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T
atil yaklaşıyor ne yapalım? sorusu her anne-babanın karnele-
rin verildiği ayda birbirlerine sorduğu sorudur. Kalın duvarlarla 
çevrilmiş okullardan sokağa, köye, sahil kasabalarına salınan duy-

guların, davranış ve düşüncelerin etrafı çevrili olmadığından gençler ne 
yapacağını bilemeyebiliyorlar.

Zihnin, düşüncenin sınırları olmalı mı, olmamalı mı? ayrı bir tartışma 
konusu ama bir zihin planının olması gerektiği genel anlamda söylenebilir. 
Evren, toplum boşluk bırakmadığı gibi, duygu, düşünce ve davranışlarda da 
boşluk olmaz. Şimdi ve gelecek zamana dair bir edinim olmadığında beyni-
miz şimdiye ve geleceğe dair duyguları alıp geçmiş zamanın dehlizlerinde 
dolandırıp mutsuzluğun dibine daldırabilir. Hayatın, zamanın kontrolü ira-
demizde değilse, kontrolü kaybedersek teknolojinin kölesi haline gelmek an 
meselesi olur.

Gökyüzü maviliğinin huzur veren derinliğinde ve güneşin bereketli ı-
şınları altında mutluluğu yakalayamıyorsak eğer baktığımız yönü ve yeri 
değiştirmenin zamanının geldiğini anlamamız gerekir. 

***

Eğitimde Rehberlik Dergisi olarak baktığınız yönü değiştirirken sizlere 
küçük de olsa katkı sağlayabilecek bir sayıyı daha hazırlamış bulunuyoruz. 

Peki, bu sayımızda neler var?

İçimizde iyiliğe dair çok güzel duygular var… İçimizde masmavi gökyü-
zünün çevrelediği kitap dünyası var… İçimizde anne, baba ve çocuk var… 
İçimizde sanat var… İçimizde umut var… İçimizde başarmak var… İçimizde 
öğrenci, öğretmen ve veli var… İçimizde özgüven var… 

Her şeyden önemlisi sizlerle buluşmak için içimizde büyük bir coşku 
var… Yeter mi? Yetmez… Yer değiştirmek için aynı zamanda hazır olmak 
gerekir?

Biz hazırız. Sizler hazır mısınız?

Unutulmamalı ki 
güneşe sırtını dönen 
karanlığa bakıyordur…



Eleştirilerek veya anne 
babasının sevgisini 

kaybederek küçük düşme 
olasılığı çocuklarda iki 
tip reaksiyonun ortaya 
çıkmasına yol açabilir: 
“duygusal yalıtım” ve 

“kaçınma”. Bu, çocuğun 
eğitim alanında ve her 

alanda çaba göstermekten 
vazgeçmesi demektir, çünkü 
ona göre çabalamak, küçük 
düşürülmek ve reddedilmek 

anlamına gelir.
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HerAnne babanın özgüveninin 
düzeyi, çocuklarının özgüven 
sorunlarına verdikleri tepkiyi 

büyük ölçüde belirleyen bir faktördür. 
Ebeveyn kendi değerinden ve yetenek-
lerinden kuşkuluysa, çocuklarından 
aşırı isteklerde bulunabilir; onları aşırı 
koruma, bazen de ihmal etme eğilimin-
de olabilir. Bu davranışlar, çocukların 
da özgüven sıkıntılarına sahip olmasıyla 
sonuçlanır. Örneğin, öğretmen çocukları, 
başka profesyonel gruplardaki insanların 
çocuklarından çok daha fazla risk altında-
dır. Çünkü öğretmenlerde, çocuklarından 
yüksek düzeyde eğitim performansı talep 
etme eğilimi vardır. Ayrıca azarlamaya, 
alay etmeye, eleştirmeye ve başarısızlığı 
ayıplayıp kınamaya yatkındırlar. Bütün 
çocuklar anne babalarını memnun et-
mek isterler. Eleştirilerek veya anne 
babasının sevgisini kaybederek küçük 
düşme olasılığı çocuklarda iki tip reak-
siyonun ortaya çıkmasına yol açabilir: 
“duygusal yalıtım” ve “kaçınma”. Bu, 
çocuğun eğitim alanında ve her alanda 
çaba göstermekten vazgeçmesi demek-
tir, çünkü ona göre çabalamak, küçük 
düşürülmek ve reddedilmek anlamına 
gelir. Çocuk, bilinçaltında “çaba olmazsa 
başarısızlık olmaz, başarısızlık olmazsa 
rezil olmazsın” mantığıyla hareket eder. 
Ne kadar zekice bir strateji değil mi! 
Ancak çoğu zaman işin içyüzü gözden 
kaçırılır ve bu çocuklara ‘tembel’, ‘kafası 
işlemez’, ‘aptal’ veya ‘hiçbir işe yaramaz’ 
gibi yaftalar yapıştırılır. Sorun özgüven 
çerçevesinde dikkate alınmazsa, bu ço-
cuklar eğitim konusunda hiçbir gelişme 
şansı elde edemezler.

Özgüveni tehdit altında olan ço-
cukların ikinci tepkisi, “telafi”dir. Bu 
durum, gergin, mükemmeliyetçi, okul 
ödevlerine saatlerce zaman ayıran ya da 
herhangi bir başarısızlık olasılığından 
son derece rahatsız olan çocuklarda a-
çıkça görülür. Bu stratejinin arkasındaki 
bilinçaltı neden de çok dikkat çekicidir: 
Başarısızlık ve hata yapmak anne babay-
la öğretmenin hoşnutsuzluğu anlamına 

geldiği için, çocuk aşırı derecede çalışa-
rak herhangi bir başarısızlık olasılığını 
ortadan kaldırmaya uğraşır durur. Bu 
da onun her çocuğun yaşamında olması 
gereken, oyun, arkadaş, spor ve öğrenme 
zevki gibi bazı şeylerden yoksun kalma-
sına neden olur. Bu çocuk için kimliği 
belirleyen faktör davranışlardır (belirli 
bir eğitimsel davranışa bağlıdır). Okul ya-
şamında eğitimin baskısı artmaya devam 
edeceği için, bu kimlik sorunu çözülme-
dikçe, çocuk kronik olarak gittikçe daha 
güvensiz, daha mükemmeliyetçi, daha 
fazla çalışır bir hale gelecektir.

Bir diğer telafi şekli, palavracı, sal-
dırgan, zorba ve herkesten üstünmüş 
gibi davranan çocuklarda görülür. Çocuk 
pek az çaba gösterir ve eğitim konusunda 
başkalarından gelen baskıya, “İstesem 
yapabilirdim ama niye sizi memnun e-
deyim?” gibi bir tepki verir. Kaçınmayı 
yeğleyen veya aşırı çalışarak telafiye 
sığınan çocukta olduğu gibi, küstahça dav-
ranan çocuk da aslında kendisini bir 
başarısızlık olasılığından korumaktadır. 
Çünkü başarısızlık küçük düşürülmek ve 
reddedilmek demektir.

Pek çok yetişkin de kaçınma ve tela-
fi stratejilerini kullanır. Örneğin, en sık 
görülen fobi, kalabalık karşısında konuş-
ma fobisidir. İnsanların yüzde doksanı 
böyle bir yükümlülük altına girmekten 
kaçınır. Bu kaçınma, diğer insanları et-
kileme konusunda hissettikleri kuşku ve 
güvensizliğin açık bir göstergesidir. Pek 

çok anne baba, yanlış yapmamak ve veya 
başarısızlığa uğramamak için fazla titiz-
lik gösterir, kendinden aşırı beklentilere 
girer. Anne babaların çoğu çocuklarına, 
eğitimde başarı sağlamaları için, konuşa-
rak baskı yapmadıklarını söyler. Bu doğru 
olabilir, ama hareketler her zaman ke-
limelerden baskındır ve anne babanın 
yaşam biçimi çocukları sözlerinden daha 
fazla etkiler. Çocuklar anne babalarının 
her zaman doğruyu yaptığına inanırlar. 
Bu yüzden de ayırım yapmaksızın onla-
rın hareketlerini taklit eder ve onlar gibi 
olurlar. Ergenlik çağını yaşayan çocuklar 
anne babalarının hiçbir şey bilmediğini 
düşünürler, ama küçüklükten gelen ko-
şullandırma bu geçici isyandan çok daha 
güçlü olduğu için, bu düşünceler oldukça 
kısa ömürlüdür. Bazı çocuklar anne ba-
balarının davranışlarına taban tabana 
zıt bir davranış biçimi geliştirirler. Ancak 
bu da aynı derecede aşırı bir tepkidir ve 
mutsuz, sorumlu bir yaşam biçimine yol 
açabilir. Örneğin, akademik performansı 
konusunda anne babasının yaptığı baskı-
ya tepki olarak okulu bırakan bir çocuk, 
kendisine bir yığın yeni sorun yaratmış 
olur.

Çocuğuna eğitimdeki performansı 
konusunda baskı yapan anne ba-
baların farkında olmadan çocuğun 
özgüvenini zedeledikleri ve çocuğun da-
ha fazla incinmemek için kaçınma veya 
telafiye sığınmasına yol açtıkları belir-
lenmiştir. Peki, çocuğunu aşırı derecede 
koruyan, eğitimi için çaba göstermesi ko-
nusunda nerdeyse hiç baskı yapmayan 
anne babanın bu tutumu neye yol açar? 
Aşırı talepler ortaya koyan ebeveyn ço-
cuğunu güvensizliğe ve tedirginliğe iter 
ama aşırı korumacı ebeveyn de çocukta 
aynı zayıflıkların ortaya çıkmasına ne-
den olur. Çocuğu için her şeyi yapan ama 
ondan hiçbir talepte bulunmayan anne 
baba, çocuğun öğrenme ve bağımsız ol-
ma konusundaki muhteşem kapasitesine 
inandığını gösteren hiçbir mesaj ilet-
memiş olur. Koruma çocukları sakatlar, 
onları bağımlı ve çaresiz kılar. Bu çocuk-
lar sevildiklerini hissediyor olabilirler, 
ama kendilerini hiçbir konuda yeterli 
hissetmeyeceklerdir.

ÖZGÜVEN 
ve ÇOCUĞUN ÖĞRENME ZORLUKLARI

Anne babaların çoğu 
çocuklarına, eğitimde başarı 
sağlamaları için, konuşarak 

baskı yapmadıklarını 
söyler. Bu doğru olabilir, 

ama hareketler her zaman 
kelimelerden baskındır ...
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YGS ve LYS 
İÇİN MERAK EDİLEN SORULAR

Ü
niversiteye hazırlanırken hem 
üniversite adayının hem de e-
beveynlerinin kafasında cevap 

bekleyen birçok soru yer almaktadır. 
Hele bazı sorular vardır ki dönemin 
başından sonuna kadar kendini tekrar 
eder. “Sizce bu çalışmayla üniversite-
de istediğim bölüme girebilir miyim?, 
LYS,  YGS’den daha mı önemli?  vb.”   
Sorular sık sık bizlere sorulduğu gibi 

bizim dışımızda aile fertlerine hatta 
ve hatta sınav konusunu açan herke-
se sorulur. Bu nedenle bu yazımda 
üniversite hazırlık sürecinde birçok 
adayın merak ettiği soruları cevap-
lamak ve bu yorucu tempoda onlara 
destek olmak istedim. İşte öğrenci ve 
velilerimizin akademik sınav bilgisi 
ve sınav psikolojisi hakkındaki soru-
larından bazıları…

Nalan KILIÇ
Eğitim Uzmanı
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YGS nedir?

YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversi-
teye geçişte ikinci aşama sınavı LYS’ye girmeye 

barajı aşarak hak kazandırır ve LYS puanının %35 - 
%40’ını oluşturur. YGS ile girilebilecek az sayıda 4 yıllık 
ve 2 yıllık bölümler vardır.     

YGS puanlarına AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim 
Başarı Puanı) eklenmiş midir?

YGS sonuçlarında verilen puanlar, yalnızca sı-
navdaki başarınız baz alınarak verilmiş ham puanlardır. 
YGS, eğitim öğretimin halen devam ettiği bir dönemde 
uygulandığı için, şu anda 12. sınıfta okuyan adayların 
diploma puanları ÖSYM’ye bildirilmiş değildir. Eğitim 
öğretim dönemi bittiğinde her okul mezun olan adayla-
rın diploma puanını ÖSYM’ye bildirecektir. Dolayısıyla 
şu anda YGS’de bildirilen puanlar ham puanlardır.

Meslek liselerinde okuyan ve yalnızca YGS’ye 
girecek adaylar için durum ne olacaktır?

Meslek liseli adaylar için de durum yukarıda 
anlatıldığı gibi olacaktır. Bu adaylar LYS’ ye girmeyecek 
olsa bile temmuz ayını bekleyecekler Mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına 
sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından, ön 
lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecekler-
dir. 

Diploma puanları okullar kapandıktan son-

ra gönderileceği için YGS puanları yeniden 
mi hesaplanacak?

Okulların gönderdiği diploma puanları AOBP’ye dö-
nüştürülecek ve her adayın YGS puanına eklenecektir. 
Böylece YGS puanları da yeniden hesaplanmış olacaktır. 

 
YGS ’den sonra  hangi bölümler tercih edile-

bilecektir?

 Şu an elinizdeki YGS sonuç belgesi ile tercih 
yapılmayacaktır. Çünkü sınav süreci LYS’den sonra tam 
anlamıyla tamamlanmış olacaktır. Üniversite tercihleri 
18 Temmuz Salı günü LYS sonuçlarının açıklanması ile 
ilan edilecek tarihten sonra yapılacaktır.

 
Sayısal alan çıkışlı bir aday, YGS 1 ve YGS 2 
den barajı geçememiş ancak; YGS 3, 4 ve YGS 
5, 6’dan barajı geçmiştir. Bu aday LYS’ ye gi-

rebilecek midir? Girecekse hangi LYS’lere girecektir?

Aday, hangi puan türünden 180 baraj puanını geçmiş 
olursa olsun, istediği LYS’ ye girme hakkına sahip olur. 
Kendi alanından barajı geçememiş bir aday, “LYS’ de 
kendi alanındaki testlere giremez” gibi bir dedikodu, 

sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren kamuoyuna 
yayılmıştır. Oysa sınav sistemi, adayın kendi alanında-
ki başarısını değil YGS testlerindeki başarısını LYS’ ye 
eklemektedir. Aday, hangi YGS puanından 180 geçerse 
geçsin istediği LYS’ ye girebilecektir.

 
YGS’den alınan puanların %40’ı LYS’ye nasıl 
eklenecektir? 

YGS’den alınan puanın %40’ı doğrudan LYS’ ye 
eklenmeyecektir. Örneğin; YGS 1’den 400 puan alan bir 
aday olsun. Bu adayın YGS puanının %40’ı 160 yapar. 
Ancak bu hesaplama yanlıştır. Doğru hesaplama şu 
şekilde yapılacaktır: 400 puan alan bu adayın her test 
düzeyindeki başarısı ayrı ayrı hesaplanacak ve LYS 
puanlarına eklenecektir. Örneğin MF 1 puanının he-
sabı için YGS’de yaptığı Türkçe netlerinden kaç puan 
elde ettiği hesaplanacak ve ortaya çıkan sayının %11’i 
eklenecektir. LYS testlerinde bulunan puan türlerinin 
tamamı bu şekilde hesaplanacaktır. LYS’ deki her puan 
türü için YGS testlerinin katkısı farklıdır. 

 
YGS sonuçlarındaki başarı sırası ve puanlar, 
sınav başarısı ile ilgili ne kadar fikir verir?

Aday yalnızca YGS puan türleri ile tercih 
yapmayı planlıyorsa elindeki sonuçlar ortalama bir 
değerlendirme yapmasına izin verecektir. Çünkü ada-
yın puanına okul diploma puanı henüz eklenmemiştir. 
Yapılabilecek olan yalnızca şu olacaktır: Aday, YGS pua-
nının üzerine tahminen bir AOBP eklemesi yapacak ve 
başarı sırasını da bu oranda yükseltecektir. Ancak yine 
de AOBP eklemesinden sonra doğru bir başarı sırası 
tahmini yapmak zor olacaktır.

  
YGS başarı sırası nasıl yorumlanmalıdır?

YGS puanları ile birlikte verilen başarı sırası, 
yukarıda da sıklıkla belirttiğimiz gibi kendi ba-

şına bir fikir vermeyecektir. Aday, YGS’de 120.451’inci 
olmuş olabilir ancak bu sıralama olduğu gibi LYS so-
nuçlarına aktarılacak değildir. LYS’de sınava katılan 
aday sayısı bile değişirken bu sıralamanın değişmemesi 
mümkün değildir.

 
YGS puan türleri neyi ifade eder?

YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5, YGS–6, şek-
linde 6 farklı türde puan hesaplanır. YGS–1 ve 

YGS–2 sayısal puan türü, YGS–3 ve YGS–4 sözel puan tü-
rü, YGS–5 ve YGS–6 ise eşit ağırlık puan türüdür.

YGS’de tüm soruları yapmak zorunda mı-
yım?

 YGS sınavı 160 sorudan oluşmaktadır. Soru da-
ğılımları; 40 Türkçe, 40 sosyal, 40 matematik, 40 fen dir. 

SINAVA AKADEMİK BAKIŞ
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Sorular tüm orta öğretimde ortak olan 9. sınıf ve öncesi 
bilgileri kapsayan sorulardır. Öğrenci tüm alanlardan 
sorumludur. Ancak hedefine göre soruların puanlara 
katkısını değerlendirip alanlar arasında önem derece-
sine göre karar verebilir.

LYS nedir?

LYS lisans yerleştirme sınavıdır. YGS’de barajı 
geçen tüm öğrenciler LYS’ye katılmaya hak ka-

zanır.

 LYS’de hesaplanan puan türleri neyi ifade eder?

 MF–1, MF–2, MF–3, MF–4 sayısal bölüm öğrencileri için 
gelecek puan türleridir. Her puan türünden farklı alan-
lar tercih edilmektedir. TM–1, TM–2, TM–3 eşit ağırlık 
bölümü öğrencileri için hazırlanmış puan türleridir. 
TS–1, TS–2 sözel bölüm öğrencileri için hazırlanmış pu-

an türleridir. DİL–1, DİL–2, DİL–3 yabancı dil bölümü 
öğrenciler için hazırlanmış puan türleridir.

LYS’lerden hangisine girmeliyim? 

YGS’de barajı geçen her öğrenci istediği LYS’ye 
katılabilir. LYS–1, LYS–2, LYS–3, LYS–4, LYS–5 

olmak üzere 5 farklı sınav vardır. 
LYS–1; Matematik ve Geometri sınavıdır, eşit ağırlık ve 
sayısal bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
LYS–2; Fizik, Kimya, Biyoloji sınavıdır. Sayısal bölüm 
öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
LYS–3; Türkçe, Coğrafya sınavıdır. Eşit ağırlık ve sözel 
alan öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
LYS–4; Tarih, Coğrafya ve Felsefe grubu sınavıdır. Sözel 
bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
LYS-5; Dil sınavıdır. Dil tercihi yapacak adaylar mutlaka 
katılmalıdır. 

 
Düzenli ders çalışma alışkanlığına sahip de-

ğilim, sınava nasıl hazırlanmalıyım?

Üniversite hazırlık aşamasında  birinci adım 
daima proglamlama olmalıdır. Çünkü sınavın kapsamı 
12 yıllık eğitim-öğretim sürecinin içinde yer alan müf-
redatın büyük bir kısmını içine almaktadır.Bu nedenle  
sınav öncesi bir günde hazırlanarak başarı elde edilen 
okul yazılılarından farklıdır.Düzenli çalışmakta zorla-
nıyorsanız danışman öğretmeninizle birlikte günlük, 
haftalık ya da aylık bir çalışma programı düzenlemeli 
aksamalarda bir önceki programdan daha yoğun bir ça-
lışma programı ayarlayarak bu süreci telafi etmelisiniz.
Unutmayın bu sınav bildiklerinizi değil , bildiklerinizi 
kullanma gücünüzü ölçer.

Sınava giren çocukların ebeveynlerinde de 
sınav kaygısı olur mu ?

Üniversiteye hazırlık süreci tüm ailenin yaşam 
şeklinin değişimine sebep olmaktadır. Birçok aile bir yıl 
içerisinde çocuğunun gelecekteki tüm kariyerinin be-
lirleneceğine inanır. Bu nedenledir ki ; sınava hazırlık 
süreci belirli oranda kaygılara neden olmakta ve aile içi 
çatışmaları tetikleyebilmektedir.

Sınav kaygısını aşmak için rahatlama teknik-

lerinden bahsediyorlar.  Bu teknikleri nasıl 
öğrenebiliriz?

İlk adımda kaygının kaynağını bulmak ve ona göre ça-
lışmak gerekebilir. Ancak kısa süreli yaşanan kaygılarda 
nefes teknikleri ile bedensel rahatlama sağlanabilir. Bu 
konuda kitaplar var. Ayrıca,  rahatlama tekniklerine yö-
nelik grup çalışmaları yapılıyor.  Derin nefes almak ve 
olumlu telkinler sınav kaygısı için çok işe yarar. Ancak 

sadece bunlarla sınav kaygısının çözüleceğini söylemek 
yanlış olabilir. Kaygı seviyesi üniversite hazırlık süre-
cinin önüne geçmekteyse bu alanda uzman birinden 
destek almak daha sağlıklı bir çözüm  olacaktır.

Günde kaç saat ders çalışırsam Türkiye sıra-

lamam ilk 10.000’ in içinde olur?

Üniversite hazırlık süreci kalıp bir program 
değil kişiye özel çalışma sistematiğinin olduğu bir prog-
ramdır. Bu nedenle başarıdaki temel etken çalışma 
süresi değil çalışma kalitesidir. Çalışma kalitesi ise ; ça-
lışılacak konunun tespiti, zaman planlaması, konunun 
anlaşılması için soru çözümü ve belirli aralıklarda ya-
pılacak tekrarlarla artırılabilir. İlk 10.000’in içinde yer 
almak için tam net olmamakla birlikte müfredatın en az 
% 80’ ine hakim olmanız gerekmektedir.

Çocuğum evde ders çalışmıyor, uyardığımız-

da ise tepkisi sert oluyor. Bu durumda nasıl 
davranmalıyız?

Üniversite Sınavına hazırlık sürecinde öğrenci ile anne 
babanın birbirlerini yanlış anlama eğilimi artar. Ergen-
lik döneminin en zorlu dönemleri atlatılmış olsa bile 
unutmayın ki çocuğunuz ergenlik dönemini henüz bi-
tirmedi. Ondan tipik yetişkin davranışları sergilemesini 
beklemeyin. Çok uzun bir zamana yayılan üniversiteye 
hazırlık süreci bıkkınlıklara, yorgunluklara ve en önem-
lisi sık sık pes edişlere sebep olabilir. Bu süreçte anne 
baba olarak ders çalışmayı çocuğunuza sürekli vurgu-
layarak değil çabalaması için arkasında olduğunuzu 
hissettirerek  destek olabilirsiniz. Çalışma alışkanlığı 
gerçekten zayıfsa eğitimcilerinin yönlendirmesini iste-
mek daha doğru olacaktır.

SINAVA PSİKOLOJİK BAKIŞ
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Konu tekrar etme alışkanlığım yok sadece 
soru çözerek sınavı kazanabilir miyim?

Birçok üniversite adayının yanılgısı öğrendiği 
konuyu tekrarlamasına gerek olmadığı inancına sahip 
olmasıdır. Oysa ki konu tekrarı konuyu anlamaktan çok 
hatırlama hızını arttırmak için yapılır. Yoğun geçen bu 
hazırlık sürecinde günde 15’er dakikalık ders tekrarla-
rı sınavda okuduğunuzu daha iyi anlamanızı, konuyu 
hızlı hatırlamanızı ve soruları hızlı cevaplamanızı sağ-
layacaktır. Elbette ki sadece soru çözerek üniversiteyi 
kazanabilirsiniz. Ancak hayaliniz üniversiteyi değil is-
tediğiniz üniversiteyi kazanmak olmalıdır. Bunu sakın 
unutmayın.

YGS’ deki sıralamam 600.000 LYS’de bunu 
100.000’e  çekmem imkansız mı?

YGS, birinci basamak sınavıdır. Bu nedenle 
sınava katılan aday sayısı LYS’de alanına göre sınava 
katılacak öğrenci sayısının nerdeyse 3 katıdır. Ayrıca 
1. basamak YGS’de  yer alan sorular ağırlıklı olarak 
yorumlama basamağında iken 2.aşama LYS’de sorular 
ağırlıklı olarak bilgi basamağındadır. Bu da öğrencile-
rin öğrenme şekillerinin de sıralamada etkisi olduğunu 
göstermektedir. Bu açıklamalarda da görüldüğü gibi 
600.000 sıralamasına sahip bir aday düzenli bir çalışma 
ile sıralamasını çok daha yukarılara çekebilir.

Bir EA öğrencisi olarak LYS’ ye hazırlanırken 
sadece edebiyat çalışmam yeterli olur mu?

LYS puanlarının hesaplanabilmesi için en az 2 sı-
nava girmeniz gerekiyor. Bir EA öğrencisi olarak edebiyat 
ve matematik sınavlarına katılmak zorundasınız. Farklı ta-
rihlerde yapılan bu iki sınav için ayrı ayrı planlama yapmak 
puanınızı yükseltecektir. Örneğin; matematik testinden YGS 
düzeyinde birkaç konuyu programa dahil etmek ve 2 soru-
yu çözmek  puansal anlamda en az 10 puan etki edecektir. 
Her puanın yaklaşık 1000 adayı geride bıraktığı düşünülürse 
edebiyatın yanında matematik de çalışmak doğru bir yol o-
lacaktır.

Kafamdaki mesleğe uygun puan alamadığım-

da nasıl bir yol izlemeliyim?

 Meslek seçimi yaparken ; ilgi, yetenek ve akademik 
başarıya dikkat edilmelidir. Eğer yeteneğiniz ve  akademik 
başarınızı dikkate alarak bir meslek seçimi yapmamış iseniz 
meslek tercihinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Ancak 
mesleğinizi belirtilen kriterlere uygun olarak seçmenize rağ-
men sınavda yaşadığınız bir talihsizlik yüzünden istenilen 
puanı alamadıysanız kendinize bir şans daha verebilirsiniz. 
Unutmayın seçeceğiniz meslek bundan sonraki yıllarınızın 
nasıl geçeceğinin habercisi olacaktır.

Ailemle meslek konusunda anlaşamıyoruz. 
Tercih yaparken nasıl bir yol izlemeliyim?

Meslek seçimi kişinin tüm hayatını etkileyen en 
önemli kararlardan biridir. Bu nedenle anne babanızla 
hayallerin merkeze alındığı bir tercih yapmamalısınız. 
Karşılıklı olarak tercih döneminde yetenek, ilgi ve akade-
mik başarının merkeze alındığı konuşmalar yapmalı ve 
bu kararı son güne bırakmamalısınız. Meslek seçimini bu 
döneme bırakmak yanlış kararlar vermenize sebep olabilir.

Unutmayın seçeceğiniz meslek bundan 
sonraki yıllarınızın nasıl geçeceğinin habercisi 

olacaktır.““
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H
enüz 10 yaşındaydım. Bir 
doktor muayenehanesinin 
önünden geçerken, 15-

20 kişinin muayene olmak için 
beklediğini gördüm. O anda, 
insanların sağlığına kavuşması 
için çalışmanın ne kadar önemli 
ve kutsal bir şey olduğunu 
anlayıp doktor olmaya karar 
verdim. Ama bundan hiç kimseye 
bahsetmedim. Üniversiteye giriş 
sınavından birkaç gün önce 
aileme söylediğimde bu tercihimi 
sevinçle karşıladılar. Sınavdaki 
başarımla, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 
kazanmıştım ve ailemin haklı 
bir gurur kaynağı olmuştum. 
Benim için de uzun bir yolculuk 
başlamıştı.

Op. Dr. İbrahim Halil KARAKAN
Genel Cerrahi Uzmanı

Medical Park Tarsus Hastanesi 
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BÜYÜK ŞEHİRDE OKUMAK 

Tıp eğitimi almak gerçekten özveri 
ve emek isteyen bir şey. Çok büyük 
bir sabır gerekli. Sizi bu çabanızdan 
alıkoyacak birçok engel önünüze çı-
kacaktır, ancak hekimlik mesleğinin 
kutsallığı ve ileride insanları iyileş-
tirme duygusu bütün bu zorlukların 
önüne geçiyor. Önünüze koyduğunuz 
hedefi her türlü zorluğa rağmen ra-
hatlıkla geçiyorsunuz.

İstanbul’da tıp fakültesi okumak 
gerçekten insanın büyük bir vaktini 
alıyor. Ancak zamanı çok iyi kullanır-
sanız öğrencilik sorumluluklarının 
yanı sıra sosyal hayatınızdan da hiçbir 
şekilde geri kalmıyorsunuz. İstanbul 
gibi bir yerde okuyup da tiyatro, si-
nema, konser ve spor faaliyetleri ile 
ilgilenmemek İstanbul’da boş vakit ge-
çirmektir. Bu nedenle arkadaşlarımla 
tüm eğitim hayatımız boyunca sinema-
ya, tiyatroya, konserlere bol bol gittik. 
Okulun voleybol takımında oynuyor-
dum, sık sık turnuvalara katılıyorduk. 
Ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tari-
hinde ilk defa bir okul adına paraşüt 
takımı kurmuştuk. Okulumuz adına 
milli paraşüt yarışmalarına katılıyor-
duk. Bütün bu faaliyetleri yaparken 
öğrenci olduğumuzu hiçbir zaman 
unutmadık, derslerimize düzenli bir 
şekilde çalıştık.

CERRAH OLMAYA NASIL KARAR 
VERDİM?

Tıp fakültesinde okurken bütün 
bölümlerde staj yapıyorduk. Hep-
sinde ayrı ayrı şeyler öğreniyorduk. 
Hepside ileride bize lazım olacak, kul-
lanacağımız bilgilerdi. Genel cerrahi 
stajı yaparken, trafik kazası geçirmiş, 
birçok iç organ yaralanması ile gelen 
ve ölmek üzere olan birkaç hastanın 

ameliyat sonrası iyileştiğini görünce, 
ileride genel cerrahi branşını seçmeye 
karar verdim. Ayrıca birçok kanser 
hastasının burada ameliyata alınıp,  
sağlıklarına kavuştuklarını görmek 
bu kararımı daha da pekiştirdi. Tabii 
bu kararı verirken, ne kadar çok çalış-
mam gerektiğini,  beni bekleyen uzun 
çalışma gecelerinin olduğunu da çok 
iyi görebiliyordum.

İLK GÖREV YERİ: AMELİYATHANESİZ 
HASTANE

Tıp fakültesinden pratisyen hekim 
olarak diploma alır almaz, Çankı-
rı’nın Küçükhacıbey köyüne mecburi 
hizmet yapmaya gittim. İstanbul gibi 
bir yerden böyle bir köye hizmet için 
gelmek bende çok değişik duygular 
uyandırdı. Sağlık ocağında çalışmak, 
orada köyden gelen hastaları iyileş-
tirmek meslek hayatımın başlarında 
beni çok heyecanlandırmıştı. Ancak 
meslekte ilerlemek gerekiyordu. Bu-
nun için uzmanlık sınavına çalışarak 
genel cerrahi bölümünü kazandım, 
tekrar İstanbul’a döndüm. İstanbul 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde ihtisasımı yaptım.  Yoğun 
bir asistanlık sürecinden sonra Genel 
Cerrahi Uzmanı olarak tekrar mecbu-
ri hizmete gittim. 

