem a r -

lar , ishal v.b. görülebilir. 

 

BA IMLILIK 

 
 
 

E T M’de 
REHBERL K’ten 

 

 
Ba land  Yollar m Kald m Çaresiz 
 
Ba land  yollar m kald m çaresiz 
Gayri dünya bana araland  gel 
Derildi dertlerim arts z aras z 
Üst üste dizildi s raland  gel 
  
Yâri görse idim haftada ayda 
Sevip ayr lmaktan ne buldum fayda 
Azrail gö sümde can m hay hayda 
Ci erimin ba  yaraland  gel 
  
Karac'o lan der ki ba a yaz ld  
Gözüm ya  Ceyhan oldu süzüldü 
Kefenim biçildi kabrim kaz ld  
Mezar m n üstü karaland  gel 
 

KARACAO LAN 



5 E itimde RehberlikMart Nisan 2015

Madde kullanan her insan n bir 
nedeni vard r. Madde kullanman n 
mutlu olmak, gerginli i azaltmak, 
ne elenmek, kendini rahatlatmak, 
arkada  ortam na uymak, do um 
günlerinde ve partilerde denemek 
gibi gerekçelerle denendi i dile geti-
rilse de aile ve e itim ya ant lar n n, 
ki ilik yap lar n n bir alt yap  olu -
turdu unu unutmamak gerekir.  

Ba ml l  Freud (1856-1939) id 
(içben), ego (ben), süper ego (üstben) 
aras ndaki denge mant na göre 
aç klar. Ona göre insan denen varl -

n davran lar n n bir nedeni var-
d r. Sa l kl  ki ilerde id, ego, süper 
ego aras nda bir denge vard r. Mad-
de kullanan ve ba ml  olan ki ilerde 
bu denge yerinde de ildir. 

Bireysel psikolojinin ünlü kuru-
cusu Adler ise “A a l k karma as -
n n olu turdu u kayg , güvensizlik 
ve tedirginlik mücadelede ba ar l  
yol bulamayan bireyin madde kulla-
n m  ile ego doyumuna yenildi ini 
ileri sürer.”  

Davran ç  psikoloji anlay  art-
l  refleks, ba  kurma sonucu aileden, 
çevreden görerek, ödüllendirilerek, 
özendirilerek ö renildi ini savunur. 

Hümanist psikoloji ise ba ml l -
 insan n psikolojik ve fizyolojik ih-

tiyaçlar  do rultusunda güven, se-
vilme, say lma, kendini gerçekle -
tirme gibi davran larla aç klar. 

Ba ml l n a na tak lan ya da 
pençesine dü en insan ayaklar n n 
alt ndaki zeminin ya da hayat n 
kayd n  hissetti i için halk aras n-
da “vurdumduymaz” olarak alg la-
nan psikolojik bir bunal m sürecine 
girer. 

Önce kendi gerçek benli ini kay-
beder, sonra da sosyal çevresinden 
uzakla arak ba ka negatif yollara 
sapar.  

Kendini bunal m n e i inde yal-
n zla t ran birey çareyi yapay kurta-
r c larda arayarak önce çak rkeyif 
mayho luk e li inde alkol ve uyu -
turucunun kollar na kendini b raka-
rak geçici keyiflerle mutlu oldu u, 
kendini mutlu hissetti i duygular na 
da kap larak kendi sonunu isteme-
den haz rlar.  Ba ml l n pençesin-
deki insan kendinden kaçar. Ken-
dinden kaçt  için sosyal ortamlar-
dan kalabal k kentin metruk sokak-

lar nda, penceresi k r k viranelerin 
adam  oluverir. Arkas ndan üzüle-
cek kederlenecek birilerinin olma-
mas  ise belki de ölmekten daha be-
ter olan ba ka bir dramd r. Zengin 
metropollerin bir kö esinde biten bir 
ya amd r geriye kalan. 

BA IMLILIK YAPAN BAZI 
MADDELER 

Nikotin: Sigarada ve tütün form-
lar nda içinde nikotin bar nd ran ba-

ml l k yapan uyar c  maddelerdir. 
Alkol: Tüketimi beyne ve organa 

zarar veren, beynin problem çözme 
ve karar alma, beyninin büyük ölçü-
de fonksiyonlar ndan sorumlu “se-
rebral korteks” haf za ve ö renme 
için çok önemli beyin fonksiyonun 
yerine getiren hipokampus, insan n 
hareket koordinasyonunu sa layan 
serebellum’u do rudan etkileyen ve 
insan vücudunun birçok fonksiyo-
nunu bozan bir maddedir. 

Marihuana: Bu madde al nd -
nda insan n k sa süreli haf zay , 

ö renme düzeyini, odaklanma bece-
risini, dikkat ve konsantrasyonu bo-
zucu etki yapan yasa d  bir mad-
dedir. 

nhalanlar: Temizleyiciler, sprey 
boyalar, benzin ve di er aeroseller 
gibi evde kullan lan pek çok üründe 
kullan lan uçucu maddelerdir. Bu 
maddeler a r  derecede toksiktir ve 
böbrek, kalp, karaci er, akci er ve 
beyin hasarlar na yol açan zararl  bir 
maddedir. 

Uçucu Maddeler: Yap t r c , bo-
ya inceltici olarak kullan lan bir za-
manlar sokak insanlar n n kulland  

tiner, bally türündeki maddelerdir. 
Bu madde al nd nda öfori hali, ne-
e, hayal görme gibi etki yaratmak-

tad r. Uzun süre kullan ld nda 
görmede bulan kl k, karaci er yet-
mezli i, felç, i itme bozuklu u, be-
yin hasar , kalp ritim bozuklu u gibi 
etkiler yarat r. 

Kafein: Kola, kakao, kahve, çay, 
çikolata gibi besin maddelerinde bu-
lunan gere inden fazla al nd nda 
huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, 
çarp nt , idrar s kl , kas se irmesi, 
dü ünce da n kl , sindirim sistemi 
bozuklu u, ba rsak bozuklu u gibi 
sa l k sorunlar na neden olan mad-
dedir. Bir fincan kahvede 150 mg, bir 
bardak çayda 75 mg, bir bardak ko-
lada 50 mg kafein vard r. 

Kokain: Bu madde kullan ld -
nda k sa sürede etkisini gösteren 

güçlü bir uyar c d r. Solunum, sinir, 
sindirim sistemi ve kalp üzerinde 
zararl  etkiler yarat r. 

Amfetaminler: Yüksek vücut s -
s na yol açan ve beyin ile kap üze-
rinde ciddi tahribatlar yaratan bir 
maddedir. 

Ekstazi (MDMA): Bu madde a-
l nd nda zihinsel sistemin a r  
uyar lmas na, vücudun s  sistemine, 
kalp ve dola m sistemine zarar ve-
ren uyar c d r. 

LSD: Halüsinasyon görülmesi, 
travmatik deneyim ve emisyonlar 
ya atabilen, kan bas nc yla, i tah ve 
uykusuzluk yaratabilen ve bazen de 
sonucu önceden kestirilemeyen bir-
tak m zararlara yol açan bir madde-
dir. 



  6 

 

Mart Nisan 2015E itimde Rehberlik

Eroin: Damardan al nd nda bu-
la c  hastal klara yol açan, öfori ve 
gev eme hisleri yaratan bazen ölüm-
le sonuçlanan ciddi zararlar  olan bir 
maddedir. 

Steroidler: Genellikle reçeteyle 
temin edilen, gençlerin kas güçlendi-
rici ve atletik yap ya sahip olmak 
için kulland klar  bir maddedir. Bu 
madde al nd nda kalp, karaci er 
hastal klar na ayr ca depresyona ve 
intihara sebep olabilir. 

BA IMLILI IN F ZYOLOJ K 
TEMELLER   

Ba ml l n asl nda bir biyolojik 
temeli oldu unu söylemek yanl  
olmaz. Çünkü kullan lan maddeler 
ve sanal al t r c lar (internet vb.) 
beynin yap s n  ve i leyi  tarz n  cid-
di anlamda de i tirmektedir. Beynin 
ödül ihtiyac  davran lar  tetiklerken, 
insan n beklentileri ve davran lar  
da ödül ihtiyac  üzerinde etkisi bu-
lunmaktad r. nsan beyni ödül ceza 
sistemiyle çal t ndan ve bu alanla 
sorumlu beyin bölgesindeki kimya-
sal  dopamin reseptörü do rudan 
etkilenmekte ve al kanl k haline dö-
nü mektedir. nsan beynindeki nö-
ron a lar , spinal kolon ve peripheral 
sinir sistemi içindeki farkl  yap lara, 
pozitif ve negatif mesaj aktar mlar  
yapt m z davran lar , hissetmeleri, 
dü ündü ümüz her eyi koordine ve 
regüle eder.  

Madde ve sanallar, hayat  idame 

ettirici fonksiyonlar için gerekli olan 
önemli beyin bölgelerini etkileyebilir 
ve dürtüsel madde ve sanal suiisti-
malini tetikleyebilir. 

 Madde ve sanal ba ml l ktan 
etkilenen beyin bölgeleri öyle s ra-
lanabilir: 

Beyin sap : kalp h z , nefes alma 
ve uyuma gibi ya amsal öneme sa-
hip temel fonksiyonlar  kontrol eder. 

Limbik sistem: beyinin ödül ev-
resini içerir. Haz alma becerimizi 
düzenleyen ve kontrol eden bir dizi 
beyin yap s n  birbirine ba lar. Zevk 
alma, yeme gibi varl m z  devam 
ettirmemizde önem ta yan eylemle-
ri tekrar etme konusunda motive 
eder. 

Serebral korteks: Farkl  alanlar-
dan gelen uyar c  bilgileri i leyerek 
görme, hissetme, i itme ve tatmay  
anlamland ran beyin bölgesidir. 
Beynin ön k sm nda frontal korteks 
veya ön beyin dü ünme merkezidir. 
Dü ünme ise planlama problem 
çözme ve karar alma yetene i ka-
zand r r.  

Nöronlar: beyindeki her sinir 
hücresi elektriksel impulslar eklin-
de mesaj al r ve iletir. Sinir hücreleri 
mesajlar  al p i ledikten sonar bunu 
di er nöronlara gönderir. 

Beynin Ödül (Dopamin) Yollar  
“Frontal korteks, nucleus accum-

bens, ventral tegmental bölge”, bu 
beyin devreleri g da, müzik ve sanat 

gibi do al ödüller için önemlidir. Ti-
pik olarak, dopamin g da gibi do al 
ödüllere göre artar.  

Dopamin ve Haz Alma 
Normal artlarda beyin sabit se-

viyede dopamin üretir, dopamin al -
c lar n n (reseptör) sadece bir bölü-
mü devreye girer. Madde kullanan-
larda ise, beyinde dopamin üretimi 
büyük ölçüde artar ve al c lar n tü-
mü devreye girer.  

Haz alma süresinde temel güç 
olarak dopamin kimyasal  üzerinde 
durulur. Bu laboratuardan elde edi-
len bilgilere göre, ac  ve hazla ilgili 
bilginin bir hücreden di erine s çra-
mas  için bu kimyasal gereklidir. te 
ba ml larda, bu kimyasal n beyinde 
üretimi ileri derecede artar. Ki i 
maddeyi ald nda kendisini çok zi-
hinde hisseder ve beyin burada yan -
l r. Bu yan lmaya kar  kendisini ko-
rumaya alan beyin, al c  say s n  
azalt r. Böylece kullan c n n ruh du-
rumu, ilac  almadan önceki ruh du-
rumuna göre daha kötü olur ve ba-

ml l a neden olan geribildirim 
ba lar. Dopamin al c lar  sürekli dev-
reden ç kt ndan dolay  madde kul-
lan c lar  ayn  etkiyi yakalamak için 
sürekli dozu art r rlar. (Tolerans ge-
li imi), böylece ba ml l n ilk ad m  
at lm  olur.  

Ba ml l k ve Beyin Aras nda 
Nas l Bir li ki Var? 

Ba ml l k yapan maddeler kim-
yevi uyar c lard r. Sanal al kanl klar 
da beyinde iç kimyevi madde salg -
latarak, madde kullan m yla ayn  
etkiyi sa lar. Beynin ileti im siste-
minin içine girerek çal r ve sinir 
hücrelerinin bilgiyi iletme, alma ve 
i leme tarz na müdahale ederler.  

Tüm suiistimal droglar , devreyi 
hareket, emisyon, bili , motivasyon 
ve haz hislerini düzenleyen, beyin 
bölgelerinde mevcut olan bir nöro-
transmiter dopaminle yükleyerek, 
madde ve sanal al kanl klar gibi 
do rudan veya dolayl  olarak beyin 
ödül sistemini hedefler. Bu sistemin 
bozulmas , do al davran lar  ödül-
lendiren, a r  uyar m  öforik yani 
ne e veren etkiler olu turur. Bu etki-
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lerin aray na giren kullan c lar dav-
ran lar n  tekrarlamay  ö renirler.  

Beynimiz, hayat  idame ettirici 
aktiviteleri, haz veya ödülle ili ki-
lendirerek tekrarlamam z  sa laya-
cak ekilde programlanm t r. Bu 
ödül devresi ne zaman aktive olsa, 
beyin hat rlanmas  gereken önemli 
bir ey oldu unu kaydeder ve hak-
k nda dü ünmeksizin onu tekrar 
tekrar yapmay  bize ö retir. Suiisti-
mal droglar  ayn  devreyi uyard kla-
r  için biz de ayn  ekilde droglar  
suiistimal etmeyi ö reniriz. 

Baz  suiistimal droglar , do al 
ödüllerin salg lad  dopamin mikta-
r n n 2 ila 10 kat n  salg layabilir. 
Kimi durumlarda, bu neredeyse 
an nda olu ur. Sonuçta beynin haz 
devresi üzerinde olu an etkiler, ye-
mek yeme gibi do al olan ödüllendi-
rici davran lar n olu turdu u etki-
den çok daha uzun sürelidir. Sonuç-
ta beynin haz devresi üzerinde olu-
an etkiler, yemek yeme gibi do al 

olan ödüllendirici davran lar n o-
lu turdu u etkileri gölgede b rak r. 
Sanal ba ml l k dedi imiz davran -
sal ba ml l k, bu nedenle çok uzun 
süren kullan mlarda madde etkisine 
yakla an ödül gücüne ula r. Bu tarz 
güçlü bir ödülün etkisi insanlar  s k 
s k madde kullanmaya yöneltir. Bi-
lim adamlar n n, madde suiistimali-
nin oldukça iyi ö rendi imiz bir ey 
oldu unu söylemeleri bu yüzdendir.  

Sesi çok aç k olan bir radyoyu 
k st n zda oldu u gibi, beyin id-
detli dopamin (ve ba ka nörotrans-
miterlerin) yükselmesine daha az 
dopamin üreterek veya sinyal alabi-
len ve iletebilen reseptör say s n  
azaltarak adapte olur. Ki inin uzun 
süreli madde kullan m  sonunda 
kendisini bitik, ölü ve depresif his-
setmesi bu yüzdendir. Daha önce 
kendisine zevk veren eylerden haz 
alamaz olur. Art k maddeleri sadece 
dopamin i levini normale döndür-
mek için almak zorundad r. Bu nok-
tadan sonra ki iler, dopamin yük-
selmesi (tolerans olarak bilinen bir 
etki) olu turmak için, ilk ald klar n-
dan daha fazla miktarda madde kul-
lanmak zorunda kal rlar. 

Uzun Süreli Madde Kullan m  

veya Sanal Ayr t r c  Beyin Devre-

lerini Nas l Etkiler? 

Tolerans geli iminde rol oynayan 

ayn  tarz mekanizmalar n, uzun va-

dede beyin sa l n  önemli ölçüde 

bozma potansiyeli ile birlikte, en so-

nunda nöron ve beyin devrelerinde 

ciddi de i ikliklere yol açabilece ini 

biliyoruz. Mesela, glutamat, ödül 

devresini ve ö renme becerisini etki-

leyen bir ba ka nörotransmiterdir. 

Optimal glutamat konsantrasyonu 

madde suiistimali ile de i ime u ra-

d nda, beyin bili sel fonksiyonda 

bozulmaya yol açabilen bu de i imi 

telafi etmeye çal r. Benzer ekilde, 

uzun süreli madde suiistimali, al -

kanl k ve bilinçd  haf za sistemle-

rinde adaptasyonlar  tetikleyebilir.  

Zihinsel artlanma, bu tarz ö -

renmenin bir örne idir. Bu ekilde 

çevresel hat rlat c lar madde dene-

yimi ile ili kilendirilmeye ba lan r. 

Ki i daha sonra bu hat rlat c lara ma-

ruz kald nda, maddenin veya sanal 

al t r c n n kendisi mevcut olmasa 

bile, kontrol edilmeyen a ermelere 

yakalanabilir. Bu ö renilmi  “ref-

leks” oldukça güçlüdür ve y llarca 

süren kesilme sonras  bile ortaya ç -

kabilir. 

Suistimal maddesi veya sanal ay-

r t r c ya kronik maruziyet, davra-

n  kontrol eden (özellikle madde 

suiistimaliyle ilgili davran ) kritik 

beyin yap lar n n etkile imini boza-

bilir. Devam eden suiistimal, tole-

rans veya etki olu turmak için daha 

yüksek dozaj ihrac na yol açabildi i 

gibi, ki iyi dürtüsel olarak madde 

aray na ve kullan m na yönelten 

ba ml l a de sebep olabilir. Madde 

ba ml l  ki inin özdenetimine ve 

sa l kl  kararlar alma becerisine sek-

te vurur. 

Al kanl n Kimyas  

Tekrarlayan dozlarda alkol veya 

madde kullan m  sonras  motor ko-

ordinasyon (sarho  dengesizli i ve 

konu mas , yürüyememesi), sakin-

lik, ne e ve s k nt  gibi etkilerde du-

yarl l k azal r. Ki i daha fazla alkol 

veya madde alarak ayn  etkiyi elde 

etmeye mecbur kal r.  

Hatta haplar  kullananlarda çap-
raz tolerans geli erek çok alkol al n-
m  gibi bir etki ortaya ç kar.  

Ki inin ald  alkol veya madde-
nin etkisi ne eli ya da üzüntülü ol-
mas na göre de i ir. Bu, beyin iç 
kimyasallar n n o anki durumu ile 
ilgilidir. Ki i tekrarlayan miktarlarda 
madde kullan rsa, gittikçe dozu art -
r r ve beyin hücreleri maddeyi sü-
rekli istemeye ba lar.  

Kronik alkol tüketimi, hem in-
sanlarda hem de deney hayvanla-
r nda kriz (kesilme) belirtilerine yol 
açar. Hayvan irkilir, korkar, kuyru u 
titrer, ayn  hareketleri tekrarlar. Al-
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kol yoksunlu uyla ilgili bu bulgula-
r n yan  s ra, madde al m  kesildik-
ten sonra da al nan maddenin tipine 
göre de i mek üzere 24 ila 72 saat 
için yoksunluk belirtilerinin ba lad -

, ilaç aray n n yo unla t  bilin-
mektedir. 

Maddenin beyin fonksiyonunu 
art r c , s k nt  giderici, keyif verici 
etkisini elde etmek için bünyede 
iddetli bir arzu uyan r. Ki inin her 
eyini riske ederek madde aramaya 

yönelmesi art k onun elinde olma-
yan bir eydir. Bu madde arama 
davran  baz  ilaçlarla giderilmek-
tedir. 

Bu yaz  Prof.Dr. Nevzat Tarhan ve 
Uzman Dr. Serdar Nurmedov’un “Ba-

ml l k” adl  kitab ndan derlenmi tir. 
 
  
 

 

Bunca zaman bana anlatmaya çal t n , kendimi buldu umda anla-
d m. 

Herkesin mutlu olmak için ba ka bir yolu varm , kendi yolumu çizdi-
imde anlad m. 

Bir tek ya anarak ö renilirmi  hayat, okuyarak, dinleyerek de il. 
Bildiklerini bana neden anlatmad n , anlad m. 
Yüre inde a k olmadan geçen her gün kay pm , a k pe inden neden 

yal nayak ko tu unu anlad m. 
Ac  doru a ula t nda gözya  gelmezmi  gözlerden, 

neden hiç a lamad n  anlad m. 
A layan  güldürebilmek, a layanla a lamaktan daha de erliymi , 

gözya m  kahkahaya çevirdi inde anlad m. 
Bir insan  herhangi biri k rabilir, ama bir tek en çok sevdi i, ac tabilir-

mi , çok ac tt nda anlad m. 
Fakat, hak edermi  sevilen onun için dökülen her damla gözya n , 

gözya lar yla birlikte sevinçler terk etti inde anlad m. 
Yalan söylememek de il, gerçe i gizlememekmi  marifet, 

yüre ini elime koydu unda anlad m. 
”Sana ihtiyac m var, gel! ” diyebilmekmi  güçlü olmak, 

sana ”git” dedi imde anlad m. 
Biri sana ”git” dedi inde, ”kalmak istiyorum” diyebilmekmi  sevmek, 

git dediklerinde gitti imde anlad m. 
Sana sevgim mar k bir çocukmu , her dü tü ünde z r l z r l a layan, 

büyüyüp bana s ms k  sar ld nda anlad m. 
Özür dilemek de il, ”affet beni” diye hayk rmak istemekmi  pi man 

olmak, gerçekten pi man oldu umda anlad m. 
Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymi , 

Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazm , yüre imde sevgi 
buldu umda anlad m. 