Bu kez Van’ın çaldıran ilçesinde yeni 
açılan bir hastaneye tayinim çıkmıştı. 
Oraya gittiğimde hastanede henüz 
ameliyathane olmadığını gördüm. 
Bu beni çok şaşırtmıştı. Hastanede 
cerrah var ama ameliyathane yoktu. 
Önümde iki seçenek vardı, bunlar-
dan biri ameliyathane olmadığı için 
başka bir hastaneye tayin istemek, 
diğer seçenek ise orada bir ameliyat-
hane kurmak. Birinci seçenek işin en 
kolayı idi, ama ben ikincisini seçtim. 
Orada ameliyathaneyi kurmaya ve a-
meliyatlarımı yapmaya karar verdim. 
Yaklaşık 6 aylık bir süreç içerisinde 
ameliyathaneyi tamamladık. Bütün 
malzemelerini aldık, artık ameliyat 
yapılabilecek bir ameliyathanemiz 
olmuştu. Ama bir şey eksikti: Ortada 
benim dışımda ameliyathanede çalı-
şacak hiç kimse yoktu. Fakat bu kadar 
emek boşa gidemezdi, yeni hemşire-
lerimden 3 tanesini benimle birlikte 
Muradiye Devlet Hastanesi’ne götü-
rerek ameliyathane hemşiresi olarak 
yetiştirdim. İl Sağlık Müdürü de Erciş 
ve Muradiye Devlet Hastanelerinden 
geçici görevlendirme ile hastanemize 
anestezi teknisyeni gönderdi. Hiçbir 
eksiğimiz kalmamıştı. Artık ameliyat 
yapabilecektik. Bu duygu bile bizi 
öyle bir heyecanlandırmıştı ki o gün 
sabaha kadar uyuyamamıştım. Hasta-

CERRAH OLMAK:
UZUN AMA GÜZEL BİR YOL

Van’ın çaldıran ilçesinde yeni 
açılan bir hastaneye tayinim çıkmıştı. 

Oraya gittiğimde hastanede henüz 
ameliyathane olmadığını gördüm. Bu 

beni çok şaşırtmıştı. Hastanede cerrah 
var ama ameliyathane yoktu. 

“
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nemizde çalışan bir personelimizin 
kasık fıtığı vardı. Onu ameliyat ede-
cektik. Ertesi gün büyük an gelmişti, 
hastanedeki ilk ameliyatı yapacak-
tık. Bu anda hiç unutamadığım bir 
destek de gelmişti. Muradiye Dev-
let Hastanesi’nde çalışan anestezi 
doktoru arkadaşım sevgili Dr. Ay-
şegül Özer Özok beni arayarak ilk 
ameliyatımda görev alarak bana 
destek olmak istediğini söyledi. Çok 
duygulanmıştım.  Kendimi daha da 
güvende hissettim. Sağlık persone-
linin dayanışması ve ekip ruhunun 
çok güzel bir örneğini yaşıyorduk. 
Sonunda ilk ameliyatımızı yaptık. 
Bu bizim için inanılmaz bir başarı idi. 
Ameliyat sonrasında dönemin Van Va-
lisi ve İl Sağlık Müdürü arayarak beni 
ve ekibimi tebrik ettiler. Çok gurur-
lanmıştık. O heyecan ve istek, bütün 
ameliyatlarımızı hastanemizde büyük 
bir keyifle yapmamıza neden oldu. O-
radan tayin olup ayrıldığımda benim 
yetiştirdiğim hemşirelerimin bana ait 
olan bazı eşyaları bir anı olarak sakla-
dıklarını öğrendiğimde gözyaşlarımı 
tutamamıştım.

YAŞATMANIN SEVİNCİ BAŞKA

Doktorluk mesleği, çok kutsal bir 
meslek. İnsanları iyileştirmek, sağ-
lıklarına kavuşturmak, bizde müthiş 
güzel duygular uyandırdığı gibi, bir 
hastamızı kaybettiğimizde onların 
acısını paylaşmak, onlarla birlikte 
üzülmemiz, onların acılarını paylaş-
mamız mesleğimizin ne kadar yüce 
bir meslek olduğunu göstermektedir. 
Mutlu anlarımız o kadar çok oluyor ki 
biz evimize gittiğimizde bile bu mut-

luluk etrafımıza yansıyor. Benim bir 
oğlum, bir de kızım var. Oğlum ben-
den etkilendiği için o da doktor, hatta 
branş olarak genel cerrahi uzmanı 
olmak istediğini söylüyor.

Mesleğimizde unutamadığımız 
o kadar çok anı var ki, bunlar anlat-
makla bitmez. Hatta bazen bizim bile 
inanmakta güçlük çektiğimiz şeyler 
olabiliyor. Bunlardan birinin kahra-
manı, bel ağrısı ve yürüme güçlüğü 
çeken 50 yaşındaki bir kadın hasta-
mızdı. Yapmış olduğum muayene ve 
tahliller sonucunda meme kanseri 
olduğunu, bunun da tüm vücuduna 
yayıldığını (metastaz), iç organlarına 
ve neredeyse vücudundaki bütün ke-
miklere yayılmış olduğunu gördüm. 
Bu hastaların genelde uzun süre yaşa-
ması zordur. Geç kaldığı için ameliyat 
öncesi onkoloji tedavisine gönderdim. 
2 yıllık onkoloji tedavisi sonrasında 
vücudundaki bütün metastazların  
gerileyip ameliyat için benim yanıma 
tekrar geldiğinde, benim o hastam i-

çin sevincim hiç bir şeyle anlatılamaz. 
Çünkü o hastanın yaşamış olduğu-
na bile inanmak zordu. Ameliyatını 
başarılı bir şekilde yaptım. Kanseri 
tamamen yenmiş bir hasta olarak bu-
radan ayrıldığında bizim yaşadığımız 
mesleki mutluluğu herhalde hiçbir 
meslekte bulamayız diye düşünmüş-
tüm. Bu tür vakaları bizler yaşadıkça 
‘Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mes-
leği seçerdim’ cümlesini tekrar tekrar 
söylediğim olmuştur.

KARARLI OLMAK

Küçük yaşlarda her çocuğun 
kafasında büyüdüğümde şu mes-
leği seçeceğim diye bir düşünce 
vardır. Öğretmen olup çocukları 
yetiştirmek, hakim, savcı, avukat o-
lup adaletin sağlanmasında görev 
almak, mühendis olup büyük projele-
re imza atmak, bilim adamı olup yeni 
keşifler yapmak isteyenler olacaktır. 
Hepsinin de birer kutsal meslek ol-
duğu asla reddedilemez. Hepsinde 
de çok çalışmak ve zamanı iyi kul-
lanmak çok önemlidir. Doktorluk 
mesleğini seçecek olan gençlerimizde 
olacaktır. Bunun içinde çok çalışmala-
rı gerektiğini, ileride onları bekleyen 
uykusuz gecelerin olacağını, ama bu-
nun karşılığını fazlasıyla alacaklarını 
hatırlatmak isterim. Uzun ve keyifli 
bir yola girerken sonucunda pişman 
olmayacağınızı, şimdiden görür gibi-
yim. Bu yolda ilerlerken zamanı da 
çok güzel kullanmayı öğreneceksiniz. 
Sorumluluklarınızı yerine getirirken 
de sosyal hayatınızı en güzel şekilde 
yaşayacağınızı unutmayınız. Yeter ki 
kararlı ve istekli olun.

‘Tekrar dünyaya 
gelsem yine aynı 

mesleği seçerdim’ 
cümlesini tekrar tekrar 
söylediğim olmuştur.

Üü T
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Günümüz şartlarında 
yapılan araştırmalar, 

çocukların eve 
gelmelerinden yatana kadar 

geçen sürenin ortalama 5 
saat olduğunu gösteriyor. 

Uzun diyemeyeceğimiz bu 
zaman diliminde çocukların 

şunları yapması gerekiyor: 
Üstünü değişmek, banyo 

yapmak, yemek yemek, ders 
çalışmak, oyun oynamak, 
dinlenmek, ailesiyle vakit 

geçirmek… Yani; bir çocuk 
zamanını doğru kullanmayı 
iyi öğrenmezse, bu 5 saatin 
verimsiz geçeceği aşikar…

E
ğitim çağındaki çocuklar için 
boş zaman kavramı, genel 
omarak ‘okuldan ve ders ça-

lışmaktan geri kalan’ zamanı ifade 
eder. Uzun yaz ve sömestr tatilleri 
de bunun içindedir. Bu zamanı nasıl 
değerlendirdiklerini sorduğunuzda 
çocuklar genellikle “Bilgisayarla o-
yun oynuyorum”, “Arkadaşlarımla 
maç yapıyorum” ya da “Televizyon 
izliyorum” şeklinde yanıt verirler. 
Bazen “Kitap okuyorum” dedikleri 
de olur ancak bunun doğruluğu bi-
raz şüphelidir. Çünkü çocuklar kitap 
okumanın güzel ve faydalı bir şey 
olduğunu bilir ancak günümüz ko-
şullarında teknolojik cihazlara vakit 
ayırmak daha cazip geldiğinden, ken-
dilerine sorulduğunda utana sıkıla 
“Kitap okuyorum” derler. Elbette ger-
çekten kitap okuyan çocuklarımızın 

sayısı da az değildir ancak istediğimiz 
düzeyin altındadır. 

Ailelerin ve öğretmenlerin en bü-
yük yakınması ise boş vakitlerde ders 
çalışma konusuna yeterince vakit ay-
rılmamasıdır. Ancak bu konuda biraz 
insaflı olmakta fayda var. Özellikle o-
kula tüm gün giden ve evleriyle okul 
arasında uzun süre yolculuk yap-
mak zorunda kalan çocukları, boş 
vakitlerinde tekrar ders çalışmaya 
zorlamak, onlara biraz fazla yüklen-
mek anlamına geliyor. 

Boş Zamanları Kısıtlı

Günümüz şartlarında yapılan 
araştırmalar, çocukların eve gelme-
lerinden yatana kadar geçen sürenin 
ortalama 5 saat olduğunu gösteriyor. 
Uzun diyemeyeceğimiz bu zaman 

‘BOŞ ZAMAN’LARIN 
 İÇİNİ DOLDURABİLİRSİNİZ
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diliminde çocukların şunları yap-
ması gerekiyor: Üstünü değişmek, 
banyo yapmak, yemek yemek, ders 
çalışmak, oyun oynamak, dinlenmek, 
ailesiyle vakit geçirmek… Yani; bir 
çocuk zamanını doğru kullanmayı 
iyi öğrenmezse, bu 5 saatin verimsiz 
geçeceği aşikar…

Peki çocukları, boş zamanlarını iyi 
değerlendirme konusunda nasıl yön-
lendirebiliriz? Başlıklar halinde bu 
konuya şöyle bakabiliriz:

Ders Çalışmak:

Boş zaman konusunda ailelerin 
en çok yakındıkları ve çocuklarıyla 
gerilim yaşadıkların konuların ba-
şında ders çalışma zamanı gelir. 
Bu tartışmanın temelinde ailelerin 
çocuklarından daha fazla dersler 
konusunda endişelenerek, çocuklara 
bu kendilerinin sorumluluğuymuş 
duygusunu vermeleri vardır. Aile bu 
sorumluluğu alınca, çocuk ders yap-
mayı sadece onları memnun etmek 
için yapması gereken bir olay gibi dü-

şünmektedir. Oysa aile denetleyici ve 
yardım edici olup, en baştan sorum-
luluğu çocuğa verirse, yapılmadığı 
zamanlarda okulda ödenecek bedeli 
ödemesine ve öğrenmesine olanak 
sağlarsa sorunu olmayan çocuklar-
la çatışma azalacaktır. Belirlenmiş 
ders saatleri, bu saatler içinde başka 
aktivitelerin sınırlanması, bu konu-
da kararlı olmak çocuğun sorumlu 
ve planlı olmasında bir adımdır. Bu 
düzenlemeleri yaparken çocuğun 
saatlerce ders başından kalkma-
masını istemek, pek akıllıca olmaz. 
Verimli de olmayacak bu durumu en-
gellemenin en iyi yolu, ders çalışma 
sürelerini bölmektir. Bunu yaparken 
zamanlamaları ve molaları seçecek 
ve denetleyecek kişinin ebeveyn ol-
duğu unutulmamalıdır.

 Bilgisayar ve Playstation:

Doğru kullanıldığında, bilgisayar 
çocuğun gelişimi için önemli olan 
bir buluştur. Ancak gün içinde ne 
süreyle kullanılacağı ve ne amaçla 

kullanılacağı; ebeveynler tarafından 
belirlenmeli ve denetlenmelidir. 
Uzun süre bilgisayar başında otur-
mak; vücut iskeleti ve göz sağlığını 
bozmak gibi fiziksel zararların yanı 
sıra çocuğu bir anlamda yaşamdan 
koparmaktadır. Sanal dünya için-
de ailesiyle, arkadaşlarıyla ilişki 
kuramayan çocuk, dünyayı da sanal 
ortamdan tanımaktadır. Arkadaş-
larıyla oyun oynamak ve yüz yüze 
konuşmak yerine chat yapmayı öğre-
nen çocuğun sosyal yaşamı öğrenmesi 
zordur. Ayrıca aile de çocuğunu ta-
nıyacak, ilişki kuracak ve anlayacak 
zamanı yaratamamaktadır. Daha 
sonra oluşan sorunları öğrenmesi de 
zorlaşmaktadır. İnternet kullanımı 
sırasında girebileceği yaşına uygun 
olmayan siteler ayrı bir sorundur. 
Yaşı uygun olmadan göreceği fo-
toğraflar, okuyacağı bilgiler büyük 
sorunlara yol açabilir. Özellikle porno 
siteleri nedeniyle, çocuğun internet 

Uzun süre bilgisayar 
başında oturmak; vücut 
iskeleti ve göz sağlığını 

bozmak gibi fiziksel 
zararların yanı sıra çocuğu 

bir anlamda yaşamdan 
koparmaktadır.

Boş zaman konusunda ailelerin en çok yakındıkları ve 
çocuklarıyla gerilim yaşadıkların konuların başında ders 
çalışma zamanı gelir. Bu tartışmanın temelinde ailelerin 
çocuklarından daha fazla dersler konusunda endişelenerek, 
çocuklara bu kendilerinin sorumluluğuymuş duygusunu 
vermeleri vardır. Aile bu sorumluluğu alınca, çocuk ders 
yapmayı sadece onları memnun etmek için yapması gereken 
bir olay gibi düşünmektedir. 

“

“
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kullanımı mutlaka denetlenmelidir. 
Çocukların oyun oynamak için son 
zamanlarda en çok playstation’u 
tercih ediyor. Hatta iki arkadaş bir 
araya geldiğinde bile, hiç konuşma-
dan, birbirlerine bakmadan saatlerce 
ekranda birbirlerini öldürmeye, a-
rabalarını çarpıştırmaya çalışmakta, 
bunun adına da “oyun oynuyoruz” 
demeye başladılar. Özellikle erkek 
çocukların babalarıyla paylaştıkları 
zaman da ‘playstation’la geçiyor. O-
yunların içeriklerinin zararlarının 
yanı sıra çocukların gelişimleri için 
gerekli aktivitelerden uzaklaşmasına 
neden olmaktadır.

Televizyon:

Yapılan araştırmalar, televizyo-
nun çocukları nasıl etkilediğini artık 
çok net olarak ortaya koyuyor. Doğru 
yayınları, belirli sürelerde izlemek 
çocuk için faydalı olabilmektedir. An-
cak, gün içinde bir saati geçmeyecek 
şekilde TV seyretmesini sağlamak 
yeterli olacaktır. Unutulmaması ge-
reken, kumandanın sizde olduğudur. 
İçeriğini bildiğiniz, uygun olduğunu 
düşündüğünüz programı seçmek an-
ne ve babanın görevidir. TV kanalları 
elbette kendini denetlemeli, devlet de 
yayınları kontrol etmelidir ama çocu-
ğunuzu da siz denetlemelisiniz.

Spor Ve Sanat Etkinlikleri: 

Uygun zamanlarda çocukları spor 
ve sanat etkinliklerine yöneltmek, 
onların gelişimleri için gereklidir. 
Özellikle grup halinde yapılan bas-
ketbol, voleybol ve futbol gibi spor 
etkinlikleri aynı zamanda paylaş-
mayı da öğretir. Bu tür etkinlikler 
düzenli yapıldığında ders çalışma-
yı engellemez, aksine yararlı olur. 
Benzer şekilde drama, tiyatro, bir 
müzik aleti çalmak, bale gibi yete-
neğine göre seçilecek etkinlikler 
önemlidir. Unutulmaması gereken, 
kendi özlemlerimizi gerçekleştirmek 
için çocukları zorlamanın, aynı an-
da birçoğunu bir arada yapmalarını 
istemenin ve onlardan tüm bu faali-
yetler başarılı olmalarını beklemenin 
ters etki yapacağıdır.

Koleksiyon Yapmak:

Çocuklar için günümüzde çok ilgi 
çekici gelmese de pul, para, kartpos-
tal gibi alanlarda koleksiyon yapmak 
onlar için yararlı olabilecektir. Çün-
kü koleksiyon yapmak, çocuğu belli 
bir amaç için düzenli olarak çalışma 
duygusu verir. Örneğin pul biriktiren 
bir çocuk, mektup zarflarından pul 
kesmeyi, postaneden pul almayı belli 
bir amaç için yapmaktadır. Koleksi-
yon tercihinde, çocuğun kolaylıkla 
ulaşabileceği, kolayca saklayabilece-
ği ve ekonomik olarak ailenin bütçe 
ayırabileceği nesnelere yönelmesi 
daha doğru olacaktır. Örneğin antika 
koleksiyonu yapmak, bir çocuk için 
mantıklı bir tercih değildir.

Ev İşlerine Yardım Etmek:

Çocuklara, onları yormayacak, gü-
venliklerini tehlikeye düşürmeyecek 

ve çok fazla zamanını almayacak ev 
işleri yaptırmam faydalı olabilmek-
tedir. Örneğin çiçekleri sulamak, 
kendine zarar vermeden yemek 
yaparken anneye yardım etmek, a-
raba yıkarken babaya yardım etmek 
gibi… Bunlar çocuklara sorumluluk 
duygusunun aşılanmasında yardımcı 
olabileceği gibi, ailesiyle birlikte bir 
şeyler yapma duygusu da yaşatacağı 
için aile içi iletişimi geliştirecektir. 

Gezmek:

Gezmekten kast ettiğimiz, AVM’ye 
gidip mağaza gezmek değildir. Ve-
rimli bir gezi, çocuğun yeni yerler, 
yeni kişiler tanımasına olanak sağla-
malıdır. Örneğin yaşadığınız şehrin 
yakınlarındaki ören yerleri, tarihi bi-
nalar, müzeler, kendine özgü dokusu 
olan mahalleler, orman ve göller gibi 
doğal alanlar, hayvanat bahçeleri, ço-
cukların ufkunu açacak yerlerdir. 

KİTAP OKUMAK
Çocuklar için kitaplar çok önemlidir. Bu nedenle kitap seçimi ve kitap 
okuma alışkanlığı kazandırabilmek ayrı bir yazı konusudur. Ama be-
beklikten itibaren ona kitaplar okumanız, evde kitap okunması, yaşına 
uygun cazip kitaplar almak bu alışkanlığın kazanılması için önemlidir. 
Kitap okumanın diğer faaliyetler kadar keyifli olduğunu anlatabilmek 
ve gösterebilmek ilk adımdır. Kitap tercihini, uzmanlardan görüş a-
larak, çocuğun hem ilgisini çekecek, hem de ona faydalı olabilecek 
konuları seçerek yapmak gerekmektedir. Örneğin, 10 yaşındaki bir 
çocuğa, ağır felsefe kitapları almak doğru değildir. Ya da 15 yaşında-
ki çocuklara, küçükler için yazılmış kitaplar yetersiz kalacaktır. Çocuk 
kendini kitap okuma ve dil konusunda yeterince geliştiremeyecek, da-
ha önemlisi kolayca sıkılacaktır.
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Stres kaynağı kişiye özel 
bir olgudur. Kişiden 

kişiye değişir. Zira kişinin 
içinde bulunduğu ortam, 
yaşam şekli, mesleği, işi, 

yaşı, cinsiyeti, medeni 
hali, sosyal-kültürel ve 

ekonomik koşulları gibi 
özellikler stres kaynağını 

çeşitlendirir. 

“
Gerginlik ve kendini kötü hisset-
me” durumunu ifade eden, öznel 
olması nedeniyle çok değişik bi-

çimlerde yorumlanabilen stres, son 
yıllarda günlük yaşamın önemli bir 
parçası haline gelmiştir. Stres “insan 
organizmasındaki fiziksel (beden-
sel), zihinsel ve duygusal zorlanma 
durumundaki gerginlik” olarak ta-
nımlanır. Stresin temelinde, bir dış 
etkenin (uyarının) zorlaması ve bu-
nun yayılarak insan organizmasında 
bir iç etken halini alması sonucunda 
vücut dengelerinin bozulması vardır. 
Ancak iç dengenin bozulması bir has-
talık değildir, organizmanın çevresel 
uyarılara karşı bir tepkisidir. Bu ne-
denle “stres” terimi kötü bir durumu 
çağrıştırsa da gerçekte organizmanın 
normal ve sağlıklı bir yanıtıdır.

Çünkü her birey, günlük yaşamda 
bir odak nokta olarak kabul edilirse, 
onun dışında kalan her şey çevresel 
bir etkidir. Zira çevresel etmenler o-
larak (görsel, işitsel, fiziksel -ısı, ışık 

vb.- kimyasal, biyolojik ya da sosyal, 
kültürel, ekonomik vb.) her olgu or-
ganizmamızı etkiler. Organizmamız 
ise zihinsel, duygusal ve bedensel 
olarak etki karşısında bir tepki vere-
rek, bozulan iç dengeye uygun olan 
yanıtı (tepkiyi) vermeye çalışır. Böy-
lece çevreden gelen uyarılar ya da 
kendi gereksinmeleri doğrultusunda 
sürekli hedeflerini değiştirerek, ye-
ni duruma uyum sağlamaya çalışır. 
Ancak insanoğlu zihinsel ve duygu-
sal olarak hiçbir zaman kesin bir 
dengeye ulaşamaz. Fakat kişi yeni 
gereksinmelerini düzenlemek ve 
bunları ulaşılacak hedefler olarak 
belirlemek için belli bir strateji ve 
plan geliştirir. Olayın içine girdiğin-
de beklentileri ve gerçekleştirdikleri 
arasında normale uymayan bir du-
rumla karşılaşırsa bunları düzeltme 
yoluna gider. Normal olmayan durum 
düzeltilebiliyorsa her şey yolunda 
demektir. Bu bakımdan stres belli öl-
çüler içinde normal, yararlı ve yaşam 

STRES NEDİR?

Dr. Mehmet ÖZDEN
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Eğitimi E. Gn. Md.
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sürecinde gerekli bir şeydir. Çünkü 
insanın özel gereksinmelerini da-
ha dikkatli biçimde incelemesine, 
sorunlarına yeni çözümler ve seçe-
nekler getirmesine yardımcı olur. 
Sizi faaliyet geçirmeye, düşünmeye, 
duygusallaşmaya, çalışmaya zorlar. 
Bu durum bazen keyiflendirici, mut-
luluk verici ve azmettirici olabilir. 
Bu tür strese “normal stres” adı ve-
rilir.

Stresin Hastalığa Dönüştüğü An

Çok ani ve güçlü ya da uzun süreli 
olumsuz algılanan, zihinsel olarak 
dengelenemeyen uyarılar sonucunda 
oluşan stres ayrıksı bir durumdur. 
Bu tür “olumsuz stres” sağlık için 
tehlikeli ve zararlı bir etkendir. Zira 
vücut dengelerinin şiddetli ve uzun 
süreli altüst olması bir çok ruhsal 
ve bedensel hastalıklara davetiye 
çıkarır. Çünkü olumsuz stres insanı 
sıkıntıya, mutsuzluğa, huzursuzluğa, 
depresyona (ruhsal çöküntü), or-
ganların işlevsel bozukluklarına ve 
nihayet hastalığa götürür. Kişinin zi-
hinsel ve fiziksel iyiliğindeki her türlü 
olumsuz bozulma süreklilik kazanın-
ca; vücudun sinirsel ve hormonal 
düzenlemesini allak-bullak eder; 
adeta yorar. Kişinin karşı koyamadığı 
ve yönetemediği stresli durumlarda 
beden adrenalin (epinefrin) ve hid-
rokortizon hormonlarının üretimini 
artırarak, birçok organımızın çalış-
ma hızını etkiler. Bu hormonlar kalp 
atım hızını ve kan basıncını artırır, 
yüksek tansiyona neden olur, me-
tabolizma dengesi bozulur. Böylece 
belli bir düzeyin üstündeki stres, kişi-
nin başa çıkma yeteneğini azaltır ve 
baskılar.

Başa çıkılamayan, karşı koyulamayan 
uzun süreli olumsuz stres hali; kişide 
kaygı, endişe, güvensizlik, korku, ne-
gatif düşünce gibi zihinsel kötülükler 
üretir. Sonuçta; sürekli olarak olum-
suz strese maruz kalmak, çoğunlukla 
anksiyete (hoş olmayan, duygusal du-
rum) ve depresyon (ruhsal çöküntü), 
hazımsızlık, çarpıntı, titreme, kas ağ-
rısı gibi zihinsel ve fiziksel belirtileri 
ortaya çıkarır.

Çeşitli fiziksel semptomlar (kişinin 
kendisi tarafından algılanan hastalık 

ya da bozukluk belirtisi) anksiyete ile 
ilişkilidir. En sık rastlananı arasında 
kalp çarpıntıları, göğüs ağrıları, gö-
ğüste bir sıkışma hissi ve aşırı soluk 
alma eğilimi yer alır. Kas gerginliği 
baş ağrılarına ve sırt ağrılarına yol 
açar. Diğer belirtiler arasında ağız 
kuruluğu, karın şişkinliği, isal, yutma 
güçlüğü, mide yanması (gastrit), baş 
dönmesi, terleme, deri solgunluğu ya 
da deride döküntü (ürtiker), ateş bas-
ması, uyku güçlüğü, halsizlik ve hayal 
kırıklığı hissi, sık sık idrara çıkma 
veya dışkılama isteği yer alır. Tüm 
bu belirtiler; kişide yaşama sevinci-
ni azaltır, kişiyi işinde başarısızlığa 
sürükler, zaman içinde sağlık sorun-
larına dönüşür.

Stresin Nedenleri

Stres kaynağı kişiye özel bir olgudur. 
Kişiden kişiye değişir. Zira kişinin i-
çinde bulunduğu ortam, yaşam şekli, 
mesleği, işi, yaşı, cinsiyeti, medeni 
hali, sosyal-kültürel ve ekonomik ko-
şulları gibi özellikler stres kaynağını 
çeşitlendirir. Öte yandan insanlar ay-
nı türdeki dürtülere farklı biçimlerde 
yanıt (tepki) verir. Bu nedenle uzun 
süren stresin davranışlardan sağlığa 
kadar uzanan geniş kapsamlı neden-
leri vardır. Örneğin kişi yaşamının 
çok duyarlı dönemlerinden birin-
deyse, iş sorumluluklarını haksız bir 
yük olarak görebilir ve olumsuz bir 
strese girebilir. Ama daha rahat bir 
dönemde aynı iş sorumluluklarını 
olumlu bir etken ve mesleki açıdan 
gelişme yolu olarak kabul edebilir. 
Kaldı ki yaşamın içinde; öğrencilik-
te, evlilikte, hastalıkta, iş hayatında, 
yakınlarının kaybında, çocuklarının 

yetiştirilmesinde vb. kişi baş etmekte 
zorlandığı strese maruz kalabilir.

Günümüzde hızlı artan nüfus, 
teknoloji, kentleşme, iletişim gibi 
etmenler insanoğlunun çevresel et-
kileşimini artırmış, daha karmaşık 
hale getirmiştir. Artık günümüz in-
sanının organizmasına daha fazla 
yük binmiştir. Bu yükü taşıyabilmek, 
olumsuz stres girdabına girmemek 
kişinin yeteneklerine ve özellikleri-
ne bağlıdır. Zira stresle başa çıkmak, 
zorlukları aşmak için çeşitli yollar 
vardır. Fakat sorunu görmenin ilk 
yolu strese neyin neden olduğunu 
bulmaktır.

Stresle Baş Etme Yolları

Stres işaretlerinden (belirtilerinden) 
herhangi birini ya da birden fazlasını 
hissediyorsanız, stresinizi azaltmaya 
ve kontrol altına almaya ihtiyacınız 
var demektir.

Hayatın akışı içinde, her insan baş 
etmekte zorlanabileceği bir stres 
kaynağı ile karşılaşabilir. Örneğin 
üniversite sınavına hazırlanan bir 
öğrenci için sınavı kazanabilecek 
miyim? kaygısı hayatın olağan par-
çası haline gelebilir. Eşler arasındaki 
geçimsizlikler, gençler için iş bulama-
ma sorunu, yakınlarımızın ani kaybı, 
işimizin zorluğu, trafik kazası gibi du-
rumlar her insanın karşılaşabileceği 
olumsuz stres olgularıdır; ancak sağ-
lıklı yaşamın devamı için, bu durum 
aynı zamanda ortaya çıkan stresimizi 
kontrol altına almamızı ve çözüm 
yolu bulmamızı gerektirir. Bunun i-
çin; önce stres kaynağını tespit edin, 
sonra çözüm yollarını arayın, asla 
sorunun çözümsüzlüğü umutsuzlu-
ğuna kapılmayan, çaresiz olguları 
bile olağan karşılayın. Örneğin bir 
yakınınızın kaybında üzüntünüze 
süreklilik kazandırmayın, aksine u-
nutma yetinizi ve inanç sisteminizi 
harekete geçirin. Kendi kendinizi iyi 
yönetin. Eğer günlük yaşam içinde 
kendinizi stresli hissediyorsanız;

- İşinizde küçük aralar (10 dk) verin, 
aralarda duruş biçiminizi değiştirin, 
sırtınızı dikleştirin, derin nefes alın, 
esneyin. Böylece kaslarınızı gevşetin 
ve bol oksijen alın.

- Beslenmenize dikkat edin; gün 

Günümüzde hızlı 
artan nüfus, teknoloji, 

kentleşme, iletişim gibi 
etmenler insanoğlunun 

çevresel etkileşimini 
artırmış, daha karmaşık 

hale getirmiştir.
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sonunda rahatlamak istiyorsanız kar-
bonhidrattan zengin besinler (tatlı, 
pirinç, makarna, patates vb.) yiyin. 
Zira karbonhidrat sizi sakinleştiren 
“serotonin” denilen hormonun salgı-
lanmasını tetikler. Bu nedenle “Tatlı 
yiyelim, tatlı konuşalım” yerinde ve 
doğru bir atasözüdür.

Ayrıca bağırsaklarınızın düzenli ça-
lışması için lifli gıdalar; beyninizin 
performansını artırmak için ise pro-
teinli (et, balık, yoğurt vb.) gıdalar ile 
beslenin.

- Bol miktarda su için; masanızda ya 
da yanınızda daima su bulundurun ve 
sık sık için. Zira stres altında olduğu-
nuz için daha fazla terlersiniz ve tabi 
ki ağzınız kurur. Su içerek kendinizi 
daha iyi hissedebilirsiniz.

- Banyo yapın. Kaslarınızı gerçek-
ten gevşetmek istiyor musunuz? Bu 
durumda sıcak bir küvete yatın ya 
da sıcak (40 °C) duş alın. Zira banyo 
en iyi kas gevşemesini sağlar ve sizi 
oldukça rahatlatır. Çünkü stresli du-
rumlarda kan dolaşımına adrenalin 
salgılandığında vücudun kas aktivitesi 
(gevşemesi) sağlanırsa rahatlama olu-
şur.

- Yeterince uyuyun. Böylece uyku-
nuzun sizi dinlendirdiğinden ve 
beyninizi boşalttığından emin olun.

- Kırıcı olmadan öfkenizi 
bitirin. Duygularınızı dışa vurarak or-
ganizmanızdan gerginliğin bir kısmını 
uzaklaştırın. Bağırın, kendi kendinize 
konuşun, şarkı söyleyin, ses çıkarın.

- Aceleciliğinizi ve telaşınızı törpüle-
yin. Sabrınızı, hoşgörünüzü ve soğuk 
kanlılığınızı geliştirin. “Acele işe şeytan 
karışır.” ata sözünü aklınıza getirin.

- Kendinizin, özellikle çocuklarınızın 
beyninde kötü düşünceleri, olguları, 
olayları saklamayın. Bu düşünceleri, 
beyninizden çıkarın ve atın. Böylece 
olumsuz stresleri kronikleştirmemiş 
olursunuz. 

- Hava koşullarına göre giyinin, vücut 
ısınızı rahatlayacağınız şekilde ayarla-
yın. Örneğin havanın sıcaklığından ya 
da soğuk olmasından etkilenmeyin. Zi-
ra sıcak hava insana bunalma (stres), 
soğuk hava ürperti (stres) verir.

- Sakin bir ortamda göz kapaklarınızı 
bir süreliğine kapatın. Meditasyon 
yapın. Böylece strese neden olan 
etkileşimlere karşı engel koyun ve 
kendinizi koruyun.

- İş yükünüzü azaltın. Aynı anda bir-
çok şeyi yapmaya mı çalışıyorsunuz? 
“O zaman stresle yaşıyorsunuz” de-
mektir. Zira taşıyabileceğiniz yükten 
fazlasını kaldırmaya çalışıyorsunuz. 
Böyle bir durumda yeniden bir seçim 
yapın ve size hangisini yapmak daha 
fazla zevk veriyorsa onu yapın; diğer-
lerini boş verin.

- Yardımsever ve dostluk canlısı olun. 
Sosyal çevrenizi geliştirin. Sosyal 
çevrenizi geliştirin. Düşmanlıktan, 
başkaları ile sürtüşmekten, aşırıya 
varan rekabetten kaçının. Böyle bir 
hayat felsefesi sizi olumsuz stresten 
korur. Zira başkalarına yardımcı ol-
mak; dostluk, arkadaşlık, başarı ve 
saygı duygusunu aşılar. Böylece bir 
hayat tarzında sorunlarınızı samimi 
olarak anlatma ya da başkalarının 
sorunlarını anlama imkanı doğar. 
Böylece başkalarının dertlerini gö-
rünce, kendinizinkilerin ne kadar da 
önemsiz olduğunu anlayabilirsiniz. 
Bu nedenle daima hiddetten, şiddet-
ten sakının. Kabul edebileceğiniz 
esneklik sınırlarını olabildiğince ge-
niş tutun.

- Strateji geliştirin. Bazı kişiler sizi 
gereksiz yere strese sokuyorsa; kim 
olursa olsunlar, bir an durup kendi 
kendinize “bunu neden yapıyorlar?” 
diye sorun. Nedenini tespit edemiyor-
sanız; kendileriyle açıkça konuşun, 
soruna ortak bir yol bulun. Gerekirse 
yeni bir ilişki ve iletişim stratejisi ge-
liştirin. Fakat asla suçlayıcı olmayın. 
Zira suçlamak olayı yeni boyutlara ve 
sorunlara götürür.

- Ailenizi bir arada tutun, ailenizle 
ilişkilerinizi artırın. Annenizi, baba-
nızı, kardeşlerinizi, teyze ve halanızı, 
amcalarınızı ve dayılarınızı arayın. 
Onlarla zaman zaman birlikte olma-
ya çalışın. Eski aile geleneklerinizi ve 
paylaşımlarınızı koruyun. En iyi yar-
dımlaşma ve dayanışma gücünüzü 
ailenizden alabileceğinizi unutma-
yın. 

- Bilginizi ve kültürünüzü geliştirin. 
Çünkü bilgi bir anahtar ya da pusula 
gibidir. Sorunlarda, size çözüm kapı-
sını açar, size doğru yolu gösterir.

- Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. 
Yaşam standardınızı, karşılayamaya-
cağınız düzeyde tutmayın. Kendinize 
hep yüksek standarttaki bir yaşamı 
model almayın. Arada bir düşük stan-
dartta yaşayanların halini gözleyin. 
Böylece küçük ya da olağan durum-
ları büyüterek mesele yapmayın. 
Kazancınızın üzerinde harcamalar 
yapmayın, kendinizi sıkıntıya sokma-
yın.

- Boş zamanlarınızı değerlendirin. 
Eğer sık sık “sıkıldım” sözcüğünü 
telaffuz ediyorsanız, hemen kendi-
nize bir hobi edinin. Örneğin kitap 
okuyun, spor yapın, müzikle uğraşın, 
hoşlanacağınız güzel ve yararlı uğ-
raşlarla boş zamanlarınızı doldurun. 
Zira “sıkıldım” sözcüğü sizi yaşama 
sevincinden adım adım koparır, stres 
baskısı altında bırakır ki, bu sözcük 
sizin için tehlike çanıdır.

- Baş edemediğiniz kronikleşmiş stres 
halinizde; bir psikiyatriste ya da bir 
psikoloğa başvurun. Konunun uz-
manlarından yardım isteyin. Onların 
tedavi programlarını uygulayın.

Düşmanlıktan, başkaları ile 
sürtüşmekten, aşırıya varan 

rekabetten kaçının. Böyle bir 
hayat felsefesi sizi olumsuz 

stresten korur.

“
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Yüzümüzü Yapıştırarak 
Göğün Yanaklarına

Şimdi sana ne anlatsam eksik kalır, biliyorum
utanır görkemli giysiler o delişmen kadınlarda
çünkü en çok kendine gömülü insan çarşıda pazarda
/ne güzün kırık sesi, ne aşkın sağaltan rengi/
gövdemiz konuşkan oysa koynumuz kalabalık
fakat Allah’ın eli yok, hiç kimsenin avucunda.

İşte yorgun adamlar, bir çocuğu bile hak etmeyen
sanırlar ki şehir kurtulacak sövdükleri zaman
güzellik akacak koştuklarında o çıplak topuklarından
kim bilir aşk nerdedir hangi oteldedir düşlerin dölü
ne Carmen’den bir arya ne bir göçmen türküsü
üstelik tutan yok çocukları düşerken balkondan.

Nereye koysak yakışmıyor bak, üşüdü ya ellerimiz
oysa beraber onarmıştık yıldızları, ağlayan gemileri
ne o nemrut caddeler vardı ne de seçmen kütükleri
sabah birden başlardı, kadınlarını dövmezdi 
nalbantlar
upuzun bir kahramanlık oluyordu neye dokunsak
okulda tokatlanan çocuklar, gökyüzü, kavak yelleri.

Şimdi çirkinliği kağşatan bir incelik bulsak diyorum
ve sen gülüşlerle beslenen bir enginlikte uyusan
halkın minderine ilişsen, huysuz ırmakları okşasan
gökdelenlere saklanan, Ramses’i aratmayan bu şehri
evimizi kirleten, gürbüz yaramızla oynayan bu şehri
kovsak… düşürmeden çocuklarımızı salıncaklardan.

   Ali Emre

 | 21



...kaygının belli bir 
düzeyde yaşanması 

normaldir, öğrenme için 
gerekli olan uyarılmayı 
sağlaması açısından da 
motive edicidir. Hemen 

herkes bu süreçlerde 
belli bir miktar kaygı 

duyar.

Sınav kaygısı, bir sınavdan önce 
ve/veya sınav sırasında yaşanan 
aşırı kaygı ve korku durumudur. 

Endişe, iç sıkıntısı, tedirginlik, başarı-
sızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, 
mide bulantısı, düzensiz kalp atışları, 
ellerde titreme, terleme, uyku alış-
kanlıklarında değişiklik ile dikkat ve 
konsantrasyonda bozulma, kendine 
güvende azalma sınav kaygısının 
temel belirtilerdir. Sınav ile ilgili ya-
şanan bu yoğun endişe ve rahatsız 
edici fizyolojik uyarımlar nedeniy-
le kişinin verimli olarak çalışması, 
düşüncelerini sağlıklı ve gerçekçi bi-
çimde organize etme becerisi, etkin 
öğrenmesi ve bildiklerini aktarabil-
mesi engellenebildiği gibi akademik 
başarısının da düştüğü gözlemlenir. 
Oysaki, kaygının belli bir düzeyde 
yaşanması normaldir, öğrenme için 
gerekli olan uyarılmayı sağlaması a-
çısından da motive edicidir. Hemen 
herkes bu süreçlerde belli bir miktar 
kaygı duyar. Fakat, bazı kişilerde bu 
kaygı hali öğrenme ve sınav esnasın-
da doğru yanıtı bulma becerilerini 
engelleyecek düzeye ulaşır ve sınav 

başarısının düşmesine neden olur. 
İşte bu noktada, sınav kaygısının 
kontrol edilmesiyle birlikte akademik 
başarının belirgin bir biçimde arttığı 
bilinmektedir.  

Biliyoruz ki, kaygının kontrol e-
dilmesi için 2 temel alana ait etkin 
becerilerin kazanılması gerekmekte-
dir. Bunlardan birincisi, düşüncelerin 
ve iç konuşmaların gerçekçi olarak 
düzenlenmesidir. Kişinin, sınava ha-
zırlanma süreci, sınavdaki etkinliği 
ve sınav sonuçlarına ilişkin gerçekçi 
olmayan olumsuz düşünceleri ve iç 
konuşmaları, sınav öncesinde ya da 
sırasında hissedilen yoğun kaygının 
en önemli sebebini oluşturmaktadır. 
“Sınavda tüm bildiklerimi unuta-
cağım”; “Sınıftaki herkes benden 
daha zeki ve akıllı”; “Eminim her-
kes benden daha çok çalıştı”; “Ya 
başarılı olurum ya da her şeyden 
vazgeçerim”; “Ailemi hayal kırıklı-
ğına uğratacağım” sıklıkla gözlenen 
olumsuz düşüncelerdir. İkinci alan 
ise, bedensel duyumlara ait algıların 
düzenlenmesidir. Bu alanda da kişi-
ler, “Kalbim çok hızlı atıyor kalp krizi 

SINAV KAYGISI VE BAŞA 
ÇIKMA YOLLARI

Doç.Dr.Çiğdem SOYKAN
Klinik Psikolog

Filiz ÖZEKİN ÜNCÜER
Klinik Psikolog
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geçirecek gibiyim”; “Gözüm kararı-
yor midem bulanıyor”; “Sanki bir sis 
bulutu içindeyim”; “Ellerim yazı ya-
zamayacak kadar titriyor”; “Sınavda 
kontrolümü kaybedeceğim”; “Ya bayı-
lırsam” şeklinde düşünerek bedensel 
duyumlarını abartmakta ve negatif 
kısır döngü nedeniyle artırmaktadır. 
Sonuç olarak, sınavın içeriğinden çok 
kendi düşüncelerine ve bedensel du-
yumlarına odaklanmaktadır.  

Sınav kaygısının oluşumu kişi-
nin düşünceleriyle ve sınav ile ilgili 
aklından geçirdikleri ile ilişkili ise, 
bu durum ile başa çıkmanın ilk ba-
samağını gerçekçi olmayan düşünce 
ve inançların sorgulanarak farklı 
bir gözle yeniden değerlendirilmesi 
ve gerçekçi alternatif düşüncelerle 
değiştirilmesi oluşturmaktadır. “O-
labilecek en kötü şey ne?”; “Bu 
sınavda başarısız olmam dünyanın 
sonu değil”; “Bunda başarısız olmam 
her zaman başarısız olacağım anla-
mına gelmez”; “Her şeye çalışamasam 
da, önemli bölümlere öncelik vererek 
çalışmaya başlayabilirim”; “Ellerim 
titriyor, bu doğal çünkü kaygılıyım, 
bu benim sınav performansımı etkile-
mez”; “Bu durumda çoğunluk benzer 
şeyleri yaşar” kaygıyla başa çıkmak 
için süreç içerisinde geliştirilebilecek 
alternatif düşüncelere örnek olarak 
verilebilir. Bu yöntemle, özellikle 
öğrencilerin abartma, siyah/beyaz, 
mükemmelliyetçilik, aşırı genelleme, 
sonuca atlama, değersizleştirme, ken-
dini başkaları ile kıyaslama gibi çok 
da gerçekçi olmayan düşünce kalıpla-
rı değiştirilmeye çalışılır. 

Sınav öncesinde ve/veya sırasın-
da yaşanan kaygının oluşumunda 
olumsuz düşüncelere eşlik eden fiz-
yolojik uyarımlar (örn; kalp atışında 
hızlanma, titreme, terleme vs.) ile 
baş etmenin en etkili parçasını ise 
gevşeme egzersizleri oluşturmakta-
dır. Doğru nefes alma, sistematik 
kas gevşemesi, fiziksel egzersizler, 
kendi kendine telkin çeşitli gevşeme 
teknikleridir. Araştırmalar, gevşeme 
tekniğinin öğrenilmesi ile birlikte, a-
şırı kaygı sonucunda vücutta oluşan 
negatif etkilerin tersine çevrilebildi-
ğini göstermektedir. Çünkü kişi hem 
gevşemeyi hem de gerginliği aynı 
anda yaşayamaz. Dolayısıyla, sınav 

kaygısının olumsuz sonuçlarının 
kontrol edilmesinde, gerginlik ve gev-
şeme arasındaki farkın öğrenilmesi 
çok önemlidir. Aşağıda bu konuya 
örnek oluşturabilecek basit ve ko-
laylıkla uygulanabilecek bir egzersiz 
verilmektedir. 

Örnek: Nefes Egzersizi 

Burada amaç derin, sessiz ve yavaş 
bir diyafram nefesi almaktır. Bunun 
için diyaframın 

karın boşluğuna doğru hareket 
etmesi ve nefes alma sırasında gögüs 
kafesinin yerine karnın şişmesi önem-

lidir. Bu egzersize başlamadan önce 
rahat bir konumda sessiz ve sakin bir 
ortamda oturunuz ve başlangıçta 
diyafram nefesi almak için prova ya-

pınız. Daha sonra aşağıda sıralanan 
aşamaları uygulamaya başlayabilirsi-
niz. 

• Gözlerinizi kapatınız ve ciğerleri-
nizi tamamen boşaltınız. 

• İçinizden beşe kadar sayınız ve bu 
süre içinde yavaşca burnunuzdan 
derin bir nefes alınız. 

• Aldığınız nefesi, ikinci beşe kadar 
sayarak tutunuz. 

• Tekrar içinizden beşe kadar sa-

yarken tuttuğunuz nefesinizi, 
ağzınızdan yavaş yavaş veriniz. 

Bu egzersiz sırasında her nefes veri-
şinizde size iyi gelen “Rahatla, Gevşe” 
gibi bir cümleyi içinizden tekrar e-

diniz. Egzersizi tekrarlarken bir kaç 
nefeste bir normal nefes alıp vermeye 
devam edin. Gün içerisinde egzersizi 
ihtiyaç halinde tekrarlayabilirsiniz. 
Bu tür egzersizlerin etkili olması için 

düzenli aralıklarla tekrar edilmesi ge-

rekmektedir. 

Kolay gelsin.

Sınav kaygısı ile baş etmede kul-
lanılabilecek diğer teknikler ise şu 
şekildedir; 

1.  Çalışma ortamı ve alışkanlıklarının 
verimliliği arttıracak şekilde düzen-
lenmesi 

2.  Kaygıya değil, “yapılması gere-
kenin ne olduğuna ve şimdiye” 
odaklanılması 

3.  Zamanın planlanması (örn; sı-
navdan önce çalışma programı 
yapılması, erteleme davranışının 
değiştirilmesi gibi) 

4.  4 Kendi kendine olumlu telkin me-
todlarının kullanılması 

5.  Öğrenmeyi kolaylaştıran, bilginin 
kalıcılığını arttırma metodlarının 
kullanılması 

6. Aşırı mükemmeliyetçiliğin denge-
lenmesi; eksiklerin ve hataların 
olabileceğinin kabul edilerek, bek-
lentilerin gerçekçi düzeye çekilmesi 

7. Test sınavına hazırlanma ve yanıt 
seçme stratejilerinin geliştirilmesi 

8. Sağlıklı yaşam tarzına yönelik bece-
rilerin uygulanması (düzenli uyu, 
sağlıklı beslenme, dinlenme ve ça-
lışma aralıklarının organizasyonu 
gibi.) 

 Son olarak, kaygınızı bastırmaya 
ya da ondan tamamen kurtulmaya 
çalışmaktansa; onu tanımaya, kabul 
etmeye ve kontrol etmeyi öğrenmeye 
çalışın… 

UNUTMAYIN; 

Az düzeyde kaygı:  Motivasyonu bozar, başarıyı engeller, 
nasıl olsa başaramayacağım, ben yetersizim… 

Orta düzeyde kaygı:  Çalışmayı sağlar, motive eder, 
öğrenme verimini arttırır… 

Şiddetli kaygı:  Plan yapmayı engeller, ‘çalışma’ ile geçen 
süreyi arttırsa bile öğrenme verimini azaltır… 

“

“
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“Evimizde bir televizyon bile 
izleyemiyoruz, çoluk çocuk 
perişan olduk, yapacak bir şey 
bulamayınca gün boyu evde 
uyuyoruz, dizilerimizi kaçırdık 
sorumlulara bunun hesabı 
sorulmalı…”
Yukarıdaki sözleri 
duyunca, “Hadi ordan, şaka 
yapıyorsunuz.” diyebilirsiniz 
fakat gerçekten haberlerde 
izlediğim insanlardan 
derlediğim bu sözlerin hepsi 
gerçek! 
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Özellikle gençlerde ve çocuklar-
da görülen televizyon bağımlılığı 
nedir, televizyon bağımlılığından 

kurtulma yolları nelerdir? Çok televiz-
yon izlemenin zararları, televizyonun 
Türk insanı üzerindeki yıkıcı etkileri 
nelerdir gibi soruların cevaplarını 
bulabileceğiniz bu yazımız; daha ön-
ce yazdığım “Bilgisayar Bağımlılığı” 
konusuna paralel olarak günümüzde 
yaygınlaşan aptal kutusu bağımlılığına 
bir eleştiri olması amacıyla kaleme alın-
mıştır.

Son yıllarda Türkiye’nin gün-
deminde “Türksat 4/A” uydusuna 
geçişle ilgili yapılması gerekenler 
ve insanların yaşadıkları sıkıntılar 
yer aldı. Uydu değiştiği için bütün 
frekansların güncellenmesi gerek-
ti. Teknoloji ile arası iyi olanlar bu 
ayarları kendileri halledebilirken, 
birçok insan uyducuların önünde 
uzun kuyruklar oluşturdu. Bu süre 
zarfında insanların yakınma sözleri, 
gerçekten inanılmazdı: “Evimizde 
bir televizyon bile izleyemiyoruz, ço-
luk çocuk perişan olduk, yapacak 
bir şey bulamayınca gün boyu evde 
uyuyoruz, dizilerimizi kaçırdık so-
rumlulara bunun hesabı sorulmalı…”

Yukarıdaki sözleri duyunca, “Hadi 
ordan, şaka yapıyorsunuz.” diyebi-
lirsiniz fakat gerçekten haberlerde 
izlediğim insanlardan derlediğim bu 
sözlerin hepsi gerçek! İnsanların elle-
rinden yaşam alanları, ekmeği suyu 
alınmışçasına, televizyonsuz kaldık-
ları için isyan etmeleri sizce de çok 
acı bir tablo değil mi? Aynı insanlar 
günlük hayatlarında ne büyük sıkın-
tılarla baş etmeye çalışıyorlarken, bu 

feryat figan baştan sona ziyan olan 
bir aptal kutusu için yapılıyor. Bu da 
ayrı bir vahim tablo.

Şimdi gelelim televizyon bağım-
lılığının ciddiyetle tanımlanmasına. 
Televizyon bağımlılığı, fiziksel oldu-
ğu kadar, insanın sosyokültürel ve 
psikolojik yapısını da baştan sona 
etkileyen bir bağımlılık türüdür. 
Sadece çocuklarda değil, birçok yaş 
grubunda görülebilir ve etkileri mad-
de bağımlılığından farksızdır. Çünkü 
az televizyon izlemek veya takip etti-
ği programları kaçırmak durumunda 
kalan televizyon bağımlıları, tıpkı 
uyuşturucuyu vücuduna alamayan 
madde bağımlıları gibi sinirlenme, 
dikkat eksikliği, stres, anksiyete ve 
buna benzer vücudun ortaya koydu-
ğu fizyolojik tepkiler göstermektedir.

Televizyon bağımlılığı, tıpkı akıllı 
telefon veya bilgisayar bağımlılığı 
gibi teknolojik ürünlere aşırı duyar-
lılık ve zamanının büyük vaktini ona 
ayırma şeklinde çok masum bir ta-
nımla geçiştirilmeyecek kadar ciddi 
bir konudur. Çünkü doktorların te-
levizyon bağımlısı insanlar üzerinde 
yaptıkları araştırmalarda görüldüğü 
üzere, bu aptal kutusu artık insanın 
yaşam enerjisini, hayattan aldığı zev-
ki doğrudan etkileyebilecek önemli 
bir etken hâline gelmiştir.

Televizyon Bağımlılığının 
Belirtileri

Birçoğumuz televizyona aşırı 
vakit ayırdığımız hâlde, bağımlı ol-
duğumuzu kabul edemeyiz. Bunu 
bir hastalık olarak başka insanların 
sorunu olarak düşünürüz. Hâlbuki, 

TELEVİZYON 
BAĞIMLILIĞI
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eğer aşağıdaki belirtileri gösteriyor-
sanız, televizyon bağımlısı olmuş 
veya olmaktasınız demektir:

 Eve gelir gelmez ilk işiniz televizyo-
nu açmak oluyorsa,

 Televizyonun karşısındaki koltuğu 
eskitecek kadar çok kullanıyorsanız,

 Televizyon seyrederken araya giren 
birilerine sinirleniyorsanız,

 Daha iyi ve büyük ekranlı bir televiz-
yon, evinizde huzur demekse,

 Yemeklerinizi yerken televizyon sey-
rediyorsanız,

 Arkadaşlarınıza sürekli televizyon 
programlarından bahsediyorsanız,

 Televizyon programını kaçırmamak 
için arkadaşlarınızla buluşmayı veya 
ailecek yapılacak işleri erteliyorsanız,

 Pek çok programın kanalını ve başla-
ma saatini ezbere biliyorsanız…

Televizyonun insanlar üzerinde ne 
kadar etkili bir kitle iletişim aracı 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir ha-
beri anında alabilmek, belgesel gibi 
programlardan bilgi edinebilmek, 
sinema kültürünü yaygınlaştırmak, 
bir ürünü veya gelişmeyi topluma 
tanıtabilmek gibi hayatımıza olumlu 
etkileri olan televizyon, ne yazık ki 
kullanım amacını ve dozunu aşması 
sonucunda psikolog ve psikiyatrların 
üzerinde ciddiyetle kafa yordukları 
bir hastalık hâline geldi. Çizgi film kar-
şısında donuk ve anlamsız bakışlarla 
saatler geçiren bebekler, okuldan ge-
lir gelmez televizyonun karşısına 

geçen çocuklar, yanlış karakterleri 
rol model alarak sokaklarda şiddet 
uygulayan gençler veya televizyon 
karşısında uyumayı alışkanlık hâline 
getiren yetişkinler, hep bu hastalığın 
pençesinde olduklarından bihaber 
yaşıyorlar.

Televizyon Bağımlılığının 
Zararları

 Televizyon karşısında saatlerce ha-
reketsiz oturmak dolaşım ve sindirim 
bozukluklarına yol açmaktadır.

 Saatlerce gözlerini ayırmadan ö-
zellikle yakından ekrana bakmak, 
gözlerin bozulmasına yol açmakta-
dır.

 Hareketsiz duruş, kalp hastalığı, 
şeker, kireçlenme gibi sağlık sorun-
larına davetiye çıkarır.

 Dizi / film izlerken abur cubur yeme 
alışkanlığı, özellikle çocuklarda obe-
ziteye yol açar.

 Aile içerisindeki iletişim azalır, aile 
bağları zayıflayınca çatışma ortaya 
çıkar.

 Arkadaşlarıyla bir etkinliğe ka-
tılmak yerine televizyonda dizi 
izlemeyi tercih eden kişiler asosyal 
hâle gelir.

 Genellikle sigara, alkol, uyuşturucu 
gibi kötü alışkanlıklara imrendirilen 
gençler, kötü insanları rol model alır.

 Çocukların ödevini yapmalarına 
veya başka sorumluluklarını yerine 

getirmelerine büyük bir engeldir.

 Kitap okuma gibi önemli etkinlik-
lerin yerine hep televizyon tercih 
edildiği için insanları bilgiden uzak-
laştırmaktadır.

 İzlenen programlar genellikle beyni 
pasif hâle getirdiği için, kişilerde al-
gılama bozukluğu, dikkat eksikliği ve 
donuklaşma etkileri ortaya çıkabilir.

 Televizyondan edinilen bir bilgiyi 
sorgulamadan kabul eden insanlar, 
kendi hayatlarına uyguladıkları bazı 
şeylerden ciddi zararlar görmekte-
dirler.

 Televizyon izleme süresi sosyal 
sorunlar, suça yönelik davranış, 
saldırgan davranış, dışlaştırma ve 
toplum sorunları ile doğrudan ilişki-
lidir.

 Analitik düşünme, okuma ve dil 
gelişimi için gerekli olan beynin sol 
yarısının uyarılması azalmaktadır.

 Televizyonu uzun süre  izleyerek bü-
yüyen çocuklarda dil ve zekâ gelişimi 
sorunları yaşanmaktadır.

 Çocukları hayal dünyasında birer 
kahraman hâline getirdiği için, tele-
vizyonda gördüğü karakterler gibi 
davranma temayülü göstertir.

 Kolay sıkılma, isteksizlik, sinirlilik, 
dikkat azlığı, diğer insanlarla be-
raber olmaktan memnun olmama, 
kendilerini kontrol etmede güçlük, 
spor yapmama ve şişmanlığa eğilim…

Günde 8 saat uyuyan ve 4 saat te-

Çizgi film karşısında donuk 
ve anlamsız bakışlarla saatler 

geçiren bebekler, okuldan 
gelir gelmez televizyonun 

karşısına geçen çocuklar, yanlış 
karakterleri rol model alarak 
sokaklarda şiddet uygulayan 

gençler veya televizyon 
karşısında uyumayı alışkanlık 

hâline getiren yetişkinler, 
hep bu hastalığın pençesinde 

olduklarından bihaber 
yaşıyorlar.

“
“
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levizyon izleyen bir insan, 70 yıllık 
ömrünün 46,6 yılını ayakta (gözleri 
açık) geçirmektedir. Uyku dışında ge-
çirdiği 46,6 yılın 11,6′sını televizyon 
izleyerek geçirmektedir. Evet, yanlış 
duymadınız. Böyle yaşayan bir insan 
hayatının 4′te 1′ini televizyon başın-
da tüketmiş demektir!

Daha birçok zararını sırala-
yabileceğimiz televizyona/aptal 
kutusuna bu kadar bağımlı hâle gel-
diğimiz için, televizyon toplumumuz 
üzerinde bazı kötü emelleri olan 
siyasetçilerin, misyonerlerin veya 
algılarımızı yönetmek isteyen kimi 
kişilerin aracı hâline gelmiştir. Pa-
ra kazanma hırsıyla hareket eden 
bazı kanal sahiplerinin reklamlarla 
sağlığa zararlı ürünleri tanıtmaları 
veya insanları kötü davranışlara yön-
lendirmeleri aşikârdır. RTÜK‘ün 
kontrol mekanizmasını aşarak 
kişileri pornografik görüntülerle ah-
laksızlaştıran veya terör destekçisi 
hâline getiren kanallar da haberlere 
konu olmaktadır.

Türk milletinin kültürel, ahlâki 
yapısını bozmak isteyen dizi ve film-
leri allayıp pullayarak kanallarda 
yayınlatan insanlar, milli benliğimizi 
ayakta tutan bağları yıkmaya çalış-
maktadırlar. İnsanımızı uyuşturucu, 
yalan, şiddet ve devlete zarar verme-
ye yönlendiren / özendiren birçok 
programda, aynı zamanda Hristiyan-
lık, Yahudilik propagandası veya bir 
ırka sempati / düşmanlık uyandırma 
da amaçlanmaktadır. İlluminati, bu-
nun en iyi örneklerinden biridir.

Televizyon Bağımlılığından 
Kurtulma Yolları

TV İzleme Oranları:

TV izlemeyenler : %8.1

TV izleyenler : %91.9

TV Başında Geçirilen Süre:

0  1 saat : %18.6

1  3 saat : %55.9

4  6 saat : %22.1

7  yukarı : %3.4

Her ne kadar belirtileri ve etkileri 
madde bağımlılığı kadar ciddi olsa da, 
televizyon bağımlılığından kurtulma-
nız hiç de zor değildir. Televizyona 
bağımlı olduğunuzu yukarıdaki be-
lirtilere bakarak anlayabiliyorsanız, 
şu adımları izleyerek bu bağımlılık-
tan kurtulabilirsiniz:

 Öncelikle televizyon bağımlısı 
olduğunuzu kabul edin. “Yok canım, 
ben sadece biraz fazla izliyorum.” 
demeyin, gerçekten eve geldiğinizde 
üstünüzü çıkarıp hemen kendinizi 
televizyonun karşısına atmak istiyor-
sanız, bağımlısınız demektir.

Televizyona bir günde, bir ayda, 
bir yılda ve bütün ömrünüzde ne 
kadar zaman ayırdığınızı gösteren 
küçük bir hesaplama yapın ve bunu 
sık baktığınız bir yere asın. Hayatının 
dörtte birini televizyonla geçirdiğini 
sürekli gören bir insan, televizyonun 
karşısına oturmadan önce iki kere 
düşünecektir.

 Kendinize haftada bir gün tele-
vizyon izlemeden geçirme gibi basit 
hedefler koyun. O güne yapmaktan 
çok mutlu olduğunuz etkinlikler ya-
pın ki psikolojik olarak televizyonsuz 
geçen günler size daha cazip gelmeye 
başlasın.

 Televizyonda izlemek istediğiniz 
programların listesini yapın ve bun-
lara ne kadar zaman ayıracağınızı 
hesaplayın. İzleyeceğiniz program-
ların saatlerini not edin ve yalnızca 
bu saatler arasında televizyonu açın. 
Program bitince televizyonu kapatın.

 Sırf zaman geçirmek için veya şöy-
le bir bakınayım diyerek televizyonun 
karşısına geçmeyin. Zap yaparken 
ömrünüzden kaç saat gittiğini düşü-
nünce çılgına dönebilirsiniz! Ayrıca 
kumandayı elinize aldığınızda tele-
vizyona hükmettiğinizi düşünmeyin, 
televizyon sizi yönetir.

 Kitap okurken, yemek yaparken 
veya misafir ağırlarken “ses olsun” 
diye televizyon açmayın. Bunun ye-
rine radyo veya kasetçalar dinlemek 
daha mantıklı olacaktır.

 Evde eşiniz ve çocuklarınızla bir-
likte zaman geçirebileceğiniz güzel 
etkinlikler oluşturun. Genel kültür 
ve bilgi oyunları, karagöz hacivat gi-
bi kukla canlandırmalar zamanınızı 
renklendirebilir. Ayrıca günlük, haf-
talık veya aylık gazete / dergi takip 
etmek, bulmaca çözme yarışmaları 
yapmak televizyonu aklınıza getir-
meyecektir.

 Balık tutma, bisiklet sürme, yüz-
me gibi maliyeti düşük ve eğlenceli 
ev dışı etkinlikleri de sizi televizyon 
başına bağlamaktan kurtarabilir. Ai-
lenizin şartlarına göre bu etkinlikleri 
çeşitlendirebilirsiniz.

Gün içerisinde televizyonla har-
cadığınız zamanı, aileniz ve sosyal 
çevrenizle olan ilişkilerinize ayır-
dığınızı gördükçe mutlu olacak ve 
asosyal biri olmaktan çıkıp daha zin-
de, yararlı işlere zaman ayıran bir kişi 
olacaksınız. Beyninizi uyuşturarak 
size hükmetmeye, düşüncelerinizi 
yönlendirmeye çalışan insanların 
malzemesi olmayacak; hayattaki en 
büyük servetiniz olan zamanı daha 
anlamlı hâle getireceksiniz.