Ölürcesine isteyen, beklemez, sadece umut edermi  bir gün affedilme-
yi, beni af etmeni ölürcesine istedi imde anlad m. 

Sevgi emekmi , emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür b rakacak 
kadar sevmekmi … 

R ANLADIM 
CAN YÜCEL 
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HABER

Günümüzde h zla akan zamanla 
beraber bildi imiz her ey h zla de-

i iyor. nsanlar, de erler, ya am 
standartlar , teknoloji kullan m , aile 
yap lar , e itim dünyas , i  hayat na 
bak lar, giyim ve müzik tercihleri 
bu de i imden pay n  al yor. 

Ba ka bir ifade ile insanlar ya -

land kça, yerlerine yeni ku aklar 

geçtikçe bireylerin tutumlar , davra-

n lar , inançlar  ve ya am ekilleri 

de ayn  oranda de i imden nasibini 

al yor. Sözü edilen bu de i im nede-

niyle, farkl  ku aklardan bireyler bir 

araya geldiklerinde, birbirlerini an-

lamalar  oldukça zor bir hal al yor. 

Do al olarak her ku ak, olaylar  

kendi ya ad  dönemin özelliklerine 

göre de erlendirme e iliminde ol-

du undan, bireylerin birbirlerini an-

layabilmesi için fazladan bir çaba 

gösterilmesine ihtiyaç duyuluyor.  

Bugüne kadar güzel ülkemizin 

dört bir yan nda yüzlerce veli ve ö -

renci seminerleri yapm  bir e itimci 

olarak, de erli velilerimizle ve genç-

lerimizle sohbet etme, dertle me im-

kân  buluyorum. Bu sohbetlerimizde 

genel olarak birçok anne baba çocuk-

lar n n geli im dönemleri içerisinde 

çocuklar yla anla a-

mamaktan, çat ma 

ya amaktan, çocukla-

r n n ders çal ma-

mas ndan, cep tele-

fonu ve bilgisayar 

ba ml l klar ndan, 

sorumsuz davran -

lar ndan ikâyet et-

mektedirler. Gençle-

rimiz de anne baba-

lar n n anlay s zl -

ndan, ailelerinin 

getirdi i baz  k s tlamalar n sosyal 

yönden geli melerine engel oldu-

undan, kendilerine bask  yap lma-

s ndan, ayn  dili konu amamaktan 

ikâyet etmektedirler. 

 K saca bir tarafta heyecanl , her 

eyin en iyisini bildi ini dü ünen, 

kendini kan tlama çabas  içerisinde 

olan, kimli ini arayan, denemekten 

ve yenilikten kaç nmayan, h rs ve 

azimle yoluna devam etmek isteyen 

bir “genç ku ak” var. Di er tarafta 

yeterli tecrübe ve bilgi birikimine 

sahip oldu unu ve her eyi en iyi 

bildi ini dü ünen, çocu u için her 

türlü maddi ve manevi fedakârl  

yapan ve a r  korumac l n n far-

k nda olmayan anne, babalardan o-

lu an “yeti kin ku ak” var. 

Yeti kin ku aklar, sürekli dönü-

üm halinde olan bu dünyada h zl  

ilerleme ve de i ime uymakta zorluk 

çekince, gelenek ve eski ya am anla-

y na daha s k  tutunurlarken, yeni-

li e aç k olan genç ku aklar ise ge-

li melere h zl  bir ekilde uyum sa -

lamada daha ba ar l  olmaktad rlar.  

Belli bir zaman aral  içinde do-

an ve genellikle benzer tutum ve 

davran lara sahip olan birey toplu-

luklar na ku ak (jenerasyon) denil-

mektedir. Ya  perspektiften bak ld -

nda, ku ak farkl l klar  ve di er 

nesillerle ilgili ikâyetler kesinlikle 

yeni bir olgu de ildir. Her nesil ken-

 

“C” KU A INI  
TANIMAK VE ANLAMAK 

“Si les jeunes savaient si les vieux pouvaient.”  
“Gençler bilebilse ya l lar yapabilse.”  

Frans z Atasözü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrd.Doç.Dr.Cengiz TAVUKÇUO LU 

Kurumsal Yönetim Dan man  
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dinden bir önceki nesli daha tutucu 

ve gerici bulurken, bir sonraki nesli 

ise sorumsuz ve sayg s z bulmakta-

d r. 

Bana göre bu konuda geçmi te 

en güzel örnek Recaizade Mahmud 

Ekrem’in 1889 y l nda yazd  1898 

y l nda yay mlanan Türk edebiya-

t nda ilk realist roman örne i olarak 

kabul edilen “Araba Sevdas ” adl  

roman d r. Yazar romanda mar k, 

istedi i her eye sahip, sorumsuz bir 

genç olan ba karakter Bihruz Bey 

üzerinden dönemin gençlerine ele -

tiriler getirir. Ya amakta oldu umuz 

2015 y l nda baz  ebeveynlerin ya-

k nmalar na benzer ekilde Bihruz 

Beyin annesi o lunun davran lar n  

onaylamaz, ancak tek çocu u oldu u 

için her iste ini kabul edip mart-

m t r ve ona söz dinletemez.  

Nedir bu ku ak kavram ? Bir ku-

aktan di erine neler de i ir? Bu de-

i ime ayak uydurmak mümkün 

mü?  

Tüm bu sorular ku aklar n s n f-

land r lmas  ihtiyac n  gündeme ge-

tirmektedir. Literatürde birçok s n f-

land rma olmas na ra men genel 

olarak 20. Yüzy l n ba ndan itibaren 

ku aklar a a daki tarihlere göre ta-

n mlanmaktad r: 

 1. 1946 y l ndan daha önce do-

anlar; Sessiz veya Olgun Ku ak, 

2. 1946-1961 (veya 1964) y llar  

aras  do anlar orta ku ak, Baby 

Boomer Ku a , 

3. 1961-1976 (veya 1980) y llar  

aras  do mu  olanlar “X” Ku a , 

4. 1977-1994 (veya 1995) y llar  

aras  do mu  olanlar “Y” Ku a , 

5. 1995-2003 y llar  aras  do mu  

olanlar ise “Z” (Zero Generation) 

Ku a , Milenyum Ku a  veya n-

ternet Ku a  olarak adland r lmak-

tad r. 

6. 2004 sonras  do anlar ise Com-

municating ( leti im Kuran), Con-

nected (Ba lant da), Clicking (T kla-

yan), Content ( çerik), Consumer 

(Tüketici), Computerized (Bilgisa-

yarl ), Community (Topluluk), Cre-

ation (Yaratma), Curation (Küratör-

lük), Content-Centric ( çerik merkez-

li), Community-oriented (Toplum 

yönlü), Colloboration (i birli i) gibi 

kelimelere atfen “C” ku a  olarak 

adland r lmaktad r.  

Bu ku ak ayr ca, “ ” Ku a :  n-

ternet, nteractivity, -pod , “e” Ku-

a : Elektronik Nesil, “D” Ku a : 

Dijital Nesil, M” Ku a : Mobil, 

Millenial – Biny l Nesli, “Me” Ku a-

: “Ben” Nesli, “H” Ku a : Hip 

Hop Nesli, “Net” Ku a : Network 

Nesli, “Mypod” Ku a : MySpace ile 

i-Pod Nesli, “Google”, “YouTube”, 

“SMS”, “wiki” (Wikipedia), “screen” 

(ekran), “scenesters” (gösteri( )ci) gi-

bi harften ziyade kelimeden olu an 

kavramlarla da tan mlanmaktad r. 

Baz  ara t rmac lara göre “C Ku-

a ” ayr  bir ku ak olmay p; 1990 

sonras  do an belirli bir zaman ara-

l  ile s n rland r lmas  gerekmeyen; 

tüketimi ve mobil ya am  temsil 

eden nüfusun olu turdu u bir ku-

akt r. Belirli bir ya  aral n n olma-

d  ve dijital dünyan n parças  olan, 

sosyal medya ile ili ki içinde ya a-

yan herkesin bu ku a a dâhil edile-

bilece i öne sürülmektedir.  

“Ara dev irme ku ak”, “Z ku a-

n n geçi  jenerasyonu” eklinde 

yak t rmalar da yap lan “C” ku a-

n n en önemli özellikleri, cep tele-

fonu ve bilgisayarla iç içe ya amala-

r , 7/24 ileti im içinde olmalar , sos-

yal medyay  tüm hayatlar n n içinde 

bar nd rmalar  eklinde öne ç kmak-

tad r. 

Ku aklar hakk nda bu k sa aç k-

lamadan sonra günümüz anne baba-

lar n n a rl kl  olarak “X” ku a , 

çocuklar m z n da a rl kl  olarak 

“Y” ve “Z” ku a  oldu unu söy-

lemek yanl  olmayacakt r. 

O halde çocuklar n  tan mak ve 

onlarla do ru ileti im kurmak iste-

yen anne babalar n hangi özellikleri 

ta yan bir ku akla kar  kar ya ol-

duklar n  bilmeleri i lerini kolayla -

t racakt r. 

Bu gün 1990 sonras  do an ço-

cuklar m z üniversite daha sonraki 

tarihlerde do anlarda lise ve ilkö -

retim ça ndad r. Bu nedenle belirli 

bir zaman aral  ile s n rland r l-

mas  gerekmeyen 1990 sonras  do-

an tüm gençleri “C” ku a  sayan 

görü e uygun olarak tan mlamalar  
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“Y” ve “Z” ku a  olarak de il “C” 

ku a  olarak yapaca m. 

Literatüre bakt m zda temel o-

larak, C ku a , gerçekçi bir ku ak 

olarak görülen, kültürel olarak libe-

ral, politik olarak yenilikçi nitelenen 

bir ku akt r. Geçmi  nesillere göre 

daha fazla aileleriyle birlikte ya a-

yan; fakat ço u sosyal etkile imlerini 

kendilerini daha özgür hissettikleri 

internet üzerinde gerçekle tiren ve 

ipod, itunes, iphone teknolojileriyle 

örülmü  bir ya am içinde büyüyen 

bu ku ak, cep telefonlar  ve bilgisa-

yarlar yla mekân ve zaman s n rlar -

n  ortadan kald rarak daha fazla mo-

bil ya amaktad rlar. Bu durum ar-

kada lar yla ve çevreleriyle kesinti-

siz biçimde ileti im içinde olmalar n  

sa l yor. 

Yaz  yazmaya kalem ile de il, 

klavye ile ba l yorlar, resimleri par-

maklar yla büyütüp, de i tiriyorlar. 

Boyama kitab  yerine ipad kullan -

yorlar. Bu imkâna sahip olmayanlar-

sa ya lar na uygun internet sitele-

rinde t klayarak boyama yap yor. 

Hiyerar i ve bürokrasiden ho -

lanmayan bu ku ak ezberi reddedi-

yor, anl k ya yor ve derinli ine dü-

ünmüyor. Çünkü istedi ini inter-

netten an nda bulabiliyor ve yapabi-

liyor. Markalar  yorumlamak için 

yeni yollar yarat yorlar ve fikirlerini 

arkada lar yla payla yorlar. nter-

nette gördükleri eyleri isteyip, ald -

r yorlar. nternetsiz bir ya am  ha-

yal edemiyorlar. 

Anne ve babalar ndan en önemli 

farklar , “Ki iselle tirmeye”  son de-

rece önem vermeleri. Her türlü ü-

rün ve hizmetin ki isel olmas n  

bekliyorlar. stedi i program  iste-

di i zaman seyretmek, sevdi i ar-

k lar  kendi diledi i s rayla dinle-

mek onlar için çok önemli. nternet 

üzerinden sosyalle meyi tercih edi-

yorlar. Bilgisayar ba nda tek ba la-

r na oyun oynamak yerine sanal 

âlemde arkada lar yla bulu up bir-

likte oyun oynamay  tercih ediyorlar. 

Ailelerinin ilgi oda  konumun-

dalar ve bunun alt nda yatan temel 

sebep bu ku a n ebeveynleri olan 

“X” Ku a ’n n üphecilik ve zaman 

zaman kötümser (pesimist) tutumla-

r  olarak görülebilir. 

Fiziksel aktivitelerini parklardan 

ziyade Playstation veya Wii gibi o-

yun konsollar  aparatlar  ile gerçek-

le tiriyorlar. 

Özellikle sosyal medyan n yo un 

kullan m  ile artan ileti im, dijital 

bilgi payla m h z n  ve verimlili ini 

de art r yor. Bilgi tüketimi fiziki tü-

ketim türlerini de belirleyecek hale 

geliyor. “C” ku a  tüketim kararla-

r na dijital bilgiyi en çok katan grup 

oluyor. 

 Anne babalar yeni teknolojiye 

uyum sa lama derdindeyken, hayat-

lar n n anlam  ak ll  telefonlar , diji-

tal hayatlar  olan “C” ku a , bu tek-

nolojinin içine do uyor. Bu ku a a 

çok ekranl  ku ak da denilebiliyor. 

Çünkü birço u televizyon izlerken 

tabletlerini, telefonlar n  veya bilgi-

sayarlar n  kullanabiliyorlar.  

“C” ku a n n örne in medyan n 

sadece küresel geli meleri de il, ha-

yat n her alan ndaki geli meleri de 

kapsamas n  istiyorlar. Medyan n 

yak n gelecekte okurlar , izleyicileri 

ve dinleyicileri ile daha yak n ili ki 

içinde ve çok daha interaktif olmas -

n  istiyorlar. 

Bu yeni ku ak teknolojinin düz-

le tirdi i dünya sayesinde sadece 

geli mi  ülkelerde de il pek çok ül-

kede ayn  anda, ayn  özelliklerle ge-

li iyor. Dünya’n n her yerinde ço-

cuklar ayn  filmleri seyredebiliyor, 

ayn  kahramanlar n maceralar n  ta-

kip ediyor, ayn  esprilere gülüyorlar. 

Do al olarak Türkiye’de de bu ku a-

n çok say da temsilcisi bulunmak-

tad r.  

“C” ku a  sosyal medyan n (Fa-

cebook, Twitter, vb.) getirdi i ileti-

im imkânlar  ile hiçbir ortak noktas  

olmadan dünyan n öbür ucundaki 

biriyle veya kitlelerle ileti ime geçe-

biliyor. Bu nedenle bu ku ak ‘Sosyal 

Hayvan 2.0’ olarak da adland r l yor. 

Her dönemde ku ak çat malar  

ya anm t r ve muhtemelen her dö-

nemde de ya anacakt r. “Bebek Pat-

lamas  Ku a ”, “X” Ku a n  “so-

rumsuz” diye ele tirirken, imdi de 
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“X” Ku a  “Y” Ku a  için ayn  s fa-

t  kullan yor. Her dönemin dinamik-

leri farkl  olmas na ra men her dö-

nemdeki ya l  ve genç insan yakla-

mlar  benzer olabiliyor. Bunu bili-

yor olmak çözüm için ba lang ç ola-

bilir. 

Sadece anne babalara de il, üni-

versitelerden, anaokuluna kadar her 

seviyede görev yapan bütün e itim-

cilere ve yöneticilere, i  ya am n n 

her a amas nda yer alan idareci, yö-

netici ve çal anlara “C” ku a nda 

yer alan bireylerle nas l ileti im ku-

rabilecekleri konusunda baz  öneri-

lerde bulunabiliriz. 

Onlar, dijital dünyaya do dular 

ve deyim yerindeyse daha konu -

may  ö renmeden teknolojinin dilini 

ö rendiler. Tablet, bilgisayar, inter-

net onlar için “çocuk oyunca ”. 

Teknolojiden anlamasan z da anla-

maya çal n. Çünkü onlar bütün ile-

ti imlerini teknoloji üzerinden sür-

dürüyorlar. Onlar n dünyas n  kat -

labilmek için teknolojiden anlamak 

zorundas n z. Onlar n teknolojik 

dünyalar na dâhil olun. 

Onlarla, ileti im kurmak ya da 

onlar n nas l ileti im kurduklar n  

ö renmek için çok fazla özel alanla-

r na girmeden mümkünse yorum 

yazmadan sosyal medyay  takip 

edin. 

Bu neslin oda nda teknoloji ol-

du u için geleneksel yöntemler onla-

r n e itim hayat nda yok. Bir masa 

ba nda kitaplar ndan saatlerce ders 

çal malar  mümkün de il. Ezberle-

mekten hiç ho lanm yorlar. Anlaya-

rak ö renip günlük hayatlar  içinde 

ö rendikleri bilgileri ku  llan l yorlar. 

Dijital dünyan n çocuklar  olduklar  

için dijital ve interaktif e itim yön-

temleri tercih ediyorlar. Derslerini 

severek ve isteyerek çal malar n  

istiyorsan z, mutlaka e itim teknolo-

jileriyle bütünle mi , kaliteli, güveni-

lir dijital e itim olanaklar  sunun. 

Yenilikçi tav rlar n n yan  s ra 

kendini geli tirmeye çok merakl  ve 

istekliler. Çevrelerinde ne olup biti-

yorsa tamam n n fark ndalar. Yeni-

liklere sizlerden daha çabuk adapte 

olabiliyorlar. Kendilerini geli tirme 

konusunda da tüm yenilikleri çok iyi 

takip ediyorlar. Onlar  bu konuda 

destekledi inizde çok mutlu olacak-

lard r. Gerçekçi olduklar n  unutma-

y n, ona göre davran n. 

Merak etmekten vazgeçmeyen 

bu ku ak soruyor, ara t r yor, merak 

etti i her sorunun yan t n  bulmak 

için çaba harc yor. Sadece soru sor-

muyor. Tüm sorular na yan t arar-

ken çözüme de odaklan yorlar. Fikir 

geli tiriyor, farkl  çözüm yollar n  

ara t r yorlar. Sab rl  olup merak et-

tikleri konularda onlara yard mc  

olman z onlarla ileti iminizi güçlen-

direcektir. 

“C” ku a na asla bask  yapma-
y n. Bu ku ak, bask lar kar s nda 
kararl  bir duru  sergiliyor. Onlar  
ikna ve motive ederek, anlad n z  
belirterek istediklerinizi yapt rman z 
mümkün olabilir. 

Sizlere “C” ku a  hakk nda ge-
nel bir bilgi vermeyi hedefledi im 
yaz ma Orson Welles’in muhte em 
sesiyle seslendirdi i “I know what it 
is to be young” isimli ark s n n ba -
lang ç sözleriyle son vermek istiyo-
rum:    

“Ben genç olman n ne oldu unu 
biliyorum  

Fakat sen ya l l n ne oldu unu 
bilmezsin  

Bir gün, sende ayn  eyleri söy-
lüyor olacaks n.” 
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HABER

Türkiye’de ve dünyada h zla tü-
tün, alkol ve uyu turucu madde al m 
oranlar  artmakta, maddeye ba lama 
ya lar  gittikçe dü mektedir. Di er 
ba ml l klar gibi teknoloji ve kumar 
ba ml l  da ki iye, aileye ve top-
luma psikolojik, sosyolojik ve eko-
nomik zararlara yol açmaktad r. 

Ba ml l k ki inin bedensel, ruh-
sal ve sosyal hayat n  olumsuz etki-
ler. Toplumun felaketi say labilecek 
ba ml l klar  engellemek ancak iyi 
bir koruyucu halk sa l  yakla -
m yla mümkün olur. 

Psikiyatrik bir sendrom olan ba-
ml l n tan s  için a a da say lan 

ölçütlerin yaln zca üçünün bir arada 
görülmesi yeterlidir. 

� Kullan lan maddeye tolerans 
geli mesi 

� Madde kesildi inde ya da azal-
t ld nda yoksunluk belirtilerinin 
ortaya ç kmas  

� Madde kullan m n  denetlemek 
ya da b rakmak için yap lan ama bo-
a ç kan çabalar 

� Maddeyi sa lamak, kullanmak 
ya da b rakmak için büyük zaman 
harcama 

� Madde kullan m  nedeni ile 
sosyal, mesleki ve ki isel etkinlikle-
rin olumsuz etkilenmesi 

� Maddenin daha uzun ve yük-
sek miktarlarda al nmas  

� Fiziksel ya da ruhsal sorunlar n 
ortaya ç kmas na ya da artmas na 
ra men madde kullan m n  sürdür-
mek. 

 Fiziksel ba ml l k, kullan lan 
maddeye kar  bir adaptasyon ge-
li mesine ba l  olarak maddenin var-
l na kar  duyulan fizyolojik bir 
istektir. Ruhsal ba ml l k ise ki inin 
duygusal ya da ki ilik yap s  gere i, 
gereksinimlerini tatmin etme / gi-
derme amac  ile o maddeye dü kün-
lü üdür. 