Aptal kutusuna esir olmayın ve 
yakın çevrenizi bu bağımlılıktan kur-
tarmak için geç kalmadan harekete 
geçin!

Daha birçok zararını 
sıralayabileceğimiz 

televizyona/aptal kutusuna 
bu kadar bağımlı hâle 

geldiğimiz için, televizyon 
toplumumuz üzerinde bazı kötü 

emelleri olan siyasetçilerin, 
misyonerlerin veya algılarımızı 
yönetmek isteyen kimi kişilerin 

aracı hâline gelmiştir.

“

“
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HAZIR OLMAK

...kaygının belli bir 
düzeyde yaşanması 

normaldir, öğrenme için 
gerekli olan uyarılmayı 
sağlaması açısından da 
motive edicidir. Hemen 

herkes bu süreçlerde 
belli bir miktar kaygı 

duyar.

Ana rahminden dünyaya ilk 
merhaba. Her şeyiyle hazır be-
bek, o ilk nefesi almaya. Olağan 

üstü bir olaydır doğum. Her şey, ku-
sursuz biçimde hazırdır öncesinden. 
İlk nefesle başlayan mücadele me-
zara kadar sürecek ve en az ilk anda 
olduğu gibi hep hazır olmak zorunda 
olacak güzel bebek. Yaşadıkça hep 
kendini bir şeylere hazırlayacak.

Hazır olmalı ama neye? Belki de şu an 
itibarı ile her şeyden önce okuyacağı-
nız bu yazıya hazır olmalısınız. Sessiz 
ve huzurlu bir ortamda, kendinizi en 
rahat hissettiğiniz pozisyonda algıla-
rınız sonuna kadar açık, sonucunda 

vereceğiniz karar nedeni ile öylesine 
geçiştireceğiniz bir yazı olmadığı için 
tek yapacağınız olsun “Hazır Olmak”.

William Shakespeare Hamlet’ inde 
şöyle der:

Serçenin ölmesinde bile bir bildiği 
vardır kaderin. Şimdi olacaksa bir 
şey yarına kalmaz, yarına kalacaksa 
bugün olmaz. Bütün mesele “Hazır 
Olmak” ta…

Değişen dünya düzeni içerisinde 
gelişen teknoloji ve iletişim araçları 
sayesine her gün ve her an yeni deği-
şiklikler gözlemliyoruz. Varoluşundan 
beri insanoğlunun hassas dengeler 

Gökhan OKÇU
Eğitmen-Yazar

İzgören Akademi Yönetim Kurulu Üyesi
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üzerine inşa ettiği yaşantısı, zamanla 
daha da hassaslaşmaktadır. Öyle ki 
artık binlerce kilometre ötede gerçek-
leşen bir olay eş zamanlı dünyanın bir 
başka yerinde değişikliklere yol aç-
maktadır. Bireylerin kişisel olarak bu 
etkilere tepkilerini hazırlamaları ve 
dirençlerini güçlendirmeleri gerek-
mektedir. Bu şekilde bireyin kendini 
hazırlaması ile toplumda ortak bir ak-
lın oluşması ve toplumun top yekûn 
değişime ayak uydurması sağlanmak-
ta ya da tam tersi olmaktadır.

Yazar Metin Aydoğan’ın “Bitmeyen 
Oyun” adlı eserinde; “Eskinden büyük 
olaylar olur, yüzyılda bir çağ atlardık. 
Günümüz dünyasında öyle gelişmeler 
oluyor ki, her gün bir çağ atlıyoruz.” 
diyor. Aslında bu tespit maruz kaldı-
ğımız bilgi bombardımanına karşılık 
olabildiğine hazır olmanın gereklili-
ğini de ortaya koyuyor. Günceli takip 
etmek, olan ve olası durumlara ha-
zırlıklı olmak, insanı streslerinden 
arındıran, sağladığı farkındalıkla 
doğru aksiyonu almasına yardımcı 
olan önemli bir unsurdur.

Alman bilim adamı Gunther von 
Hagens’ tarafından hazırlanan “Body 
Worlds” adlı sergiyi ziyaret etmiştim. 
Serginin bir bölümünde yüz yılın 
üzerinde yaşayan insanların ortak 
özelliklerinin belirtildiği bir sunum 
hazırlanmış. Özelliklerden bir ta-
nesi bu kişilerin çağın gerisinde 
kalmadan sürekli günceli takip 
ettikleri, çağın gereklerini yerine 
getirdikleriydi. Bu yaklaşım bizde 
yaygın olan “Yaşlandık, artık bizden 
geçti.” yaklaşımının tam aksine, ye-
niyi içselleştirerek eski ile bağlantıyı 
koparmadan yaşama karşı hazır ol-
manın önemine vurgu yapmaktadır.

Evet, insanla başladı her şey ve 
insanla da devam edeceği aşikâr. 
Bu yüzden her birimizin alacağı tu-
tumu belirlemesi, olan ve olası her 
değişime hazır olması, hayat ama-
cımıza ve hedeflerimize ulaşarak 
mutlu bir hayat sürmek adına 
kaçınılmaz olmuştur. Bireylerin 
mutluluklarıyla birlikte toplum mut-
lu olacak ve kişiler kendilerine daha 
geniş bir hareket alanı ve kabiliyeti 
sağlayacaklardır. Bu şekilde resim 
netleşecek, karalar daha hızlı ve 
doğru alınacaktır.

Bir Rus atasözü der ki, “Şans, 
hazırlıklı olarak bir fırsatla karşılaş-
maktır.” Özünde iki kelime ve çok 
basit. Hazır olmak. Neye mi hazır 
olmak? Hayata hazır olmak, akşam 
işten geldiğimizde bizden bir çift 

güzel söz, bir buket çiçekle eşimize 
hazır olmak. Tüm gün bize hasret 
kalan evladımıza hazır olmak. Çat 
kapı gelen iki dostumuza, ansızın 
davet edildiğimiz satış toplantısına, 
çıkacağımız yola, atacağımız adıma, 
alacağımız nefese hazır olmak. 

Belki de en önemlisi son nefe-
simizi vermeden hayatta hayata 
bırakacağımız her şeye hazır olmak. 
Ancak hazır olduğumuz zaman kolay 
iletişim kurabilen, daha az stresli, 
seçenekleri görebilen, esnek düşü-
nebilen, duyusal keskinliği gelişmiş, 
algıda seçici olabilen, yaşadıkların-
dan keyif alan, mutluluğa daha kolay 
ulaşabilen, nefes aldığının farkında 
olan ve kendini gerçekleştiren bi-
reylerden olacağız. Günlük hayatın 
bizi bilinçsiz bir şekilde oradan 
oraya sürükleyen karmaşasından 
uzak, yolunu kaybetmiş gemiler gibi 
savrulmaktansa, henüz yola çıkma-
dan rotasını belirlemiş, öngördüğü 
olaylara hazırlıklı kaptanlar gibi his-
sedeceğiz.

İşte sözün bittiği, hiç olmadığı 
kadar keyifli bir hayatın başlayacağı 
yerdeyiz…

Bütün mesele; “Hazır Olmak” ta...

“Öğrendiklerimi, deneyimlerimle 

birleştirerek oluşturduğum ilkeleri, çeşitli 

meslek gruplarıyla paylaşıyorum. Bunlar 

çoğunlukla psikologlar, sosyologlar 

ve nörologlar oluyor. Onlarla birlikte 

doğruladığımız ilkeleri yaptığım 

danışmanlıklarda ve koçluklarda 

kullanıyorum. Belirli bir olgunluğa 

eriştikçe, ilkelerin pratikte de çalıştığını 

kendime ispatladıkça, bunları kitabın 

içerisine alıyorum. İşte bu kitapta 

oluşturduğum ilkeleri profesyonel iş 

hayatı, aile hayatı ve sosyal hayattaki 

karşılıklarıyla sizlerle paylaşacağım”

Aceleci Sinek Süte Düşer, Elma Yayınevi 

yepyeni bir kitapla sizlerle… Bir eğitmenin 

senelere dayalı deneyimlerini, gerçek 

hikâyelerle birlikte okuyacaksınız. 

Okurken gülümsemeyi unutmayın ama 

hiçbir şey için acele etmeyin…

Çünkü “Aceleci Sinek Süte Düşer”

Gökhan Okçu

Belki de en önemlisi 
son nefesimizi vermeden 

hayatta hayata 
bırakacağımız her şeye 

hazır olmak.

“

“

 TÜM KİTAPÇILARDA
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Rehberlik Uzmanı

Facebook’ta 
Benlik
Sunumu 

İnternetin kullanıcı sayısı akıllı telefonların 
da yaygınlaşması ile birlikte önemli bir artış 
göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2015) 16-74 yaş grubu ile gerçekleştirdiği a-
raştırma sonuçlarına göre internet kullanım 
oranı en yüksek yaş grubunun %77 ile 16-24 

yaş grubu olduğu belirlenmiştir.
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İnternetin yaygınlaşmaya başla-
masıyla birlikte insan iletişiminde 
yeni bir alan daha ortaya çık-

mıştır. “Sanal dünya” ismiyle maruf 
bu alan; iletişim dilini, iletişim bi-
çimini, iletişim hızını kullanılan 
cihazın hızı derecesinde kendince 
biçimlendirmeye kudretli bir alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey-
ler word belgesine not ettiği ihtiyaç 
listesini internet imkânları çerçeve-
sinde yine word belgesinden check 
in yaparak tedarik eder hale gelmiş-
tir.

İnternetin kullanıcı sayısı akıl-
lı telefonların da yaygınlaşması ile 
birlikte önemli bir artış göstermiştir. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (2015) 
16-74 yaş grubu ile gerçekleştirdiği 
araştırma sonuçlarına göre internet 
kullanım oranı en yüksek yaş grubu-
nun %77 ile 16-24 yaş grubu olduğu 
belirlenmiştir. Dolayısıyla, ülkemiz-
de interneti çok yoğun bir biçimde 
kullananların ergenler ve genç yetiş-
kinler olduğu dikkati çekmektedir. 
Ergenler ve genç yetişkinler, gelişim 
dönemi itibariyle kimlik denemele-
rinde bulunma, heyecan arama, ait 
olma, güç gösterisi yapma, özgürlük 
isteğinde bulunma, oyun ve eğlence 
gibi psikolojik ihtiyaçlarını yoğun bir 
biçimde sürdürmektedir. Ergenler ve 
genç yetişkinlerin bu gayretini do-
ğal dünyada olduğu kadar internet 
yoluyla oluşan sanal dünyada da ser-
giledikleri görülmektedir.

Günümüzde toplumsal ilişkilerin 
en yoğun şekilde yaşandığı yeni ar-
kadaşlıkların edinildiği ya da mevcut 
arkadaşlıkların sürdürüldüğü, bilgi, 
beceri, beğeni gibi çeşitli paylaşım-
ların gerçekleştiği ortam/iletişim 
aracı sosyal ağ siteleridir (Toprak 
2009). Dünyada 936 milyonu, Türki-
ye’de ise 39 milyonu aşan kullanıcı 
sayısıyla en popüler sosyal ağ sitesi 
Facebook (http://www.socialbakers.
com/statistics/facebook/) günümüzde 
en yaygın kullanılan iletişim aracı 
haline gelmiştir. Facebook ülkemizde 
en fazla 18-24 (%34) yaş arasındaki 
gençler tarafından kullanılmaktadır. 
Facebook başta olmak üzere iletişimi 

yoğun bir biçimde etkileyen sosyal 
ağ sitelerinin incelenmesi gelecekte 
oluşacak yeni iletişim dilini, bireyle-
rin bu ortamda kendilerini benlikleri 
yoluyla sunma yarışına girmelerini 
anlayarak açıklamaya çalışmak gele-
ceğe ait bir projeksiyon sunacaktır. 

Vikipedi Sosyal ağı, “bireyleri in-
ternet üzerinde toplum yaşamı içinde 
kendilerini tanımlayarak yine insan-
lara internet iletişim metotları ile 
iletişime geçmek için ve aynı zaman-
da normal sosyal yaşamda yapılan 
çeşitli jestleri simgeleyen sembolik 
hareketleri göstererek insanların ya-
rattığı sanal ortamdaki sosyal iletişim 
kurmaya yarayan ağlara verilen ge-
nel isim” olarak tanımlar. En yaygın 
sosyal ağlardan biri olan Facebook e-
posta gönderme, anında mesajlaşma, 
fotoğraf, müzik ve video paylaşma 
hizmetlerinin yanında diğer sosyal 
ağlarla da bağlantı kurabilme özelli-
ğine sahiptir.

Harvard Üniversitesi öğrencisi 
Mark Zuckerberg, tarafından 2004 yı-
lında “The Facebook” adıyla kurulan 
site kısa bir zaman içinde Harvard 
öğrencilerinin yarısından fazlasına 
ulaşmıştır. Kullanım yaygınlığı gittik-
çe artan Facebook, Boston’daki MIT, 
Boston Üniversitesi ve Boston College 
gibi diğer üniversitelerden de üye ka-
bul etmeye başlamıştır. 

Siteye dâhil olan okullarının sayı-
sının gittikçe artmasıyla, 2004 Aralık 
ayında sitenin kullanıcı sayısı 1 mil-
yona ulaşmıştır. Başlangıçta “The 
Facebook” olan sitenin adı 2005 A-
ğustos’ta 200 bin dolara Facebook.

com olarak değiştirilmiştir. 2005’in 
sonlarına doğru site, İngiltere ve Ka-
nada’daki üniversiteleri de üyeliğe 
kabul etmeye başlamıştır. Aynı yılın 
sonunda, ABD, Kanada, Meksika, 
İngiltere, Avustralya; Yeni Zelanda 
ve İrlanda’daki 25.000’in üzerinde 
üniversite sisteme katılmıştır. 2006 
yılına gelindiğinde site, bir yan-
dan üniversite ağını genişletirken 
diğer yandan kullanıcılarının lise 
öğrencisi arkadaşlarını da arkadaş 
listelerine ekleyerek üyeliğe davet 
etmesini sağlamıştır. Eylül 2006’da 
Facebook, e-posta adresi olan tüm 
internet kullanıcılarını üyeliğe kabul 
etmeye başlamıştır. Bugün Facebook 
dünyanın en yaygın toplumsal pay-
laşım ağı haline gelmiş ve kullanımı 
tüm dünyada hızla yaygınlaşan site, 
Google’dan sonraki en değerli firma-
lardan biri olmuştur (Toprak 2009: 37).

Günümüzde çok sayıda sosyal 
paylaşım sitesi bulunmakla birlik-
te Facebook, Twitter ve Instagram 
diğerlerine göre daha popülerdir. 
Özellikle Facebook, bu alanda kul-
lanıcı sayısıyla oldukça öne çıkmış 
durumdadır. Facebook kullanıcıla-
rının arkadaş sayıları ortalama 130 
kişiden oluşmakta olup, bu arkadaş-
ların çoğu ise kullanıcıların daha 
önceden tanıdıkları kişilerdir. Üye-
lerin siteyi her ziyareti ortalama 20 
dakika sürmekte ve üyeler sitede ayda 
ortalama 640 milyon dakika zaman 
geçirmektedirler. Ayrıca kullanıcılar 
dakikada 510 yorum, 293.000 durum 
güncellemesi ve 136.000 fotoğraf 
paylaşımı yapmakta, saniyede beş 
yeni Facebook profili oluşturulduğu 
ve mevcut profillerin 83 milyonunun 
sahte profil olduğu da ileri sürülmek-
tedir (statisticbrain.com). Facebook 
kullanım amaçlarına bakıldığında 
ise Türkiye’deki kullanıcıların % 66’sı 
Facebook’u arkadaşlarıyla iletişim 
kurmak, % 12’si zaman geçirmek % 
65’ten fazlası ise her gün çeşitli ne-
denlerle bu siteyi ziyaret etmektedir 
(Şener, 2009).

Facebook sosyal paylaşım sitesinin 
on yıl gibi kısa bir zamanda bu kadar 
çok sayıda kullanıcıya ulaşmasında 

Günümüzde çok sayıda 
sosyal paylaşım sitesi 
bulunmakla birlikte 
Facebook, Twitter ve 
Instagram diğerlerine 
göre daha popülerdir. 
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sitenin taşıdığı özelliklerin önemli 
etkisi olduğu görülmektedir. Nitekim 
Facebook’un giriş sayfasında ‘üc-
retsiz ve herkes katılabilir’ vurgusu 
yapılmakta olup (Facebook.com/2015), 
kullanıcılar sitede kendileriyle ilgili 
birçok bilgiyi içeren gerçek ya da sah-
te bir profil oluşturabilmekte, durum 
güncellemesi sayesinde anlık durum-
larını arkadaşlarına bildirebilmekte 
ve başkalarının paylaşımlarına da 
yorum yapabilmektedirler (Çelik, 

2012). Kullanıcılar istedikleri kadar 
bilgiyi istedikleri kişilerle paylaşarak 
kendi gizliliklerini, özel hayatlarının 
gizliliğini de kontrol edebilme (Face-

book 2015), istedikleri kadar çevrim içi 
durumda kalabilme ve internet eri-
şimlerinin olduğu her yerde istedikleri 
zaman arkadaşlarının paylaşımlarını 
takip edebilme olanağına sahiptir-
ler. Dolayısıyla kendi paylaşımlarına 
arkadaşlarının yaptıkları yorumları 
da görebilmektedirler. Kendi kişilik-
lerine ilişkin yapılan yorumları da 
inceleyerek, bu sayede kendilerini 
yeniden gözden geçirebilme imkânı 
bulmaktadırlar.

Tüm bu anlatılanlardan hareketle 
Facebook’un kullanıcılarına geniş ve 
büyük bir sanal dünyaya sunabile-
ceği bir imaj veya kimlik oluşturma 
imkânı sağladığını söyleyebiliriz. 

Benlik Sunumu
“ Kendine dönük ve bireyler arası 

davranış ve süreçleri motive eden, 
yorumlayan, düzenleyen ve bunlara 
aracılık eden dinamik zihinsel bir 
yapıdır benlik” (Gerig-Zimbardo, 2014: 
429).

Bir kimsenin başkalarının ol-
duğu bir ortamda olduğu zaman 
faaliyetlerinin taahhüde dayalı oldu-
ğunu ileri süren Goffman (2012: 16, 
33) performans kavramını bir kişinin 
kendisini izleyen ve üzerlerinde et-
ki sahibi olduğu seyircilere yönelik 
gerçekleştirdiği edimler olarak ta-
nımlar. Goffman benliğimizi diğer 
insanlara sunarken farklı rollere 
göre farklı performanslar sergiledi-
ğimizi ve toplumsal yaşamın aslında 
bir sahne olduğunu söyler. Kişi bir 

edimde bulunduğunda, kendisini iz-
leyen kişilerde arzu ettiği yönde bir 
etki bırakmayı ister. İzleyicilerden 
kendilerine sunulan karakterin as-
lında gerçek bir karakter olduğuna 
inanmaları istenir (Goffman 2012: 19, 
29, 65- 66).

Tam da bu noktada Facebook, kişi-
sel profiller üzerinden kendi takipçi 
ve arkadaşlarına değiştirilebilir ve 
manipüle edilebilir benlik sunumuna 
imkân veren bir sosyal ağ olarak gö-
rülebilir.

Facebook kullanıcılarına ait profil 
ve kapak resimleri incelendiğinde 
profil resimlerinin neredeyse ta-
mamının toplumsal açıdan uygun 
olduğu görülür. Yapılan bir araştır-
ma Resimlerin %70,7’sinde kişinin 
sadece tek başına kendisinin yer 
aldığını ortaya konmuştur. Her ne 
kadar, profil ve kapak resimleri-
nin büyük bir çoğunluğu toplumsal 
açıdan uygun olsa da, uygunsuz re-
simlerin sadece bekar erkekler 

tarafından paylaşılması, evli kadın-
ların yarısının kapak resimlerinde 
çocuklarına yer vermesi gibi durum-
lar Facebook’taki benlik sunumlarının 
toplumsal cinsiyet rollerine göre 
farklılaştığını ve geleneksel toplum-
sal cinsiyet rollerinin Facebook’taki 
benlik sunumlarında belirleyici olabi-
leceğini göstermektedir. Facebook’ta 
bekar kadınlar uygunsuz resimler 
kullanmayarak, evli kadınlar ise 
kapak resimlerinde çocuklarının bu-
lunduğu resimlere yer vererek 
kendilerinden beklenen geleneksel 
cinsiyet rollerine uygun benlik sunu-
mu yapmaktadırlar. (Uçar, 2015) 

Arkadaşları tarafından dışlan-
mak istenilmeyecek profil resmi ve 
kapak fotoğraflarının paylaşılacağı 
dolayısıyla bireylerin kendilerini 
sınırlandıracağını da tahmin etmek 
zor olmayacaktır. 10 akademisyen-
le yüz yüze derinlemesine görüşme 
yapılan, bu görüşmelerle birlikte 
akademisyenlerin kendi profillerin-
den seçtikleri 10 fotoğrafa, toplamda 
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“Arkadaşları tarafından dışlanmak istenilmeyecek profil resmi ve kapak fo-
toğraflarının paylaşılacağı dolayısıyla bireylerin kendilerini sınırlandıracağını 
da tahmin etmek zor olmayacaktır. 10 akademisyenle yüz yüze derinlemesine 
görüşme yapılan, bu görüşmelerle birlikte akademisyenlerin kendi profillerin-
den seçtikleri 10 fotoğrafa, toplamda 100 fotoğrafa içerik analizinin uygulandı-
ğı bir araştırmada, araştırma katılımcılarından birisi şöyle söylemiştir:  “Bazı 
fotoğraflarımı listemdeki bazı kişilerden kısıtlayıp saklıyorum. Çünkü onların 
bunu kötüye kullanabileceğini ya da gereksiz yere yorum yapabileceğini düşü-
nüyorum. Onların yaptığı yorumlar benim canımı sıkacak. Konumları gereği 
listemden de çıkaramıyorum. Hocalarımı listemden çıkaramıyorum, bilmeleri-
ni istemediğim şeyler var. Mecburen ekliyorum çünkü önce ekleyen onlar, ben 
de kabul etmek zorundayım.” 
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100 fotoğrafa içerik analizinin uygu-
landığı bir araştırmada, araştırma 
katılımcılarından birisi şöyle söyle-
miştir:  “Bazı fotoğraflarımı listemdeki 
bazı kişilerden kısıtlayıp saklıyorum. 
Çünkü onların bunu kötüye kullana-
bileceğini ya da gereksiz yere yorum 
yapabileceğini düşünüyorum. Onla-
rın yaptığı yorumlar benim canımı 
sıkacak. Konumları gereği listemden 
de çıkaramıyorum. Hocalarımı lis-
temden çıkaramıyorum, bilmelerini 
istemediğim şeyler var. Mecburen 
ekliyorum çünkü önce ekleyen onlar, 
ben de kabul etmek zorundayım. Bir 
hocayı ya da aile büyüğünü reddet-
mek olmuyor. O yüzden mecburen 
eklemek zorunda kaldım. Ayrıca 
sigara içerken bir fotoğrafım vardı, 
babamın bir arkadaşı altına “çok ayıp 
hiç yakıştı mı” gibi bir yorum yazmış. 
Bu tür yorumları alenen yazıp herke-
sin görebileceği bir yerde olmasını 
istemiyorum. Telefonla arayıp söyle-
se neyse oraya yazıyor, cevap versen 
bir türlü vermesen bir türlü. O tür 
olayları Facebook’ta yaşamak iste-
miyorum. Çünkü yorum yapmadan 
durmuyorlar, onların yaptığı yorum-
ları herkes görüyor. Herkesin bir 
düşüncesi oluşuyor tabi ki benimle 
ilgili.” (Biçer, 2014) 

Genelde sosyal paylaşım siteleri 
özelde Facebook her ne kadar sanal 
dünya gibi algılansa da toplumsal 
normların ve kalıp yargıların bu 
ortamda da geçerli olduğunu söyle-
yebiliriz. 

Boz (2012) doktora tez çalışmasında 
sosyal ağ sitelerinden Facebook.com’da, 
gençlerin, dijital kimliklerini nasıl oluş-
turdukları ve benlik sunumlarını nasıl 
gerçekleştirdikleri araştırmış, bu amaç 
doğrultusunda, gençlerin, Facebook 
üzerinde, benlik sunumu taktiklerini 
nasıl kullandıklarını ortaya koymak 
için değiştirilmiş benlik sunumu tak-
tik ölçeğini 14-18 yaş aralığındaki 407 
kişiye uygulamıştır. Sonuçlara göre, 
gençler, Facebook üzerinden, örnek 
davranış sergileme, kendini sevdir-
me, tehdit davranışı ve niteliklerini 
tanıtma gibi benlik sunum taktikleri-
ni kullanmaktadırlar. Kullanılan bu 

taktikler arasında, cinsiyetler ara-
sında farklar olduğu tespit edilmiş, 
Örnek davranış sergileme, kendini 
sevdirme ve niteliklerini tanıtma 
taktiklerinin kadınlar tarafından 
erkeklerden daha fazla kullanıldığı 
ortaya konmuştur. Araştırma so-
nuçları, gençlerin çoğunluğunun 
Facebook’ta kendi gerçek ismini kul-
landığını ortaya koymuş bu durumda 
bu sanal ortamdaki benlik sunum-
larının gerçek yaşam ile örtüşmesi 
nedeni ile gerçekleştiği belirtilmiştir. 
Gerçek isim kullanımına benzer şe-
kilde gençlerin dörtte üçünün kendi 
gerçek resimlerini kullandıkları tes-
pit edilmiştir. Gençlerin sık sık profil 
resmi değiştirdikleri tespit edilmiş 
bu durum ise Facebook’ta benlik 
sunumlarını yeni durumlara göre 
uyarladıklarının göstergesi olarak 
yorumlanmıştır.

Bütün bu bulgulardan sonra şu tarz 
çıkarsamalar yapmak mümkündür: 
Her an bir şeyler paylaşılarak benlik 
sunumunun yapıldığı bu platformda 
bireyin en temel hedefi göz önünde 
bulunmak şeklinde cereyan etmek-
tedir. Neredeyse Facebook’ta gözden 
uzak kalmak hayattan da uzak olmak 
anlamına gelmektedir. Artık birey 
her türlü iletişimi Facebook üzerin-
den yapmakta, ağda bulunmayan ya 
da sık paylaşım yapmayan kişi ise dış-
lanmaya başlanmaktadır. Facebook’u 
diğer sosyal ağlardan tam olarak ayı-
ran kullanıcıların bu ortamda kendi 
reel kimlikleriyle bulunmalarıdır. 
Facebook’la birlikte artık sanal dünya 

ile gerçek dünya arasında bir yerde 
duran internet ve sosyal paylaşım bir 
başka noktaya taşınarak başka bir 
manaya evrilmiştir. Sanal ve gerçek 
adeta nikâh kıymıştır. Bu konular ü-
zerinde düşünenlerin bu ortam için 
kullanılan “sanal” kelimesini tekrar 
ele alınması gerekmektedir. Nite-
kim kişiler çevrimdışı hayatlarında 
varlıklarını bu ortamlarda devam 
ettirmeye başlamışlardır. Facebook 
gibi ortamlarda kişiler başka benlik-
ler giyip çıkarmamaktadırlar. Kişiler 
gerçek hayattaki bütün eylemleriyle 
burada da var olmaktadırlar. Facebo-
ok artık kişilerin günlük rutinlerinin 
bir parçası olmuştur. 

Gündelik hayatta ne yapılıyorsa 
burada da aynısı yapılmaktadır. Dürt-
mek, çay ısmarlamak, okey oynamak, 
sohbet etmek, gülücük atmak, kız-
mak ve daha birçok şey bu platform 
üzerinden gerçek hayatı aratmayacak 
şekilde gerçekleşmektedir. Dahası 
bunlar yetmediğinde facebook’un 
görüntülü konuşma uygulamasıy-
la anında karşıdaki kişiyle ekran 
aracılığıyla da olsa yüz yüze geline-
bilmektedir. Doğal olarak kişiler artık 
bu ortam üzerinden iletişimlerini 
sürdürmektedirler. Esasında kişinin 
ağa katılmaktan başka bir seçeneği 
de neredeyse kalmayacak pozisyo-
na ulaşmıştır. Facebook üzerinden 
benlik sunumu yapılmakta, birçok 
şey paylaşılmakta ve en önemlisi de 
neredeyse yaş ayrımı kalmaksızın 
sistemin dışında kalmamak üzere 
insanlar kendilerini şartlandırmak-
tadır. Torunlar dedelerinin isteğiyle 
dedeleri adına, evlatlar ebeveynleri-
nin isteğiyle anne ve babaları adına 
hesaplar açmaktadır. Kişiler açılan 
bu hesapları nasıl kullanacaklarını 
öğrenmek için gayret göstermekte, 
yaşlılar da akranları ile Facebook ü-
zerinden iletişime geçmektedirler.

“Facebook kullanıcıları başkaları-
nın duvarlarına veya resimlerine bir 
yorum yazdıklarında, kişinin ismi ve 
profil resmi, yaptıkları gönderilerin 
yanında görünmektedir. Böylelikle 
kullanılan resimler, kullanıcı hakkın-
da ve kendi arkadaş kitlesi üzerinde 

Araştırma sonuçları, 
gençlerin çoğunluğunun 

Facebook’ta kendi gerçek 
ismini kullandığını ortaya 

koymuş bu durumda bu 
sanal ortamdaki benlik 

sunumlarının gerçek yaşam 
ile örtüşmesi nedeni ile 

gerçekleştiği belirtilmiştir.

“

“
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Selfie, hem bir ayna, hem 
de bir aynalanma ihtiyacını/

açlığını göstermektedir. 
İnsanlar selfilerine 

başkalarıyla birlikte bakarak, 
kendi kusursuz, beğenilen 

imgesini başkalarının 
gözünden izleme amacı 

taşımaktadır.

“

“

izlenimler oluşmasını sağlamak-
tadır. Örneğin, profil resmi olarak 
kullanılan bir kedi resmi kişi hak-
kında en azından bir ev hayvanına 
bakacak sevgiye sahip olduğu izle-
nimini oluşturabilir. Benzer olarak 
profil resminde bir av köpeği resmi 
koyan kişi hakkında, arkadaş kitlesi 
üzerinde o kişinin, saatlerce bir av 
peşinde koşma azmi ve sabrının ol-
duğu izlenimini oluşturabilir. Kısaca 
kullanılan profil resimleri, kitle üze-
rinde belirli izlenimlerin oluşmasını 
sağlar. Aynı şekilde çoklu profil re-
simleri kitle üzerinde profil sahibi 
ile olan ilişkisine göre değişecek 
izlenimler oluşmasını sağlayacaktır. 
Bu bakımdan, profil fotoğrafları da 
değişebilmekte hatta bazen başka 
nesneler örneğin kişinin seçtiği sem-
bol ve resimler kullanılabilmekte. 
Kullanıcının kişisel sahnesini tem-
sil eden görsel öğeler, değişkenlik 
gösterebilmektedir. Gençlerin profil 
resimlerini değiştirme sıklıkları da 
bununla ilgilidir. Elde edilen sonuç-
lara bakıldığında gençlerin yaklaşık 
yarısının profil resimlerin her ay veya 
ayda birkaç defa değiştirdikleri gö-

rülmektedir. Yine yaklaşık beşte biri 
üç ayda bir ve yaklaşık üçte biri ise 
yılda bir veya daha fazla kere profil 
resimlerini değiştirdiklerini ifade et-
mişlerdir. Bu durumunun, gençlerin 
Facebook’ta, benlik sunumlarını sü-
rekli bir şekilde güncellediklerinin ve 
yeni durumlara göre uyarladıklarının 
göstergesi olarak kabul edilebilir.” 
Boz N (2012)

İş o noktalara kadar gelmiştir ki 
kendi kendini çekme anlamına gelen 
selfie akımı ile insanlar kendi sure-
tini görünür kılmaya çalışmışlardır. 
Fotoğraf görsel bir öge olarak Face-
book’ta insanlar tarafından yoğun 
bir şekilde yeni iletişim formu olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 2013’ün 
furyası olan Selfie yani Özçekim fo-
toğraf paylaşımıyla kişiler yüzlerini 
ve kendilerinin görünür kılmaktadır. 
Çekilen selfieler kişini yüz ifadesini 
ve psikolojisini yansıtmaktadır. Bu 
akımla beraber diğer insanlar tara-
fından önemsenmek, takdir edilmek 
birincil amaç olmaktadır. Böylelikle 
fotoğraf, resmi işlerde kullanılan bir 
evrak ve hatıra nesnesi olmanın dı-
şında başka bir boyut kazanarak tüm 
dünyada konuşulan ortak bir dijital 
dil halini almıştır. (bu satırların ya-
zarı özene bezene yazdığı bu cümleyi 
facebook sayfasından ‘meraklısına 
yüksek çözünürlüklü bir cümle ku-
ruyorum’ başlığıyla cümleyi bitirir 
bitirmez paylaşmıştır. Yazıya konu 
olan bir cümlenin anında paylaşımı 
Facebook ve hayatın iletişimde iç içe 
geçtiğinin ispatı olmaya namzettir 
doğrusu)

Selfie, hem bir ayna, hem de bir 
aynalanma ihtiyacını/açlığını gös-
termektedir. İnsanlar Selfilerine 
başkalarıyla birlikte bakarak, ken-
di kusursuz, beğenilen imgesini 
başkalarının gözünden izleme amacı 
taşımaktadır. Selfie çekerken baktığı-
mız ekran “ötekinin” gözü olmaktadır. 
Birkaç yıl öncesine kadar yakınlara 
göstermekle yetinilen fotoğraflar ar-
tık takipçilere servis edilir. Bir nevi 
sahneye çıkma eylemi olmaktadır. 
Bu sayede kişiler birçok insanın be-
ğenisini toplamak istemektedirler. 

Ne kadar çok “like” alırsak o kadar 
bütünlüklü ve değerli bir his oluş-
maktadır. (psikologadana.com) Tek 
bir profil resmi yahut kapak fotoğra-
fıyla yetinmeyen bireyler söz konusu 
alanları neredeyse bir fotoğraf al-
bümüne dönüştürecek kadar sayıca 
kalabalıklaştırma yolunu benimse-
miş görünmektedirler.
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Alaz ile denizleri 
keşfederken, Serçe ile 
efsanelerin peşinden 
gidiyoruz. Efsaneler 

Geceyi Yutan Çocuk’ta da 
“kendini gerçekleştirecek 
mi” sorusuyla merakımızı 

körüklüyor. Pasta 
Kamyonu’nda bisiklet 

Bambi gibi dile gelirken, 
Ceren ile biz de anlaşılmak 

istiyoruz. Ya denizlere 
açılmak… Acemi Korsan 

ile adanın, denizin 
keşfetmenin ve merakın 

doruklarına çıkıyoruz.
Evet tüm bunlar kitapların 

sayfalarında, zihnimizin 
kıvrımlarında gizli. Hayal 

gücünün kanatlarına binip 
tatile çıkıyoruz…

Kırmızı Denizyıldızı 
(7-9 YAŞ / 1-2-3. Sınıf)

Denizyıldızımız Alaz ile denizleri 
ve gökyüzünü keşfediyoruz. Yoksa 
denizler değil mi ait olduğu yer. Alaz 
da bunu merak ediyor ve merakının 
peşinden gidiyor. Bakalım Alaz’ı 
yolculuğunda neler bekliyor?
İletişim, benzerlikler, merak, keşif, 
aile, kendine güven… bu öykümüzün 
öne çıkan anahtar kelimeleri

Pasta Kamyonu 
(8-10 Yaş /2-3-4. Sınıf)

Kitabı elinize aldığınıza göre şimdi 
yolculuk vakti! Kamyonumuz 
hareket ediyor. İşte araladığımız 
kapısından görünenlerin bir kısmı: 
dünyayı kirletenlerin karşısında 
duracak kankalar, prenses olmak 
istemeyen kızlar, açık hava marketi 
sokaklar, parklarda kitap okumaya 
doyamayanlar, sütkardeşlerini hep 
hatırlayacak kediler, müziksever 
kuşlar ve elbette ki nefis pasta 
kokuları…
Sevgi, iletişim, dostluk, arkadaşlık, 
ilgi alanları, sanat, saygı ve hoşgörü 
öne çıkan konulardan.

Geceyi Yutan Çocuk 
(10-12 YAŞ / 4-5-6-7. Sınıf)

Ada sakinleri yüzünü yaz 
mevsimine çevirmiş, gelecek 
renkli günlerin heyecanıyla 
hayatlarını sürdürmektedirler. Bu 
sakinliği seven Vedat, yıl içindeki 
tüm koşuşturmaların, anlamsız 
bulduğu yarışların bitecek 
olmasından mutludur. Nihayet 
karneler dağıtılacaktır. Böylelikle 
ilginç projelerini gerçekleştirmek 
için gerekli zamanı bulabilecektir 
Vedat, ezber bozmanın zamanı 
gelmiştir.
Hayaller, gerçekler, bakış açısı, 
keşif, düşünceler, çevre bilinci, 
bilim, göçmenlik, araştırma, 
çatışma, arkadaşlık…bu kitapla 
keşfedeceklerimiz.

Acemi Korsan 
(10-12 YAŞ / 4-5-6-7. Sınıf)

Ada sakinleri yüzünü yaz 
mevsimine çevirmiş, gelecek renkli 
günlerin heyecanıyla hayatlarını 
sürdürmektedirler. Bu sakinliği 
seven Vedat, yıl içindeki tüm 
koşuşturmaların, anlamsız bulduğu 
yarışların bitecek olmasından 
mutludur. Nihayet karneler 
dağıtılacaktır. Böylelikle ilginç 
projelerini gerçekleştirmek için 
gerekli zamanı bulabilecektir Vedat, 
ezber bozmanın zamanı gelmiştir.
Hayaller, gerçekler, bakış açısı, 
keşif, düşünceler, çevre bilinci, 
bilim, göçmenlik, araştırma, 
çatışma, arkadaşlık…bu kitapla 
keşfedeceklerimiz.

Ceren Konuyu Anlamadı 
(9-11 YAŞ / 3-4-5. Sınıf)

Ceren ne zaman fikirlerini 
sıralasa sınıftakiler hep şunu 
söylüyorlar: “Ceren konuyu 
anlamadı öğretmenim…” Sizin de 
anlaşılmadığınızı düşündüğünüz 
zamanlar oluyor mu? 
Kişisel tarih, aile, farklılıklar, kentleşme, 
teknoloji, enerji, tüketim, sevgi, 
duygular, düşünceler, doğa, haklar, 
bağımsız davranabilme, saygı, merak; 
kavramlar ve anahtar kelimelerimiz.

Şakacı Kuşlar Sokağı 
(8-10 YAŞ / 2-3-4. Sınıf)(7-9 YAŞ / 
1-2-3. Sınıf)

Denizyıldızımız Alaz ile denizleri 
ve gökyüzünü keşfediyoruz. Yoksa 
denizler değil mi ait olduğu yer. 
Alaz da bunu merak ediyor ve 
merakının peşinden gidiyor. 
Bakalım Alaz’ı yolculuğunda neler 
bekliyor?
İletişim, benzerlikler, merak, 
keşif, aile, kendine güven… bu 
öykümüzün öne çıkan anahtar 
kelimeleri

Gülderen ÇOPUR
Elma Yayınevi 

Projeler Yönetmeni

D Ü N Y A M I Z

K i T A P

 | 35



YGS’de 100 bininci 
mi oldun? Sınava az 
bir zaman mı kaldı? 

Konular mı çok? 
Öğretmenlerin mi 

kötü? Arkadaşlarının 
çok gerisinde mi 

kaldın? İşte buna 
rağmen başarmak...

Doç. Dr. Aslı BUGAY
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rehberlik ve

 Psikolojik Danışmanlık Programı

 36 | Mayıs - Haziran  2017



Herkesin harika çalışma or-
tamı  yok, huzurlu bir aile 
yaşantısı da yok, hatta sağlığı 

bile iyi olmayabilir. Sizce bunlar açık-
lama mı bahane mi? Bunlara rağmen 
hala göreve motive olabiliyorsanız 
bunlar açıklama, ama eğer motivas-
yonunuz düşüyorsa bahane olabilir. 
Bahanelere teslim olmayın!

Rağmen mi çünkü mü? Hangi yo-

lu seçeceksiniz?

“Başarılıyım çünkü ilgili ve be-
nim için her şeyi yapan bir ailem 
var,

Başarılıyım çünkü çok iyi bir o-
kulda okuyorum,

Başarılıyım çünkü öğretmenle-
rim çok nitelikli,

Başarılıyım çünkü arkadaşlarım 
beni hep kolluyor ve destekliyor” 
demek kolay ve ideal ama rağmen 
başarmak için içinizdeki kahramanı 
bulmanız ve başarıyı kovalayan kap-
lanı hedefe yöneltip onu sürekli yeni 
bilgilerle beslemeniz gerekir. Bunun 
için aşağıdaki öneriler size yardımcı 
olabilir:

İnkâr etmeyin, görmezden gel-
meyin: Olanlar oldu, artık geçmişi 
yadsımanın inkar etmenin kimseye 
faydası olmaz. Bu nedenle bugüne 
kadar olan tüm akademik ya da sos-
yal başarısızlıklarınızı tüm açıklığı ile 
kabul edin. Kendinizle yüzleşin, kim-
seye söyleyemeseniz bile kendinize 
dürüst olun!

Hasar tespiti yapın: Kendiniz-
le yüzleştikten sonra sonucu tüm 
yönleri ile ele alın. Bu noktada 
sadece olumsuz özelliklerinize odak-
lanmayın, olumluları da görün. Yani 
örneğin sınavla ilgili güçlü yanlarınız 

neler? ve geliştirmesi gereken yön-
leriniz neler? bunları belirleyin ve 
onlardan kaçmak yerine sınırlı yanla-
rınızın üzerine gidin. Bireyleri kimse 
bilmese bile en çok kendi “zayıf” o-
larak gördükleri yönler huzursuz 
eder ve özgüvenin düşmesine neden 
olur. Bu nedenle, çalışmaya en zayıf 
yönünüzden başlayın, onu tamamla-
dığınızda akademik yetkinliğinizin 
arttığını göreceksiniz.

Başkalarıyla kıyaslamayın: Ço-
cukların ve yetişkinlerin kendilerini 
başkaları ile karşılaştırmaları ve sonuç 
olarak kendilerini daha aşağıda hisset-
meleri doğaldır. Bu tür kıyaslamaların 
sizi bozguna uğratmasına izin verme-
yin. Sizden daha hızlı soru çözen, daha 
akıllı veya daha çekici görünen ve da-
ha başarılı görünen biriyle kendinizi 
karşılaştırdığınızda motivasyonunuz 
düşebilir. Özellikle günümüzde sos-
yal medyanın da bu kıyaslamayı en 
marjinal noktalara kolaylıklara taşı-
dığı düşünüldüğünde gençler için bu 
durum çok daha zor bir hal almak-
tadır. Başarılı insanlar, başkalarının 
aksine kanıt olarak sunabileceği şey-
lere rağmen, kendi öz değerlerine 
inanırlar. Başlangıç noktasının her 
birey için farklı sunulduğu bu yaşam 
maratonunda başkalarına göre değil, 
kendi başlangıç noktanıza göre ne 
kadar ilerleme kaydettiğinize odak-
lanın. Değerli vaktinizi başkaları ile 
kıyaslamak için değil, kendinizi güç-
lendirmek için kullanın.

Ruminasyon yapmayın: Yaşam 
olaylarını (sınav sonucunu, kötü 
notunuzu ya da sunumuzu) tekrar 
tekrar düşünmeyin. Olayı tüm de-
tayları ile ele alıp değerlendirme 
yaptıktan sonra aynı olayları pasif 
bir şekilde düşünmenin geleceğinizi 

hem psiko-sosyal açıdan hem de fiz-
yolojik açıdan olumsuz etkileyeceğini 
unutmayın. Özellikle de aile içinde 
tekrar tekrar aynı konuların konu-
şulması yani aile içinde ruminasyon 
yapılması çocukların kaygısını arttır-
maktadır.

Amacınızı güncelleyin: Hasar 
tespiti yaptıktan sonra önceki ama-
cınıza yakınlığınızı ya da uzaklığınızı 
tekrar değerlendirin. Eğer gerekirse 
gerçekçi bir şekilde amaçlarınızı gün-
celleyin.

Yeni çözümler bulun: Karşınıza 
çıkan engellerle mücadele etmek 
için olaylara yeni bir bakış açısı ka-
zandırmaya odaklanın. Aynı yoldan 
giderseniz aynı yere çıkarsınız. Eğer 
farklı bir yere varmak istiyorsanız 
yeni yollar deneyin. Gerekirse yakın 
çevrenizden ve uzmanlardan (öğret-
menler, psikolojik danışmanlar vb.) 
destek alın.

Hedefe geri dönün: Bazı aksilikler 
yüzünden ya da kendi sınırlılıklarınız 
nedeniyle hedefinizden şaşmış hisse-
diyor olabilirsiniz. Hedefe giden ana 
yoldan sapıp bir ara yolda kaybolmuş 
gibi hissediyorsanız sakın o ara yol-
larda boşa oyalanmayın. Hedefinizi 
hatırlayın ve tekrar sizi hedefinize 
götürecek olan ana yola geri dönün.

Hedefte kalın: Belki de en 
zoru bu! Çünkü motivasyonu sürdü-
rülebilir kılmak her zaman mümkün 
olmayabilir. Yıldığınız, yorulduğunuz 
hatta umutsuzluğa kapıldığınız an-
larda neden o yolu tercih ettiğinizi ve 
hedefinizin ne olduğunu hatırlayın. 
Hedefe sadık kalmak başarının en 
önemli tılsımıdır ve ipi göğüsleyenler 
en iyi çıkışı yapanlar değil her şeye 
rağmen koşuya devam edenlerdir. 
İnadına başarın!

RAĞMEN 
BAŞARMAK...
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SPOR YAPMANIN
ÖĞRENME VE ZİHİNSEL 
GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Okullardaki Beden 
Eğitiminin ve sporun temel 

amacı, insanın beden ve 
ruh sağlığını geliştirmek, 

iradesini güçlü kılmaktır. Bir 
çok spor disiplininin  temel 

kurallarını bilmek, onları 
öğrenmek için yapılacak 
olan zihinsel aktiviteler 

bilişsel gelişimin ve 
öğrenmenin de gelişmesini, 
artmasını da sağlayacaktır.

Atalarımızın “Sağlam kafa sağ-
lam vücutta bulunur” sözleri 
ile aslında zihin ve bedenin 

nasıl bir etkileşim içinde olduğunu 
bizlere göstermektedir.

Psikoloji biliminin alt alanla-
rından olan Gelişim psikolojisinin, 
gelişim ilkelerinden birinde  insan 
gelişiminin çeşitli alanlardan oluştu-
ğunu ve bu gelişim alanlarının  bir 
bütünlük içerisinde olduğunu  ve 
bu alanların birbirini olumlu ya da 
olumsuz etkilediğini belirtir. Yani in-
sanın bedensel gelişimindeki olumlu 
ya da olumsuz bir durumun onun 
hem sosyal gelişimini hem de bilişsel 
gelişimi etkilediğini, sosyal alandaki 

gelişiminin onun  bilişsel gelişimi 
etkilediğini, bilişsel alandaki gelişi-
minin hem sosyal gelişimini, hem de 
fiziksel gelişimini etkilediğini vurgu-
lamaktadır. İşte gelişim alanlarının 
birbirleriyle olan etkileşimine daya-
narak sporu ve bedensel aktiviteleri 
sadece bedensel gelişim olarak algıla-
mak ve bakmak yanlış olacaktır. 

Okullardaki Beden Eğitiminin 
ve sporun temel amacı, insanın be-
den ve ruh sağlığını geliştirmek, 
iradesini güçlü kılmaktır. Bir çok 
spor disiplininin  temel kurallarını 
bilmek, onları öğrenmek için yapıla-
cak olan zihinsel aktiviteler bilişsel 
gelişimin ve öğrenmenin de geliş-

Adnan DEMİRCİ
PDR Uzmanı
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mesini, artmasını da sağlayacaktır. 
Spor öğrenmeyi kolaylaştırır, Çocuk 
spor yaparken öğrendiği bir hareketi 
öncelikle zihninde canlandırır, nasıl 
yapabileceğini anımsar ve davranışa 
döker. Bu da çocuğun bilişsel gelişi-
mine katkı sağlar, zekasını daha iyi 
kullanmasına fırsat verir.

 Spor  iradeyi güçlendirerek, in-
sanın özgüveninin gelişmesini ve 
kişiliğinin olgunlaşmasını sağlar. 
Kişinin gizli yeteneklerini ve yapıcı 
yönünü harekete geçirerek fiziksel 
gelişmenin yanı sıra ruhsal ve sosyal 
gelişmeyi de olası kılar. Ergenlik ön-
cesi döneminde fiziksel gelişmenin 
durmasına karşılık kişiliğin olgun-
laşması, ruhsal ve sosyal gelişme 
devam eder. Fiziksel aktivite ve bi-
limsel performans üzerine yapılan 
araştırmalar da hafif ve orta düzeyde 
yapılan bedensel alıştırmaların zi-
hinsel performans üzerinde olumlu 
etkilerinin olduğu ortaya koymuş-
tur. Bilimsel çalışmalar önemli bir 
zihinsel aktiviteye yönelik bir işe 

kalkışmadan önce orta düzeyde bir 
alıştırma yapmayı öneriyor. Örneğin; 
sınavdan önce orta düzeyde  bir eg-
zersiz yapmanın, zihinsel performans 
üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 
İsveç’te yürüyen bant üzerinde ya-
pılan bir araştırmada, matematiksel 
problemlerin çözülmesine yönelik 
alınan olumlu sonuçlar, bu yaklaşımı 
desteklemektedir. 

Sporsal faaliyetlerde doğru nefes 
alış verişin öğrenilmesiyle, beynin ih-
tiyaç duyacağı oksijende daha sağlıklı 
bir şekilde alınmış olacaktır. Sporun 
çeşitli dallarındaki temel kuralları 
öğrenmek daha iyi neler yapılabilece-
ğini düşünmek, insandaki odaklanma 

ve dikkat düzeyini artıracaktır. Spor 
yaparken karşılaşılacak problemleri 
çözmesi yine kişide problem çözme 
becerilerinin ve özgüvenin de art-
masını sağlayacaktır. 

Sporun iç disiplin, özgüve-
nin artması, zorluklarla baş 
edebilme, problem çözebilme ka-
biliyetini artırma etkisinin hemen 
sporsal  ve bedensel etkinliğin ar-
dından beklemek yanlış olacaktır. 
Fiziksel, sporsal aktivitelerin insa-
nın zihinsel fonksiyonları üzerine 
etkisi üzerine yapılan araştırmalar 
%80 ve üzerindeki zorlayıcı çalışma 
ve egzersizlerden hemen sonraki 
zihinsel performansın düştüğünü gös-
termektedir. Düzenli yapılan yavaş 
tempolu koşuların  zihinsel başarı-
ya etkisi üzerine yapılmış pek çok 
araştırma bulunmaktadır. Fukushi 
üniversitesinden Japon Dr. Kisou Ku-
bota bir bilimsel toplantıda sunduğu 
bildirisinde; haftada 3 gün orta düzey-
de yarım saat koşturulan gençlerin 
programa başlamadan önce ve 12 haf-

ta sonra kendilerine verilen karmaşık 
zihinsel fonksiyonları ölçen testlerde-
ki başarılarında anlamlı bir gelişme 
olduğunu belirtmiştir. Dr. Kubota, uy-
gulanan zihinsel testlerin, egzersizin 
beyin fonksiyonlarında sağladığı ge-
lişmeyi gösterdiğini belirtmektedir. 
Bununla birlikte koşucuların ant-
renmanı kesmeleri halinde zihinsel 
başarı puanlarının da düştüğünü 
belirtmektedir. 

Duke Üniversitesi’nde yetişkinler 
üzerinde yapılan bir araştırmada da, 
4 aylık egzersize alınan bir grubun 
hafıza ve diğer zihinsel becerilerinde 
anlamlı gelişmeler kaydedildiği belir-
tilmektedir. Yine Amerika’da beyin 

yaşlanmasını inceleyen bir enstitüde 
Carl Cotman ve arkadaşları, 3 haftalık 
bir koşu bandı egzersizi sonrasında 
farelerin beyinlerinde elde ettiği so-
nuçlar ilginçtir. Araştırmada farelerin 
bazı beyin hücrelerindeki genlerin 
fonksiyonlarının arttığı bazılarında 
ise azaldığını saptanmıştır. Artan et-
kinliklerin daha çok beynin strese, 
öğrenmeye ve dış etkenlere karşı tepki 
verme sorumluluğunu üstlenen genler-
de olduğu gözlenmiştir. Bu da sporun 
strese, öğrenmeye ve vücudu dış et-
kenlere karşı koruyan fonksiyonlarına 
olumlu etkisini ortaya koymaktadır. 

Spor özellikle hareketli, öfke 
kontrolü zayıf, saldırgan ve kuralsız 
çocuklar için de kaçınılmaz bir fırsat-
tır. Çocuklar ancak sporla içlerindeki 
enerjiyi dışarıya atabilirler ve takım o-
yunlarıyla kurallara uymayı, disipline 
olmayı öğrenirler. Yapılan araştırma-
larda okul dersleriyle sosyal aktiviteyi 
birlikte yürüten çocukların, sadece o-
kul derslerine çalışan, sosyal aktivite 
yapmayan çocuklara oranla daha ba-
şarılı ve psikolojik  olarak daha rahat 
oldukları gözlenmiştir. Eğer çocuk-
ların sadece başarılı olmalarını değil 
bunun yanında ruhsal bakımdan da 
sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini 
istiyorsanız o zaman sporsal etkinlik-
lerinde normal akademik çalışmaların 
içerisine eklenmesi gerekecektir.

Kaynaklar: 

www.otizmspor.com/otizm ** Mary Car-

michael, 26 mart 2007, Newsweek 

http://www.msnbc.msn.com/id/17662246/
site/newsweek/ **Çeviren ve Derleyen: 
Reyhan Oksay (20.04.2007, Cumhuri-
yet-Bilim Teknik) *Prof. Dr. Seyhan Hasırcı  
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Öğretmen öğrenen olarak 
meslekteki değişimlere 

de uyum sağlayarak 
gereken performansı 

göstermek durumundadır. 
Değişen şartların zorunlu 

kıldığı bir durumda 
eğitimin rehberlik odaklı 

yaklaşımlar üzerine 
kurgulayarak, öğretimin 

tasarlanması, sadece 
öğretmen merkezli veya 

çocuk merkezli değil, 
başarılı bir sürecin de 

adıdır.

Öğretmen de diğer öğrenenler 
gibi öğretme süreci içerisin-
de öğrenmektedir. Öğrenme 

sadece ders esnasında değildir. 
Çocuk, dünyaya ilk geldiği andan iti-
baren, annesinin yüz ifadelerinden 
çıkarımlar yapar. Sıcak bir sobaya 
veya kızgın bir alete dokunduğunda 
elinin yanması deneyimiyle ateşin 
yakıcı bir madde olduğunu öğrenir. 
Öğrenme yaşamın her aşamasında 
ve her ortamda gerçekleşen bir sü-
reçtir. Kuşkusuz, bireyin etkileşim 
içerisinde bulunduğu her ortamda 
gerçekleşmektedir.  Öğretmen de bir 
öğrenen olarak, kendini geliştirmeli, 
zorlu yaşam şartlarıyla başa çıkmayı 
öğrenmeli, öğrencilerine de rehberlik 
etmeli, yaratıcı olmalı, insanlar ara-
sındaki ilişkiyi anlamlandırmalıdır. 
Bunların yanında öğretmen coşkulu 
olmalıdır. Sınıfta iletişim becerisi konu-
sunda bütün hünerlerini sergilerken, 
toplumda da rol model olduğunu u-
nutmamalıdır. Hiçbir şekilde mazeret 
üretmemelidir. Önceliklerini belirle-
miş, öğretimi kılavuzlayan kişi olarak, 

hedef davranışları kazandıracak şe-
kilde tasarlamış olmalıdır. Öğretmen, 
planlı çalışmayı kendisine ilke eder-
ken, ilke ve değerler kültürünün aynı 
zamanda temsilcisi olmalıdır. Sevginin 
dili ve otoritesi olurken kucaklayıcı di-
liyle, ekip çalışmasını teşvik etmeli; 
yardım, dayanışma ve biz paradigma-
sını öğrencilerine benimsetmelidir.

 Öğrencinin kullandığı dili kullan-
ması, onların sorunları ile ilgilenmesi, 
yeri geldiğince sorunlarıyla ilişkilendi-
rilmesi anlamlıdır. Öğretmen sürekli 
aktif olurken sabırlı olmayı da ihmal 
etmemelidir.

Öğrencide, oluşturulması öngörülen 
davranışlar,  daha önce öğrendikleri 
ile çelişiyorsa kuşkusuz, sorgulayarak 
yaklaşacak, yeni öğrendikleri anlamlı 
ise eskisinin yerine yenisini koyacak-
tır. Hiç kuşkusuz, merak, sorgulama, 
eleştirme davranışlarını öğretmen öğ-
rencisine kazandırmalı ki, öğrenci bu 
kavramları kullanabilsin.

 Öğrenmek emek ister, öğrencile-
rimizde bu bakış açısının oluşması 

Şinasi YÜCE
Rehber Öğretmen

ÖĞRENEN OLARAK 
ÖĞRETMEN
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zorlu bir sürecin sonunda oluşa-
caktır. Planlı çalışma davranışını 
kazanarak, ihtiyaç ve ilgileri doğrul-
tusunda çalışma davranışı itici güç 
olacaktır.

Öğretmenin buluştuğu çocukların 
her biri ailesi tarafından birey olarak 
kabul edilmiş, aile yönetiminin her 
kararına katılmışsa katılımcı ve payla-
şımcı anlayışın çocukları olmayacaktır. 
Otoriter, tavizkar ve aşırı koruyucu 
anne- baba tutumları ile baskılanmış-
sa bu çocuklar yer yer örselenmiş 
çocuklar olacaktır. İşte bu noktada 
da öğretmene düşen görev olumsuz 
davranışları söndürürken olumluları 
anne ve babayla birlikte yerine koy-
mak olacaktır. Zahmetli ve yorucu bir 
süreç olacaktır. Elde edilecek verim, 
sürecin etkin bir şekilde sonlanmasıy-
la olacaktır. 

Öğretmenin işinin öğrenen ve öğ-
rendiklerini çocuklara öğreten olarak 
zor olduğunu görüyoruz. Bu zorluk-
ları aşmanın hiç kuşkusuz yolu bir 
öğrenen olarak kendisini geliştirmek 
ve bu donanımlı haliyle çocukların 
karşısına çıkmaktır. Biliyoruz ki, 
eğitimin nihai amacı sosyal yaşa-
ma çocuklarımızı donanımlı olarak 
katılmaları, öğrendiklerini hayatta 
uygulamaları; işlerini severek yapma-
ları, toplumun huzur ve barışına katkı 
sağlamalarıdır.

Öğretmen ile öğrencinin buluş-
masını okul öncesinden başlayarak 
üniversitede hatta üst öğrenimde 
görmek mümkündür. Uzun bir yolcu-
lukta çocuk öğretmen/ öğretmenlerle 
birlikte bu süreci, götürmekte hayata 
hazırlanmakta, onu ne ilgilendiriyor-
sa birey olarak, insan olarak duyarlı 
kalmaktadır. 

Öğretmen sınıfını yönetirken, iyi 
bir yönetici olmayı da öğrenir. Bu 
alanda da kendisini geliştirir. Sürek-
li bir şeyler öğretmek, sürekli olası 
problemler üzerine çözüm üretmek 
için uğraşır. Gerçek hayatın problem 
çözmek olduğunu ve bu bakış açısını 
öğrencilere kazandırmadan yana tavır 
belirler. Örneğin öğretimi tasarlarken, 
olası tüm durumları düşünerek dersi 
planlar ve başarılı süreci başarılı bir 

şekilde sonlandırır. Öğretmen öğre-
nen olarak meslekteki değişimlere de 
uyum sağlayarak gereken performan-
sı göstermek durumundadır.

Değişen şartların zorunlu kıldığı 
bir durumda eğitimin rehberlik odak-
lı yaklaşımlar üzerine kurgulayarak, 
öğretimin tasarlanması, sadece öğ-
retmen merkezli veya çocuk merkezli 
değil, başarılı bir sürecin de adıdır. 
Öğrenci kişilik hizmetlerinin etkinliği 
başarının önündeki engellerin kaldı-
rılması, çocukların da zorlu durumda 
hayatın her alanında baş etme beceri-
sini kazanmalarında etkin rol oynar.

Öğretmen, bilir ki; bütün öğren-
cilerin aynı öğrenme sitiline sahip 
olduğunu düşünmek bir öğretmeninin 
başarısızlığın altına atacağı imza-
dır.  Öğrencilerin biricikliğinin kabul 
edilip, bilim odaklı çalışmalardan 
yararlanmak, gerekirse bu anlama-
da okulun bakış açısını değiştirmek 
hiç kuşkusuz öğrenen olarak öğret-
menin de görevidir. Öğretmenliğin 
diğer mesleklerden farklı uzmanlık 
mesleği olmasının farkı burada or-
taya çıkmaktadır. Öğretmen yaptığı 
bu çalışmaların süreç ve ürün odaklı 
değerlendirilmesinde aldığı geri bil-
dirimlerden kendisini geliştirmek 
amacıyla yararlanacaktır. Gelişim ve 
değişimin verimlilik için kalite için 
önemli olduğunu bilir ve bu bakış açı-
sıyla çalışması yararınadır.

Öğretmenin kendisini geliştire-
cek yollardan en etkilileri eğitim 
üzerine kitaplar, kongreler, hizmet 
içi faaliyetleri, paneller, söyleşiler, 

konferanslar vb. olacaktır. Bunlardan 
hangisi kendisine uygunsa bu kanal 
veya kanallardan kendisini geliştire-
cektir. Öğretmenlik zor bir zanaattır. 
Çünkü sürekli değişim vardır ve öğ-
retmen bu değişime ayak uydurmak 
zorundadır.

Öğretmenlik mesleği, kendisini 
sürekli yetiştiren, yeni koşullara u-
yum sağlayan, beklenmedik olaylar 
karşısında ne yapacağını bilen, geçici 
güçlükler yaşayan öğrencilerini yön-
lendirebilen; hem isabetli kararlar 
alabilen, hem de yaratıcı olan, iletişim 
becerisini gösteren, insanlar arasında-
ki ilişkileri anlamlandıran özel ihtisas 
mesleğidir. Öğretmen, sınıfını çok 
iyi tanımalı, öğrenme iklimini bozan 
öğrenciyi de, öğrenme sitili farklı öğ-
renciyi de iyi bilmelidir. Önemli olan 
tasarladığı öğretim programını etkin 
bir şekilde sunmak, aldığı geri bildirim-
lerle kendi gelişimine katkı sağlamaktır. 
Eğitim ortamlarında teknolojinin tüm 
nimetlerinden yararlanmak müm-
kündür. Eksiği varsa öğretmen hem 
öğrenmeli hem öğretmelidir. Unutulma-
malıdır ki, sınıfındaki her öğrencinin 
öğrenme hızı birbirinden farklıdır. 
Bireysel öğrenme tümcesi öğretmenin 
notları arasında olmalıdır.