Ba ml l k ciddi bir hastal kt r. 
Ba ml l a ili kin beyinde birçok 
nörokimyasal, nörofizyolojik de i-
imler saptanm t r. Ba ml l k teda-

visi, belirli emalar  ve ilkeleri içeren 
kapsaml  bir protokol ile sa lanabi-
lir. Ba ml  ki iler ba ml l n bir 
hastal k oldu unu kabul eder ve has-
tal klarda uyulmas  gereken kurallar 
oldu unu bilirlerse tedaviye uyum-
lar  artmaktad r. 

 

BA IMLILIK NED R? 

 
 
 

 
 

Türkiye  
Ye ilay Cemiyeti 
www.yesilay.org.tr 
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S GARA VE TÜTÜN BA IM-

LILI I  

Tütün ba ml l   

Sigara dünyada ve ülkemizde 

önemli bir halk sa l  sorunudur ve 

yüksek oranda nikotin içerdi i için 

ba ml l k yapma potansiyeline sa-

hiptir. 

Sigara, nargile, pipo içme veya 

duman n n solunmas  zamanla ki i-

de psikolojik ve fiziksel ba ml l k 

olu turur. Tütün ürünlerinde 

4000’den fazla kimyasal madde bu-

lunmaktad r. Esas ba ml l k yapan 

madde nikotindir. Koklanarak bu-

rundan çekilen ya da çi nenen du-

mans z tütünler de nikotin kadar 

yüksek düzeyde zehir içermektedir. 

Yol açt  sa l k sorunlar  

 Bron lar n daralmas  sonucu 

akci er rahats zl klar  ve KOAH 

 Damarlarda t kanma ve buna 

ba l  felç 

 Midede gastrit, ülser ve mide 

kanseri 

  Ciltte sararma, k r kl k, cilt 

kanseri 

 A z kokusu ve di lerde sa-

rarma 

 Gebelikte sigara içilmesi erken 

do uma ve buna ba l  olarak çe itli 

geli im bozukluklar na, do um son-

ras  ise sütün kesilmesine yol açar 

 S rt ve Bel A r s   

 Prostat Kanseri – Sigara içmek 

bütün bu tarz kanser türlerinin 

%40’ n n nedenidir. 

 Gö üs Kanseri – Sigara içen 

kad nlar içmeyenlere göre %75 daha 

fazla gö üs kanserine yakalanma 

riski ta r. 

 Rahim Kanseri – Sigara içen 

kad nlar içmeyenlere göre 4 kat daha 

fazla rahim kanserine yakalanma 

riski ta r. 

 Çocukluk Solunum Problemleri 

 eker Hastal  – Sigara içmek, 

vücudun insülün salg lama yetene-

ini zamanla yok eder. Bu da eker 

hastal na yol açar. 

 laca Kar  Ba kl k – Sigara 

içenler belli bir ilac n etkili olmas  

için çok daha büyük dozlarda o ilac  

kullanmak zorunda kal r. 

 Kulak Enfeksiyonlar  – Sigara 

içenlerin çocuklar n n oititis hastal -

na yakalanma riskleri vard r. 

 Bo az Kanseri – Bo az kanseri 

vakalar n n %80’ine sigara yol açar. 

 Mide Kanseri – Sigara içenlerin 

mide veya ba rsak kanserine yaka-

lanma riski içmeyenlere göre 2 kat 

daha fazlad r. 

 Kalp Hastal klar  – Sigara içen-

lerin kalp krizine yakalanma riski 

içmeyenlere göre 4 kat daha fazlad r. 

 K s rl k – Çiftlerden sadece bi-

rinin sigara içmesi çocuk olmamas  

riskini 3 kat artt r r. 

 Kangren– Akci erler verimsiz-
le ti i için, vücuda çok az oksijen 
yay l r. nsan vücudu, bu çok az 
miktardaki oksijeni mecburen iç or-
ganlara da tmak zorunda kal r. 
Bundan dolay  kalbe en uzak k s m-
lar olan parmak uçlar ndan itibaren 
hücreler süratle zincirleme olarak 
ölür. Ço u zaman kollar ya da ba-
caklar kesilebilir. Karaci er Kanseri – 
Karaci er kanseri vakalar n n % 80’i 
sigara yüzünden olur. 

 G rtlak Kanseri – Günde 25 ta-
ne sigara içiyorsan z 30 kat daha faz-
la g rtlak kanserine yakalanma riski 
ta rs n z. Bu da ilk ba larda konu -
ma zorlu u ilerleyen safhalarda ta-
mamen konu amamaya sebebiyet 
verir. 

 Erken Do um ve Bebe in Hafif 
Do mas  – Günde sadece 5 tane si-
gara içen hamile bir kad n n erken 
do um yapmas  ya da oldukça kü-
çük ve de sa l ks z bir bebek do-

urma riski inan lmaz boyutlarda-
d r. 

 A z Kanseri – A z kanseri 
vakalar n n tamam na sigara yol 
açar. 

 Erken Ya lanma -Düzenli bir 
ekilde sigara içilmesi, deri yap s n  

bozar, k r kl klara yol açar. Bunun 
yan nda di ler sarar r ve de karar r, 
t rnaklar sa l ks zla r. 

 yile me Zorlu u – Sigara içen-
lerin yaralar  çok daha zor kapan r. 
Bunun yan nda ameliyat sonras  ya-
ralar n n iyile meme olas l klar  
vard r. Di  Kayb  – Sigara içmek di  
kay plar nda önemli bir faktördür. 

Sigaray  b rakt ktan sonra... 

 Sigaray  b rakt ktan 2 saat son-
ra nikotin vücudunuzu terk etmeye 
ba lar. 

 6 saat sonra kalp at  h z  ve 
kan bas nc  dü meye ba lar. 

 12 saat sonra sigara duman n-
dan kaynaklanan zehirli karbonmo-
noksit kan dola m n zdan temizle-
nir ve ci erlerinizin daha iyi çal -
mas n  sa lar. 
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 2 gün sonra tat ve koku duyu-

lar n z keskinle ir. 

 2-12 hafta içinde kan dola m  

iyile ir, bu da yürüme, ko ma gibi 

fiziksel aktiviteleri kolayla t r r. 

 3-9 hafta sonra öksürme, nefes 

darl , h r lt  gibi problemler azal r 

ve akci erleriniz güçlenir. 

 5 y l içinde kalp krizi riski yar  

yar ya azal r. 

 10 y l sonra akci er kanseri ris-

ki yar ya inerken kalp krizi riski hiç 

sigara içmemi  bir ki inin riskiyle 

ayn  orana dü er. 

Biliyor musunuz? 

 Dünyada her y l 6 milyon ki i 

sigara sebebiyle hayat n  kaybetmek-

tedir. Bu say  her 10 saniyede bir ki-

inin sigaradan ölmesi demektir. 

 Günde yakla k yar m paket si-

gara içen bir insan her gün beynine 

300 nikotin vuru u gönderiyor. 

B rakmak mümkün! 

Sigara b rakma tedavisinde dav-

ran  dan manl  ve ilaç tedavisi 

büyük önem ta maktad r. Ülkemiz-

de pek çok hastanede Sigara B rak-

ma Poliklinikleri bulunmaktad r. 

Ayr ca özel sa l k kurumlar  da siga-

ray  b rakmaya yönelik ilaç ve psiko-

lojik tedavi hizmeti vermektedir. 

laç tedavisinin amac , sigaran n 

b rak lmas n  izleyen dönemde orta-

ya ç kan nikotin yoksunlu unu gi-

dermektir. Bu ilaçlar doktor tara-

f ndan reçeteli olarak verilmektedir. 

Bunun d nda bir sa l k uzman na 

ba vurmadan sat lan sigara b rak-

ma ürünlerine itibar etmeyiniz. 

Sigara içmenin ruhsal ve davra-

n sal yönleri oldu u da gözden 

kaç r lmamal d r. Bu faktörler yete-

rince incelenmezse, nikotin yoksun-

lu u geçtikten sonra ki i tekrar si-

garaya ba layabilir. Hastan n ba-

ml l k kriterlerine göre planlanan 

psikolojik tedavide ba  etme beceri-

leri, öfke kontrolü, aile görü mesi, 

motivasyona yönelik çal malar ve 

de i ik terapi yöntemleri uygulan-

maktad r. 

  B rakma tarihi belirleyin. 

 Çevrenizdeki ki ilere sigaray  

b rakmay  planlad n z  söyleyin. 

 Kar la abilece iniz zorluklar  

kestirmeye çal n ve plan yap n. 

 Çevrenizdeki bütün sigara, çak-

mak, kibrit ve kül tablalar n  uzak-

la t r n. 

 B rakman n yararlar n  dü ü-

nün. 

 Yapacak, ilgilenecek yeni eyler 

bulun. 
Çocu unuz sigara kullan yorsa 

 Çocu unuzu sigara içerken ya-

kalad n zda zarar vermeden sade-

ce elindeki paketi al n ve sigara içil-

memesi ile ilgili ev ya da okul kural-

lar n  hat rlat n. 

 Sigara ile her yakalad n zda 

ayn  tepkiyi verin. Önemli olan tu-

tarl  tepkiler vermektir. S n rlar n z 

net olsun. 

 Kurallara siz de uyun, çocuklar 

sizi sigara içerken görmemeli. 

 Nasihat dilini kullanmadan si-

garan n etkileri hakk nda konu un. 

Do ru bilgileri ö renmesini sa la-

y n. 
Risk faktörleri 

 Nikotin yüksek oranda ba m-

l l k yap c d r.  

 B rakmaya çal an içicilerin en 

az yar s nda önemli oranda yoksun-

luk semptomlar  ortaya ç kar.  

 Kullan c lar sigaras z bir hayat  

hayal etmekte zorlan rlar. Baz  kul-

lan c lar tek ba lar na yard ms z b -

rakabileceklerini dü ünürler.  

 Baz  kullan c lar olumsuz duy-

gularla ba  etme stratejileriyle ilgili 

s n rl  birikime sahiptir ya da sigara-

y  b rakman n çok kolay oldu unu, 

dolay s yla bununla u ra maya ge-

rek olmad n  dü ünürler. 

Sigara içenlerde 

Akci er kanseri olma riski : 22 kat 

Mesane kanseri riski : 2 kat 

Bron it riski : 10 kat 

Kalp hastas  olma riski : 3 kat 

Kalp krizi riski : 1-4 kat 

Prostat kanseri riski : 2 kat 

Rahim a z  kanseri riski : 16 kat 

Pasif çicilik 

Pasif içici, sigara kullanmayan 

ama sigara duman na maruz kalan 

ki idir. Pasif içici olman n etkileri 

sigara duman na maruz kalman n 

zaman , yo unlu u ve s kl na göre 

de i mekle beraber her y l milyon-

larca insan sigaran n neden oldu u 

hastal klar nedeni ile ölmektedir.  

 Tütün duman na maruz kal-

mak kanser, kalp hastal klar  ve 

KOAH gibi birçok hastal a neden 

olmaktad r.  
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 Çocuklar tütün duman n n za-

rarl  etkilerine kar  çok daha hassas-

t rlar.  

  Tütün duman na sadece 30 

dakika bile maruz kalmak, uzun sü-

reli sigara kullan c lar nda beliren 

fiziksel etkileri ortaya ç karmaktad r. 

 
TEKNOLOJ  BA IMLILI I  
Teknoloji ba ml l  nedir? 
Bilimsel ve teknolojik geli mele-

rin gittikçe h zland  ve teknolojinin 
ayn  h zla günlük ya am m za girdi-

i dü ünüldü ünde cep telefonlar , 
bilgisayarlar ve internet teknolojile-
rinin ya am m zdaki vazgeçilmez 
yeri ve önemi bir kez daha aç kça 
görülmektedir. Bununla birlikte tek-
nolojinin sorunlu kullan m n n e i-
tim ve meslek hayat n , özel hayat  
olumsuz etkiledi ini gözlemliyor, 
sizlerin de dikkatini buraya çekmek 
istiyoruz. 

nternet ve teknoloji ba ml l  
di er ba ml l klarda oldu u gibi 
ki inin ba ml s  oldu u teknolojik 
ürüne ula amad nda yoksunluk 
ya ad  bir durum olarak tan m-
lanmaktad r. 

Ba ml l  kontrol alt na alma 
yöntemleri 

 Günlük internet kullan m saat-
lerini de i tirin. 

 Haftal k internet kullan m  çi-

zelgeleri haz rlay p, uyulmas n  sa -
lay n. 

 Destek gruplar  ya da aile tera-
pisi gibi yöntemleri hayata geçirin. 

 Yapmay  isteyip de f rsat bu-
lamad  faaliyetleri bir deftere yaz-
mas n  sa lay n, internet kullanmak 
için yo un istek duydu unda yaz-
d klar ndan birini yapmas n  isteyin. 

Çocuk ve ergenlerde ba ml l  
önleme 

2 ya ndan küçük çocuklar n in-
ternet, tv ya da bilgisayarla kar -
la mas  uygun de ildir. Okul öncesi 
ya  grubu için günde 30 dakikay  
geçmeyecek ekilde internet kulla-
n m  yeterlidir. lkö retimin ilk 4 y -
l nda ödev haricinde oyun ve e len-
ce için günlük 45 dakika zaman ay-
r lmal d r. Sonraki y llarda hafta so-
nu daha esnek olmakla birlikte gün-
de 1 saat kullan m uygundur. Lise 
ça nda da günlük 2 saat yeterlidir. 

Biliyor musunuz? 
Üniversite ö rencileri aras nda 

yap lan bir ara t rmaya göre; 

 Yoksunluk durumu; ba ml  
ö rencilerin % 74,5’inde saptan rken 
ba ml  olmayanlar n % 10,5’inde 
saptanm t r. 

 nternette geçirdi i zaman  giz-
lemek için yalan söyleme; ba ml  
ö rencilerin  

 % 38’inde saptan rken, ba ml  
olmayanlar n % 4’ünde saptanm t r. 

 nternette geçirdi i zamandan 
suçluluk duyma, ba ml  ö rencile-
rin % 33’ünde saptan rken, ba ml  
olmayanlar n % 4,3’ünde saptanm -
t r. 

Ne yapmal ? 

 Çocuklar n z  arkada lar  ile 
do al yollardan görü meleri için 
yönlendirin, akran gruplar  içerisin-
de sosyalle mesini sa lay n. 

 Çocuklar n z  yetenek ve ilgi 
alanlar na uygun spor dallar na yön-
lendirin. 

 Çocu unuzun arkada l k ili ki-
lerini destekleyin, onlar  bir araya 
getirecek aktivite planlay n.  

 Çocu unuzun bilgisayar kulla-
n m n  kontrol edin ve sanal ortam-
daki arkada lar n  tan y n. 

 Bilgisayarlar n zda güvenli in-
ternet uygulamalar n n olmas na 
özen gösterin. 

 Uzun süreli bilgisayar kullanan 
çocu unuzu engelleyemiyorsan z 
mutlaka uzman yard m  al n. 

Ne yapmamal ? 

 Ak ll  telefon/tablet vs. gibi 
aletleri çocuklar  teselli etmek, sus-
turmak için asla kullanmay n. 

 Çocuklar n kontrolsüz ve uzun 
süre internet kullanmas na izin ver-
meyin. 

 Yemek ve çay saatlerinde bilgi-
sayar ba ndaki çocu a servis yap-
may n, size kat lmas n  sa lay n. 

 TV veya internet benzeri tek-
nolojik alet merkezli ev düzeni 
kurmay n. 

Teknoloji ba ml l n n belir-
tileri 

 Yaln zca birkaç dakika diyerek 
saatler harcamak. 

 Çevrenizdekilere ekran kar -
s nda geçirdi iniz zaman hakk nda 
yalan söylemek. 

 Uzun süre bilgisayar kullan-
maktan dolay  fiziksel sorunlardan 
ikâyet etmek. 

 Anonim bir ki ili e bürün-
mek, insanlarla internet üzerinden 
konu may  yüz yüze konu maya 
tercih etmek. 



17 E itimde RehberlikMart Nisan 2015

 nternete girmek için yemek 
ö ünlerinden, derslerden ya da ran-
devulardan ödün vermek. 

 Bilgisayar n z n ba nda çok 
fazla zaman geçirdi iniz için suçlu-
luk duyuyorken bir yandan da bü-
yük bir zevk almak ve bu iki duygu-
lar aras nda gidip gelmek. 

 Bilgisayar n zdan uzak kald -
n z zaman gergin ve bo luktaym  
gibi hissetmek. 

 Gece geç saatlere kadar bilgisa-
yar ba nda kalmak. 

Teknoloji ba ml l n n neden 
oldu u sorunlar 

Fiziksel ikâyetler 

 Gözlerde yanma 

 Boyun kaslar nda a r  ve sert-
le me 

 Beden duru unda bozukluk 

 Elde uyu ukluk 

 Halsizlik 
Sosyal alanda görülen ikâyetler 

 Akademik ba ar da dü ü  

 Ki isel, aile ve okul sorunlar  

 Zaman  idare etmede ba ar s z-
l k 

 Uyku bozukluklar  

 Yemek yememe 

 Aktivitelerde azalma 

 nternet arkada lar  d nda 
izolasyon  

 

 

 

  Art k demir almak günü gelmi se zamandan, 

  Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

  Hiç yolcusu yokmu  gibi sessizce al r yol; 

  Sallanmaz o kalk ta ne mendil ne de bir kol. 

  R ht mda kalanlar bu seyahatten elemli, 

  Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 

  Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! 

  Hicranl  hayat n ne de son matemidir bu! 

  Dünyada sevilmi  ve seven nafile bekler; 

  Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 

  Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 

  Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. 

  

R SESS Z GEM  
YAHYA KEMAL BEYATLI 
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HABER

nsan biyolojik ve sosyal bir var-

l kt r. Biyolojik varl k olarak insan 

organizmas  hücrelerden olu ur. Zi-

ra insan organizmas n n en küçük 

(mikroskobik) yap sal ve i levsel bi-

rimi hücredir. Eri kin bir insan vü-

cudu yakla k 100 trilyon hücreden 

meydana gelir. Her bir hücre insan 

geneti ine uygun bir ekilde yap -

lanm  ve özelle mi tir. Bu yönüyle 

hücreler grupla r. Grupla an hücre-

ler dokular  (kemik, kas, kan, ba , 

sinir doku gibi), dokular ise organla-

r  ve sistemleri olu turur. Özelle en 

hücre gruplar n n “sentezleme, ha-

reket etme, enerji üretme, uyar lma, 

ta ma, salg lama, ço alma” gibi me-

tabolizma faaliyetleri vard r. Bu yö-

nüyle hücrelerin her biri adeta bir 

fabrika örgütlenmesi içinde yap lan r 

ve çal r. Ancak hücrelerin sa l kl  

bir ekilde yap lanmas  ve i lev ya-

pabilmesi kendisine yararl  madde-

lerin ya da etkile imlerin kar lan-

mas na ba l d r. Zira yedi imiz, içti-

imiz ve etkile ti imiz her madde 

hücrelerimizin gelece ini belirler. Bu 

nedenle sosyal bir varl k olarak ya-

am tarz m zda rol oynayan her ey 

(geleneklerimiz, göreneklerimiz, al -

kanl klar m z, etkile imlerimiz, ye-

diklerimiz, içtiklerimiz, olanaklar -

m z vb.) sonuçta bizleri var eden 

hücrelerimizi do rudan etkiler. 

nsan  di er biyolojik varl klar-
dan farkl  k lan ve sosyal bir varl k 
olarak öne ç karan özellik, sinir sis-
temi hücrelerinin yüksek düzeyde 
özelle mi  olmas d r. Bu özelli i ile 
insan “ak l” denilen ö renme ve ö -
retme gücüne sahiptir. nsan n bu 
gücü “e itim olgusunu” ortaya ç -
karm t r. nsan, ak l gücüyle ve e i-
tim olgusu ile evrenin merkezi ve en 
de erli varl  haline gelmi tir. Çün-
kü nesneleri (maddeleri) tan mlayan, 
do ruyu-yanl  birbirinden ay ran, 
çevresi ile ileti im ve ili ki kuran; 
üretti i bilgilerle sosyal, kültürel ve 

 

NSAN ve 

MADDE BA IMLILI I

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Mehmet ÖZDEN 
S.B. Sa l k E itimi E. Gn. Md. 
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ekonomik de erler yaratan insand r. 
Bu nedenle sa l kl  ya ama hakk na 
sahip olan her bir insan, organizma-
s na (hücrelerine) zararl  olan mad-
delerden ve etkile imlerden kaç na-
bilecek düzeye getirilmelidir. 

Ne yaz k ki insan organizmas  

sa l a zararl  baz  maddelere çok 

çabuk al r ve ona k sa sürede ba-

ml  hale gelir. Günümüzde bu tür 

maddelere olan ba ml l k ve al -

kanl k baz  toplumlarda çok yayg n-

d r. Bu durum toplum sa l  aç s n-

dan çok önemli bir sorundur. 
 
Sa l a Zararl  Madde Ba ml -

l  Nedir? 

Sigara, alkol ve uyu turucu 

maddeler, insanda ba ml l k ve 

al kanl k yapan sa l a zararl  et-

kenlerdir. Bu etkenlerin kullan m  

genellikle bir defal k denemelerle 

ba lar. Ancak tekrarlanan deneme-

ler, daha sonra organizmada ba m-

l l a ve al kanl a dönü ür. Zira 

hücrelerimiz k sa bir süreçte madde-

ye al r ve ona ba ml  hale gelir. 