İnsan sürekli öğrenendir, makine 
değildir, duyguları vardır. Önemsen-
meli, ilgilenildiği hissettirilmelidir. 
Öğrenme etkinliği ona göre düzen-
lenmelidir. Çocuğun duygu, düşünce 
ve onun içinde bulunduğu öğrenme 
atmosferi uygun olmalıdır. Çocuk ta-
nınmalı ki, yaptığınız eğitim başarılı 
olsun, çocuğun katkısı ve katılımı ol-
madan hiçbir öğrenme amacına hiçbir 
yerde ulaşmaz.

Kendisine uygun modeller çocuğu 
motive eder. Çocuğa uygun olarak ve-
rilen sorumluluk onu bağımlı değil, 
ona bağlı birey olmanın yolunu açar. 
Bu koşulların sağlandığı her ortamda 
çocuk öğrenir. 

Öğretmen, sahada öğrenen 
olarak eksiklerini görüp, çağın gerek-
tirdiği modele uygun olarak kendini 
hazırlamaktadır. Üniversite eğitiminin 
pratikleştiği yer olarak sahayı gör-
mektedir.

İnsan sürekli 
öğrenendir, makine 
değildir, duyguları 

vardır. Önemsenmeli, 
ilgilenildiği 

hissettirilmelidir.
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Baharın keyfini 
yaşadığımız, yaza 

hazırlandığımız şu güzel 
günlerde yazımı kaleme 
aldığım merkezimizdeki 

camdan dışarı 
baktığımda sokaktan 

güle oynaya geçen 
gençleri, hoplaya zıplaya 

annelerinin yanında 
yürüyen çocukları 

izlerken hissettiklerimi 
paylaşmak istedim. 

Mevsimlerin belki de en güzeli, 
en ferahı olan ilkbaharda-
yız. Aslında her mevsimin 

ayrı bir güzelliği var. Sizinle tek tek 
mevsimlerin güzelliklerini paylaşmak 
değil amacım. Zaten bu dergi de eğitim 
dergisi değil mi? Eğitimde Rehberlik 
Dergisinde mevsimlerden bahsetmek 
de nereden çıktı? Konumuz eğitim, 
eğitimin de ilk ve en etkili okulu aile 
okuludur. Tıpkı farklı mevsimler gibi 
farklı aile okulları da vardır. Mevsim-
ler gibi aileler, aileler gibi mevsimler…

Bazı aile okulları kış mevsimi 
gibi. Sürekli soğuk, bazen de kısa 
süreli sevinçler de yaşanıyor. Mese-
la kar yağınca seviniyoruz ama çok 
kısa sürüyor bu kar sevinç. Devamlı 
rüzgârlı, her an hasta olmaya çok 
müsait bir ortam. Ev içinde de soğuk 
rüzgârlar esiyor, espri ve şakaya pek 
yer yok. Herkes kendi odasında, or-
tak paylaşım yok denecek kadar az. 

Evin içerisinde gereksiz ve sürekli 
bir ciddiyet ve gerginlik. Kavgalar 
ve çatışmalar çok yoğun yaşanıyor. 
Evde çocuğa karşı aşırı baskı ve ço-
cuklardan aşırı beklenti var. Veliler 
çocuklarını, çocuklar anne babalarını 
kıyaslıyor. Kurallardan asla ve asla 
taviz yok. Kural ihlalinde kış mevsi-
mindeki çığ düşmesi yaşandığı gibi 
ani ve aşırı tepki. Yoğun yağış ve sonu-
cunda oluşan buzlanma üst safhada, 
düşmemek ve bir yerimizin kırılması 
da an meselesi. Bu buzu eritecek tuz-
sa maalesef bitmiş. Tuz almak için 
sokağa çıkmak da kimse istemiyor. 
Herkes birbirinin almasını istiyor. 
Aile içerisinde küsmeler çok sık ve 
uzun yaşanıyor. Bazen günlerce hatta 
haftalarca sürebiliyor. Tıpkı uzun kış 
geceleri gibi… 

Bazı aile okulları da yaz mevsimi 
gibi.  Dışarısı çok sıcak, evin içi ise 
gereğinden fazla sıcak. Havalandırma 

Çelebi ÇAĞLAYAN
PDR Uzmanı

SİZİN AİLE MEVSİMİNİZ HANGİSİ? SİZİN AİLENİZ HANGİ MEVSİMDE?

MEVSİMLER GİBİ AİLELER, 
AİLELER GİBİ MEVSİMLER…
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çok yetersiz olduğundan evin içi de 
oldukça sıkıcı olabiliyor. Kimsenin 
evde kalası yok gibi. Aile içerisinde 
herhangi bir kural yok, herkes ken-
di dünyasında. Kahvaltıda herkesin 
elinde cep telefonu durum güncelle-
mekle meşguller. O kadar meşguller 
anlayacağınız. Aile üyeleri birbirleri-
ne müdahale etmiyorlar. Birbirlerini 
çok da umursamıyorlar, hatta özel 
günlerin bile kimse farkında değil. 
Baba arabasının özelliğini bildiğinin 
yarısı kadar bile çocuğunun özel-
liklerinin farkında değil. Arabasını 
her hafta sonu yıkamacıya götürü-
yor, bakımını yaptırıyor, temizletiyor 
ama evdeki çocuğunun elinden tu-
tarak parka götürmeyi gereksiz ve 
ertelenebilir olarak görebiliyor. Hiçbir 
maçını kaçırmadığı futbol takımının 
hafta sonu oynanacak maçında kim-
lerin oynaması gerektiği ile ilgili tüm 
yorumları okumaktan ‘çocuğun ba-
şarısında ailenin rolü’ konulu köşe 
yazısını okumaya vakit bulamıyor. 
Anne dizideki kahramanlar için 
döktüğü gözyaşının bir damlasını bi-
le kendi çocukları için dökemiyor. 
Televizyondaki dizisindeki başrol o-
yuncusunun bir sonraki bölümünde 
başına ne geleceğini, izlediği evlilik 
programındaki adayın kimin teklifini 
kabul edeceğini, merakla ve hayretle 
izlediği programdaki kaçırılan gencin 
aslında kaçırılmadığını evden kaç-
mış olabileceğini… düşünmekten, bu 
kadar ilgisizlik ve boş vermişlikle ço-
cuklarının başına neler gelebileceğini 
düşünmeye zaman bulamıyor. Çocuk-
lar çok geç saatlere kadar dışarıda, 
nerede ve kimle oldukları çok da kay-
da değer bulunmuyor. Aşırı sıkıcı ve 
bunaltıcı bir sıcaklık var. Evin içinde 
umursamazlık, değersizlik,  havasız-
lık ve boş vermişlik olduğu için evde 
geçirilen zaman o kadar azalıyor ki ev 
sadece uyumak için ihtiyaç duyulan 
bir eşyaya dönüşüyor. 

Bazı aile okulları da sonbahar 
mevsimi gibi. Fırtına öncesi sessizlik 
hâkim. Ailenin tek bir arada olduğu 
an sabah kahvaltısında kimsenin 
ağzını bıçak açmıyor. Adeta fırtına 
öncesi sessizliği yaşıyor gibi. Derken 
akşam eve geç gelme, okuldaki son 
sınavdan alınan düşük not ve okul 

ceketinin cebinde bulunan sigaradan 
başlayan tartışma bir anda gök gü-
rültüsüne dönüşüyor ve bardaktan 
boşanırcasına yağan yağmur tüm 
masayı sular altında bırakıyor ve esen 
sert rüzgâr herkesi bir anda savur-
maya başlıyor.  Azarı işiten delikanlı 
biraz olsun nefes almak için dışarıda-
ki sert rüzgâra bile aldırış etmeden 
evin balkonuna çıkıyor ve balkondan 
bahçedeki sararmış yaprakları olan a-
ğacı izlemeye başlıyor. Bu esnada evin 
bahçesindeki ağaçtan rüzgâra daha 
fazla direnemeyen sararmış bir yap-
rak daha dalından koparak süzülerek 
yere düşüyor. Ağacın altında yaprağın 
düşmesini bekleyen acımasız, kötü 
kalpli, kalbindeki kötülüğü gülümse-
mesi ile kapatmaya çalışan, siyahlar 
içindeki bir yabancı adeta avını bek-
leyen bir avcı gibi yaprağın üzerine 
basarak zaten sarsmış olan, rüzgârın 
koparttığı o güzelim yaprağın canını 
iyice yakıyor... Yaşanan tartışmadan 
sonra işine geç kaldığı için evden çok 
hızlı ve öfkeli bir şekilde çıkan baba 
biraz da süratli olduğundan kırmızı 
ışıkta duramayınca öndeki araca çar-
pıyor… Baba bütün bu yaşadıklarının 
suçunu mevsimlerden sonbahar ol-
masına, havanın bunaltıcı ve yağışlı 
yolun kaygan olmasına bağlıyor. 

Bazı aile okulları da ilkbahar gibi.  
Fırından yeni çıkmış ekmek koku-
ları geliyor mutfaktan, pencereyi 
açtığınızda temiz havayı ciğerlerinize 
çekiyorsunuz. Ailece yapılan sabah 
kahvaltısında herkes düşüncelerini 
paylaşıyor, hafta sonu pikniğe mi 
gitsek yoksa… Evin yakınındaki 
parktan kuş sesleri kahvaltının fon 

müziği gibi geliyor. Hava biraz serin 
ama üşütmüyor. Anne küçük kızına 
hırkasını giymeyi hatırlatıyor ama 
ısrar etmiyor. Duygusallık var ama 
boğmuyor, kurallar var ama çok katı 
değil, çocuklar çok önemseniyor ama 
her dediği yapılmıyor, seviliyor ama 
şımartılmıyor. Tıpkı evlerindeki saksı-
daki çiçeğe su verir gibi ne çok az ne 
çok fazla, yeteri kadar. Yemeğin tuzu 
kadar, kararında yaşanıyor.  Kahvaltı 
masasını birlikte toplarken deneme 
sınavının sonucunu hatırlatıyor ba-
ba, bu arada dışarıda hava da biraz 
bulutlanıyor gibi derken yağmur yağ-
maya başlıyor hafif hafif. Birazcık 
yağmur kimseye zarar vermez hatta 
güzel de gelebilir. Anne de konuya 
giriyor, oğlunun bu hafta daha planlı 
çalıştığından, daha az cep telefonu ile 
ilgilendiğinden bahsediyor. Babası da 
oğluna güvendiğini, sınavın sonucu-
nun ne olursa olsun sevgilerinin asla 
değişmeyeceğini, sadece sınava sayılı 
günler kala elinden gelenin en iyisini 
yapması gerektiğini ve bunu yaparken 
de şevkle, istekle yapmasının başarısı 
için yeterli olacağını belirtiyor. Bu ko-
nuşmaları izleyen evin en küçük kızı 
camdan dışarı bakarken gökkuşağını 
görüyor ve mutlu oluyor. En sevdiğim 
mevsim ilkbahar. Sonra dalıp gidiyor 
kim bilir belki de aklından şu cümle-
ler geçiyor. ‘Biz birbirini seven iyi bir 
aileyiz. Bazen birbirimize kızabiliriz, 
uyarabiliriz, hata yapabiliriz, üzebili-
riz, ağlatabiliriz ama kısa süre sonra 
biliriz ki bu yağmurun sonunda gök-
kuşağı bizi bekliyor olacak.’

Şimdi biraz da düşünme zamanı 
peki sizin aile ortamınız hangi mev-
sime yakın? Ya da hangi mevsimde 
büyüyen çocuklar okul hayatında ba-
şarılı, hayat okulunda mutlu olurlar?

Sınavların yoğun yaşandığı ülke-
mizde aile ortamlarının çocukların 
duygusal zekâlarının gelişimini des-
tekleyecek biçimde olması sonucunda 
akademik başarı da peşinden gelecek-
tir. 

HAVALAR NASIL OLURSA OLSUN, 
DIŞARIDA MEVSİM NE OLURSA 

OLSUN SİZİN AİLE MEVSİMİZİN HEP 
İLKBAHAR OLSUN…

Bazı aile okulları da 
sonbahar mevsimi gibi. 
Fırtına öncesi sessizlik 
hâkim. Ailenin tek bir 
arada olduğu an sabah 

kahvaltısında kimsenin 
ağzını bıçak açmıyor.
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DİKKATİMİZ 
ALIŞKANLIKLARIMIZDAN ETKİLENİR

Öğrencilerin çok 
büyük bir kısmı, sınav 

anında, gözetmenin 
ayak sesinden, sayfa 

çevrilirken çıkan sesten, 
burun çekmesi ya da 

öksüren birilerinden, 
sokaktan geçen araba 

sesinden, satıcı sesinden 
ya da çocukların oyun 
oynarken çıkardıkları 

sesten dolayı 
dikkatlerinin dağıldığını 

söylerler.

Sürekli olarak Anadolu’yu bir 
baştan bir başa karış karış 
dolaşıp binlerce öğrenci ile bu-

luşuyorum.

Öğrencilerin soruları da sorunları 
da hep aynı gibi geliyor insana.

Belki de en çok yanıltıcı olan da bu 
aslında.

Aynıymış gibi gelen sorular çoğu 
zaman içinde çok farklı başka sorun-
ları da taşıyor.

Soru aynı oluyor ama sorun bam-
başka oluyor.

Öğrencinin öğrencilik kelime haz-
nesi çok dar. Onlar hep yaşadıkları 
sorunları, stres, dikkatsizlik, heyecan, 
motivasyonsuzluk gibi birkaç kelime 
ile anlatabiliyorlar.

Onlar her soruyu bu çıkış nokta-
sından hareketle soruyorlar. İşlem 
hatası da, okuma hatası da, optik 
kağıtta cevapları kaydırma da, doğru 
cevabı bulup yanlış işaretleme de hep 
aynı, “stresten dikkatim dağıldı, he-
yecanlanıp motivasyonum bozuldu!”

Hani öğrenciler hep söyler ya 
“bütün hayatımızı üç saatlik sınava 
sıkıştırıyorlar” diye. Aslında onlar da 
bütün hayatlarını bu bir cümleyle ö-
zetliyiveriyor: “STRESTEN DİKKATİM 
DAĞILDI HEYECANDAN MOTİVASYO-
NUM BOZULDU!”

Son zamanlarda öğrencilerin 

“dikkat sorunu” diye sürekli olarak 
sorduğu “sınav anında gözetmenin a-
yak sesinden” olumsuz etkilenmeleri 
üzerine yoğunlaştım.

Okuduğum, araştırdığım, gözlem-
lediğim ve üzerinde düşündüğüm 
verileri yan yana koyup tekrar ve 
farklı bir açıdan incelemeye aldım.

Öğrencilerin çok büyük bir kıs-
mı, sınav anında, gözetmenin ayak 
sesinden, sayfa çevrilirken çıkan 
sesten, burun çekmesi ya da öksüren 
birilerinden, sokaktan geçen araba 
sesinden, satıcı sesinden ya da ço-
cukların oyun oynarken çıkardıkları 
sesten dolayı dikkatlerinin dağıldığı-
nı söylerler.

Aslında bu öğrenciler “sessiz sınav 
ortamında dikkatim dağılıyor” diye 
söze başladıktan sonra bu örnekleri 
veriyorlar.

Eğer bu soruna çözüm arayan 
kişi ya da danışılan uzman bu 
ifadeyi “sessiz sınav ortamında dahi 
dikkatim dağılıyor” şeklinde anlarsa, 
sorunun çözülmesi için önerilen ya 
da uygulananlar sorunu daha da ağır 
bir hale getiriyor.

Hele bu “dikkat sorunu var” i-
çerikli bir tıbbi tanı ve tıbbi tedavi 
olursa öğrenci için daha zor ve so-
nunda hiçbir şeyin çözülemediği bir 
süreç başlar.

Süleyman BELEDİOĞLU
Eğitimci - Yazar
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ORTAMSAL ALIŞKANLIKLAR DİKKATİMİZİ DAĞITABİLİR

Öğrenciler müzik dinleyerek ders 
çalışıyor ve soru çözüyor. Bunu o ka-
dar sık yapıyorlar ki, beyin bir süre 
sonra buna uyum sağlıyor ve alışıyor.

Artık bir süre sonra her soru çöz-
meye başladığımızda beynimiz eşlik 
eden bir ses aramaya başlıyor. Sınav-
dan önce evde yapılan çalışmalarda 
yine müzik dinleyerek beynimizin bu 
talebini karşılayabiliyoruz.

Ancak sınava girdiğimizde soru 
çözmeye başladığımızda beynimiz 
o eşlik eden sesi aramaya başlıyor. 
Onu bir müzik olarak bulamayınca 
da anlamsız seslere ya da tekrar eden 
ritmik ses ya da gürültülere yöneli-
yor.

İşte tam bu esnada görevi icabı 
sınıfta dolaşan gözetmenin ayak ses-
lerine ya da sokaktan gelen herhangi 
bir sese ya da sınıf içindeki eylemsel 
sesler dikkatimizi çekmeye başlıyor.

Dikkatimiz adeta oradan oraya 
savrularak her duyduğu sese yöne-
lerek o alışkan olduğu sesi aramaya 
koyuluyor. “Bu muydu yoksa bu ses 
miydi?” diye zihnindeki sesi aramaya 
devam ediyor ve uzun süre dikkatini 
sınava veremiyor.

Sanki bilmediğimiz, göremediğimiz 
bir şeyler dikkatimizin oluşmasını 
engelliyor.

Aslında bütün bu olanlar, ay-
larca soru çözerken dinlediğimiz 
müzik sesini tamamlamaya çalışan 
beynimizin arayışından başka bir şey 
değildir.

“Hep belirli koşullarda bir 
şey yaparsak, o koşulların dışın-
da dikkatimizi veremeyiz” diye 
bilimsel bir gerçek vardır. Bu duru-
ma bilim “Nöroplastisite” adını verir, 
yani “esnek beyin” adı verilir. Beynin 
bu durumu 
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Çocuğun fiziksel ve mental 
gelişiminin olduğu kadar, 

onun erişkin dönemde 
karşılaşacağı hastalıkların 

temeli ilk 1000 günde 
atılmaktadır. Günümüzde, 
yapılan tüm çalışmalarda 
astım, obezite, DRABETER 
MELLİTUS, hipertansiyon 

ve kardiyovasküler 
hastalıkların nedenlerinin 

bu dönemde yapılan 
yanlış uygulamalar olduğu 

kanıtlanmıştır. 

G
eçtiğimiz haftalarda, bu yıl 
5’incisi düzenlenen fetal ha-
yattan çocukluğa ilk 1.000 gün 

boyunca gebe ve çocuk belirlenmesi-
ni konu alan kongreye katıldım. Bu 
kongre, İlk 1.000 gün kavramını ve 
bu dönemde yapılan uygulamaların 
önemini anlatması bakımından son 
derece önemli bir kongre. Geleceği-
mizin mimarı olan çocuklarımızın 
daha sağlıklı olabilmesi için yapılan 
çalışmalar, yeni uygulamalar ve yeni 
öneriler çok değerli uzmanlar tarafın-
dan bizlere aktarıldı. Fetal hayattan 
başlamak üzere ilk 2 yaşta anne ve 
bebek beslenmesinin, çocuğun ileriki 
yaşamı için ne kadar önemli olduğu 
yeniden vurgulanarak anlatıldı.

Bu kongrede özellikle vurgulanan 
önemli noktaları, heyecanlı bir 

şekilde anneliğe hazırlanan anne a-
dayları ve bu heyecanı henüz tatmış 
bebeğini büyüten anne ve babalar ile 
paylaşmak istiyorum. İlk 1.000 günde 
yeni gebeliğin ilk gününden başlayıp 
2 yaşın sonuna kadar olan dönem ço-
cuklarımız için son derece önemlidir 
ve onların geleceğini şekillendirir. Ço-
cuğun fiziksel ve mental gelişiminin 
olduğu kadar, onun erişkin dönemde 
karşılaşacağı hastalıkların temeli de 
bu dönemde atılmaktadır. Günümüz-
de, yapılan tüm çalışmalarda astım, 
obezite, DRABETER MELLİTUS, hi-
pertansiyon ve kardiyovasküler 
hastalıkların nedenlerinin bu dönem-
de yapılan yanlış uygulamalar olduğu 
kanıtlanmıştır. Ayrıca çocuklarımızın 
okul başarısı ve KOGNİTİF fonksi-
yonlarının temeli de bu dönemde 
atılmaktadır.

BEBEĞiNiZiN
   iLK 1000 GÜNÜ

Dr. Hatice KALELİ BABAOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Medical Park Tarsus Hastanesi 
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Peki bu kadar önemli olan bu 
dönemde neler yapmalı ve çocuğa 
nasıl davranmalıyız? Madem ki bu 
dönem gebeliğin ilk gününden iti-
baren başlıyor, o halde öncelikle 
gebelik dönemini incelemeliyiz. Her 
anne adayı gebelik dönemi boyunca 
doğru ve dengeli beslenmeye özen 
göstermelidir. Özellikle omega3, 
FOLİK asit, demir, iyot gibi bileşen-
lerin desteğini doktoruna danışarak 
düzenli olarak kullanmalıdır. Ge-
rektiği zaman ve özel durumlarda 
mutlaka diyetisyen desteği almalı-
dırlar. Unutmayalım ki sağlıklı bir 
gebelik dönemi, sağlıklı bir doğumu 
getirecektir.

Gebeliği düzenli bir şekilde bes-
lenerek sağlıklı olarak geçirdikten 
sonra doktorumuzla beraber, sağlık-
lı doğum için uygulanacak yöntemi 
kararlaştırmalıyız. Bu konuda tabii 
ki en sağlıklı olan doğum şekli (eğer 
tıbbi zorunluluk yoksa), mutlaka ve 
mutlaka bebeğin normal vajinal yol-
la dünyaya gelmesidir. Son yıllarda 
MİKROBİOTA kavramının ne kadar 
önemli olduğu tekrar tekrar vurgu-
lanmış ve sağlıklı bir MİKROBİOTAYA 
sahip olmanın ilk başlangıç yerinin 
normal doğumla dünyaya gelen be-
bekler için annenin doğum kanalı 
olduğu kanıtlanmıştır. Yani normal 
vajinal doğumda bebekler anne-
sin vajina FLORASINDA bulunan 
tüm yararlı bakterileri kendilerine 
kolayca ALIRLAR. Bu faydalı bakte-
riler ise bebeğin MİKROBİOTASINI 
oluşturarak onun bağışıklık sistemi 
ve gelişimini son derece önemli bir 
basamaktır. Bu noktada tüm an-
ne adaylarına buradan seslenmek 
istiyorum; Lütfen bebeğinizin geli-
şiminde çok önemli olan bu faydalı 
bakterileri, bebeğinizin hayata baş-
larken almasını sağlayın ve normal 
doğumu tercih edin. En azından dü-
şünmeyi deneyin ve doktorunuzla 
bu konuyu yeniden konuşun.

Sağlıklı bir gebelik dönemi ve 
normal vajinal doğumla hayata baş-
layan bir bebek, sağlıklı gelecek için 
çok önemli 2 basamağı atlamış de-
mektir. Bebek için son derece önemli 
olan 3’üncü basamak ise bebeğin 
doğumdan sonra anne sütünü alma-

sıdır. Doğumdan sonra ilk saatlerde 
bebek anne sütüyle beslenmeye baş-
lamalıdır. Özellikle “KOLASTRUM” 
dediğimiz ilk süt, bağışıklık sistemi 
ÜRÜNLERİNDEN çok zengindir ve 
bebeğe mutlaka verilmelidir. Yapılan 
en büyük yanlışlardan birisi, ilk sa-
atlerde bebeğe kan şekeri düşmesin 
diye hemen FORMÜL MAMALARIN 
biberon ile verilmesidir. Oysa ki sev-
gili anneler unutmayınız: Bebeğiniz 
ilk doğduğunda mide kapasitesi bir 
kiraz tanesi büyüklüğündedir ve si-
zin o değerli KOLASTRUM sütünüzle 
mutlaka doyacaktır. Çevredekilerin 
size sıkça söylediği “Mama verelim”, 
“Sütün gelmiyor”, “Bebek doymu-
yor” gibi sözlerine inat, ısrarla 
bebeğinizi emzirin ve lütfen bebe-
ğinizi bu mucize besinden mahrum 
etmeyin. Özellikle ilk 24 saat sadece 
anne sütü ve KOLASTRUMU alan be-
beğiniz onun bağışıklık sistemi için 
gerekli olan faydalı bakterileri 2. 

Kez almış olacaktır. Ayrıca ilerleyen 
günler ve aylarda da bebeğinizi em-
zirmeye devam edin. Çünkü anne 
sütünün sayısız yararları vardır ve 
hiçbir formül mama, anne sütünün 
özelliklerine ve mükemmel bir bir-
leşime sahip değildir.

Sevgili anneler, bebeğinizin ge-
lişimini sadece aylık TARTILARLA 
değerlendirmeyin ve formül mama-
lara başlamak için acele etmeyin. 
Elbette anne sütünün olmadığı 
durumlarda da en doğru besin for-
mül mamalardır ve doktorunuzla 
birlikte buna karar vermelisiniz. 6 
aya kadar anne sütünü verdiğiniz 
bebeğinize 6 ay sonunda tamamla-
yıcı besinleri doğru zamanda, doğru 
miktar ve doğru çeşitlerle başlama-
lısınız.

Unutmayın ki özellikle 6 ay ve 
1 yaş arası dönem de son derece 
önemlidir. Bu dönemde mutlaka 
doktorunuzdan bilgi almalısınız.

SEVGİLİ ANNE ADAYLARI VE ANNELER
“Lütfen aldığınız karar ve uygulamalarda ilk 1.000 günün önemini 
mutlaka aklınıza getirmelisiniz. Unutmayın ki bebeğin bu süreç doğru 
başlaması için 3 önemli adım var. 

• Gebelikte doğru, dengeli ve düzenli beslenmek
• Normal vajinal yol ile bebeği dünyaya getirmek
• Doğumdan sonra ilk saatlerden itibaren mutlaka anne sütü verme 

ve emzirmeye 6 ay boyunca devam etmek
Bu 3 adımı uyguladığınızda inanın siz ve bebeğiniz ilk 1.000 güne doğru 
başlamış olacak ve doğru ilerleyeceksiniz. Geleceğin sağlıklı nesilleri 
için doğru kararlar vermek sizin elinizde.
Elbette biz sağlıkçılara da büyük görevler düşmektedir. Aile hekimleri, 
kadın doğum hekimleri ve biz çocuk hekimleri anneleri doğru 
yönlendirmeliyiz ve doru adımlar konusunda onları desteklemeliyiz.
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Toplumda karşılaşılan problemlerin ana kaynağının altında 
daima eğitim eksikliği görüldü. Ama nasıl bir eğitime ihtiyaç 
duyulduğu konusunda bilinç seviyesinde her zaman farklılık 
arz etti. Görülen başarıların ise genelde günü kurtaran ezberci 
öğretimin yaşantıya fazla yansımayan ve kısa zamanda unutulan 
şekli ile karşı karşıya kalındı.

Nazmi ŞİMŞEK
Yazar
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Doğumundan itibaren izlen-
diğinde, körpe beyinlerin; 
meraklı yapıları, yetişkin-

leri şaşırtan, hatta sorgulamalarıyla 
zor durumda bırakan ve hayretlere 
düşüren irdelemeleri hatırlanırsa, 
insanoğlunun mükemmel bir zeka ile 
yaratılmış olduğunun farkına varılır. 
Dış dünyaya olan ilgileri, fiziksel yaş-
larının oldukça üstünde bir gelişmeye 
sahip oldukları konusunda birçok 
ipucu verecektir. İyi bir gözlemci, her 
davranışın arkasında harikulade bir 
ayrıntı yakalamakta hiç zorlanma-
yacaktır. Rahatlıkla söylenebilir ki, 
insanoğlu zeki ve yaratıcı bir yapıda 
doğmaktadır. Bu sayededir ki, yüce 
yaratıcının yeryüzündeki vekilleri 
olma bahtiyarlığına sahip olmuşlar-
dır. Bu açıdan düşünüldüğünde bile, 
nasıl bir mükemmel yapı ile karşı 
karşıya olunduğu anlaşılır.

Ancak, önce ebeveynler, sonra ya-
kın çevresinin sınırlamalı, kollamalı, 
kayırmalı yaklaşımları; pırıl pırıl 
zekâya sahip genç dimağların, kendi 
kendilerine herhangi bir konuda yete-
neklerini deneme fırsatı bulmalarına 
imkân tanımaz. Yetişkinler kendile-
rini, onlar adına her şeyi hazır hale 
getirmek ve kolaylaştırmakla görevli 
addederler. Çok sevdikleri bu körpe 
ya da genç dimağların kendilerini 
yormamaları gerektiğine inanırlar. 
Büyükler her şeyi daha doğru bil-
diği -zannettiği- için ve de daha iyi 
yapabilecekleri düşüncesiyle çocuk 
yaştakilere fırsat verilmesine gerek 
duymazlar. Deneme yapmalarına, 
sınama yanılma yoluyla doğruyu 
bulmalarına, hatta hata yapıp hatala-
rını düzeltmelerine fırsat vermezler. 
Neredeyse düşünmelerine bile müsa-
ade edilmez. Çünkü; onlar çocuktur, 
akılları ermez diye hesap edilir. Her 
şeyden önce yetişkinlerimiz -ne ya-
zıktır ki-, çocukların bu yaşta doğru 
düşünemeyecekleri gibi genel bir ka-
nıya da sahiptirler. Onların düşünme 
melekelerinin gelişmemişliği gibi ge-
nel kanaati ısrarla sürdürürler.

Daha sonra da “eğitimcilerin” 
kurallı, kuramsallı ve tek doğrulu 
öğretim yapıları yüzünden değil mi-
dir ki; bugün toplumda, uslu çocuk 
olmaları adına sadece söz dinleyen, 
söylenilenin dışına çıkmayan ya da 
çıkamayan, yetişkinlerin isteği dı-
şında hal ve hareketleri davranışları 
varsa eğer, sürekli törpülenen bir 
nesil bulunmaktadır. Öğrenci soru 
soramaz, sorulana öğretilen doğru-
lara uygun (kitapları yazdığı ya da 
öğretmenin söylediği şekilde) cevap 
vermekle yükümlüdür. Alternatif 
düşünemez, yorum yapamaz, bilgi 
birikimi yoktur, pot kırabilir, yanlış 
yapabilir. Verilen kadarını almak, 
lazım olduğunda da kendisine söy-
lenildiği kadarını öğrenmek (adına 
öğrenme denilirse) istenildiğinde de 
kullanmak genel öğrenci kalıbının 
özelliği haline gelmiştir.

Yukarıdaki tespitleri daha da ço-
ğaltabiliriz. Maalesef toplumumuzda 
çocuğa veya öğrenciye bakış açısı 
genel olarak böyledir. Ebeveynlerin 

bir zamanlar ciddiye almadığı, bilgi 
ve yeteneklerine yaşlarından dolayı 
güvenemediği bu çağ çocuklarının 
kişilikleri, son yıllarda sevgi bahane-
siyle ve aşırı korumacılık tutumları 
yüzünden yine ciddiye alınmadığı gö-
rülmektedir. Bunun altında kesinlikle 
kasıt aranmamalıdır. Bunu oluşan 
genel ve yanlış kanaat olarak değer-
lendirmek gerekir. Yanlış bilgilenme 
ya da büyüklerin bazen kendilerini 
tatmin için benzer taktikleri kullan-
dıklarını bir kenara koymak lazımdır 
diye de düşünmekte yarar var.

Bunun sonucu olarak; hayal 
güçlerini ve düşüncelerini geliştire-
meyen, sadece söyleneni veya isteneni 
yapabilen pasif, tekdüze bir nesil ye-
tiştirmek için yıllarca yoğun bir çaba 
harcandı. Elde edilen olumsuzluk-
ların sonrasında da, o insanları 
tembel ve beceriksiz olarak nitelen-
dirmekten geri kalınmadı. Toplumda 
karşılaşılan problemlerin ana kayna-
ğının altında daima eğitim eksikliği 
görüldü. Ama nasıl bir eğitime ihtiyaç 
duyulduğu konusunda bilinç sevi-
yesinde her zaman farklılık arz etti. 
Görülen başarıların ise genelde günü 
kurtaran ezberci öğretimin yaşantıya 
fazla yansımayan ve kısa zamanda u-
nutulan şekli ile karşı karşıya kalındı.

Oysa, araştırmalar sonucu tespit 
edilmiştir ki; Tembel insan yoktur, 
kuramlı, kuramsallı, tek doğru ve 
tek düze insan yetiştirme yaklaşım-
larıyla tembelleştirilmiş insan vardır. 
Yeteneksiz insan yoktur, kendi ye-
tilerini tanıma imkânı verilmeyen, 
yeteneklerini ortaya koyabilmek 
veya geliştirebilmek için fırsat tanın-
mayan kalıplara sıkıştırılmış insanlar 
topluluğu vardır.

Bu nedenle kaplumbağa ile tavşa-
nı ya da, sürüngenle kuşu aynı pistte 
yarıştırmak sevdasından vazgeçmek 
gerekmektedir. Öğrencilerin var olan 
güçlerini ortaya çıkararak değer-
lendirmek, var ise yetersizliklerini 
gidermek eğitimcilerin asıl görevi ol-
malıdır.

YETENEKSİZ ve TEMBEL
   İNSAN YOKTUR

Tembel insan yoktur.

Sadece kendisine esin 
kaynağı oluşturacak 

kadar güçlü amaçları 
olmayan insanlar vardır.

Anthony ROBBINS

“

Adil bir sınav olması için 
herkese eşit davranıyoruz: 

Lütfen ağaca tırmanın.
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Charles Dickens’ın ‘Zor Za-
manlar’ kitabındaki tüccar 
karakter Thomas Gradgrind’in 

cebinde ‘insan tabiatının herhangi 
bir parselini ölçmeye ve size tam 
karşılığını söylemeye hazır’ bir ‘cet-
vel ve terazi’ bulunurdu. Karakter 
gibi, mutluluk gibi elle tutulamayan 
duyguları ölçmek için yaşanmış-
lıklar ve tecrübelerle yoğurulmuş 
keskin öngörülere ihtiyaç vardır. 
Fakat ticaretin ve barter sisteminin 
icadından beri insanoğlu ölçmenin 
önemini kavramıştır. Durup biraz 
düşünürsek, ölçmenin günlük haya-
tımızın her alanında az veya çok bir 
yer tuttuğunu fark ederiz. Belli bir 
düzen olmaksızın karşımıza daima 
saatler, takvimler, notlar, ölçüler, 
hesaplar, testler gibi sayılamayacak 

kadar pek çok ölçüm şekli çıkar. Bü-
tün bunlar hayatımızı bir düzen 
içinde yaşamamız için dünyayı, öz-
nelerini ve nesnelerini sayılara ve 
istatistiklere indirgemeye yardımcı 
olur. Ölçtüğümüz şeyler arasında, 
gündelik yaşamda en çok ihtiyaç duy-
duğumuz şey ‘zaman’dır. Herkesin 
iyi kötü bir saati veya takvimi vardır 
ve birimlerini bilir. 1 haftanın 7 gün, 
1 günün 24 saat, 1 saatin 60 dakika, 
1 dakikanın 60 saniye olduğu hepimi-
zin malumudur. Fransız Devrimi bir 
günü 10 saate, 1 saati 100 dakikaya, 1 
dakikayı 100 saniyeye dönüştürmeye 
ve 1 haftayı 10 güne çıkarmaya ça-
lıştığında halk ayaklanmıştı. Bilime 
aykırı bu mantığın bu kadar tepki 
alması normaldi. Bu tip karmaşala-
rın önüne geçmek için 1875 yılında 

Mustafa BAKAN
Araştırmacı-Yazar

ÖLÇÜ
   SANATI

Durup biraz 
düşünürsek, ölçmenin 

günlük hayatımızın 
her alanında az veya 

çok bir yer tuttuğunu 
fark ederiz. Belli bir 

düzen olmaksızın 
karşımıza daima 

saatler, takvimler, 
notlar, ölçüler, 

hesaplar, testler gibi 
sayılamayacak kadar 

pek çok ölçüm şekli 
çıkar.
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17 ulusun temsilcileri tarafından 
Metre Antlaşması imzalanarak Paris 
yakınlarındaki Sevr kasabasında U-
luslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu 
kuruldu ve 1960 yılında SI sistemi 
diye bilinen ‘Systeme International 
d’Unites (Uluslararası Birimler Sis-
temi) benimsendi ve 7 temel birim 
üzerine kabul edildi: Uzunluk için 
metre, kütle için kilogram, zaman i-
çin saniye, elektrik akımı için amper, 
termodinamik ısı için kelvin, madde 
miktarı için mol ve ışık şiddeti için 
kandela. Diğer bütün birimler de bu 
7 temel birim üzerinden tanımlan-
dı. Eski zamanlarda bu tip ölçümler 
şimdiki kadar kolay değildi. Elekt-
ronik terazi olmadığı için ağırlıklar 
çift kollu terazi veya el kantarında 
ölçülürdü. 1 kilogramlık taş veya 
demir, terazinin bir kefesine konur, 
diğer kefeye de terazi dengeye gele-
cek şekilde tartılmak istenilen nesne 
konurdu. Fakat ağırlığı fazla olup 
bölünemeyen nesnelerin tartılması 
sıkıntı yaratırdı. Uzunluk ölçülürken 
kulaç, adım, parmak, ayak, karış 
gibi kişiden kişiye değişen ölçüler 
kullanılır ve bu da tartışma konusu o-
labilirdi. Zaman, güneş esas alınarak 
ve ayın hareketleriyle belirlenirdi. 
Ölçüler standart hale getirilince dün-
yanın büyük çoğunluğu bu standart 
ölçülerle işlem yapmaya başladı. Peki 
bu ölçüler belli bir standarda göre ilk 
tanımlanmaya başladıkları zaman 
kaybedilseydi yeniden nasıl tanımla-
nacaktı? Misal, saniyeyi kaybedersek 
yeniden nasıl tanımlayacaktık? Şöy-
le; Sezyum-133 atomunun, denge 
durumuna ve birbirine çok yakın iki 
enerji düzeyinin birinden öbürüne 
geçişi sırasında yaydığı radyasyonun 
9.192.631.770 devirinin toplamına 
eşit zaman süresini ölçersek 1 sani-
yelik zaman birimini elde ederiz. 
Evinde Sezyum-133 atomu olanınız 
var mı?. Ya da varsayalım ki, metre 
ölçüsünü kaybettik, hiç bir yerde 
örneği yok, ne yapacağız? Bilim a-
damları ilk olarak 1875 yılında bunu 
sabitleştirmiş ve çeyrek meridyenin 
on milyonda biri olarak ayarlamış-
lar. Bunda çeşitli sorunlar görmüş 
olacaklar ki, en son 1983’te 1 metre 
uzunluğunu vakumlu ortamda ışığın 
1/299792458 saniyede katettiği yol 

olarak tanımlamışlar. Çeyrek me-
ridyen dediğimiz ekvator’dan kuzey 
kutbu’na kadar olan kuş uçuşu uzak-
lık oluyor. Pratikte ağırlık normalde 
kütle birimi olan gram’ı yitirirsek ye-
niden nasıl elde edeceğiz peki? Şöyle 
ki, 1 santimetreküp (metreyi daha 
önce hallettiğimiz için bu ölçüyü elde 
etmemizde bir sıkıntı yok) hacminde 
ve +4 derece’de damıtılmış saf suyun 
45 derece boylamında ve deniz yü-
zeyine sıfır bir yerdeki ağırlığı’dır. 
Kilonuzu ölçmek isterseniz aklınız-
da bulunsun bu bilgi. Kilo aslında 
latince önüne geldiği kelimeye 1000 
anlamı katan bir önek. Kilogram, 
kilometre vs. ezbere biliniyor da, me-
sela y2k dendiğinde bunun 2000 yılı, 
buradaki ‘k’ harfinin de ‘kilo’nun kı-
saltması olduğu az bilinir. 1 kilogram 
saf suyun 40 derece santigrat sıcak-
lıktaki hacmi de 1 litre oluyor. Yani 
40 derece santigrat sıcaklıkta 1 litre 
su 1 kilogram geliyor. Bu yalnızca su 
için geçerli, her sıvının yoğunluğu 
farklı olduğu için ağırlığı da farklı 
olacaktır. 

İnsanoğlu hayatını kolaylaştırmak 
ve düzene sokmak için belirli ölçü-
lendirme sistemlerini oluşturmuş, 
buraya kadar tamam ama bun-
ları oluştururken sanayileşme 
dönemlerinde eskiden kullandıkları 
ölçüleri yeni sisteme de adapte et-
mek zorunda kalmışlar. Yüzyıllardır 
halkın kullandığı ölçülerin bir an-
da değiştirilmesi kolay olmamıştır. 
Hatta değiştirilemeyip kullanılan 
sistemin üzerine ölçülendirme yapı-
lıp öyle kullanılmaya başlanmıştır. 
Standart tren rayı açıklığı çoğu ülke-
lerde 1435 mm. dir. Daha geniş olsa 
taşıma açısından daha rahat olmaz 
mıydı? Niye böyleymiş diye araştırdı-
ğımız zaman Roma İmparatorluğuna 
kadar uzanmamız gerekiyor. Roma 
İmparatorluğu zamanında savaşçılar 
yan yana iki atın çektiği ve ayakta 
gittikleri atlı arabalarda (chariot) sa-
vaşırlarmış. (Bu arada yeri gelmişken 
fırsatınız olursa Vangelis’ten ‘Chario-
ts of Fire’ müziği eşliğinde bu yazıyı 
okursanız daha keyif alabilirsiniz). 
Tabii, o ağırlıkta toprak zeminde ara-
baların tekerleri derin izler bıraktığı 
için diğer arabaların tekerleri zarar 

Roma İmparatorluğu 
zamanında savaşçılar yan 

yana iki atın çektiği ve ayakta 
gittikleri atlı arabalarda 

(chariot) savaşırlarmış. (Bu 
arada yeri gelmişken fırsatınız 
olursa Vangelis’ten ‘Chariots 
of Fire’ müziği eşliğinde bu 
yazıyı okursanız daha keyif 

alabilirsiniz). Tabii, o ağırlıkta 
toprak zeminde arabaların 

tekerleri derin izler bıraktığı 
için diğer arabaların tekerleri 

zarar görmesin diye aynı 
iz üzerinden gitmelerini 
esas almışlar. Peki niye 

1435 mm? Çünkü iki atın 
birbirlerine değmeden yan 
yana durduklarında dıştan 

dışa iki kıç arasındaki uzaklık 
böyleymiş efendim. Bugün o 
standartlar aşılamadığı için 
füze sistemleri bile tek bir 

parçada taşınamıyor ve parça 
parça trenlerle uzay üssüne 

götürülüyor. Yani insanoğlun 
uzaya gidebilmek için 

affedersiniz 2 atın kıçından 
faydalanıyor.
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görmesin diye aynı iz üzerinden git-
melerini esas almışlar. Peki niye 
1435 mm? Çünkü iki atın birbirlerine 
değmeden yan yana durduklarında 
dıştan dışa iki kıç arasındaki u-
zaklık böyleymiş efendim. Bugün 
o standartlar aşılamadığı için füze 
sistemleri bile tek bir parçada taşına-
mıyor ve parça parça trenlerle uzay 
üssüne götürülüyor. Yani insanoğlun 
uzaya gidebilmek için affedersiniz 
2 atın kıçından faydalanıyor. Ekart-
man denilen ölçü budur. Ne derece 
doğru, bilmiyorum ama mantıklı ge-
liyor bana. Eski Sovyetler Birliği’nde 
ise işgalciler kendi trenleriyle ikmal 
ve yardım yapamasınlar diye tren 
raylarının ekartmanı geniş tutul-
muş ve Almanya bundan dolayı çok 
sıkıntı çekmiştir. Bu yüzden şimdiki 
Rusya’nın tren rayları ekartmanı 
daha fazladır. Şimdi gelelim kağıt bo-
yutlarına; Standart kağıtlar A0, A1, 
A2, A3, A4, A5 gibi ölçülerine göre 
sıralanır. Her bir ölçü bir öncekinin 
2 katı olacak şekilde büyür. Örneğin 
A4 kağıt ölçüsü 210x297 mm ölçüle-
rindeyken A3 kağıt boyutları 420x297 
mm ölçülerinde olur. A5 kağıt boyutu 
ise 210x148,5 mm. ölçülerinde olur. 
Niye böyle karışık bu ölçüler peki? 
Şimdi elinize hesap makinesini alın 
ve büyük olan ölçüleri küçük olan-
larına bölün. Sonuç birbirine çok 
yakın çıkacaktır ki, yaklaşık 1,4142 
gibi bir değer çıkar. Bu da tam ola-
rak √2 değeridir. Peki √2’nin özelliği 
ne? Bu orana sahip bir kağıdı 2’ye 
böldüğünüzde yine √2 elde edersiniz. 
Böylece kağıt üzerinde yazılanları ay-
nı boyutta ve aynı oranda sorunsuz 

bir şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. 
A kağıt boyutlarının en büyüğü A0 
boyutudur ki bu da 1189x841 mm. 
dir ki, tam olarak 1 m²’lik bir alanı 
kaplar ve A0 kağıdı 1 kez katlarsa-
nız A1, 2 kez katlarsanız A2, 3 kez 
katlarsanız A3, 4 kez katlarsanız 
A4 boyutu elde edersiniz. Aynı yak-
laşımla A standardı dışında B ve C 
standartları da oluşturulmuştur. B 
standartları daha çok kitap boyutu 
için, C standartları ise daha çok zarf 
boyutları için kullanılır. B serisinin 
boyutları A serisindeki aynı numara-
lı kağıt ile ondan bir sonraki büyük 
kağıdın geometrik ortalaması, C se-
risinin boyutları ise B ve A serisinin 
aynı numaralı kağıtlarının aritmetik 
ortalaması alınarak bulunur. 

Biraz da altından girip üstün-
den çıkalım. Bakın bir çekirdek, 
özelliğinden dolayı kültür hayatımıza 
nasıl sızmış; Keçiboynuzunun çekir-
deği yaklaşık olarak 200 mg gelir ve 
aşırı kuru olduğu için çok uzun süre 
ağırlığını kaybetmez. Bu özelliğinden 
dolayı çok eski zamanlardan beri de-
ğerli madenleri tartmakta kullanılır. 
Arapçası harrup/harnup olan keçi-
boynuzunun Latince ismi kemik ve 
boynuz cinsinden ‘ceratonia siliqua’ 
olduğundan değerli madenlerin a-
yarı olarak ‘kırat’ ölçüsüne ismini 
vermiştir. 1 kırat 0.2 gram yani bir 
keçiboynuzu çekirdeğidir. Eski os-
manlı ölçü birimi olarak bir dirhem 
16 çekirdeğe eşittir. Yani 1 dirhem 
3.2 gram gelir. Osmanlı’da bastırılan 
100 kuruşluk bütün meskük altınları 
22 ayar ve 7.2 gram gelmektedir. Bu 
da Osmanlı altını içindeki has al-
tın miktarının (7.2x22/24) 6.6 gram 
olduğunu gösterir. 6.6 gram ise 33 
çekirdek yani 2 dirhem 1 çekirdek 
ağırlığıdır. Deyim de buradan gelir. 
‘Has altın gibi olmuşsun’ manasında 
iltifat deyimidir. Bugün kullanılan 
Ata Lira’da 7.2 gram ağırlığındadır. 
Ziynet altını ise meskük altına göre 1 
çekirdek daha hafiftir yani 100 kuru-
şu yaklaşık 32 çekirdek gelir. 

Peki altın’ın ismi nereden geliyor? 
Latince’de ‘gün doğumu’ anlamına 
gelen Roma mitolojisinin Şafak Tanrı-
çası olan ‘Aurora’dan. Günün 24 saat 

olmasından dolayı altın’ın en yüksek 
ayarı 24 kabul edilmiştir. Som altın 
24 ayardır. Ziynet eşyasına altın de-
nilebilmesi için tanınan en alt sınır 
‘10 ayar’dır. Sarı altına nikel, bakır 
ve çinko katıldığında ‘beyaz altın’, 
gümüş, bakır ve çinkoyla karıştırıldı-
ğında ‘yeşil altın’, bakır eklendiğinde 
ise ‘kırmızı’ ya da ‘pembe altın’ olur. 
Yarısı bakır olan altına ‘onda beş 
altın’ manasında ‘zer-i deh penci’ 
denir. Hadi sayılara zıplamışken 
tavla oyunu üzerinden ufak bir bilgi 
fırtınası yaşayalım. Bir çok ismi var-
dır tavlanın; altı kapı, nerd, nerdşir, 
şeş-der vs. Bir rivayete göre İran Sa-
sani hükümdarı Nuşirevan’ın veziri 
Nürdüçehri tarafından icat edildiği, 
bir başka rivayete göre ise 4000 yıl 
kadar önce Mısırlılar tarafından ben-
zer bir oyun oynandığı söylenir. Bir 
tabla üzerinde 4 farklı bölümde, her 
bölümde 12’şer kapıdan toplam 24 
kapıya 30 adet pulun sıralanmasıyla 
ve 2 adet zarın marifetiyle pulların 
hareket etmesiyle oynanır. Buraya 
kadar herkesin malumudur. Az bili-
nen özellikleri şunlardır: Tabladaki 
4 bölüm 4 mevsime, her bir taraftaki 
12 kapı 12 aya, 30 pul her bir ayın 30 
gününe, 24 kapı ise 24 saate işaret 
eder. Siyah ve beyaz pullar gece ile 
gündüze teşbih edilir. 2 adet zar ise 
kaza ve kaderin temsilidir. Böylece o-
yun, dünyanın değişmesinden bazen 
keder, bazen neşe ile ilerlemesinden 
kinaye kabul edilir. Ancak şansa bağ-
lı olduğu için ve hastalık derecesinde 
oynandığı için Nuşirevan oyunu ya-
saklatmıştır. Tavla kelimesi ise Latince 
‘levha, sayfa’ gibi anlamlara gelen 
‘tabula’ dan dilimize girmiştir. Ger-
çek hayatta böyle değil midir? Açık 
vermeyegörün, hemen kırarlar sizi. 
‘Düşeşin dostu olmaz’ diye boşuna 
söylememiş atalarımız. Keyifli oku-
malar dilerim.

Arapçası harrup/harnup 
olan keçiboynuzunun 
Latince ismi kemik ve 

boynuz cinsinden ‘ceratonia 
siliqua’ olduğundan değerli 

madenlerin ayarı olarak 
‘kırat’ ölçüsüne ismini 

vermiştir.
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KARNE 
KiMiN?

Çocuk, derin ve neşeli bir rü-
ya görüyordu. Rüyasında bir 
terslik vardı. Annesi, babası 

ve öğretmeni karne alıyordu. Hepsi 
heyecanla karnelerine bakıyor ve 
hak ettikleri notu alamadıklarından 
şikâyet ediyorlardı. Ne çok mazeret-
leri vardı! Çocuk uyandı ve o sabah 
karnesini almak için okula giderken 
yolda, karnesiyle ilgili hesap sora-
caklara ne diyeceğini sıralıyordu 
aklından. Hayatı boyunca bunu ya-
pacaktı zaten. 

Karne, sınıflandırmacı yetişkinle-
rin ürettiği bir formatlama aracıdır. 
Okullarda ilk olarak 1800’lerin son-
larında görülmüştür. İlk karnelerde, 
öğrencilerin ulaşması beklenen be-
ceriler listesi ve bu becerileri edinip 
edinmedikleri belirtiliyormuş. Yani 
not yok, sıralama yok, etiketleme yok. 
Karneyle sadece başarısız olanları 
değil, başarılı olanları da etiketlemiş 
oluyoruz. Onların gerçek yetenekleri 
yerine, listedeki derslerde ne kadar 
iyi olduklarına bakıyoruz. Çocuklar 
farklı ama liste aynı. Okul, öğretmen 
ve anne babaların başarısı, başarısız 
çocuklar üzerindeki becerileriyle 
doğru orantılıdır. Çocukları üzmeye-
lim. 

‘Okul, öğretmen ve 
anne babaların başarısı, 

başarısız çocuklar 
üzerindeki becerileriyle 

doğru orantılıdır.’

KARNE ÇOCUĞUN RUHUNU 
TANIMAZ 

Aileler karne sonuçlarını nasıl değer-
lendirmeliler? 

Çocuklarına zarar verdiğini düşünen 
ebeveyn ya da öğretmen yok gibidir. 
Karnenin anlamı konusunda öncelikle öğ-
retmen bakışının sağlıklı olması gerekir. 
Bürokratik bir gereklilik gibi algılanan 
karne, bir çocuğun ruhunu tanımaz. Hiçbir 
karne sosyal zekâyı ölçmez. Notlar cesare-
ti, azmi, dürüstlüğü değerlendiremez. Niçin 
hakikatte küçüklerin daha çok saygıya, 
büyüklerin daha çok sevgiye ihtiyacı oldu-
ğunu bir karne anlayamaz. İletişim becerisi, 
hizmet ruhu, yardımlaşma, özgüven karne-
de yoktur. Bunlar hayat başarısı, karne okul 
başarısıdır. Okul başarısı hayat başarısının 
sadece % 20’lik kısmını açıklayabilir. % 80 
çoğunlukla % 20’den daha büyüktür. 

YAPMADIĞINIZ ŞEYLERİ YAPIN 

Tatilimi mesleki açıdan nasıl verimli 
geçiririm? 

Her gün aynı şeyleri yapmanın zihninizi 
nasıl tembelleştirdiğini bilseniz irkilirsiniz! 
İlke, ‘Yapmadığınız şeyleri yapın’ olmalı. 
Kendinize mektup yazın, dersinizi videoya 
çekip izleyin, ilgilenmediğiniz bir alanda 
kitap okuyun, avucunuzdaki çizgileri bir 
kâğıda çizin, çocuk gibi masanın altında 
çikolata yiyin, çocuklarınızla yer yatağında 
uzanıp kendi masalınızı uydurun, bir dağa 
şiir okuyun. Gerisi hayal gücünüze kalmış. 
Yapmadıklarınızı yapın , beyninize hizmet 
edin.

 

MUTLAKA HAZIRLANIN 

Öğrencilerimin farklı alanlardaki ge-
lişimini aileleriyle uygun şekilde nasıl 
paylaşabilirim? 

Öğrencilerin farklı alanlardaki gelişim-
lerini ailelerle etkili bir biçimde paylaşmak 
hazırlık gerektirir. Görüşme öncesinde 
öğrenci çalışmalarından örnekler ve örnek 
olaylar hazırlamak yararlı olur. Görüşme 
sırasında ise öğrenciye ilişkin olumlu bilgi-
leri paylaşmak ve öğrencinin geliştirmesi 
gereken alanları ifade etmek yeterlidir. Ay-
rıca ebeveyn olarak neler yapabileceklerini 
tartışabilirsiniz.

Sizden gelenler 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
TED Üniversitesi
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ÇOCUKLA SANATIN BULUŞMASI

Çocukların estetik ölçüleri ilk kez 
yaptığı resimlerde, oynadığı o-
yunlarda ve mırıldandığı müziğin 

tesiriyle yapılan dansla ortaya çıkar ve 
gelişir…

Sanatın eşsiz yaratıcı ruhu artık ço-
cukların öz benliklerinden, yeryüzüne 
ulaşmaktadır. Renklerin armonisi, oyun-
larının çeşitliliği, muhteşem zengin bir 
dünyayı paylaştırır bizlerle.

Bilhassa yaratımlarındaki özgürlük, 
estetik bütünlüğün oluşmasında kıymet-
li bir rol oynar. Bu sebeple her çocuğun 
sanatla doğrudan ya da dolaylı kurduğu 
ilişki kıymetlidir ve özendirilmesi gerekir.

Ebeveynler çocuklardaki bu yaratıyı 
keşfettikleri an çocuklarını yüreklen-
dirmeli ve desteklemelidir. Çocuklar hiç 
değilse en az bir enstrümanı çalabilmeli 
ya da iyi birer sanat faaliyetleri takipçisi 
olmalıdırlar.

Özellikle yeteneği keşfedilen bir 
çocuk varsa, muhakkak bir konser-
vatuvarda eğitim alması için gayret 
gösterilmelidir. Sanatı icra eden sanat-
çıya, iyi ama bir mesleği yok yaklaşımı 
son derece sakıncalı ve küçük düşürü-
cüdür.

Yaşamın damarlarından biri tabir 
edilen sanat; ilk kez çocuklar vasıta-
sıyla yaşam bulur. Yeteneği keşfedilen 
ya da keşfedilmeyi bekleyen her çocuk 
potansiyel bir sanatçıdır. Aileleri bu 
keşfi yapamayabilir, işte o zaman iş öğ-
retmenlerine düşer.

İyi bir eğitimci sanatın gerekli-
liğini kavramış ve özümsemiş olan 
eğitimcidir. Sınıfında özellikle sanatsal 
faaliyetler planlamalı, sanata yatkın 
öğrencileri bu faaliyetlere özendirme-
lidir. Günlük, haftalık, aylık etkinlikleri 
takip ederek, hatta bizzat katılımlarını 
sağlayarak öğrencilerini sanatla buluş-
turmalıdır.

Sanatpahalıdır algısı yanlış ve sakın-
calıdır. Müziğe, resme, dansa, tiyatroya 
ilgisi olan her bir çocuk için bu etkinlik-
lere çok rahat ulaşabilecekleri ücretsiz 
kurumlar ve kurslar vardır.

Unutmayın; sanatın birleştirici, öz-
gürlükçü, kaynaştırıcı, yaratıcı yanını 
özümsemiş her küçük birey, geleceğin 
aydınlık yüzü olmaya namzettir.

GELECEK ÇOCUKLARIMIZSA, SANAT 
DA ONUN TEMİNATIDIR.

Sefa ZENGİN
Aktör

‘Her yönüyle estetik 
bir varlık olan insan, 

sanatla ilk buluşmasını 
da çocukluk yıllarında 

gerçekleştirir: Oyun, 
müzik, dans ve 

resimle…
İçinde yaşadığı ortamı 
keşfederken, özellikle 

oyuna başvuran çocuk 
farkında olmadan bir 
sanat üreticisi haline 

dönüşür.’
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Sordum Bilgelere
Baktım kadim kitaplara

Yazdım defterlere adını
Sen varsın her yerde anam
Sende sevdim tüm kâinatı
Sen ülkemsin
Sen memleketim
Sen varlığımsın
Hasretimsin bir baştan bir başa 
Türküsün dilimde
Birlikte ağlar
Birlikte güleriz
Kışı bahara verir
Bahardan yaza gideriz
Haziranda sıcağında
Tarlada
Bağda
Bahçede 
Bostanda
Bin bir çiçekte olursun
Zemheri ayazında 
Sevginle coşturursun oğulları kızları
Toprak misali can verir
Bin bir hayat 
Nice yiğitlere kalkan olursun
Cehalet 
Öfke
Ölüm senden uzak
Sevgi kalmalı tabiat
Hoşgörü
Bir can bir tende var olanda
Canlar olmalı kâinat
Zulmün dili sevgi olanda
Barış sensin anne
Dünya sen
Umut sen

Son söz
Yüksek dağların başındaki kar ile duman
Yüzündeki kıvrımların tarihe düşülen not
Yanaklarından aşağı akan gözyaşların bir nehir
Kaldırıp ellerini
Silerken çehreni 
Pırıl pırıl güneş doğar gözlerinde
Sen yarınımsın şiir tadında
Türkü tadında efkârım
Ağıtlarla isyanım
Varlığımsın anam

So
rd

u
m

Not: Bu şiir 39 yaşında annemi benden çalan cahilli-
ğe ve tüm kadın cinayetlerine ithaf olunur.

Şinasi YÜCE
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Kaygının engelleyici 
özelliğini yaşayan 

öğrencilerde bilgi transferi 
kolay sağlanamaz. 

Okuduğunu anlamada ve 
düşüncelerini anlamada 

zorluk yaşar. Dikkatte 
bir daralma ve azalma 

olacağından, dikkat sınav 
içeriğine değil,  kendisine 

bağlı olarak yaşanacaklara 
odaklanır.

Kaygı; kaynağı belirsiz korku 
ve tedirginlik durumudur. 
Varoluşumuzdaki en temel 

duygulardan biridir.

Sınav kaygısı; sınav öncesindeki stre-
sin doğurduğu, karmaşık fizyolojik 
ve duygusal tepkilerdir.

Hemen hemen bütün öğrencilerin 
sınav öncesinde yaşadığı bu kaygı du-
rumu iki başlıkta ele alabiliriz:

İyi kaygı: Motivasyonu arttırıcı ve gü-
düleyicidir. Öğrencinin ders çalışma 
performansını etkilemekle birlikte 
daha iyi motive olması açısından 
kaygının kontrol edilebilir düzeyde 
olması demektir. Yani yol gösterici 
özelliğini yansıtmış olur.

Kötü kaygı: Ders çalışmayı engelleye-
rek var olan durumun hem fizyolojik 
hem de psikolojik olarak bütün be-
lirtilerini yaşamaya sebebiyet verir. 

Kaygının kontrol edilememesi de-
mek, yaptığımız bütün çalışmalardan 
faydalanamamak ve emeklerimizin 
karşılığını alamamamıza neden olur. 
Yani kaygının engelleyici özelliğini 
yansıtmış olur.

Sınav kaygısının en çok rastlanan 
belirtileri genel çerçevede şunlar-

dır:
• Genel sinirlilik,
• Kalp atışlarında artış,
• Düzensiz beslenme, 
• Uykusuzluk,
• Ani öfke patlamaları, 
• Umutsuzluk,
• Baş ağrısı,
• Depresyon
• Düşünceleri toparlayamama ve 

ifade edememe

• Bilgileri anlamada güçlük çekme

SINAV KAYGISI NEDİR 
ve NASIL BAŞ EDİLİR?

Sibel DAĞLIKAN
Uzman Klinik Psikolog

Medical Park Tarsus Hastanesi 
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Sınav kaygısının nedenleri:

Hayatımız boyunca yaşayacağımız 
kaygının bu türü yani sınav kay-
gısının en belirgin nedenlerinden 
biri zamanı iyi kullanamamadır. Ba-
zı öğrencilerin plansız ders çalışma 
sistemleri ya da çok  ders çalışma 
dolayısıyla kendilerine vakit ayırama-
maları sınav anından yoğun br kaygı 
yaşamasına neden olur. Diğer yan-
dan beklenti düzeyinin artması, 
çalışma temposuna oranla bir bek-
lenti içerisinde olmaması ve hedefini 
çalışmasından çok yüksek tutması da 
bir diğer nedenler arasındadır.

Bazı öğrencilerin mükemmeliyetçi 
yaklaşımları da sınav kaygısını arttı-
ran faktörler arasındadır. 

Görev ve sorumluluklarımızı erte-
lemek ve zamanında onları yerine 
getirememek ve tabi ki ailelelerin 
yoğun baskısına maruz kalan öğren-
cilerde de kaygı düzeyi yüksektir. 
Başarısız olma ve eleştirilme korku-
suna kapılan öğrenciler, gerek sınav 
öncesinde gerekse sınav anında kaygı 
düzeyini çok fazla yükselteceklerdir. 
Öğrencinin kendisi dışındaki faktör-
lerin etkisi altında kalması başarı 
oranını da düşürecektir.

Sınav kaygısının öğrenci üzerinde 
etkisi:

Kaygının engelleyici özelliğini 
yaşayan öğrencilerde bilgi transferi 
kolay sağlanamaz. Okuduğunu an-
lamada ve düşüncelerini anlamada 
zorluk yaşar. Dikkatte bir daralma ve 
azalma olacağından, dikkat sınav içe-
riğine değil,  kendisine bağlı olarak 
yaşanacaklara odaklanır. Dolayısıyla 
zihinsel beceriler zayıflar ve bilgile-
rin hatırlanması engellenir. Bu tür 
belirtilerin yaşanılması sonucu da 
enerji tükenir ve harcadığınız efor 
zaman kaybı olarak size geri döner 
ayrıca fiziksel semptomlarında orta-
ya çıkması durumu söz konusudur.