Nas l ki vücudumuzdaki besin ya da 

su eksikli i açl k ve susuzluk dürtü-

sü yarat yorsa; sa l a zararl  mad-

delerin yoksunlu unda da ayn  e-

kilde organizmada dürtüler olu ur. 

E er bu tür maddelerin kullan -

m na ba lan rsa, organizmay  olu -

turan hücreler k sa bir süre sonra 

maddeye ihtiyaç duyar ve maddenin 

kar lanmas n  ister. htiyaç bedensel 

dürtüler eklinde ortaya ç kar. Or-

ganizman n maddeye duydu u ihti-

yaçtan kaynaklanan dürtülere fiziksel 

ba ml l k denir. Ki i, organizman n 

madde ihtiyac n  kar lad  sürece 

bedensel dürtüler kaybolur; ancak 

maddenin kar lanamamas , yani 

maddeden yoksun kal nmas  duru-

munda organizmada bedensel zor-

lanma (stres) ba lar. Organizman n 

maddeye duydu u ihtiyaçtan kay-

naklan zorlanmaya yoksunluk hâli 

denir. Yoksunluk hâli ruhsal olarak 

huzursuzluk ve rahats zl k yarat r. 

Olu an ruhsal rahats zl k ki iyi tek-

rar madde kullan m na iter. Ki inin 

ruhsal huzursuzlu u nedeniyle 

madde kullan m na iten güdüye psi-

kolojik ba ml l k denir. Böylece ki i 

yoksunluk hâlinin yaratt  rahats z-

l klar  gidermek için madde kulla-

n m n  artan dozlarda tekrarlayarak 

her geçen gün maddeye biraz daha 

ba ml  hâle gelir. 

Sa l a Zararl  Madde Ba ml -
l  Nas l Olu ur? 

Uyu turucu maddeler, kan dola-
m na kar t ktan sonra merkezî si-

nir sistemini etkileyerek fiziksel ve 
psikolojik ba ml l k yarat r. lk 
madde al m n n ba lang c nda; ki i 
geçici olarak genel bir gev eme, ke-
yiflenme ve rahatlama duyumu al r. 
Ancak ho nutluk yaratan her doza 
kar  organizma bir taraftan direnç 
kazan rken, di er taraftan daha fazla 
doza ihtiyaç duyar. Çünkü maddeye 
kar  organizmada tolerans geli imi 
artar. htiyac n kar lanmamas  du-
rumunda ise ki ide durgunluk, hu-
zursuzluk, ho nutsuzluk ve s k nt  
hissi gibi yoksunluk belirtileri ortaya 
ç kar. Ki i bu belirtileri gidermek 
için tekrar artan dozda madde kul-
lan m na zorlan r. Döngü hâlinde 
devam eden zorlamalar nedeniyle 
madde kullan m na ba vurunun tek-
rar  gün geçtikçe s kla r. Böylece 
ba ml l k süreci al ma, doyma ve 
dü künlük dönemleri eklinde geli ir.  

 Al ma dönemi: Uyu turucu 
ba ml l n n ba lang c d r. Al ma 
süreci maddeyi bir kez denemekle 
ba lar. Örne in doktor önerileriyle 
ba layan ilaç kullan mlar  dahi, daha 
sonra madde ba ml l na dönü e-
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bilir. Ba lang çta ki i madde kulla-
n m n  istedi i zaman b rakabilece-

ini dü ünür; çünkü al ma döne-
minde fiziksel ve psikolojik belirtiler 
henüz y k c  düzeyde de ildir. Bu 
dönemde ortaya ç kan madde yok-
sunlu u belirtileri; yorgunluk, dur-
gunluk, dalg nl k ve unutkanl k gibi 
bozukluklard r. E er bu dönemde 
ki i doktora ba vurur ya da yak nla-
r ndan yard m isterse, madde ba m-
l l ndan kurtulabilir. Bu nedenle 
ailelerin çocuklar nda ya da yak nla-
r nda gördükleri bu tür de i imlere 
kar  dikkatli ve destekleyici olmala-
r  gerekir. Aksine ki i madde kulla-
n m n  sürdürürse, her geçen gün 
doyma dönemine biraz daha yakla-

r. 
 Doyma dönemi: Bu dönemde, 

fiziksel ve psikolojik ba ml l k tam 
olarak ba lar, organizman n madde-
ye olan ihtiyac  artar. Bu nedenle 
maddenin kar lanmas nda uygula-
nan doz her seferinde fazlala r. Gün 
geçtikçe artan dozlar  kar lamadaki 
ekonomik zorluklar; ki iyi h rs zl k, 
e ya satma, suç i leme, kötü yollara 
dü me, uyu turucu sat c l  gibi 
davran lara yöneltebilir. Bu dö-
nemde ki inin kendine güveni azal r, 
sosyal ya am  bozulur ve madde 

yoksunlu u belirtileri iyice aç a ç -
kar. Ki ide beslenme bozukluklar , 
mide ve ba rsak rahats zl klar , ter-
leme, titreme ve çarp nt , zihinsel 
bulan kl k, gerginlik, yorgunluk, bit-
kinlik hâli olu ur. E er bu dönemde 
doktora ba vurulursa ve yatarak te-
davi yoluna gidilirse, ki i madde ba-

ml l ndan kurtar labilir. Aksine 
ki i madde kullan m n  sürdürürse, 
her geçen gün dü künlük dönemine 
biraz daha yakla r.  

 Dü künlük dönemi: Uyu tu-
rucu ba ml l n n ruhsal, bedensel 
ve sosyal çökü  dönemidir. Bu dö-
nemde ki i, s k s k yüksek dozlarda 
uyu turucu madde kullan r. Uyu tu-
rucuyu bulabilmek için her türlü kö-
tü yola ba vurabilir, sald rganla abi-
lir, hatta cinayet dahi i leyebilir; 
çünkü ki i kontrolünü tamamen 
kaybeder. Bu dönemde, uyu turu-
cunun yaratt  fiziksel ve psikolojik 
etkiler unlard r:  

 Ki inin merkezi sinir sistemine 
ili kin vücut i levleri bozulur. Ki ide 
bilinç dalgalanmalar  ve kayb  olu-
ur. Bu nedenle ki inin davran lar  

kontrolsüzdür, çevreye uyumu yok-
tur.  

 I k, ses ve dokunma gibi d -
tan gelen uyar lara a r  tepkiler gös-

terir, kendine k yma yönelimindedir.  
 A r  huzursuzluk, hâlsizlik ve 

bitkinlik içindedir. Ki i s k s k bu-
lundu u yere y larak uyur.  

 Nab z, kan bas nc  ve solunum 
düzensizlikleri olu ur, terleme, bu-
lant  ve kusma ve titreme görülür. 
Titremeyi takip eden bay lma nöbet-
leri olu ur.  

 Uyku, idrar ve d k  yapma 
kontrolü kaybolur.  

 Uyu turucuyu enjektör ile uy-
guluyorsa, hepatit ve AIDS gibi has-
tal klara yakalanabilir.  

 Bilinç d  a r  uyu turucu 
madde kullan m  zehirlenme, koma 
ve ölüme neden olur. 

 
Sa l a Zararl  Madde Ba ml -

l n n Sebepleri Nelerdir? 
Uyu turucu madde ba ml l -

n n sebepleri; maddenin türüne göre 
ki isel, ailesel, çevresel faktörlere da-
yan r. 

 Ki isel faktörler: Ki ilerin ço-
cukluk, gençlik ve eri kinlik dönem-
lerindeki bunal mlar , bireysel hata-
lar  ve tecrübesizlikleri, merak ve 
macera güdüleri, arkada  çevreleri, 
aile ve çevreye uyumsuzluklar , bu-
nal mlar , yaln zl klar , sahipsizlikle-
ri, ba ar s zl klar  gibi faktörler uyu -
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turucu ba ml l na neden olur. Ay-
r ca alkol kullan m , hekimin tedavi 
amac yla verdi i ilaçlar n a r  ve 
yanl  kullan m  ki ilerin uyu turucu 
ba ml l na zemin haz rlar. 

 Ailesel faktörler: Aile içi buna-
l mlar, tart malar, gerilimler, ko-
pukluklar, geçimsizlikler, aile üyele-
rinin sorumsuzluk duygular , çocuk-
lara ve gençlere ilgisizli i, sevgisizli-

i gibi faktörler uyu turucu ba ml -
l na neden olur. 

 Çevresel faktörler: Yasa d  
zorlamalar, tuzaklar, toplumsal ih-
maller ve yetersizliklerdir. öyle ki;  

 Parasal kazanç amac yla uyu -
turucu ticareti yapan yasa d  örgüt-
ler, planl  bir ekilde çal malar ya-
parak uyu turucu kullan m na ortam 
haz rlar. Bunun için, hedef grup ola-
rak özellikle gençleri seçer ve gençler 
aras nda uyu turucu ba ml n n 
yayg nla mas n n tuzaklar n  kurar. 
Uyu turucuya al t r lan gençler, 
daha sonra ço u kez sat c  olarak 
kullan l r.  

 Toplumsal düzeyde bilinç, du-
yarl l k ve denetim tam olarak sa la-
namazsa, uyu turucu ile mücadele-
de yasal önlemler ve cezai i lemler 
yetersiz kalabilir. 

 

Uyu turucu Madde Ba ml l -

n n Sonuçlar  

Uyu turucu madde ba ml l -

n n do urdu u sonuçlar unlard r:  

 Uyu turucu ba ml l , ki i ve 

toplum sa l n  olumsuz yönde et-

kiler. Ba ml  ki inin beden ve ruh 

sa l  çöküntüye u rar.  

 Uyu turucu ba ml l , yeti -

mi  insan gücü kayb na neden olur, 

sosyal ve ekonomik yönlerden top-

lumsal zararlar yarat r. Çünkü genç-

li i i  göremez duruma gelmi  bir 

toplumun üretken olmas  ve geli -

mesi mümkün de ildir.  

 Uyu turucu ba ml l  ki i, ai-

le ve toplumun huzur ve güvenini 

bozar.  

 Uyu turucu ba ml lar  kötü 

niyetli ki i ve örgütler taraf ndan 

kullan labilindi inden; toplumda 

uyu turucu sat c s , terör örgütü 

üyeli i, cinayet, kapkaçç l k gibi yasa 

d  olaylar artar. Çünkü uyu turucu 

ba ml l nda suça itilme riski artar.  

 Uyu turucu ba ml l  top-

lumda frengi, sar l k, AIDS gibi bu-

la c  hastal klar n yay lmas na ne-

den olur. 

Sa l a Zararl  Madde Ba ml -
l  Tedavisi ve Korunma 

Sigara, alkol ve uyu turucu 
madde ba ml l n n giderilmesinde 
erken tan  ve tedavinin büyük önemi 
vard r; çünkü zararl  maddelerin ya-
ratt  fiziksel ve psikolojik ba ml -
l k ne kadar erken önlenirse, sonuç o 
kadar ba ar l  olur. Bu nedenle ba-

ml , öncelikle tedavi için isteklen-
dirilmeli ve desteklenmelidir. Zira 
ki inin istemedi i bir tedavi ba ar -
s zl kla sonuçlan r. 

Sa l a zararl  al kanl klardan 
korunmada ve bu al kanl klar n te-
davisinde; ki i, aile, okul, kurum ve 
kurulu lar düzeyinde i  birli inin 
sa lanmas  gerekir.  birli i e itim, 
denetim ve destek programlar n  kap-
samal  ve mücadele bilimsel yöntem-
lerle yap lmal d r.  

Sigara al kanl , alkol ve uyu -
turucu madde ba ml l  tedavisi 
için, hastanelerin psikiyatri bölümle-
rine ya da bu konularla özel olarak 
ilgilenen gönüllü kurulu lara ba vu-
rulmal d r. Üçüncü basamak tedavi 
hizmeti veren hastanelerin psikiyatri 
bölümlerine ba l  olarak çal an 
AMATEM (Alkol-Madde Ba ml l  
Ara t rma, Tedavi ve E itim Merke-
zi) madde ba ml lar n n gönüllü 
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ekilde ba vurabilecekleri kurulu -
lard r. 

AMATEM’de yatarak veya ayak-
ta tedavi olunabilir. Tedavinin ilk 
a amas nda, alkol veya madde kul-
lan m n n kesilmesine ba l  olan 
yoksunluk belirtileri (bulgular ) te-
davi edilir. Bu a amada ilaç tedavisi 
(detoksifikasyon) uygulan r. Daha 
sonra ise alkol veya maddeye tekrar 
ba lamamaya yönelik psikoterapi 
programlar na geçilir. Psikoterapi 
programlar nda; sabah yürüyü leri, 
günayd n toplant lar , sosyal faali-
yetler, bireysel görü meler, gev eme 
egzersizleri önemli bir yer tutar. Psi-
koterapi programlar  süresince de 
gerekirse ilaç tedavilerine devam 
edilir. Psikoterapi program  hasta-
nede yatarak yakla k 30 gün sürer. 
Hastalar n hastaneden ç kt ktan son-
ra da ayaktan tedaviye devam etme-
leri önerilir. Ancak ayaktan ba ml -
l k tedavisinde; hastan n verilen 
randevuya gelmesi, tedavi kurallar -
na uymas  ve tedavi motivasyonu 
önemlidir. Bu nedenle hasta yak nla-
r na yönelik olarak e itim ve destek 
programlar  da uygulan r. Ayr ca 
AMATEM’in alkol ve madde ba m-
l l n  önlemek amac yla ö rencile-
re, ailelere ve hekimlere yönelik e i-
tim programlar  (konferanslar, bro-
ürler vb.) da vard r. 

Bireyleri sa l a zararl  al kan-
l klara sürükleyen nedenlerin top-
lumsal boyutta irdelenmesi ve bu 
konuda önlemlerin al nmas  madde 
ba ml l ndan korunman n temel 
ko uludur. Bu konuda anne ve baba-
lara, ö retmenlere, sa l k ve emniyet 
personeline, gönüllü kurulu lara, 
yöneticilere ve toplum önderlerine 
önemli görevler dü er. Bu nedenle;  

 Gençler, ba ml l k ve al kan-
l k yapan zararl  maddeler konu-
sunda ayd nlat lmal  ve e itilmelidir. 
Anne ve babalar, çocuklar n n sorun-
lar yla yak ndan ilgilenmelidir.  

 Gençler, bilgi sahibi olmad kla-
r  ortamlardan uzak tutulmal d r. 
Zira gençler, bu tür ortamlarda ba-

ml l k yapan maddelerin kullan -
m na te vik edilebilir.  

 Gençler arkada  seçiminde 
dikkatli olmal , zararl  olabilecek 
arkada l klardan ve ortamlardan 
kaç nmal d r.  

 Gençler, zararl  al kanl k-
lardan uzak durabilecekleri or-
tamlara ve u ra lara (müzik, 
spor, resim vb.) yönlendirilmeli-
dir. Özellikle ergenlik dönemle-
rinde kurulan arkada l klar, grup 
hâlinde yap lan sosyal faaliyet 
ortamlar nda bir amaç çerçeve-
sinde ba lat lmal d r.  

 Sigara ve uyu turucu mad-
de ba ml l na kar  toplumun 
bütün kesimleri duyarl  olmal , 
bu tür zararl  al kanl klarla top-
lum olarak mücadele edilmelidir. 

 
www.drmehmetozden.com 

 
 
 

Geçici ayr l k benimkisi  
lkyaz çiçe ine gebeyim  

A tlar yakmay n ad ma  
Ben ölmedim ölmeyece im  
 

S cak saklay n gecelerimi  
Karlar alt ndan ç k p gelece im  
Dü lerinizin ate inden  
Il k bir rüzgar gibi esece im  

 
Demlice bir çay koyun üstüne  
Aç çocuk gibi besleyin sobay   
Nas l tütüyorsan z gözlerimde  
Öylece tütsün buhar   
  

Uzunca serin yata m   
Boyunca uzans n aya m  
El aman deyince gece  
Usulca k vr l r yatar m  

 
Can can m canlar m  
Haz r m  koynunuzdaki yerim  
Gün olur gecikmi  çocuk gibi  
Ba ra ça ra gelirim  
 

R 
SICAK SAKLAYIN 

GECELER M  
NEVZAT ÇEL K 

Foto raf: Arsen YALÇIN 
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Özellikle gençlerde ve çocuklar-
da görülen televizyon ba ml l  
nedir, televizyon ba ml l ndan 
kurtulma yollar  nelerdir? Çok tele-
vizyon izlemenin zararlar , televiz-
yonun Türk insan  üzerindeki y k c  
etkileri nelerdir gibi sorular n ce-
vaplar n  bulabilece iniz bu yaz m z; 
daha önce yazd m “Bilgisayar Ba-

ml l ” konusuna paralel olarak 
günümüzde yayg nla an aptal kutu-
su ba ml l na bir ele tiri olmas  
amac yla kaleme al nm t r. 

Son y llarda Türkiye’nin günde-
minde “Türksat 4/A” uydusuna ge-
çi le ilgili yap lmas  gerekenler ve 
insanlar n ya ad klar  s k nt lar yer 
ald . Uydu de i ti i için bütün fre-
kanslar n güncellenmesi gerekti. 
Teknoloji ile aras  iyi olanlar bu 
ayarlar  kendileri halledebilirken, 
birçok insan uyducular n önünde 
uzun kuyruklar olu turdu. Bu süre 
zarf nda insanlar n yak nma sözleri, 
gerçekten inan lmazd : “Evimizde 
bir televizyon bile izleyemiyoruz, 
çoluk çocuk peri an olduk, yapacak 
bir ey bulamay nca gün boyu evde 
uyuyoruz, dizilerimizi kaç rd k so-
rumlulara bunun hesab  sorulma-
l …” 

Yukar daki sözleri duyunca, 
“Hadi ordan, aka yap yorsunuz.” 
diyebilirsiniz fakat gerçekten haber-
lerde izledi im insanlardan derledi-

im bu sözlerin hepsi gerçek! nsan-
lar n ellerinden ya am alanlar , ek-
me i suyu al nm ças na, televizyon-

suz kald klar  için isyan etmeleri siz-
ce de çok ac  bir tablo de il mi? Ayn  
insanlar günlük hayatlar nda ne bü-
yük s k nt larla ba  etmeye çal yor-
larken, bu feryat figan ba tan sona 
ziyan olan bir aptal kutusu için yap -
l yor. Bu da ayr  bir vahim tablo. 

imdi gelelim televizyon ba m-
l l n n ciddiyetle tan mlanmas na. 
Televizyon ba ml l , fiziksel oldu-

u kadar, insan n sosyo-kültürel ve 
psikolojik yap s n  da ba tan sona 
etkileyen bir ba ml l k türüdür. Sa-
dece çocuklarda de il, birçok ya  
grubunda görülebilir ve etkileri 
madde ba ml l ndan farks zd r. 
Çünkü az televizyon izlemek veya 
takip etti i programlar  kaç rmak 
durumunda kalan televizyon ba m-

l lar , t pk  uyu turucuyu vücuduna 
alamayan madde ba ml lar  gibi 
sinirlenme, dikkat eksikli i, stres, 
anksiyete ve buna benzer vücudun 
ortaya koydu u fizyolojik tepkiler 
göstermektedir. 

Televizyon ba ml l , t pk  ak l-
l  telefon veya bilgisayar ba ml l  
gibi teknolojik ürünlere a r  duyarl -
l k ve zaman n n büyük vaktini ona 
ay rma eklinde çok masum bir ta-
n mla geçi tirilmeyecek kadar ciddi 
bir konudur. Çünkü doktorlar n te-
levizyon ba ml s  insanlar üzerinde 
yapt klar  ara t rmalarda görüldü ü 
üzere, bu aptal kutusu art k insan n 
ya am enerjisini, hayattan ald  
zevki do rudan etkileyebilecek 
önemli bir etken hâline gelmi tir. 

 
 
 
 

Orkun KUTLU 
 
 
 

www.cokbilgi.com 
 
 

 

TELEV ZYON BA IMLILI I 
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Televizyon Ba ml l n n Belir-
tileri 

Birço umuz televizyona a r  va-
kit ay rd m z hâlde, ba ml  oldu-

umuzu kabul edemeyiz. Bunu bir 
hastal k olarak ba ka insanlar n so-
runu olarak dü ünürüz. Hâlbuki, 
e er a a daki belirtileri gösteriyor-
san z, televizyon ba ml s  olmu  
veya olmaktas n z demektir: 

- Eve gelir gelmez ilk i iniz tele-
vizyonu açmak oluyorsa, 

- Televizyonun kar s ndaki kol-
tu u eskitecek kadar çok kullan yor-
san z, 

- Televizyon seyrederken araya 
giren birilerine sinirleniyorsan z, 

- Daha iyi ve büyük ekranl  bir 
televizyon, evinizde huzur demekse, 

- Yemeklerinizi yerken televiz-
yon seyrediyorsan z, 

- Arkada lar n za sürekli televiz-
yon programlar ndan bahsediyorsa-
n z, 

- Televizyon program n  kaç r-
mamak için arkada lar n zla bulu -
may  veya ailecek yap lacak i leri 
erteliyorsan z, 

- Pek çok program n kanal n  ve 
ba lama saatini ezbere biliyorsan z… 

Televizyonun insanlar üzerinde 
ne kadar etkili bir kitle ileti im arac  
oldu unu hepimiz biliyoruz. Bir ha-
beri an nda alabilmek, belgesel gibi 
programlardan bilgi edinebilmek, 
sinema kültürünü yayg nla t rmak, 
bir ürünü veya geli meyi topluma 
tan tabilmek gibi hayat m za olumlu 

etkileri olan televizyon, ne yaz k ki 
kullan m amac n  ve dozunu a mas  
sonucunda psikolog ve psikiyatrla-
r n üzerinde ciddiyetle kafa yorduk-
lar  bir hastal k hâline geldi. Çizgi 
film kar s nda donuk ve anlams z 
bak larla saatler geçiren bebekler, 
okuldan gelir gelmez televizyonun 
kar s na geçen çocuklar, yanl  ka-
rakterleri rol model alarak sokaklar-
da iddet uygulayan gençler veya 
televizyon kar s nda uyumay  al -
kanl k hâline getiren yeti kinler, hep 
bu hastal n pençesinde oldukla-
r ndan bihaber ya yorlar. 

 
Televizyon Ba ml l n n Za-

rarlar  
- Televizyon kar s nda saatlerce 

hareketsiz oturmak dola m ve sin-
dirim bozukluklar na yol açmakta-
d r. 

- Saatlerce gözlerini ay rmadan -
özellikle yak ndan- ekrana bakmak, 
gözlerin bozulmas na yol açmakta-
d r. 

- Hareketsiz duru , kalp hastal -
, eker, kireçlenme gibi sa l k so-

runlar na davetiye ç kar r. 
- Dizi / film izlerken abur cubur 

yeme al kanl , özellikle çocuklar-
da obeziteye yol açar. 

- Aile içerisindeki ileti im azal r, 
aile ba lar  zay flay nca çat ma or-
taya ç kar. 

- Arkada lar yla bir etkinli e ka-
t lmak yerine televizyonda dizi iz-
lemeyi tercih eden ki iler asosyal hâ-
le gelir. 

- Genellikle sigara, alkol, uyu tu-
rucu gibi kötü al kanl klara imren-
dirilen gençler, kötü insanlar  rol 
model al r. 

- Çocuklar n ödevini yapmalar -
na veya ba ka sorumluluklar n  ye-
rine getirmelerine büyük bir engel-
dir. 

- Kitap okuma gibi önemli etkin-
liklerin yerine hep televizyon tercih 
edildi i için insanlar  bilgiden uzak-
la t rmaktad r. 

- zlenen programlar genellikle 
beyni pasif hâle getirdi i için, ki i-
lerde alg lama bozuklu u, dikkat 
eksikli i ve donukla ma etkileri or-
taya ç kabilir. 

- Televizyondan edinilen bir bil-
giyi sorgulamadan kabul eden insan-
lar, kendi hayatlar na uygulad klar  
baz  eylerden ciddi zararlar gör-
mektedirler. 

- Televizyon izleme süresi sosyal 
sorunlar, suça yönelik davran , sal-
d rgan davran , d la t rma ve top-
lum sorunlar  ile do rudan ili kili-
dir. 

- Analitik dü ünme, okuma ve 
dil geli imi için gerekli olan beynin 
sol yar s n n uyar lmas  azalmakta-
d r. 

- Televizyonu uzun süre  izleye-
rek büyüyen çocuklarda dil ve zekâ 
geli imi sorunlar  ya anmaktad r. 

- Çocuklar  hayal dünyas nda bi-
rer kahraman hâline getirdi i için, 
televizyonda gördü ü karakterler 
gibi davranma temayülü göstertir. 

- Kolay s k lma, isteksizlik, sinir-
lilik, dikkat azl , di er insanlarla 
beraber olmaktan memnun olma-
ma, kendilerini kontrol etmede güç-
lük, spor yapmama ve i manl a 
e ilim… 

Günde 8 saat uyuyan ve 4 saat te-
levizyon izleyen bir insan, 70 y ll k öm-
rünün 46,6 y l n  ayakta (gözleri aç k) 
geçirmektedir. Uyku d nda geçirdi i 
46,6 y l n 11,6 s n  televizyon izleyerek 
geçirmektedir. Evet, yanl  duymad -
n z. Böyle ya ayan bir insan hayat n n 
4 te 1 ini televizyon ba nda tüketmi  
demektir! 



25 E itimde RehberlikMart Nisan 2015

Daha birçok zarar n  s ralayabile-
ce imiz televizyona / aptal kutusu-
na bu kadar ba ml  hâle geldi imiz 
için, televizyon toplumumuz üze-
rinde baz  kötü emelleri olan siyaset-
çilerin, misyonerlerin veya alg lar -
m z  yönetmek isteyen kimi ki ilerin 
arac  hâline gelmi tir. Para kazanma 
h rs yla hareket eden baz  kanal sa-
hiplerinin reklamlarla sa l a zararl  
ürünleri tan tmalar  veya insanlar  
kötü davran lara yönlendirmeleri 
a ikârd r. RTÜK‘ün kontrol meka-
nizmas n  a arak ki ileri pornografik 
görüntülerle ahlaks zla t ran veya 
terör destekçisi hâline getiren kanal-
lar da haberlere konu olmaktad r. 

Türk milletinin kültürel, ahlâki 
yap s n  bozmak isteyen dizi ve film-
leri allay p pullayarak kanallarda 
yay nlatan insanlar, milli benli imizi 
ayakta tutan ba lar  y kmaya çal -
maktad rlar. nsan m z  uyu turucu, 
yalan, iddet ve devlete zarar ver-
meye yönlendiren / özendiren bir-
çok programda, ayn  zamanda 
Hristiyanl k, Yahudilik propaganda-
s  veya bir rka sempati / dü manl k 
uyand rma da amaçlanmaktad r. 
lluminati, bunun en iyi örneklerin-

den biridir. 
 
Televizyon Ba ml l ndan 

Kurtulma Yollar  
TV zleme Oranlar : 
TV izlemeyenler : %8.1 
TV izleyenler : %91.9 
TV Ba nda Geçirilen Süre: 
0 - 1 saat : %18.6 
1 - 3 saat : %55.9 
4 - 6 saat : %22.1 
7 - yukar  : %3.4 
Her ne kadar belirtileri ve etkileri 

madde ba ml l  kadar ciddi olsa 
da, televizyon ba ml l ndan kur-
tulman z hiç de zor de ildir. Tele-
vizyona ba ml  oldu unuzu yuka-
r daki belirtilere bakarak anlayabili-
yorsan z, u ad mlar  izleyerek bu 
ba ml l ktan kurtulabilirsiniz: 

- Öncelikle televizyon ba ml s  
oldu unuzu kabul edin. “Yok can m, 
ben sadece biraz fazla izliyorum.” 
demeyin, gerçekten eve geldi inizde 
üstünüzü ç kar p hemen kendinizi 

televizyonun kar s na atmak isti-
yorsan z, ba ml s n z demektir. 

- Televizyona bir günde, bir ay-
da, bir y lda ve bütün ömrünüzde ne 
kadar zaman ay rd n z  gösteren 
küçük bir hesaplama yap n ve bunu 
s k bakt n z bir yere as n. Hayat -
n n dörtte birini televizyonla geçir-
di ini sürekli gören bir insan, tele-
vizyonun kar s na oturmadan önce 
iki kere dü ünecektir. 

- Kendinize haftada bir gün tele-
vizyon izlemeden geçirme gibi basit 
hedefler koyun. O güne yapmaktan 
çok mutlu oldu unuz etkinlikler s -
k t r n ki psikolojik olarak televiz-
yonsuz geçen günler size daha cazip 
gelmeye ba las n. 

- Televizyonda izlemek istedi i-
niz programlar n listesini yap n ve 
bunlara ne kadar zaman ay raca n -
z  hesaplay n. zleyece iniz prog-
ramlar n saatlerini not edin ve yal-
n zca bu saatler aras nda televizyonu 
aç n. Program bitince televizyonu 
kapat n. 

- S rf zaman geçirmek için veya 
öyle bir bak nay m diyerek televiz-

yonun kar s na geçmeyin. Zap ya-
parken ömrünüzden kaç saat gitti i-
ni dü ününce ç lg na dönebilirsiniz! 
Ayr ca kumanday  elinize ald n z-
da televizyona hükmetti inizi dü-
ünmeyin, televizyon sizi yönetir. 

- Kitap okurken, yemek yaparken 
veya misafir a rlarken “ses olsun” 

diye televizyon açmay n. Bunun ye-
rine radyo veya kasetçalar dinlemek 
daha mant kl  olacakt r. 

- Evde e iniz ve çocuklar n zla 
birlikte zaman geçirebilece iniz gü-
zel etkinlikler olu turun. Genel kül-
tür ve bilgi oyunlar , karagöz hacivat 
gibi kukla canland rmalar zaman n -
z  renklendirebilir. Ayr ca günlük, 
haftal k veya ayl k gazete / dergi 
takip etmek, bulmaca çözme yar -
malar  yapmak televizyonu akl n za 
getirmeyecektir. 

- Bal k tutma, bisiklet sürme, 
yüzme gibi maliyeti dü ük ve e len-
celi ev d  etkinlikleri de sizi tele-
vizyon ba na ba lamaktan kurtara-
bilir. Ailenizin artlar na göre bu et-
kinlikleri çe itlendirebilirsiniz. 

Gün içerisinde televizyonla har-
cad n z zaman , aileniz ve sosyal 
çevrenizle olan ili kilerinize ay rd -

n z  gördükçe mutlu olacak ve 
asosyal biri olmaktan ç k p daha 
zinde, yararl  i lere zaman ay ran bir 
ki i olacaks n z. Beyninizi uyu tura-
rak size hükmetmeye, dü ün-
celerinizi yönlendirmeye çal an in-
sanlar n malzemesi olmayacak; ha-
yattaki en büyük servetiniz olan za-
man  daha anlaml  hâle getireceksi-
niz. 

Aptal kutusuna esir olmay n ve 
yak n çevrenizi bu ba ml l ktan kur-
tarmak için geç kalmadan harekete 
geçin! 
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Küçük bir zihin egzersizi yapa-

rak ba layal m. Bir kalem alman z  

ve a a da belirtti im kavramlar n 

yan na, akl n za ilk gelen marka’y  

yazman z  istiyorum. 

 

Oje …………………………… 

Spor Ayakkab   …………………… 

Zeytinya  …………………… 

Kot Pantolon …………………… 

Gömlek ….……………………….. 

Margarin …………………………… 

E ofman …………………………… 

Sucuk …………………………… 

Otomobil …………………………... 

Yukar da yazm  olduklar n z si-

zin marka de erinizdir. Oje ya da 

otomobil al rken öncelikli olarak, 

yazm  oldu unuz markalar  tercih 

edecek ve onlara sahip olmak isteye-

ceksiniz. Asl nda bunda bir gariplik 

yoktur. Her insan belirli bir markaya 

öncelik verir ve bir ey alacaksa önce 

o markay  ister. 

“Bir ticari mal  veya herhangi bir 

nesneyi tan tmaya ve benzerinden 

ay rmaya yarayan özel ad veya i a-

ret” olarak adland r lan marka ayn  

zamanda “tan nm  ürün veya say-

g n ki i” olarak da Türk Dil Kuru-

mu’nun internet sitesinde tan m-

lanmaktad r.  

Dü ünsenize dünya üzerindeki 

insanlar n giydi i tüm kot pantolon-

lar n ya da yedi iniz ürünlerin, kul-

land n z otomobillerin ayn  marka 

oldu unu… Farkl l klar n ortaya 

ç kmad , standart bir ya am olurdu 

büyük ihtimalle…  

Asl nda markalar n olmas  insan-

lara farkl  tercihler sunmas  aç s n-

dan oldukça iyidir. Giyilen k yafet-

ten kullan lan otomobile kadar in-

sanlar n kendilerine uygun markala-

r  bulmalar  onlar  rahatlat r ve ya-

amdan daha fazla keyif almalar n  

sa lar. Uzun boylu birinin küçük bir 

otomobile binmesi ya da i man biri-

sinin slim-fit k yafetler giymek zo-

runda kalmas  pek tercih edilen bir 

ey olmazd  san r m. Zaten birçok 

marka da buradan hareketle hedef 

kitlesini belirler. Buna göre reklam 

ve sat  stratejilerini planlar. 

 

 

MARKA BA IMLILI I

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

afak UZUN 
Psikolojik Dan man 
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Markalar n amac , ürünlerinin 

piyasada en iyi oldu unu ortaya ko-

yarak sat  yapmakt r. Hiçbir marka 

gördünüz mü kendisinin kötü oldu-

unu veya piyasadaki en iyi ikinci 

oldu unu dile getiren? Tüm marka-

lar en iyi ve en çok sat  bilinci ile 

hareket ederek tüketicisine ula mak 

ister. 

Buraya kadar her ey normaldir. 

A-normal olan seçilen marka veya 

markalara kar  ba ml kt r.  

Ba ml l k denildi inde ise akla 

gelen ilk ey ba ml  olma yani her-

hangi bir eye kar  duyulan a r  

istek ve onsuz yapamama durumu-

dur. Marka ba ml l  dedi imiz 

durum ise o marka olmadan ürün 

alamama ve o marka ile özde le me 

diyebiliriz. Bu durum çok kar k 

gibi görünse bile temelde çok basit-

tir. 

nsan, hayat n n bir bölümünde 

“marka” ile tan r. Onu benimser. 

Onu kabul eder. Onunla var olur ve 

onsuz yapamaz. Belki de tüm bunlar 

bilinçalt m za reklam ve di er gör-

sel-i itsel illüzyonlarla yerle tirilir 

kim bilir…   

Asl nda ki i için sorun markas z 

yapamad n  ve markayla var oldu-

unu fark etti i anda ba lar. E er bu 

durumu fark etmiyorsa zaten sorun 

yoktur. Sorun, ki i için fark etti i ya 

da fark ettirildi i anda ba lar. Böyle 

bir durumdaki ki i mutlaka profes-

yonel bir yard m almal d r. Ama ilk 

olarak da neden bu markaya ba ml  

oldu unu ve neden onsuz yapama-

yaca n  sorgulamal d r. 

Markalar hayat m z n her yerin-

de… Bazen içimizde bazen de d -

m zda… Ama en önemlisi sizin onu 

nereye koydu unuzdur. Hayat n z  

kolayla t ran ürünler mi yoksa on-

lars z bir hayat dü ünemeyece iniz 

ürünler mi? 

Karar sizin… 

 

 

Özledim sesini ne olur konu   

Bir gül açt r zamanlar n ötesinden  

Karanl klar içindeyim, kapkaray m bugün gel  

Gök mavisinden, deniz mavisinden  

Bana bir ark  söyle  

çimde bir ey k m ld yor  

Gözlerim kan çana , yorgunum, uykusuzum  

Bir baksana ne haldeyim deli divane  

Yaral y m, çaresizim umutsuzum  

Bana bir ark  söyle  

Ya mur ol ya  üstüme, güne  ol s t  

Dökül karanl ma klar gibi  

Al beni, en uzaklara götür  

Sesin aks n içimde bir p nar gibi  

Bana bir ark  söyle  

Bütün renkleri kat birbirine  

Buram buram bir turuncu getir geçen yazdan  

Bir tüy gibi, bir bahar dal  gibi  

Hafiften, inceden, güzelden, en beyazdan  

Bana bir ark  söyle  

Bazan kar nas l hazin ya ar bilirsin  

Kur uni bir gökyüzünden a lamakl   

te öyleyim, kapkaray m bugün gel  

En hüzünlü sesinle, en dokunakl   

Bana bir ark  söyle 

R 

 
BANA B R ARKI SÖYLE 

ÜM T YA AR O UZCAN 
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H z ve haz döneminin çok yo un 

olarak ya and  günümüzde h z ve 

haz tutkusu, çocuklar için en büyük 

tehlikelerden birisi olarak de erlen-

dirilmektedir. Lisedeki gençler ara-

s nda cep telefonu olmayan ö renci 

hemen hemen hiç yok gibidir. Bu 

durum teknolojiyi ne kadar çok sev-

di imizi gösteriyor.  Günümüzde 

ak ll  telefonlar, tabletler, bilgisayar-

lar, dev ekran televizyonlar, ses sis-

temleri derken teknoloji bombard -

man  içerisinde yeti en bir neslin de 

teknolojiden uzak durmas n  bekle-

mek anlams z olur. Asl nda sorun 

çocuklar n teknolojiden uzak durma-

lar n  sa lamak de il,  teknolojiyi 

do ru ve karar nda kullanmalar n  

sa layamamakt r.  

Teknolojinin ve bilginin süper 

güç olarak kabul edildi i bu süreçte 

dünyan n en büyük irketleri de bil-

gi ve teknoloji üreten irketlerdir.  

Bu irketlerin en önemli hedefleri de 

çok do al olarak daha da büyümek, 

kar oranlar n  art rmakt r. irket 

ekonomisi büyüme ve karl l k üzeri-

ne kurulmu tur. Kar etmeyen irket-

 

“TELEFONUMU ALMA 
BENDEN, BUZ G B   

SO URUM SENDEN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çelebi ÇA LAYAN 
PDR Uzman  
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lerin b rak n büyümesini, varl n  

sürdürmesi bile imkâns z d r. Bu 

bilgiyi payla mamdaki as l amac m 

teknolojik ileti im alan nda faaliyet 

gösteren irketler için gençli in de 

ciddi bir hedef kitlesi, pazar pay  du-

rumunda olmas d r.  

Psikolojik Dan man olarak gö-

rev yapt m okul ve kurumlarda 

birçok ilginç olayla da kar la t m. 

Bunlardan iki tanesini payla mak 

istiyorum. Birincisi, ailesinin maddi 

durumunun çok çok zay f oldu u bir 

ö rencimin, babas n n belki de 2 ay-

l k maa na denk gelen bir telefonu 

ald rmak için verdi i ‘’mücadeleyi’’ 

ve baban n çaresizli ini unutamam. 

Bu gencimizi bu kadar pahal  bir te-

lefonu ald rmaya iten gücü tahmin 

etmek hiç de zor olmasa gerek. Yine 

6-7 y l önce çal t m bir lisede ö -

renci, veli, okul yönetimi ve ö ret-

menler olarak ald m z karar netice-

sinde ö rencilerin telefonu ders es-

nas nda kapal  konumda olacak, 

e er ders s ras nda ö renci telefonla 

me gul olursa ö rencinin telefonu 

al narak; okul yönetimine verilecek 

ve ö renci, velisinin okul kütüpha-

nesine bir adet kitap hediye etmesi 

sonucu telefonunu geri alabilecekti. 

Maddi durumu iyi olmayan ya da 

kitap almak istemeyen ö renci velisi 

de cep telefonunu okul yönetimin-

den geri alabilecekti. Burada as l 

amaç; okul kütüphanesini zenginle -

tirerek, ö rencilerin ilgi ve yetenek-

lerine uygun kitaplar  kütüphaneye 

kazand rmak, kitap okuma al kan-

l na katk da bulunmakt  ve tama-

men gönüllülük esas  üzerine yap l-

m  projeydi. Okul kütüphanesine 

kitap projesi çok ba ar l  sonuçlar 

ortaya koydu. Hem telefonla me gul 

olma sorunu azald , hem de okul kü-

tüphanesine güncel kitaplar sa lan-

mas na yard mc  oldu. Projenin de-

vam etti i süreçte ailesini de çok iyi 

tan d m, ayn  zamanda babas  da 

bir okulda yönetici olan bir ö renci-

min derste telefonla me gul oldu-

undan, kural m z gere i cep telefo-

nunu almak durumunda kald m. 

Ö rencim telefonu kendisine ver-

mem konusunda srarc  oldu ancak 

ben bu kurallar  birlikte ald m z  

ve uygulamamam z gerekti ini be-

lirttim ve telefonu okul yönetimine 

verdim. Ayn  günün sonunda ö -

retmenler odas nda ö retmen arka-

da larla sohbet ederken odaya daha 

önceden tan d m, iki sivil polis 

geldi ve ‘’hocam okulda bir ö ret-

menin, bir ö rencinin cep telefonunu 

gasp etti i ile ilgili bir ihbar ald k’’ 

dedi. Durumu bilmeyen arkada lar 

k sa bir süre a k nl k ya ad , ben 

durumu bildi im için polis arkada -

lara olay  anlatt m ve yanl  anla l-

ma oldu unu söyleyerek okuldan 

ayr ld lar. Bu olay n hemen sonra-

s nda ö rencimin babas n  arad m 

k sa bir süre sonra babas  ile birlikte 

beni ‘’gasptan’’ polise ihbar eden ö -

rencim odama geldi. Ya anan bu du-

rumu konu tuk, ö rencim özür dile-

di, bir anl k k zg nl k ve öfke ile böy-

le bir ey yapt n  ve pi man oldu-

unu belirtti olay  tatl ya ba lad k. 

Bu olay n ya anmas na çok üzüldüm 

ama beni as l üzen ey, ö rencimin 

k zg nl kla yapt  hatas  de il onu 

bu hataya iten cep telefonundan bir 

gün bile ayr  kalamayacak kadar ba-

ml  olmas  ve bu u urda ö retme-

ni ile bile çat ma ya amay  göze al-

mas  oldu.  

‘’Telefonumu alma benden, buz 

gibi so urum senden.’’ Ö retmeni 

ol, annesi ol, babas  ol ne olursan ol 

telefonunu alma. Telefona bu kadar 

ba l l k ve sonras nda zamanla olu-

an ba ml l k maalesef son y llarda 

ciddi sorun olarak kar m za ç kmak-

tad r.  Cep telefonu ile ya anan so-

run ö rencilerin derse olan ilgileri-

nin azalmas  ya da derse motive 

olamamas n n yan  s ra ö rencilerin 

cep telefonu yolu ile bilerek ya da 

bilmeyerek suça sürüklenmesidir. 

Ö rencilerin özellikle sosyal payla-

m siteleri olarak adland r lan ama 

bana göre sosyallikten uzakla t ran 
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bu tür sitelerde sonuçlar n  bilmeden 

ya da dü ünmeden suç te kil eden 

görüntü ve içerikleri çok h zl  ve 

kontrolsüz bir biçimde payla malar  

ve bunun sonucunda ya anan iddet 

ve istismar vakalar  da çok ciddi bir 

sorun olarak kar m za ç kmaktad r.  

Teknoloji kullan m  konusunda 

yakla k 3700 ö renci üzerinde yap-

t m z bir ara t rma sonucunda 

‘’Cep Telefonum olmad  zaman 

kendimi eksik hissederim.’’ Sorusu-

na ortaokul 7.s n f ö rencilerinin % 

33’ü Evet yan t n  verirken, bu oran 

lise 9. S n fta % 50, lise 11. S n fta ise 

% 63 olarak kar m za ç km t r. Yani 

her 3 ö renciden 2’si telefonu yan n-

da olmad  zaman kendisini ‘’ek-

sik’’ hissediyor. 

Teknoloji, cep telefonu çok 

önemli bir ihtiyaçt r, güçtür. Ancak 

bu gücün ki i taraf ndan kontrol 

edilmesi çok önemlidir. Kontrol edi-

lemeyen güç, çok tehlikelidir. Cep 

telefonunu yasaklamak, yok saymak 

do ru de ildir. Yap lmas  gereken; 

ö rencilerin bilinçli kullanmas  ko-

nusunda onlara rehberlik yapmakt r. 

Bu da öncelikle onlara do ru model 

olmakla ba lar. Çocuklar yeti kinle-

rin ayak izlerini takip eder. Ayr ca 

ö rencileri bili im suçlar  konusunda 

bilgilendirmek de önemlidir. Sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlere yön-

lendirmek, bu faaliyetler için uygun 

ortamlar haz rlamak da teknoloji ba-

ml l n n önüne geçilebilmesinde 

etkili olacakt r. Ailelerin, çocuklar na 

mümkünse cep telefonunu almadan 

de ilse ald ktan sonra da olabilir, 

çocuklar  ile birlikte telefon ve inter-

net kullan m  konusunda kurallar 

belirlemesi, sözle me yapmas  da bu 

hususta al nabilecek bir di er önlem 

olabilir. . 

Her türlü ba ml l ktan uzak, 

okul hayat nda ba ar l , hayat oku-

lunda mutlu bir nesil yeti mesi dile-

i ile… 

 

ehit kanlar yla, vermi im rengini, 

Gökten Ay'la-Y ld z  koparm m; 

Yüre imi koymu um sana, yüre imi; 

Birde vatan sevgimi.... 

Dalgalan ey anl  Bayra m; 

Sen dalgalan, ben co ay m, 

U runa destanlar yazay m!... 

 

Delikanl m n damar ndaki kans n, 

Sen, cans n, canans n. 

Yans n, bu yürekler sana yans n; 

Vatan a k yla yans n 

Dalgalan ey anl  Bayra m; 

Sen dalgalan, ben co ay m, 

U runa destanlar yazay m!... 

 

Sevgisin, mutluluksun, umutsun; 

A ks n, destans n, bulutsun; 

Sen bensin, benli imsin... 

Sana, can m feda olsun!.... 

Dalgalan ey anl  Bayra m; 

Sen dalgalan, ben co ay m, 

U runa destanlar yazay m!... 

R 

 

BAYRA IM 
YILMAZ ÇEL K 
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te ba l yorum… 

20. do um günümün sabah . As-

l nda saat oldukça geç ama benim 

için sabah yeni olmu . Terasta otu-

ruyorum yine. Ba m a r yor. çimde 

bir tür k rg nl k, bir tür hüzün var. 

Sanki uyanamad m bir kâbusu tek-

rar tekrar ya yorum. Ki iler farkl , 

isimler farkl , yer farkl  ama hikâye 

ayn . Detay n  hat rlamad m bir 

gecenin sabah nda her ey çökkün, 

yorgun ve mutsuz… Ba mda bit-

mek bilmeyen bir a r  var. Gözlerim 

ac yor. Art k kurtulmal y m bu illet-

ten. Sanki her ey otomati e ba la-

m  gibi. Mutsuzum… 

Her ey ne kadar güzel ba lam -

t  oysa. Hiçbir zaman para veya izin 

s k nt m olmad . Beni seven bir aile-

nin biraz çekingen ama özgür ruhlu 

çocu uydum. Tam iki y l önce, on 

sekizinci do um günümde annemle-

rin yazl kta olmas n  f rsat bilerek 

bizim evde parti yapm t m. Okulun 

belki yar s  geldi o gece. Bir anda 

popüler olmu tum. Tan d m, ta-

n mad m kim varsa oradayd . Sa-

y s z hediye ald m ve de erli oldu-

umu hissettim… Ve o gece bana 

sürpriz yapm lard … Sürpriz yap p 

“O” nu da getirmi lerdi partiye. Ya-

n na gidemedi im, ad n  bile sora-

mad m “O” nu…  Kap dan girer-

ken “Merhaba” dedi, sadece gülüm-

sedim. Benim için olabilece in en 

fazlas  buydu zaten. Saat gece bire 

gelirken en yak n arkada m yan ma 

geldi. Sana bir hediyemiz var diye 

diyerek gülümsedi. Gülümsedim. 

Kendimi hiç bu kadar önemli his-

setmemi tim. Bütün bu parti, bütün 

bu ilgi ba m  döndürmü tü. Bod-

rum kattaki odaya indik. Buray  ar-

kada lar m geldi inde veya yüksek 

sesle müzik dinlemek istedi imde 

kullan rd m. Kap y  kapad . Ortam 

lo tu. çeride yukar dakinden fark-

s z, trance’e yak n bir müzik çal yor-

du. Kap dan girer girmez “O” nu 

gördüm, durdum. Arkada m ko-

lumdan tutup beni onun yan na 

oturttu. Yerde s rt m z  koltuklara 

yaslayarak daire biçiminde oturmu -

tuk ve iki k z, üç erkek toplam be  

ki iydik. Arkada m bel çantas  gibi 

bir eyden tütün ve kâ t ç kard . Ve 

naylon bir torbadan ç kard  bir otla 

kar t rarak sard . Ben sigara içmem. 

çemem. Sevmem de. Duman  gözle-

rimi yakar, çok çeksem öksürtür… 

Ama bu ortamda onun yan nda bu-

lunmak, omzuma dokunan omzu-

nun s cakl n  hissetmek için her 

eyi yapabilirdim. Sigara yak ld .  

Elden ele dola maya ba lad . Öksü-

rece imden korkarak ald m ve daha 

önce denediklerimden farkl , bo a-

z m  yakmayan bir duman  solu-

dum. Be  dakika kadar sonra oda 

dumanla kaplanm t . Ba m döndü 

bile diyemem. Rahatlad m , cesa-

retlenip elimi saçlar nda gezdirdi i-

mi, onun bana gülümsedi ini hat r-

l yorum. Gerisi hayal meyal, anlam-

s z gülü ler, anlams z itiraflar, a la-

malar ve keyif hali… Ertesi gün ö -

leden sonra bir arkada m n aya  

ba mda, “O”nun ba  kuca mda, 

elim hala onun saçlar nda, yorgun, 

 

B R BA IMLININ 
ANILARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volkan ULUSAN 
Nefes Terapisti 
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çökkün ama bütün bu rezilli e ra -

men geceyi onun yan nda geçirmi  

olman n mutlulu uyla kalkt m. Ba-

m n hemen d ndaki a r  gözleri-

me bask  yap yordu. Bütün mutlulu-

uma ra men kimseye tahammülüm 

kalmam t . Evlerine gitsinler iste-

dim. Onlarda ayn  hissediyor olma-

l yd lar ki, kimse kalmak istemedi. 

Alelacele bir kahvalt dan sonra her-

kes topland . Kap da gülümse tik, 

yana ma bir öpücük kondurdu, ay-

r ld k. Biraz evi toplad m tekrar yat-

t m. Art k farkl  bir insand m. Popü-

ler, herkesin yapmad  eyleri ya-

pan ve okulun en güzel k z yla “tak -

lan” insan. Randevula masak ta onu 

tekrar görece imi biliyordum. Hem 

art k bizi herkesten farkl  k lan ortak 

bir özelli imiz vard … 

Bu arkada  ortam ndaki bulu -

malar, “tak lmalar” defalarca tekrar-

land . Bu tuhaf ili ki, ne bir “ili ki”ye 

döndü, ne de normal arkada l a. 

Be enen, be enilen, be enilmekten 

ho lanan, be enilmeyi kaybetmemek 

için be enen bireylere dönü tük. 

Zamanla grup içindeki yap  daha da 

karma kla t . Yeni ki iler girdi, ç -

kanlar oldu. Uyu turucunun verdi i 

cesaretle herkes bir eyleri daha ra-

hat ister ve itiraf eder olmu tu. Ve 

bütün bu yap n n içinde ben hem ac  

çekiyor hem de çekti im ac dan ke-

yif al yordum. Bir ahtapotun kollar  

taraf ndan sarmalanm  gibiydim, 

kaçmaya çal yor ama tam ba ard m 

dedi im anda bir eyler beni geri 

çekiyordu. Bo ulma hissi tüm bede-

nimi kaplam t . Birinci y l n sonun-

da bu “tak lma” grubunda, ilk ekip-

ten hiç kimse kalmam t . Ne en ya-

k n arkada lar m  görüyor, ne de 

“O”ndan haber al yordum. Ailem, 

babam n i i nedeniyle ba ka bir eh-

re ta nm , beni daha az görür ol-

mu lard . Tüm bu de i ikliklerin 

için hayat mda kal c  olan tek ey 

uyu turucunun kendisi olmu tu. Ar-

t k gün ndan ziyade geceleri ya-

yor, uyu turucu almad m daki-

kalarda yo un bir çökkünlük, ba  

a r s , yorgunluk duygusu içinde 

oluyordum. Çevremde uyu turucu 

kullananlar n say s  artt kça, tedarik 

etmekte kolayla m t . Birkaç ki iyi 

tan man z yeterliydi. Uyu turucu 

satanlar , hiçbir zaman sevmedim, 

her zaman biraz korktum. Ama al-

mak istiyorsan z buna katlanmak 

zorundayd n z. Ben de öyle yapt m. 

Paray  verdim, mal  ald m. Hepsi 

bu… 
tiraf… 

ki y l sonra yirminci ya  günü-

mün sabah nda uzun süredir bildi-

im ama kendime itiraf etmek iste-

medi im bir gerçe i kabul ettim. Ben 

bir ba ml yd m, hayat m dibe bat-

m  vaziyetteydi ve çok mutsuzdum. 

Kime gidece imi, ne yapmam gerek-

ti ini bilmiyordum. Aileme anlata-

mazd m, çünkü bu onlar için çok 

yanl  bir eydi ve beni böyle bilme-

lerini istemedim. Utand m. Ben ger-

çekten seven belki de tek ki i onlard  

ve onlar  hayal k r kl na u ratmak 

bana a r geldi. Arkada lar ma gi-

demezdim, çünkü onlar arkada m 

bile de ildi, hepsiyle öyle veya böyle 

kötü olmu  veya kopmu tum. Akl -

ma gelen tek isim bir psikolog olan 

kom umuzdu. Gerçi beni çocuklu-

umdan beri tan rd  ve bu durumu-

mu bilmesini istemedim ama akl ma 

gelen, beni yarg lamadan kabul ede-

ce ini bildi im tek isim oydu… Ka-

rars zl klarla dolu, zor bir üç gün ge-

çirdim… 

Kap s n  çald m. Gülümseyerek 

beni içeri buyur etti. Önce uzun bir 

sessizlik oldu. Sonra a z ma geldi i 

ekilde anlatmaya ba lad m… De-

vam n n nas l geli ti ini hat rlam yo-

rum bile. Sadece hiç yorum yapma-

dan, yarg lamadan beni saatlerce 

dinledi ini hat rl yorum… Beni te-

davi almam için yönlendirdi. Te vik 

etti. Hiçbir vaatte bulunmad , söz 

vermedi. Sürecin zor ve yorucu ola-

ca n  anlatt . Hem kendisinden al-

d m destek, hem de ilaç tedavisi 

tam bir y l sürdü. Bu süreç içinde 

kendimi de ersiz buldu umu, sosyal 

izolasyon ya ad m , baz  konular-

da tak nt lar m oldu unu fark ettim 

ve en az uyu turucu kadar beni 

uyu turucuya te vik eden kal pla-

r mla mücadele etmek zorunda kal-

d m. Tüm sosyal çevremi de i tir-

dim. Gerçek arkada lar edinmeye 

çal t m. Düzenli olarak enerjimi 

yükseltecek çal malar yapt m. Nefes 

çal t m. Yoga yapt m. Mutlulu un 

içimde oldu unu fark etmem uzun 

zaman m  ald . Bugün üzerinden y l-

lar geçmi  olmas na ra men, nadiren 

de olsa baz  sabahlar ba mda o bas-

k  veren a r yla uyan yorum ve o 

günler geride kald  için ükrediyo-

rum. 
www.volkanulusan.com 
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Herkesin duygu ve dü üncelerini 
özgürce payla abildi i bir ortamd r 
internet. Bu özgürlük, asl nda top-
lumlarda demokrasinin hakk yla be-
nimsenmesinde etkili olmaktad r. 
Çünkü farkl  görü ler ve her türlü 
alanda derlenmi  bilgiler payla labi-
lir bu ortamda. Böylece ilgi ve bilgi 
alanlar na göre, sonu gelmez bir an-
siklopedi olu ur sanal a lar üzerin-
de. Arad m z, ilgilendi imiz nice 
konular hakk nda hem bilgi sahibi 
ki ilerin payla t  yaz  ve belgeler-
den hem de milyonlarca insan n ilgi-
lendi imiz konu hakk ndaki dü ün-
celerinden yararlanabiliriz.  

Do ru ve yerinde kullan ld nda 
çok etkili bir bilgi kayna  olarak 
kar m za ç kan internet, ne yaz k ki 
bu konuda duyarl  olmayan  insanla-
r n kayna  ve do rulu u belli ol-
mayan her türlü bilgiyi payla ma 
gayreti içine girmesi, internette do -
ru bilgiyi bulman n çok zor hâle 
gelmesine neden olmaktad r. Bir 
yanda ilgilendi i alan ile ilgili onlar-
ca kaynaktan beslenen ve nesnel bir 
tutumla insanlar  bilgilendirmeye 
çal an ki iler bulunuyorken; di er 
yanda sazan misali her türlü söylen-
tiyi do rulu u kan tlanm  bir bilgi 
gibi sunmak isteyen bilgi yoksunlar  
bulunuyor. Bu durum, sanal ortam-
da büyük bir karma a ve eri im so-
runu olu turuyor. 

Sanal ortamda herhangi bir ko-
nuda ara t rma yaparken, do ru a-
rama sözcüklerini kullanmak önem-
lidir. Bazen arad m z eyin ne ol-
du unun güncel medyada ve bilim 

dallar nda nas l adland r ld n  bil-
medi imiz için, bilgisayar n ba nda 
k vran r dururuz. Google bu konuda 
bize kolayl k sa layan yenilikler ya-
p yor olsa da, hâlâ arad m z bilgi 
ve belgeye ula makta s k nt  çekiyo-
ruz. Bunun ki isel yeterli in ötesin-
deki nedeni ise, internetteki bilgi kir-
lili inin hat safhaya ula m  olmas -
d r. 

Facebook 
Sosyal payla m sitesi Facebook 

ile ilgili ara t rma yapan Alman bi-
lim adamlar  Facebook ba ml l -
n n sebebini buldu. Ara t rmalara 
göre Facebook kullan c s n n payla-

mlar n n be enilmesi, beyinde 
mutluluk hormonu salg l yor. Bu da 
kullan c larda ba ml l k yap yor. 

Sosyal payla m siteleri art k 
günlük hayatta önemli bir yer tutu-
yor. Zira 5 internet kullan c s ndan 

4'ü sosyal payla m sitelerini ve 
bloglar  ziyaret ediyor. 

Sosyal payla m siteleri üzerin-
den herkes birçok foto raf ve video 
payla yor. Her gün sosyal medyada 
yakla k olarak 250 milyon foto raf 
yüklemesi yap lmas  da bunun bir 
kan t . 

Alman bilim adamlar  ise mil-
yonlarca payla m n yap ld  Face-
book'la ilgili ilginç bir ara t rma so-
nucuna ula t . 

Ara t rma sonucuna göre Face-
book kullan c s  taraf ndan yap lan 
payla mlar n be enilmesi beyinde 
mutluluk hormonu salg l yor. Bu da 
ba ml l k yap yor. 

Uzmanlar Facebook payla m  
be enilen ki ilerin beyninin t pk  bir 
insan n lezzetli bir yemek yerken 
salg lad  mutluluk hormonu gibi 
bir hormon salg lad n  belirtiyor.  

 

NTERNET - FACEBOOK 

 
 

 
 
 

E T M’de 
REHBERL K’ten 

 
 

Foto raf: Arsen Yalç n 
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Ba ml l k, bir madde ya da dav-
ran  kullanmay  b rakamama veya 
kontrol edememe eklinde tan mla-
nabilmektedir (Egger & Rauterberg, 
1996) Ba ml l k denince akla sadece 
madde ba ml l klar  gelmektedir. 
Ba ml l  sadece maddeye dayan-
mayan davran  ba ml l klar ndan 
da söz edilebilir. Oyun, Kumar, seks, 
bilgisayar, televizyon, al veri , in-
ternet ve son dönemlerde telefon ba-

ml l  bunlara örnek verilebilir. 
Tüm ba ml l klarda davran  kont-
rol edememe ve olumsuz sonuçlar -
na ra men bundan vazgeçememe 
söz konusudur.  

nternet Teknoloji ça  olarak ad-
land raca m z 21. yüzy l n art k 
vazgeçilmezlerinden biri 
olmu tur. Hayat m z n 
her an na giren temel 
amac  hayat m z  kolay-
la t rmak, bilgiye kolay, 
h zl  ve ucuz bir ekilde 
ula mak olan internet, 
a r  kullan m yla bili -
sel, duyu sal, davran -
sal sosyal yönden ya-
ratm  oldu u tahribatla 
art k bir ba l l k ve ba-

ml l k haline gelmi tir. 
Sosyal medya siteleri, 
foto raf payla m sitele-
ri, al veri  siteleri ve 
sanal oyun siteleri ile bu 
ba ml l k art k psiko-
sosyal bir sorun halini 
almaktad r. Son dönem-
lerde yap lan birçok 

ara t rmada a-sosyal ki iliklerin olu-
umunda, sosyal fobinin, obezitenin, 
iddet e ilimli bireylerin ve cinsel 

sapk nl klar n artmas nda, sanal suç-
lar n ortaya ç kmas nda en büyük 
etken olarak internet kar m za ç k-
maktad r.  

nternetin en büyük destekçisi ve 
kullan m alan  olan Sosyal medyada 
ne e, hüzün, öfke, yas, ba kald r  gi-
bi birçok duygumuz yaz , foto raf, 
çe itli görseller ve müzik arac l yla 
somut ifade biçimleri buluyor. Bu 
kadar zengin uyaran yelpazesi su-
nan bu ortam, vakit geçirmek ve ha-
berdar olmak için vazgeçilmez ve 
rakipsiz bir platformdur.  

Amac n n d nda hayat m z n 
vazgeçilmezleri aras na giren inter-
net ve buna ba l  teknoloji kullan -
m n n artmas  ülkemizde internet 
ba ml l  problemi daha ziyade bu 
teknolojiye daha yatk n olan genç-
lerde ve çocuklarda daha fazla gö-
rülmektedir bunun en önemli nedeni 
ergenlerin internet ba ml l  riski 
ebeveynlerine k yasla internetin teh-
likelerine kar  daha savunmas z 
olu lar d r. Art k aileler çocuklar n n 
internet kullan m n n yol açt  so-
runlar nedeniyle bu bozuklu un te-
davisinin aray na girmeye ba la-
m t r. Yataklar n n yan nda gece 
gündüz sürekli aç k hale gelen, ak ll  

telefonlar n artmas yla 
birlikte sürekli yanla-
r nda olan internet ve 
teknoloji kolay ula la-
bilirlili i ile bu ba ml -
l  daha da art rmak-
tad r. nternet ba ml -
l ndan kurtulmakla 
ilgili art k birçok ülke-
de klinikler aç lmakta-
d r.  ABD, Çin, Güney 
Kore, Tayvan internet 
ba ml l n  ulusal bir 
problem olarak tan m-
lam lard r. 

A a daki mini tes-

te verece iniz cevap-

lardan en az 3-4 tane-

sinde Evet var ise; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adnan DEM RC  
PDR Uzman  

 

 

NTERNET BA IMLILI INDAN 
NASIL KURTULAB L R M? 



35 E itimde RehberlikMart Nisan 2015

1. nternet ile ilgili a r  zihinsel 

u ra n z var m ?    

Evet  (   ) Hay r (   ) 

2. nternet’e ba l  kalma süresin-

de art a ihtiyaç duyuyor musunuz?  

Evet  (   ) Hay r (   ) 

3.Her türlü yolu denemenize 

ra men internet ba nda geçirdi iniz 

zaman  azaltamad n z m ?    

Evet  (   ) Hay r (   ) 

4. nternete girmedi iniz zaman-

larda kendinizi huzursuz hissediyor 

musunuz? 

Evet  (   ) Hay r (   ) 

5. nternette geçirilen zamandan 

dolay  (günlük aktiviteleri) program-

lama ile ilgili sorunlar ya yor mu-

sunuz?  

Evet  (   ) Hay r (   ) 

6.A r  internet kullan m  nede-

niyle çevre ile problemler (aile, okul, 

i ,  arkada lar).Ya yor musunuz?  

Evet  (   ) Hay r (   ) 

7. nternete ba l  kalabilmek veya 

ba lanabilmek için dürüst olmayan 

giri imlerde bulunuyor musunuz? 

(yalan söylemek, h rs zl k yapmak).  

Evet  (   ) Hay r (   ) 

8. nternete ba lan ld  süre içe-

risinde duygulan m durumunda de-

i ik oluyor mu? 

 Evet  (   ) Hay r (   ) 

  

(Dowling ve Quirk 2009)  

 

Yap lacak olan bir kaç davran  
de i ikli i internet ve teknolojinin 
ba ml n  azaltacakt r. 

 Sosyal gruplar ve arkada l k 
ili kilerinizi güçlendirin, onlarla do-
la n sohbet edin. 

 Bilgisayar ba nda film izle-
mek yerine sinemada seyretmeyi 
tercih edin 

 Obezite tehlikesine kar n bil-
gisayar ba nda yemek yemeyin, 
at t rmay n 

 Kendinize internet ba nda ge-
çirece iniz zaman için s n rlama 
getirin. Zaman kilidi koyun. 

Geçirilen zaman  kaydedip bir 
dahaki internet ba nda geçirilecek 
zaman  azaltabilirsiniz. 

 nternet için Aile Filtresi kulla-
n n  

 nternet ortam nda sanal al -
veri  yerine ma azalardan al veri  
yapmak için dola n 

 Spor yap n, sanatsal etkinlikle-
re kat l n 

 nternet üzerinde ara t rmak 
yerine kütüphanede ara t rma yak 
tercih edilebilir. 

 Profesyonel yard m almaktan 
çekinmeyin 

Ba ml l klar n ortadan kalkma-
s n n zaman alaca n  unutmay n ve 
sab rl  olun, vazgeçmeyin. Her türlü 
ba ml l ktan kurtulman n çözümü 
kullan m  kesmek de ildir. Ki inin 
ihtiyaçlar na dair fark ndal n  sa -
layarak kullan m düzeyini azaltmak-
t r. E er internet üzerinde geçirilen 
zaman ve bu zaman içerisinde yap -
lanlarla ilgili bir fark ndal k kaza-
n lmas  internet ba ml l ndan kur-
tulmak için ilk ba lang ç olabilir.  Bu 
durumda internetin ve sosyal med-
yan n esiri olmadan, bunlar n i lev-
sel kullan m  sa lanabilir.  

Sa l kl  bir internet kullan m  bi-
li sel ve davran sal bir rahats zl k 
olmaks z n makul bir zaman dilimi 
içerisinde, sa l kl  bir amaç için kul-
lan larak, gerçek hayattaki ileti imle 
internet ileti imini ay rt edilebildi i 
bir kullan md r. 

 

 

Ne e katt n bize. 

Süsledik s n flar . 

Sen geliyorsun diye, 

Heyecanla bekledik seni. 

 

Ne e katt n bize. 

Atatürk’ün arma an s n bize. 

Tam bugün meclis aç ld . 

Egemenlik sa land . 

 

Ne e katt n bize. 

Sonsuz te ekkürler, 

Bize bugünleri gösterenlere. 

Mutlu olun, e lenin çocuklar, 

Bar  içinde, özgürlük içinde. 

NE E KATTIN B ZE  

23 N SAN 

Neslican ÖCAL

S nav Koleji-6/A ö rencisi 
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Sporun, nikotin al -

kanl n n engellenme-

sinde ve içen ki ilerde ni-

kotinin b rak lmas nda 

yard mc  oldu u bilin-

mektedir. Ayr ca, stresli 

ya ant n n kötü etkilerin-

den kurtulman n en iyi 

yollar ndan biri yine spor 

yapmakt r. Sadece orta 

düzeyde bir egzersiz 

yapmak bile sa l n z 

üzerinde olumlu etkiler 

yaratmaktad r. Spor, ger-

çekten de bireylerin s k n-

t lar n  giderir, onlar  canl  

ve zinde hissettirir. Ken-

dilerine olan güvenlerini 

artt r r. Onlara sigaran n veremedi i 

gerçek keyfi ve güzel bir ya ant y  

tatt r r. 

Sporun, gelece imiz olan çocuk-

lar m z n sigara ve benzeri madde 

al kanl klar n  engellemede bu de-

rece etkili oldu unu bilmemize ra -

men maalesef bir çok okulumuzda 

spora gereken önem ve de er veril-

miyor. Fakat umut verici geli meler 

de olmuyor de il. Onuncu Kalk nma 

Plan 'na göre, okullardaki beden e i-

timi ve spor derslerinin daha aktif 

olarak i lenmesi için müfredat de i -

tirilecek. Kalk nma Bakanl nca 

2014-2018 dönemini kapsa-

yan Onuncu Kalk nma Plan  çerçe-

vesinde, Sa l kl  Ya am ve Hareketli-

lik Program  Eylem Plan  yay mlan-

d . Eylem plan na göre, okul sporda 

kulüplerinin kurulmas  te vik edile-

cek. Bunun için okullarda fiziksel 

etkinlik projesinin uygulanmas  için 

gerekli malzemelerin temin edilmesi 

sa lanacak.  Ö retmen ve yöneticile-

rin fiziksel aktivitenin önemi konu-

sunda fark ndal klar  artt r lacak.  

Bu konuyla alakal  olarak sizlere 

oryantiring sporundan bahsetmek 

istiyorum. Oryantiring, ko arak 

hedef bulma sporudur. Hedef-

ler harita üzerinde verilen s -

ralamaya göre bulunmal d r. Hedef-

lerin en k sa sürede bulunmas  gere-

kir. Oryantiring sporu sayesinde ö -

retilen kazan mlarla okul müfreda-

t ndaki baz  temel kazan mlar ara-

s nda ba  kurulabilmektedir. A a -

da, oryantiringle koordinat sistemini 

 

ORYANT R NG SPORU 
VE MATEMAT K 

 

 

 
 

Hüseyin C NGÖZ 
Matematik Uzman  
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8.s n flara ö retmeyi amaçlayan bir 

örnek verilmi tir1: 

 ‘‘Okulun bahçesine eritler ve trafik 
konileri kullanarak bir koordinat sistemi 
olu turulur. Her ö rencinin eline kapal  
ve farkl  renklerde birer zarf verilir ve 
tüm ö rencilerden bu zarflar  ayn  anda 
açmalar  istenir. 

Bu zarf n içerisinde ilk gitmeleri ge-
reken noktan n koordinatlar  yaz l d r. 
Herkes ilk noktas na ula t ktan sonra 
(yanl  noktalara giden ö renciler uya-
r lmaz, bu noktalardan devam ederler) 
bundan sonraki gidecekleri noktalar için 
verilen komutlar tüm ö renciler için ay-
n d r ve sözlü olarak ifade edilir. 

Bu komutlardan bir kaç  a a daki 
gibidir; 

1) Bulundu unuz noktan n orijine 
göre simetri ine gidiniz. 

2) Bulundu unuz noktan n x ekse-
nine göre simetri ine gidiniz. 

3) Bulundu unuz noktan n y ekse-
nine göre simetri ine gidiniz. 

4) Bulundu unuz noktadan 3 birim 
sa a, 2 birim a a ya öteleniniz. 

Bu komutlar verilirken her komut 
için ayr lan süre bellidir ve yerine ula-

1  Hacettepe Üniversitesi 12. Matematik 
Sempozyumu. Hem spor yap p hem de 
oyun oynayarak nas l matematik ö re-
tilir? Zehra Deniz Özal. 

amayan ö renciler bir sonraki komut 
için beklenmez. Çünkü oyunun amac  en 
h zl  biçimde do ru noktaya ula abil-
mektir. Yar  bitti inde ö rencilerin 
do ru noktada olup olmad klar n  kont-
rol edebilmeleri için, yar n ba nda 
kendilerine verilen zarflarla ayn  renkte 
birer zarf daha verilir. Bu zarflar n içeri-
sinde en son olmalar  gereken noktalar n 
koordinatlar  yaz l d r. Zarflar aç l p 
herkesin bulundu u noktaya bak larak 
yar  kazanan ö renciler belirlenir. 
Oyunu kazanan birden fazla ö renci 
olabilir.’’ 

Sonuç olarak, ö renciler 
oryantiring sporu ile ö renmekte 
güçlük çektikleri koordinat sistemini 
hem e lenerek hem de spor yaparak 
ö renmi  olurlar. Bu etkinlik, ö ren-
cilerin bedensel ve zihinsel yetenek-
lerini geli tirmekte, zorluklarla ba  
ederken do ru karar verme yetisini 
geli tirmekte, yanl tan ders al p 
do ruya odaklanmay , konsantras-
yon becerisini, h zl  ve yarat c  dü-
ünme becerisini, ö rencinin mant k-

l  dü ünme ve problemleri ba ms z 
olarak analiz edip çözme yetene ini 
geli tirmek gibi faydalar  vard r. Bir 
sonraki say da görü mek üzere, sa -
l cakla kal n z. 

 

 

 

Gün olur, al r ba m  giderim,  

Denizden yeni ç km  a lar n 

kokusunda.  

 

u ada senin, bu ada benim,  

Yelkovan ku lar n n pe i s ra.  

Dünyalar vard r, dü ünemez-

siniz;  

Çiçekler gürültüyle açar;  

Gürültüyle ç kar duman top-

raktan.  

 

Hele mart lar, hele mart lar,  

Her bir tüylerinde ayr  tela !...  

Gün olur, ba ma kadar mavi;  

Gün olur ba ma kadar güne ;  

Gün olur, deli gibi...   

 

R 
GÜN 

OLUR 
ORHAN VEL  
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Yüksek ö renci motivasyonu, ile-

ri düzeyde ö retmen ve yönetici i -

birli i kültürünün egemen oldu u 

bir okulda, okul yöneticisinin ö ren-

ci ve ö retmenlerle kurdu u iyi ili -

kiler, hem ö retmen hem de ö ren-

cinin performans n  art r yor. 

Bu sebeple her okulun kendi kül-

türü olmal . Okul kültürü de okulun 

temel ki ili ini olu turmal d r. Güçlü 

kültüre sahip okullarda ö renciler, 

ö renmeye daha fazla motive olu-

yor. Ö rencisinin yan nda duran 

okul yönetimi ö renciyi kazan yor. 

Motive olan ö rencinin ba ar s  art -

yor.  

Belki de “ö retmen” kavram na 
eskisinden daha çok anlam yükleme-
liyiz. E itim planlamalar nda yap -
lan h zl  de i imin beraberinde ge-
tirdi i aksakl klar sonucu ortaya ö -
retmen ihtiyac  ç kt . Ö retmen ihti-
yac na ve niteli ine bakarak bu kad-
rolar  doldurmal y z. E  zamanl  ola-
rak, ö retmenlerin 21.yy ö renme 
becerilerine entegrasyonunu sa la-
mal y z.  

Eskiden, ö retmenlik daha sert 

üsluplu, korku kültürüne dayal  bir 

otoriteydi. Pek çok olumlu davran -

lar ile olu turulan sayg nl k, yanl  

bir davran la, ö rencinizin gözünde 

yerle bir olabilirdi. Ö retmenler ö -

renciler üzerindeki yasal gücünü 

do ru yerde ve zaman nda kullan-

may  bilmelidir. Günümüz aile ve 

ö renci profilinde daha fazla anlay -

a ve sayg ya dayal  bir ileti im ol-

du unu gözden kaç rmamak gere-

kir.  

 

OKUL KÜLTÜRÜ VE 

Ö RETMEN N ROLÜ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müge ARDA 
Yap mc  - Sunucu 
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Ö rencilere suçlu veya her an 
suç i leyebilir gözüyle bakarsan z ve 
onlardan kesin itaat isterseniz ergen 
bir birey kar s nda yan lm  olursu-
nuz. 

Ö renci merkezli yeni e itim an-
lay nda, s n f ve okul yönetimi, 
sa duyu, bilgi, sab r ve ho görü is-
teyen bir i . Aktif dinleyen ve sorgu-
layan ki ili e sahip bir ö renci, fikir-
lerini dinleyen, takdir ve te ekkür 
eden, kontrollü cevaplar veren istik-
rarl  bir okul yönetimi ve ö retmen 
kar s nda ba ar l , sosyal, sevecen 
ve hayata do ru haz rlanm  olacak-
t r.  

e ba larken e itimin derslerle 
s n rl  olmad n , öncelikle ö renci-
lerinde bir birey olduklar n n kabul 
edilmesi gerekir. Kendisini birey ola-
rak hisseden ö renci, ö retmenle-
rinden ve okul yönetiminden ald  
olumlu motivasyonla s nav odakl  
e itim sisteminin zorluklar ndan ve 
hayata haz rlanman n, üzerlerinde 
yaratt  a r bask dan daha kolay 
kurtulabilir. 

Unutmayal m ki hayata do ru 
haz rlanan her ö renci, ülkeyi ileri 
ta yacak birey olacakt r. 

Sevgiyle… 

 

 

 

Ne güzeldi o k  bahçesinde  

Güllerin çok derinlerde çal an uykusu  

Sana bir bahar haz rlamak için.  

 

Dallar, filizler, eski masal dilberleri gibi  

Hüzne ve hülyaya gömülmü   

Do mam  çocuklara  

Ninni söylüyorlard  sanki...  

Ana rahmi gibi s cak ve yüklü idi hava  

yi mayalanm  hamur gibi  

Gizli nab zlarla at yordu toprak 

 

R 

 

KI  BAHÇES ’NDEN
AHMET HAMD  TANPINAR 
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Say l  gün çabuk geçiyor...  
Geçen hafta yine stan-

bul’dayd m.  
Yo un bir temponun ard ndan 

kendimi birden yine Brüksel’de bul-
dum.  

Uzun zamand r oturup bir eyler 
yazma ihtiyac  hissediyordum. Na-
sip bugüneymi ...  

 
Son günlerde Fransa’da gerçekle-

en “Charlie Hebdo” olaylar  kar -
s nda üzülmemek elde de il.  
Bir zamanlar din sava lar  yüzünden 
büyük ac lar çekmi  ve sonunda Av-
rupa Birli ini kurmu  olan Avrupa 
devletlerinde bu günlerde neler olu-
yor?  Globalle meyle birlikte “de-
mokrasi” kavram n n daha da ç k-

maza girdi i görülüyor.   
 
*** 
nsan n duygular n , dü üncele-

rini, fikirlerini payla ma ihtiyac  
duymas  kadar do al ne olabilir?  
Ancak onlar n nerede, nas l ve kim-
lerle payla ld  çok önemlidir. Yer, 
zaman, mekân, do ru insan ya da 
insanlar... Sevgi ve sayg  kurallar ... 
Bunlar  ayarlamak görevi de bize, 
beynimize dü üyor. Konu tu u-
muzda ileti im kurmu  oluyoruz 
ama asl nda yapt m z her ey çev-
remizdeki insanlar  etkiliyor.  

Öfkeli bir bak la hafif bir tebes-
süm aras ndaki fark  görmemek 
mümkün müdür?  

*** 

nsanlar samimi olan  fark eder-
ler.  

nsanlar kaliteli olan  da fark 
ederler.  

John Ruskin, “Kalite asla bir te-
sadüf de il, daima ak ll  bir gayretin 
sonucudur” demi .  

Bana göre insanda kalite e itim-
le, çok çal mayla, eldeki imkânlar  
en iyi ekilde kullanmayla,  dü ün-
meyle ve hedefle ilgili bir kavramd r.  

Özellikle de hedef... 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan hoca-

m z n u sözleri akl mdan hiç ç km -
yor: “Hedef piramidinizi iyi belirle-
meye özen gösterin. Konular  önem 
s ras na göre tasnif edin. Hedef pi-
ramidinizin tepesinde mezar ta -
n zda neyin yaz lmas n  istiyorsan z 
o olmal d r. Her i e ba larken birin-
ci özelli iniz bu olmal d r.” 

 
*** 
 
Hedefimizi seçerken kendimizi 

çok iyi tan mam z gerekiyor.  
De erlerimizi, inançlar m z  göz-

den geçirmemiz gerekiyor. 
Mezar ta ndaki yaz lardan ba -

ka, ard nda insanl k ad na pek çok 
eser b rakm  olan, ayr ca eski otur-
du um soka a ve kim bilir daha ni-
ce sokaklara ad n  verdirmeyi ba-
arm  olan Alman filozof Albert 

Schweitzer’in de dedi i gibi: 
“Mutlulu un anahtar  ba ar  de-

ildir, ba ar n n anahtar  mutluluk-

tur.” 

 
HEDEF P RAM D M Z

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birgül KAPAKLIKAYA 
E itimci-Yazar / Belçika 
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Söz mutlulu a gelmi ken, u an 

okumakta oldu um Prof. Dr. Nevzat 

Tarhan’ n “Mutluluk Psikolojisi” adl  

kitab ndan hayat m zda daha az stres 

için u önemli kurallar  payla madan 

edemeyece im: 

1- Ayn  zamanda tek bir i i yap. 
2- Problemi kavra. 
3- Dinlemeyi ö ren. 
4- Soru sormay  ö ren. 
5- Anlaml y  anlams z  ay r. 
6- “Güzel gören güzel dü ünür, 

güzel dü ünen hayat ndan lezzet 
al r“ kural n  unutma. 

7- Esnek ol. Önce kendini sor-
gula! 

8- Hatalar  kabul et. Empatik 
dü ün. 

9- Dur, dü ün, sonra konu . Ba-
sitçe ifade et. 

10-  Sakin ol. Gülümse. 
11-  Zamanlamay  iyi yap. 
12-  Sorunun çözümü varsa, 

üzülmeye de mez. 
13-  Sorunun çözümü yoksa, 

üzülsen de sonuç de i meyece i için 
yine üzülmeye de mez. 

14-  Bu ya ad m bana ne ö ret-
ti? 

15-  “Olmu  eyde hay r vard r.” 
kutsal sözünü unutma. 

16-  Baz  aksilikler güzelliklerin 
habercisidir. 

17-  Amac n  unutma. 
18-  Sorun odakl  de il, çözüm 

odakl  dü ün. 
19-  Sevginin beyninde mutluluk 

hormonu salg latt n  sakin unut-
ma. 

 

 
 
 

lk sevgilinin gülü üne benzer  
Bir Nisan havas  de il mi esen?  
Zincirlere, kelepçelere inat,  
Kanatlar m  açmak zaman d r;  
Allah'a smarlad k kald r mlar.  
 
Giyenler dü ünsün dar elbiseyi,  
Ölçülü sözü, hesapl  ad m   
Ben kurtuldum kafeste ku  olmaktan;  
Saltanat sürer gibi uçuyorum,  
Erik a ac  gelin oldu u gün.  
 
Hayran m bu ehrin bacalar na  
rili ufakl  hep bir a zdan.  

Nas l derinden bu gökyüzüne do ru  
Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz!  
Duman n daim olsun güzel baca!  
 
Yuvas  saçakta kalan k rlang ç,  
Yavrusu dallara emanet serçe,  
Derken camiler üstünde güvercin  
Minareler kat ndan geçiyorum  
Gökyüzü mahallesi stanbul'un  
 
Süt beyaz bir mart y m aç klarda  
Gemilere ben yol gösteriyorum,  
Bu day ve ilaç yüklü gemilere  
Bir kanat vuru ta bulutlarday m;  
Bir süzülü te vatan m dalgalar! 

R 

 

BAHAR SARHO LU U
CAH T SITKI TARANCI 

Foto raf: Arsen Yalç n 
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Bir bireye kendisi için zararl  
olan bir maddeden ya da durumdan 
neden uzakla amad n  ya da  ba-

ml  olup olmad n  sordu umuz-
da s k s k duydu umuz cümle “ S-
TESEM BIRAKIRIM” d r. Oysaki 
tüm ba ml l klar irademize güven-
di imiz ve kontrolünün elimizde 
oldu unu sand m z dönemlerde 
en üst seviyeye ula r. Günümüzde 
milyonlarca dolarl k ara t rmalar 
yap lmas na ra men ba ml l k ile 
ilgili, kesin ara t rma sonuçlar  orta-
ya konmu  de ildir. Genetik faktör-
ler var m ? Sosyo-kültürel farkl l klar 
neden bu kadar önemli?  gibi sorula-
r n cevaplar  henüz netlik kazan-
mam t r. Net olarak bildi imiz tek 
ey ise geçmi  tarihlerden bugüne 

insano lunun mevcut ruh durumu-
nu yükseltmek, daha mükemmel ve 
mutlu hissetmek için ç lg nca çabalar 
gösterdi idir. 

Psikolojik aç dan biliyoruz ki bir 
bireyin ki ili i 13-22 ya lar  aras nda 
yani ergenlikte oturmaktad r, e er 
birey sevgiden, denetlemeden ve 
kontrolden uzak ise kendisiyle ba  
ba a kalacak ve var oldu unu his-
setmek ad na bir tak m gruplara ka-
t lma ihtiyac  duyacakt r.  Elbette 
hayat n n bu döneminde vazgeçmek-
te zorland  davran lar ya da mad-
de ba ml l klar  edinecektir. Bu 
al kanl klar bazen k sa süreli bazen-
se uzun süreli zararlara neden ol-
maktad r. Hatta baz  ba ml l klar 
ölümcül sonuçlarda do urabilmek-
tedir. Bu nedenle ba ml l n yak n 
tarihimizin en büyük sa l k sorunla-
r ndan biri oldu unu kabul etmek ve 
çözüm aramak gerekir.  

Biz rehber ö retmenlerin en s k 

kar la t  ba ml l klar, ilgilendi-

imiz gruptaki bireylerin ergen ol-

mas  nedeniyle arkada , sigara ve 

internet (Cep telefonu, Ipod vb.) 

üzerinde yo unla maktad r. Bu ba-

ml l klar  ele alacak olursak: 

Arkada  Ba ml l  

Arkada  ba ml l , büyüdü ü-

ne inanan bireyin kendi ihtiyaçlar n  

geri plana atarak arkada lar  ile ba-

n  güçlendirmeye çal mas , kendi-

sini çevresine kan tlama iste i ile or-

taya ç kan bir durumdur. Bu dönem-

lerde birey tek ba na yapabilecekle-

rini göstermeye ve özgürlü ünü ko-

ruma çabas  içine girer. Bunun sonu-

cunda da aile bireyleri ile mesafesini 

açmaya ba lar. Ergenlik döneminde 

çok uç noktada olmayan bu ba l l k-

lar ço unlukla psikolojik ve dönem-

seldir. Ancak baz  bireylerde arka-

da lar hayat n merkezine al n r ve 

bireyin kimlik de i iminde olumsuz 

sonuçlar do urabilir. Arkada  ba-

ml l n n ciddi boyutlara ula mas  

halinde bireyin ba ml l klar  farkl  

madde ba ml l klar na do ru yön 

de i tirebilece inden dikkat edilmeli 

ve bu durum fark edildi inde bir 

uzmandan yard m al nmal d r. 
Sigara Ba ml l  

Ülkemizde 15 ya  üstü nüfusun 

%44.6 ’s  sigara içmektedir. Sigara 

ba ml l  sadece psikolojik de il, 

çevresel ve fizyolojik nedenlere ba -

l d r. Sigara içme özellikle nedenleri 

aç s ndan önemli bir psikososyal so-

rundur. Sigara ba ml l  üzerine 

yap lan tüm ara t rmalar n ortaya 

 
STESEM KES N BIRAKIRIM…
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Rehber Ö retmen 
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ç kard  en önemli ve tart mas z 

kabul gören gerçek bu al kanl n 

yakla k %40 oran nda 15- 19 ya la-

r nda ba lam  oldu udur. Ara t r-

malar ayn  zamanda sigaray  dene-

yen 4 bireyden 3 tanesinin sigara ba-

ml s  oldu unu göstermektedir. 

Tüm dünyada ve ülkemizde 15 ya n 

üzerindeki nüfusun yakla k 

%45’inin ciddi boyutlarda sigara ba-

ml s  oldu u varsay m  sorunun 

özellikle gençlik aç s ndan ne denli 

önemli oldu unu da bizlere göster-

mektedir.  

Peki birey kendisine zarar veren 

sigaray  neden ya am n n parças  

hâline getirir? 

Anne-babalar n n ya da aile bü-

yüklerinin sigara içmeleri: 

arkada  etkisi, 

özendirici olmas , 

bir büyüme sembolü olarak gö-

rülmesi, 

bir gruba dahil olma kayg s  vb. 

gibi etmenleri bu nedenler aras nda 

sayabiliriz. 

Yukar da belirtilen nedenlerden 

herhangi biri nedeni ile sigara al -

kanl n  kazanan bir ergenin bu ba-

ml l ktan kurtulmak için ilk önce 

içinde bulundu u bu durumun ön-

lenebilir bir hastal k oldu unu kabul 

etmesi gerekmektedir. Bu hastal  

önlemede en büyük etken ise sigara-

y  b rakma iste i ve iradesidir. Ba-

ml l k yap c  bir maddeden kur-

tulmak her ne kadar güç olsa da im-

kâns z de ildir. Pek çok ba ml n n 

zorland  nikotinin yoksunluk belir-

tileri geçicidir ve yakla k 2-3 hafta 

sonras nda bu yoksunluk hissi mi-

nimum seviyeye dü er. Bu durumu 

kabullenerek b rakmak için çaba 

harcayan ergenlere uzmanlar n 5 

önerisi bulunmaktad r.  

1. Sa l k Bakanl 'na ba l  Siga-

ray  B rakt rma Poliklinikleri ve Sos-

yal Güvenlik Kurumu'ndan destek 

al n 

Bu konuda bilgili bir ki iden des-
tek almak ya da NRT ad  verilen Ni-
kotin Replasman Terapisi ile sigaray  

b rakmaya çal mak b rakma ans n  
dört kat art rmaktad r. 

2. Sigaray  b rakma gerekçeleri-
niz neler? Bir kâ da yaz p buzdola-
b n n üzerine, panonuza ya da s k 
bakt n z bir yere yap t r n. 

Örne in; Kalbim daha çok kan 
pompalayacak, daha az nezle ve grip 
olaca m, daha güzel ve temiz koka-
ca m vb. 

3. Sigara içmedi iniz zamanlar  
hat rlay n. 

Sigara içmemek için ne yap yor-
dunuz? Kendi deneyimlerinizden 
faydalanmaya çal n. 

4. Sat n almad n z sigaralar n 
paras yla ho unuza giden bir eyler 
yap n, ya da kendinize hediyeler 
al n. 

Her gün içti iniz sigaralar n ay-
l k toplam maliyetini hiç hesaplad -
n z m ? Ne kadar tasarruf etti inizi 
görünce a racaks n z. 

5. Sigaray  b rak rsan z bu dört 
maddeyi akl n zda tutmaya çal n. 

Sigara içme eylemini akl n za 
geldikçe erteleyin, bol su için, kendi-
nizi oyalay n ve derin nefes al n. 

nternet Ba ml l   
Ivan Goldberg taraf ndan 1995 

y l nda yerici bir aka ile ortaya ç -

kan varsay msal bir rahats zl kt r. 

Goldberg'in bu esprili tan m n n ta-

n s , ilk olarak DSM-IV taraf ndan 

konulan nedensiz kumar rahats zl -

ndan esinlenmi tir. Her ne kadar 

yerici bir aka olarak ortaya ç km sa 

da baz  ki iler bu olgunun gerçek bir 

duruma kar l k geldi ini savun-

maktad rlar. Çünkü bilimsel ve tek-

nolojik geli melerin gittikçe h zlan-

d  ve teknolojinin ayn  h zla gün-

lük ya am m za girdi i dü ünüldü-

ünde cep telefonlar , bilgisayarlar 

ve internet teknolojilerinin ya am -

m zdaki yeri vazgeçilmez hale gel-

mi tir. Ancak günümüz geli mi  

teknolojilerinden olan bilgisayar ve 

internet kullan m n n ya am m zda 

istenilen bilgiye an nda ula abilme, 

bilgi payla m n  sa layabilme gibi 

getirdi i kolayl klar yan nda baz  

ki iler de bu durum “ba ml l a” 

dönü mü tür. Böylece de ça m z n 

hastal , nternet ve bilgisayar ba-

ml l  ortaya ç km t r. Birçok ki i, 

gerçek dünyada kar l n  bulama-

d  mevcut ruh durumunu yük-

seltmek, daha mükemmel ve mutlu 

hissetmek için sanal dünyadan fay-

dalanmaktad r. Bu nedenle  telefonla 

konu mak, mesaj göndermek,  inter-

net ve bilgisayar da sörf yapmak,  

playstation vb oyun ba ml l , ipod 

gibi zarars z gözüken ancak sosyal 

izolasyona neden olan bu araçlara 

her geçen gün ba lanan birey say s  

artmaktad r.  

Bu nedenle; davran  bilimleri 
alan nda çal anlar internet kullan -
m n n psikolojik etkilerini ara t r-
maktad r. nterneti kullanan ki i ve 
internette geçirilen zaman n artmas  
“ nternette harcanan zaman n olum-
suz sonuçlar  var m ?” sorusunu 
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gündeme getirmektedir. Bu soruya 
kesin bir cevap verememekle birlikte 
baz  durumlar n olumsuz sonuçlar 
yaratt n  göz ard  edemeyiz. Tüm 
bu bilgiler nda dünyada ve ül-
kemizde sosyal hayat  etkilemeye 
ba layan internetin, ba ta çocuklar 
ve gençler olmak üzere nüfusun bü-
yük ço unlu unu etkisi alt na ald  
görülmektedir. Aileler, genç ve ço-
cuklar n n daha iyi yeti mesi ad na 
bilgisayar ve internet  kullan m n  
e itim amaçl  olarak desteklemeli ve 
birey ergenli e girmeden önce inter-
net kullan m n n amaçlar n  onlara 
anlatmal  ve ayn  amaç do rultu-
sunda bu araçlar  kullanmal d r. 

sterseniz bu yaz y  okuduktan 
sonra benim ba ml l klar m var m ? 
Ve gerçekten istesem b rakabilir mi-
yim?  Sorusunu kendinize sorun. 
E er cevab n z ku kusuz b rak r m 
ise hemen denemeye ba lay n. 
Unutmay n ertelenen her gün sadece 
ba ar n n gecikmesi demektir. 

Ba ml l klar n zdan kurtulup 
hayat n merkezinde yer alman z di-
le iyle… 

 

 

 

Ben; 

Benden olgun insan isterim kar mda! 

Benden dürüst, 

En ufak dalgada, 

Arkas n  dönmeyecek kadar olgun. 

Arkam  döndü ümde,  

S rt mdan vurmayacak kadar güvenilir. 

Bir o kadar cesaretli olmal . 

Ya murdan slan p, f rt nadan kaçmamal . 

Aya  ta a tak l nca kayadan korkmamal . 

ine gelince sevip, 

Zoru görünce b rakmamal ! 

  

R 
BEN; BENDEN OLGUN  

NSAN STER M KAR IMDA
CAN YÜCEL 

Foto raf: Arsen Yalç n 
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HABER

S nav kayg s , bir s navdan önce 

ve/veya s nav s ras nda ya anan a -

r  kayg  ve korku durumudur. Endi-

e, iç s k nt s , tedirginlik, ba ar s z-

l k korkusu, çal maya isteksizlik, 

mide bulant s , düzensiz kalp at la-

r , ellerde titreme, terleme, uyku 

al kanl klar nda de i iklik ile dikkat 

ve konsantrasyonda bozulma, ken-

dine güvende azalma s nav kayg s -

n n temel belirtilerdir. S nav ile ilgili 

ya anan bu yo un endi e ve rahats z 

edici fizyolojik uyar mlar nedeniyle 

ki inin verimli olarak çal mas , dü-

üncelerini sa l kl  ve gerçekçi bi-

çimde organize etme becerisi, etkin 

ö renmesi ve bildiklerini aktarabil-

mesi engellenebildi i gibi akademik 

ba ar s n n da dü tü ü gözlemlenir. 

Oysaki, kayg n n belli bir düzeyde 

ya anmas  normaldir, ö renme için 

gerekli olan uyar lmay  sa lamas  

aç s ndan da motive edicidir. Hemen 

herkes bu süreçlerde belli bir miktar 

kayg  duyar. Fakat, baz  ki ilerde bu 

kayg  hali ö renme ve s nav esna-

s nda do ru yan t  bulma becerilerini 

engelleyecek düzeye ula r ve s nav 

ba ar s n n dü mesine neden olur. 

te bu noktada, s nav kayg s n n 

kontrol edilmesiyle birlikte akade-

mik ba ar n n belirgin bir biçimde 

artt  bilinmektedir.   

Biliyoruz ki, kayg n n kontrol 

edilmesi için 2 temel alana ait etkin 

becerilerin kazan lmas  gerekmekte-

dir. Bunlardan birincisi,  dü üncele-

rin ve iç konu malar n gerçekçi ola-

rak düzenlenmesidir. Ki inin, s nava 
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haz rlanma süreci, s navdaki etkinli-

i ve s nav sonuçlar na ili kin ger-

çekçi olmayan olumsuz dü ünceleri 

ve iç konu malar , s nav öncesinde 

ya da s ras nda hissedilen yo un 

kayg n n en önemli sebebini olu -

turmaktad r. "S navda tüm bildiklerimi 

unutaca m"; "S n ftaki herkes benden 

daha zeki ve ak ll "; "Eminim herkes 

benden daha çok çal t "; "Ya ba ar l  

olurum ya da her eyden vazgeçerim"; 

“Ailemi hayal k r kl na u rataca m” 

s kl kla gözlenen olumsuz dü ünce-

lerdir. kinci alan ise, bedensel du-

yumlara ait alg lar n düzenlenmesi-

dir. Bu alanda da ki iler, "Kalbim çok 

h zl  at yor kalp krizi geçirecek gibiyim"; 

"Gözüm karar yor midem bulan yor"; 

"Sanki bir sis bulutu içindeyim"; "Elle-

rim yaz  yazamayacak kadar titriyor"; 

"S navda kontrolümü kaybedece im"; 

"Ya bay l rsam" eklinde dü ünerek 

bedensel duyumlar n  abartmakta ve 

negatif k s r döngü nedeniyle art r-

maktad r. Sonuç olarak, s nav n içe-

ri inden çok kendi dü üncelerine ve 

bedensel duyumlar na odaklanmak-

tad r.   

S nav kayg s n n olu umu ki inin 

dü ünceleriyle ve s nav ile ilgili ak-

l ndan geçirdikleri ile ili kili ise, bu 

durum ile ba a ç kman n ilk basa-

ma n  gerçekçi olmayan dü ünce ve 

inançlar n sorgulanarak farkl  bir 

gözle yeniden de erlendirilmesi ve 

gerçekçi alternatif dü üncelerle de-

i tirilmesi olu turmaktad r. “Olabi-

lecek en kötü ey ne?”; “Bu s navda ba-

ar s z olmam dünyan n sonu de il”; 

“Bunda ba ar s z olmam her zaman ba-

ar s z olaca m anlam na gelmez”; 

“Her eye çal amasam da, önemli bö-

lümlere öncelik vererek çal maya ba la-

yabilirim"; “Ellerim titriyor, bu do al 

çünkü kayg l y m, bu benim s nav per-

formans m  etkilemez”; “Bu durumda 

ço unluk benzer eyleri ya ar” kayg yla 

ba a ç kmak için süreç içerisinde ge-

li tirilebilecek alternatif dü üncelere 

örnek olarak verilebilir. Bu yöntem-

le, özellikle ö rencilerin abartma, 

siyah/beyaz, mükemmelliyetçilik, 

a r  genelleme, sonuca atlama, de-

ersizle tirme, kendini ba kalar  ile 

k yaslama gibi çok da gerçekçi ol-

mayan dü ünce kal plar  de i tiril-

meye çal l r.  

S nav öncesinde ve/veya s ra-

s nda ya anan kayg n n olu umunda 

olumsuz dü üncelere e lik eden fiz-

yolojik uyar mlar (örn; kalp at nda 

h zlanma, titreme, terleme vs.) ile 

ba  etmenin en etkili parças n  ise 

gev eme egzersizleri olu turmaktad r. 

Do ru nefes alma, sistematik kas 

gev emesi, fiziksel egzersizler, kendi 

kendine telkin çe itli gev eme tek-

nikleridir. Ara t rmalar, gev eme 

tekni inin ö renilmesi ile birlikte, 

a r  kayg  sonucunda vücutta olu-

an negatif etkilerin tersine çevrile-

bildi ini göstermektedir. Çünkü ki i 

hem gev emeyi hem de gerginli i 

ayn  anda ya ayamaz. Dolay s yla, 

s nav kayg s n n olumsuz sonuçlar -

n n kontrol edilmesinde, gerginlik ve 

gev eme aras ndaki fark n ö renil-
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mesi çok önemlidir. A a da bu ko-

nuya örnek olu turabilecek basit ve 

kolayl kla uygulanabilecek bir eg-

zersiz verilmektedir.  

 

Örnek: Nefes Egzersizi  

Burada amaç derin, sessiz ve ya-

va  bir diyafram nefesi almakt r. Bu-

nun için diyafram n  

kar n bo lu una do ru hareket 

etmesi ve nefes alma s ras nda gögüs 

kafesinin yerine karn n i mesi 

önemlidir. Bu egzersize ba lamadan 

önce rahat bir konumda sessiz ve 

sakin bir ortamda oturunuz ve ba -

lang çta diyafram nefesi almak için 

prova yap n z. Daha sonra a a da 

s ralanan a amalar  uygulamaya ba -

layabilirsiniz.  

 -Gözlerinizi kapat n z ve ci erle-

rinizi tamamen bo alt n z.  

- çinizden be e kadar say n z ve 

bu süre içinde yava ca burnunuzdan 

derin bir nefes al n z.  

- Ald n z nefesi, ikinci be e ka-

dar sayarak tutunuz.  

-Tekrar içinizden be e kadar sa-

yarken tuttu unuz nefesinizi, a z -

n zdan yava  yava  veriniz.  

Bu egzersiz s ras nda her nefes 

veri inizde size iyi gelen “Rahatla, 

Gev e” gibi bir cümleyi içinizden 

tekrar ediniz. Egzersizi tekrarlarken 

bir kaç nefeste bir normal nefes al p 

vermeye devam edin. Gün içerisinde 

egzersizi ihtiyaç halinde tekrarlaya-

bilirsiniz. Bu tür egzersizlerin etkili 

olmas  için düzenli aral klarla tekrar 

edilmesi gerekmektedir.  

Kolay gelsin. 

 
S nav kayg s  ile ba  etmede 

kullan labilecek di er teknikler ise 
u ekildedir;  

 1- Çal ma ortam  ve al kanl k-

lar n n verimlili i artt racak ekilde 

düzenlenmesi  

 2- Kayg ya de il, "yap lmas  ge-

rekenin ne oldu una ve imdiye" 

odaklan lmas   

 3- Zaman n planlanmas  (örn; 

s navdan önce çal ma program  ya-

p lmas , erteleme davran n n de i -

tirilmesi gibi)  

 4- Kendi kendine olumlu telkin 

metodlar n n kullan lmas   

 5- Ö renmeyi kolayla t ran, bil-

ginin kal c l n  artt rma metodla-

r n n kullan lmas   

 6- A r  mükemmeliyetçili in 

dengelenmesi; eksiklerin ve hatala-

r n olabilece inin kabul edilerek, 

beklentilerin gerçekçi düzeye çekil-

mesi  

7- Test s nav na haz rlanma ve 

yan t seçme stratejilerinin geli tiril-

mesi  

8- Sa l kl  ya am tarz na yönelik 

becerilerin uygulanmas  (düzenli 

uyu, sa l kl  beslenme, dinlenme ve 

çal ma aral klar n n organizasyonu 

gibi.)  

 Son olarak, kayg n z  bast rmaya 

ya da ondan tamamen kurtulmaya 

çal maktansa; onu tan maya, kabul 

etmeye ve kontrol etmeyi ö renmeye 

çal n…  

  
UNUTMAYIN;  
 Az düzeyde kayg :  motivasyonu 

bozar, ba ar y  engeller, nas l olsa ba a-
ramayaca m, ben yetersizim…  

 Orta düzeyde kayg :  çal may  
sa lar, motive eder, ö renme verimini 
artt r r…  

  iddetli kayg :  plan yapmay  en-
geller, 'çal ma' ile geçen süreyi artt rsa 
bile ö renme verimini azalt r…  

 