Baş etme yöntemleri:

Sınav kaygısı ile baş etmenin en 
temel yolu, öncelikle kavram ta-
nımlamasına gitmektir. Kaygının ne 
olduğunu ve belirtilerin ne olduğu-
nu bilmek size onunla baş etmenin 

yollarını bulmada yardımcı olacak-
tır. Yani bir durumla baş edebilmek 
için öncelikle onun yapıcı ve yıkıcı 
özelliklerini bilmek ve hangisini 
yaşadığınızı bulmak gerekiyor. Ço-
ğunlukla yaşanan yıkıcı özelliği 
olduğu için onu yapıcıya çevirmek ise 
belirlediğiniz hedeflere göre değişir.

Başarılı olabilmek için yeterince 
yapıcı kaygının yaşanması gerekiyor. 
Yeterince kaygı taşımayan kişiler 
tıpkı yüksek düzeyde engelleyici kay-
gı yaşayan kişiler gibi eylemsizlik 
içine girebilirler ve zaman içerisinde 
hedeflerinden uzaklaşarak başarı 
şansını kaybederler. Belli düzeyde ya-
şanan yapıcı kaygı kişinin isteklerini 
elde edebilmesi adına enerji ve istek 
sağlar. 

Düşünce biçimini değiştirmemiz 
gerekiyor. 

Yararsız düşünceler:

Sınava hazır değilim. Bu bilgiler 
çok saçma, ne zaman ve nerede kul-
lanacağım. Sınavlar niye yapılıyor, 
ne gereği var?  Sınava hazırlanmak 
ve yerleşmek için zaman sınırlaması 
mı olur? Çok fazla konu var hangisi-
ne hazırlanabilirim? Gibi düşünce 
kalıpları, motivasyon ve odaklanma 
sorunu yaşamanıza neden olur. Aynı 
zamanda bu düşünce tarzı sizi kalıp-
laştıracağından birçok probleminizi 
çözmenizde negatif tutum oluşturur.

Düşünce: “Eyvah, kazanamaya-
cağım, yapamayacağım. Başarısız 
olursam çevreme ne derim?”

Duygular: Endişe, üzüntü, kaygı.

Davranış: Uzun süre dersin başında 
duramama, okuduğunu anlamama, 
dürtü bozukluğu.

Bu düşünce sistemini yararlı olana 
çevirebilmek için:

Ne yapabilirim sorusunu sorma-
mız gerekiyor?

Bu soruya vereceğimiz cevap doğ-
rultusunda hem kendinizi disipline 
etmiş olursunuz hem de zamanınızı 
daha verimli nasıl kullanabileceğini-
zi öğrenmiş olursunuz.
• Kontrolü elinize alın. Sınav sizi 

değil siz sınavı yöneteceksiniz. 
• Sonuca kilitlenmeyin.
• Dikkati ekonomik kullanın.
• Sorulara şans verin.
• Bilginizi küçümsemeyin.
• Sınav öncesinde küçük egzersizler 

yapmayı ihmal etmeyin.
• Beslenme ve uyku düzeniniz bu 

süreçte çok etkileyicidir göz ardı 
etmeyin.

• Kendinize zaman ayırın.
• Neyi ne kadar başarabileceğiniz 

konusunda bir karar veremiyor-
sanız eğer geçmiş başarılarınızı 
düşünün ve onları listeleyin.

• Derse devamlı katılın ve etkin 
olun, her zaman başarılı olmazsa-
nız bile bundan vazgeçmeyin.

• Başarısız olduğunuz konularında 
üstüne gidin ve ısrarcı olun.

• Sorumluluk almaktan kaçmayın. 
‘ Zaten başaramayacağım.’gibi 
cümleler sorumluluk almamanız 
için bahane olur.

• Başarısız olduğunuz konularla 
ilgili hemen sonuç beklemeyin, 
kendinize zaman tanıyın ve sabır-
lı olun.

• Beklentilerinizin gerçekçi ve he-
deflerinizin ulaşılabilir olmasına 
önem verin.

Nefes Egzersizleri

Doğru ve derin nefes almanın doğ-
rudan damarları genişletme ve kanın 
bedenin en uç ve en derin noktaları-
na kadar ulaşmasını sağlama özelliği 
vardır. Rahatlamanıza ve gevşeme-
nize yardımcı olun.  Kısa tekrarlarla 
aldığınız derin nefesler kaygı düze-
yinizi normalleştirmede etkilidir. Ve 
unutmayın;

SİZ HER KOŞULDA DEĞERLİSİNİZ.

Başarısız olma ve 
eleştirilme korkusuna 

kapılan öğrenciler, 
gerek sınav öncesinde 
gerekse sınav anında 

kaygı düzeyini çok fazla 
yükselteceklerdir. 
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E
lma Yayınevinden çıkmış çarpıcı bir ki-
tapla, Dans Eden Kelimeler’le merhaba 
diyoruz sizlere… 

Zil çaldı! Kısacık zamanım bitmişti. Korkuyla 
yutkunup defterime odaklandım, defalarca yaz-

dım küçük “h” harfini. Sayfanın beyazlığı gözümde 
büyüdü. Büyüdükçe korktum, korktukça “h” harfi 
benimle dalga geçti. Bu beyaz, sıkıcı sayfadan yuvar-

lanarak gitmek ve açık kapıdan kaçıp özgürlüğüne 
kavuşmak istiyordu.

Okula henüz başlamış küçücük bir kız çocuğu, 
sorunu sadece “h” harfiyle de değil. Tüm harfler, 
kelimeler, rakamlar bir başka şekil buluyor bey-
ninde. Matematiğin o en önemli rakamı olan “1”, 
onun için naif ve herkes tarafından dışlanıyor. 
Kimsenin sevmediği pazartesi için çok üzülüyor, 
halbuki pazartesi turuncu renkli bir hüzün Eylül’e 
göre… Beynindeki odacıklara hapsetmeye çalıştığı 
tavşanlar var; hoplayan, zıplayan ve her birinin a-
dı “dikkat” olan tavşanlar. Birini tutup soksa odaya 
diğeri kaçıyor. 

“Başarısız, tembel, okulu hiç sevmiyor, çalışmı-
yor, dikkatini vermiyor…” Ne kadar da sık duyarız 

bunları. Her on öğrenciden en az yedi sekiz tanesi 
bu tanımlamalarla karşılaşmıştır. O çocuğun “na-
sıl başarılı olacağı” ile değil, “ne olduğuyla” ilgili 
karar verilmiştir artık: O, başarısız bir öğrencidir. 
Hele bir de okulların en meşhur, en karizmatik 
dersi haline getirilmiş matematikle arası iyi değilse 
hiç şansı kalmamıştır öğrencinin. Hayal dünya-
sının renkliliği, yaratıcılığı, gelişmiş sosyal yönü, 
onun “başarılı öğrenci” grubu içinde anılmasına 
maalesef yeterli değildir.

Bugüne kadar eğitimle ilgili olarak hep eğitimin 
“eğiten” kısmında olanlar konuştu. Sorunları “uz-
man” olanlar anlatmaya çalıştı. Peki ya “eğitilen” 
olmak? Bunun ne demek olduğunu bize onlardan 
daha iyi kim anlatabilir? Üstelik artık biliyoruz ki 
disleksi var, sinestezi var, DEHB var… Bir zamanlar 
tembel diye etiketleyip sınıfın arka sıralarına gön-
derdiğimiz çocukların “farklı” algılarının olduğu 
bilimsel gerçeği var...  

O zaman sevgili aileler, eğitmenler ve de uz-
manlar; bir kitap okuma süresince kenarda 
duralım lütfen. Umarım onları dinlemediğimiz ve 
anlayamadığımız için bizi azarlayıp “tembel” diye 
yaftalamazlar.

ELMA YAYINEVİ

NE
OKUMALI

? ?

 58 | Mayıs - Haziran  2017



İYİLİK ÜZERİNE*

Afyon-Uşak arası şehirlerarası 
yol... Ayçiçeği zamanı... Eşimin 
ayçiçeği sevgisi yüzünden pe-

şinden gitmediğimiz traktör, sahibini 
aramadığımız tarla kalmamıştır (tah-
min ettiğiniz gibi olay doğa ve çiçek 
sevgisiyle ilgili değil, çiçeğe en ufak 
bir sevgisi yok, çekirdeklerini yiyor). 
Bir anda yakındaki tarlada çalışan bir 
aileyi gördük. Arabada yaklaşık beş 
saattir ayçiçeği çeşitleri, hangi renk 
tarlalarda hangi büyüklükte yetiştik-
leri, niçin lezzetli oldukları, yaprağı 
küçük olanların çekirdeklerinin bü-
yük olabildiği gibi kesinlikle bilgiye 
değil de; içgüdülere ve açlığa dayalı 
konuşmalar yapıldığı ve en az üç saat 
daha sürebileceği için ben durdum, 
inip tarlaya gittim. Tatlı bir aile... 
Hoşbeşten sonra durumun vehameti-
ni anlattım. Tarlanın sahibi “Ağabey 
bunlar iyi ayçiçeği değil, üşenmez-
sen bizim köye gidelim.” dedi. – Sizi 
işinizden alıkoymayayım? – Olur mu 
ağabey? Çocuğunu da aldı, arabaya 
doluştuk, kötü yollardan dört-beş kilo-
metre ötedeki köye gittik, orada koca 
ayçiçeklerini arabanın bagajına dol-
durdu, “Dur.” dediysek de dinlemedi. 
Para vermeye kalkışınca almadı. Ne-
redeyse yalvardım, “Bak işini bıraktın, 
ürününü bize veriyorsun ne olur al 
şunu!”, almadı. Kızımın topunu oğ-
luna verdim, tarla sahibini tekrar 
tarlasına bıraktık. Helalleştik, birbiri-
mizin adresini, telefonunu aldık. Bir 
saat kadar vakit geçirdik, içimiz sevgi 
ve enerjiyle doldu. O köye yine uğra-
yacağım ve Faruk Bey’e elim kolum 
dolu gideceğim, iyi ki bu ülkede böyle 
insanlar var.

Birilerini yaraladığınızda, öç al-
dığınızda rahatlamazsınız; öfkeyle 

dolarsınız. Bir iyilik yaptığınızda, hu-
zuru ve mutluluğu, suya atılan taşın 
etrafındaki dalgalar gibi yayılır. İyilik-
ten kastettiğim akrabanıza, annenize, 
babanıza yaptığınız iyilikler değil. Hiç 
tanımadığınız, belki de bir daha hiç 
görmeyeceğiniz, sizi hiç tanımayan 
birilerine yaptığınız iyilikler; sizi daha 
bir insan yapar, var olma nedeninizi 
hissettirir. En önemlisi kendinizi daha 
mutlu hissedersiniz, yani asıl iyiliği 
kendinize yaparsınız.

Artık bizim okuduğumuz iyilerin 
hep iyi, kötülerin hep kötü olduğu 
çizgi romanlar yok, herkes gri. Herkes 
rüzgârı bekliyor. Akşam Reha Muh-
tarlardan gelecek rüzgârları, beyaza 
ve siyaha dönüşmek için. Özdemir 
Asaf “Bütün renkler aynı hızla kirle-
niyordu, birinciliği beyaza verdiler.” 
der. Bütün renklerin kirlendiği doğru. 
Son yıllarda hiç yaşlı birini karşıdan 
karşıya geçiren bir çocuk ya da oto-
büste büyüğüne yer veren bir genç 
gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü 
gençler birbirlerini “Hüp diye içlerine 
çekmeye” odaklanmış durumda. Bir 
ara Ankara’da, yürüyerek bir yerden 
bir yere giderken gözleri görmeyen in-
sanların koluna girmekten, gideceğim 
her yere geç kalır olmuştum. Şimdi 
evden işe, işten eve o şansım olmuyor; 
ama onları Kızılay’da yalnız görünce 
kahroluyorum.  Bir gün berberim ya-
nındakine “Sen binmeyeceğin eşeğe 
torba takmazsın.” demişti. “Para her 
kapıyı açar diyenlerin para için çalma-
yacakları kapı yoktur.” der Sir George 
Saville. Her şeyin fiyatını bilen, ama 
hiçbir şeyin değerini bilmeyen insan-
lar olmaya başladık. Rastgele iyilik 
yapın.

Ahmet Şerif İZGÖREN
Eğitmen - Yazar

İzgören Akademi Yönetim Kurulu Başkanı

‘Hiç tanımadığınız, 
belki de bir daha hiç 
görmeyeceğiniz, sizi 

hiç tanımayan birilerine 
yaptığınız iyilikler; sizi 

daha bir insan yapar, 
var olma nedeninizi 

hissettirir. En önemlisi 
kendinizi daha mutlu 

hissedersiniz, yani 
asıl iyiliği kendinize 

yaparsınız.’

* Bu yazı, yazarın Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır (Elma Yayınevi, 2002) adlı kitabından alınmıştır.
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“Eğitimde çağdaşlık doğa 
sevgisi ile başlar, akıl ve bilim 
ile çağdaş uygarlığa ulaşılır. ”

E
ğitim en kutsal haktır. “İNSAN” 
olma hakkıdır. Doğa, yaşam ve 
sevgi kaynağı olarak en büyük 

eğitimcidir.

Gözlerimiz ve kulaklarımız, beş 
duyu organımız, evrendeki bu sonsuz 
düzenin mükemmelliği içinde bir kır 
çiçeğinin görünümü ve kokusuyla 
sergilediği özlemini, ırmak kenarında 
bir salkım söğüdün alımlı sallanımını, 
yılbaşında salınarak düşen kar ta-
neciklerinin uyarısını, ilkbaharda 
yuvasına dönen bir çift leyleğin lak-
laklarıyla hoş bulduk deyişlerini, 
bir bülbülün sevgi ve özlemle güle 
bakışını, sevgiliyle izlenen yıldızların 
gülümseyişini benliğimizin derinlik-
lerine işler.

Bize yaşam hakkı tanıyan doğanın 
her zerresini, tek tek ve de birlikte 
gönül hoşnutluğu ve minnettarlık 

içinde mutlulukla izleriz. Bunların 
her biri bize gülerek ruhumuza güç 
ve sevgi zenginliği katar, erdem a-
şılar. Sevgi ve bilgi doğayı tanımak, 
güzelliklerinin ayırdında olmaktır. 
Bu niteliklerden yoksun olanlar, 
insan sevgisinden ve de vatan sev-
gisinden de uzak kalır, erdemli bir 
kişilikten de...

Bir ağaca bakarak onun top-
luma, insanlığa sunumunu kendi 
katkımızla kıyaslayalım. Eğer sonuç, 
kendimiz açısından olumsuz ise “E-

ğitimde Çağdaşlığın” yakınındayız, 
diyebilir miyiz?

Varlık ve yaşam kaynağımız doğa-
ya karşı sevginin eşsiz örneğini, her 
güzellikte olduğu gibi yine Atamızda 
görüyoruz; Yalova’da bir çınar ağacı-
nın köşke dokunan dalını kestirmiyor, 
köşkü kaydırtarak yerini değiştiriyor.

EĞİTİMDE ÇAĞDAŞLIĞIN 
NERESİNDEYİZ?

Doç. Dr. Aydoğan ATAÜNAL
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Eğitimin Amacı: Toplumun 
Çağdaşlığı

“Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, 
bağımsız, şanlı, yüce bir toplum ha-
linde yaşatır veya bir milleti esaret 

ve sefalete sürükler.”

K. ATATÜRK

İçinde yaşadığımız çağın -iç içe 
girmiş çağların, adı ister: Uzay Çağı, İ-
letişim Çağı, Bilgi Toplumu Çağı, Bilim 
Toplumu Çağı olsun- biz ülke olarak 
neresindeyiz? Anımsayalım, yasada 
Türk Milli Eğitiminin genel amacının 
son tümcesi şöyledir: “Nihayet Türk 
milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, ya-
ratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.”

Bir ülkenin çağdaş uygarlıktaki 
yerinin, gelişmişlik düzeyinin temel 
göstergesi eğitimin niteliği, bilim 
dünyasına katkısıdır. Başka öz bir 
anlatımla: Eğitim düzeyi toplumun 
izdüşümüdür.

Eğitim, Bilim, Toplum Kucaklaşması
Evet, bilim ve eğitimin en büyük 

güç olduğu giderek hayal ötesi bir 
hızla geliştiği ve hem bireyler hem 
toplumlar üzerinde ağırlığının arttığı 
bir çağda yaşadığımızı asla göz ardı 
edemeyiz. Dünyanın heryerinde ve 
her gün sürüp giden olaylar bilgi sa-
vaşı temellidir. Bu savaşlar ülkelerin 
varlık-yokluk sorununun, bireylerin 
insanca veya köle olarak yaşamala-
rının tek belirleyicisi olmuştur. Bu 
nedenle eğitimin hiçbir zaman gün-
demden uzak kalması düşünülemez. 
Günümüzde her ülkenin bu konu ü-
zerinde ısrarla durması çok doğaldır, 
zira yaşamsaldır. Bu nedenle, yerkü-
renin her köşesinde insanın daha iyi 
bir eğitimle yetişmesi çabaları sürüp 
gitmektedir. Uykudaki toplumlar, ezil-
meye mahkûmdur.

Eğitimin Neresindeyiz?
Eğitim hedeflerimize ne derece 

yaklaşabilmekteyiz? Ne yazık ki, se-
vindirici bir bilgi sunma şansımız 
yok. Eğitim sistemimizin düzeyini 
belirlemede değerlendirme sonuçları 
olumsuz görünümdedir. Birkaç örnek 
verelim:

• 50 yılı aşkın bir süreden beri yapı-
lan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) sınavlarında lise 
mezunlarımızın hem matematik 
hem fen bilimleri başarı ortalaması 
%15’i geçmemektedir.

• Ortaöğretim öğrencileri arasında u-
luslararası performans değerlendirme 
sınavlarında (P1SA gibi) öğrencilerimi-
zin başarı düzeyi ortalamanın altında 
kalmaktadır. Türkçe okuduğunu 
anlamamak, matematiksel düşüne-
memek, fen ve teknoloji dünyasını 
kavrayamamak bireyi çağdaş uy-
garlığın dışına iter, doğal olarak 
toplumu da.

• Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 
43. maddesinde öğretmenlik “ö-
zel bir ihtisas mesleği” olarak 
öngörüldüğü halde, lise matematik 
öğretmenliğine giriş için başvuran 
adayların özel alan (matematik)  
sınavlarının başarı ortalamasının 
50 üzerinden 9 olduğu, 1 Şubat 
2017 Çarşamba günü medyada a-
çıklandı. En başarılı adaylar Türkçe 
öğretmenliğine başvuranlar. Onla-
rın da ortalaması 50 üzerinden   32.

Demek ki, eğitim sistemimiz ye-
terli düzeyde yaşamın gerçeklerine 
ve bilimsel yapıya sahip değil, bazı 
eksiklikler ve yanlışlıklar var. O za-
man eğitimin temel öğelerini özenle 
değerlendirmek gerekir. Bu bağlam-
da, öncelikle öğretmen, öğrenci, 
müfredat programı (amaçlar, konular 
ve yöntemler), yönetim, veli ilişkileri, 
fiziki yapılar ile ilgili yaklaşımlar ne 
derece çağdaş eğitim özelliklerine 
sahip; bunları incelemek kaçınılmaz 
olur. Bunların dışında eğitim sistem-
lerine etki eden en önemli öğeler, 
toplumların kültüründe saklıdır. Bir 
toplumda, kültürde, eğitim anlayışı 
sevgi yerine korkuya dayanıyorsa; ta-
rihinin toplumun aynası olduğundan 
ve geleceğine ışık tuttuğundan ha-
bersiz ise; çağdaş eğitimden, çağdaş 
uygarlıktan söz etmek iyimserlik olur.

Kültürümüzde “su küçüğün, söz 
büyüğün”, “melek gibi, ağzı var, 
dili yok” gibi güvenden, özgür dü-
şünceden, aktif davranıştan yoksun, 
bağımlı, pasif insan yetiştirme çarpık 
anlayışının toplumu çağdaş uygarlık 
kapısından uzak tutacağı açıktır.

Bir başka sorun, cansız bilgileri 
ezber olarak belleğe yükleyip bireyin 
ruh ve beden sağlığının da bozulma-
sına neden olmaktır. Üstelik haftada 
40 saat ders ilk ve orta öğretimde na-
sıl söz konusu olabiliyor? Müfredat 
programlarındaki konu yükü de geliş-
miş ülkelerin iki katı kadar.

Ezber bilgi yükü ile öğrenciyi sınav 
kapılarına yöneltmek kovboy film-
lerinde tutsak ve kölelerin sırtlarına 
-işkence olsun diye- taş yükletip ırma-
ğın bir yakasından ötekine taşıtmaya 
benzer. Her iki yük de yararsız, yalnız 
taşıyıcıyı ezmeye yönelik denilse a-
bartılı olabilir mi?

Eğitimin temel öğelerini irdeleme-
den önce, baş eğitimci tarihten söz 
edip tarihimizden 3 olaya kısaca do-
kunalım.

...Bir toplumda, kültürde, 
eğitim anlayışı sevgi yerine 

korkuya dayanıyorsa; tarihinin 
toplumun aynası olduğundan 

ve geleceğine ışık tuttuğundan 
habersiz ise; çağdaş eğitimden, 
çağdaş uygarlıktan söz etmek 

iyimserlik olur.
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VII. ULUSLARARASI 
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA 
KONGRESİ 
(ULEAD 2017)
Sempozyumun sloganı:‘ Daha Barışcıl 
Bir Okul İklimine Doğru’
Türkiye Özel Okullar Derneği’nin 
geleneksel 19. Rehberlik Sempozyumu 
bu yıl SEV Amerikan Koleji tarafından 
düzenlenecektir. Sempozyumun 
içeriği; öğrenciler arası ilişkiler, akran 
baskısı ve zorbalık, zorbalığın türleri, 
kişiler arası ilişkiler, bireysel faklılıklar 
gibi  günlük okul hayatında sıkça 
karşımıza çıkan problemlere dayanıyor. 
Bu konular uzman konuşmacılar 
tarafından ele alınırken; hem psikoloji 
hem de eğitimbilim çerçevesinde doğru 
müdahalenin nasıl yapılacağına dair 
örneklere yer verilecektir. Sempozyum 
18 Mart 2017’ de yapılacaktır detaylar 
için; www.ozelokullardernegi.org.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz

ANKARA 1. EĞITIM 
TEKNOLOJILERI FUARI 2017
2017 yılında ilk kez gerçekleştirilen 
fuar ANFA Altınpark Expo Center 
da yapıldı. Eğitim teknolojileri fuarı 
eğitimle ilgili aradığınız her şeyi bir 
araya getiriyor; bu kadar rekabetçi bir 
sektör, hep daha iyisinin peşinde haliyle 
de hep yeni gelişmelere gebe! Fuar 
görsel işitsel teknolojiler başta olmak 
üzere, ders kitapları ve dergilerle ilgi 
yayınlar, laboratuvar gereçleri, müzik 
aletleri, zeka oyunları, elişi malzemeleri, 
okul öncesi eğitim materyalleri, 
veli danışmanlık hizmetleri, bina 
dekorasyonu, güvenlik hizmetleri, açık 
alan tasarımı gibi bir eğitim kurumunun 
tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
öğeleri bir araya getiriyor.
  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Merhaba değerli okurlar ben 
Şeyma Sönmez. EĞİTİMİN İÇİNDE 

HAYAT sayfasıyla sizlerleyim. 
Kendimde bir eğitimciyim. 

Bu sayfada; sizler için faydası 
olabilecek haberler, toplumca 

desteklenmesi gereken başarılar, 
kulağımızın yanından geçen fark 
etmediğimiz değerli paylaşımları 

sizin için bir güzel toparlayıp 
beğeninize sunacağım.

Sizler de bu sayfada ele 
alınmasını istediğiniz ulusal 

eğitim etkinliklerini bize 
egitimderehberlikdergisi@gmail.
com adresimizden iletebilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek 
üzere...

26. MEF Eğitim Kurumları 
Ulusal ve Uluslararası 
Araştırma Projeleri Yarışması

 ‘Bilimsel yöntem ve bilimsel 
düşünce ancak yaşanarak 
öğrenilebilir ve bir yaşam biçimine 
dönüştürülebilir’ felsefesiyle 
düzenlenen yarışmaya; ulusal ve 
uluslararası birçok ülkeden katılım 
olmuştur. Düzenlenen yarışma 
yetenekli lise öğrencilerini bilimsel 
araştırmaya yönlendirmek aynı 
zamanda fen öğrenimini desteklemek 
için yapılmaktadır. Ayrıca 
yarışmanın uluslararası olması; farklı 
ülkelerden gençlerin birbirlerini 
tanımaları ve değişik bakış açılarını 
deneyimlemelerine olanak sağlamıştır. 

 Yarışmanın gerçek anlamı; ortaya 
çıkan projelerin fabrika ve sanayi 
desteğiyle hayata geçirilmesidir. 
En önemli ödül de bu olsa gerek. 
Bu güne kadar 1731 proje hayata 
geçirilmiştir, yarışmanın ne kadar 
köklü olduğunu bu sayıyla tekrar 
görmüş oluyoruz. Aklınızdaki soruyu 
tahmin edebiliyorum ee hangi projeler 
çıkmış bir anlat diyorsunuz başlayalım 
o zaman;

 1. ‘Seydişehir Alüminyum 
Fabrikasının atıkları kullanılarak elde 
edilen depreme dayanıklı tuğla yapımı 
projesi’  günümüzde Arıkanlı Holding 
tarafından hayata geçirilmiştir.

 2. ‘Hava basıncı ile çalışan sıfır 
fireli fındık kırma projesi’ Fındık 
işleme kurumu olan Sagra tarafından 
kullanılmaktadır.

 3. ‘Hurda lastiklerin geri kazanımı 
projesi’ aynı şekilde özel bir kuruluş 
tarafından hayata geçirilmiştir. Bunlar 
sizin için seçtiğim bir kaç örnekten 
biri liste uzayıp gidiyor. Bu Zaman 
kadar projeleri ve başarılarıyla dikkat 
çeken öğrenciler ulusal ve uluslararası 
birçok köklü kuruluştan burs almayı 
başarmıştır. Başarılarından ve 
desteklerinden ötürü katılımcıları ve 
destekçileri tebrik ediyorum.

Şeyma SÖNMEZ
Eğitmen - Yazar

EĞiTiMiN
iÇiNDE
HAYAT

 62 | Mayıs - Haziran  2017



OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL 
GELİŞİM PROGRAMI  
(TÜRK BEYİN TAKIMI )

Bu sayıda sizlere oyun temelli 

eğitimin faydasını anlatacağım dahası 
da var bu fayda ispatlanmıştır! Öncelikle 
bu araştırmaya gönül veren Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Çocuk gelişimi ve eğitimi bilim dalı 
öğretim üyesi Dr. Bengü Türkoğlu ve 
Destekçi olan Akıl Oyunları Türk Beyin 
Takımına teşekkür edelim.

Konumuza dönersek oyun 
temelli eğitim;  60-72 aylık çocuklar 
üzerinde; dil kavramı yeteneği, ayırt 
etme, hız yeteneği, sayı kavramı 
yeteneği ve yer kavramı yeteneği 
üzerinde puanlandırılarak yapılmış bir 
çalışmadır. Araştırmada gerçek deneme 
modellerinden olan ön test /son test 
kontrol grubu modeli kullanılmıştır. 
Çalışma; Konya ilindeki bir anaokulunda 
ki 60-72 ay aralığında olan 44 çocuk ve 
aileleri üzerinde yapılmıştır. Çalışmada; 
temel kabiliyet testi olan Thrustone 
Temel Kabiliyetler Testi 5-7 testi 
kullanılmıştır. Çalışmanın bilimsel 
detaylarını öğrenmek için Türk Beyin 
Takımının internet sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Biz bu güzel çalışmanın sonuçlarına 
gelirsek, sonuçlar çok dikkat çekici!

1. Oyun Temelli Bilişsel Gelişim 
Programı çocukların IQ ( zeka 
bölümünde) 14 puanlık artışa sebep 
oluyor.

2. Bu artış kalıcı bir etkiye sahip

3. Oyunlar çocukların; dil kavramı, 
sayı kavramı, ayırt etme hızı ve yer 
kavramı becerilerini geliştirmelerini 
sağladı. Bu çalışma bizlere çocukların 
oyuna olan ihtiyaçlarını bilimsel olarak 
kanıtlıyor. Çalışmalar biz yetişkinleri 
de yönlendiriyor aslında. Oyun temelli 
eğitim; aile ve öğretmen olarak herkesin 
parçası olabileceği bir eğitim programı.

 HACETTEPE ÜNIVERSITESI OKUL ÖNCESI EĞITIM 

SEMPOZYUMU  GERÇEKLEŞTİ

Sempozyumun temel amacı kuram 
ve uygulamayı bir araya getirme ve 
öğretmen yetiştirmedeki kuramsal 
eğitimin üzerine uygulama 
yapılmasıdır. Sempozyumun teması 
ise;    ‘Anaokulunda Neler Oluyor? 
‘Bu tema altında Ankara Beytepe 
Anaokulunda yapılan yaratıcı okul 
uygulamaları incelendi. Kuramsal 
bilgilerin uygulamaya nasıl 
dönüştürüleceği tartışıldı.

Sempozyum panelistleri:

Prof. Dr. Belma Tuğrul; ‘Büyüyünce 
Anaokulu Öğretmeni Olmak 
İstiyorum’ başlığı altında davetlilerle 
buluşacaktır. Kendisi oyun dostu, 
oyun savunucusu bilim insanlarından 
biridir. 35 yıllık deneyimlerini paylaştı.

Onur Erol; kendisi Marmara 
Üniversitesi müzik eğitimi 
bölümünden mezun olduktan sonra 
2000 yılında orff çalgıları üretmiş 
ve pedagojik çalgı yapım eğitimleri 
verdiği bir atölye kurmuştur. Çocuklar 
için yorumladığı, bestelediği şarkıları 
2015’ te albüm haline getirmiştir.

Prof. Dr. Mübeccel Gönen;  Hacettepe 
Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Bölümü mezunu aynı zamanda panel 
başkanıdır. Kendisi; çocuk edebiyatı, 
yaratıcı drama, okul öncesi eğitim 

programları ile ilgilenmektedir. Okul 
öncesi ve yaratıcı darama üzerine 
kitap ve yayınları bulunmaktadır. 
Halen Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 
Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim 
üyesidir.

 Dr. Ebru Atakan Acar ( Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi ); Boğaziçi 
Üniversitesi psikoloji bölümünden 
mezun olup, daha sonra eğitimini okul 
öncesi eğitimi üzerine yapmıştır. Şuan 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Çok Amaçlı Erken Çocukluk 
Eğitimi Merkezi’nin  ( ÇABA ÇAM 
)proje koordinatörü olarak görev 
yapmaktadır.  Erken çocukluk eğitimi, 
barış eğitimi, okuma yazma çalışmaları 
üzerine birçok yayın ve projesi 
bulunmaktadır.

 Doç. Dr. Serap Erdoğan  ( Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi )

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi 
Yüksek Okulunda eğitim gördükten 
sonra yüksek lisansını ve doktorasını 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsünde tamamlamıştır. 2012 
yılından buyana Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  İlköğretim Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalında Doçent olarak görevine 
devam etmektedir.
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“EĞİTİME YÖN VEREN DERGİ”

Reklam ve Abonelik için

0 506 705  53 77 - 0532 473 44 62
egitimderehberlikdergisi@gmail.com

ABONE OLDUNUZ MU?

EĞİTİMDE REHBERLİK DERGİSİ ABONELİK FORMU

ADI SOYADI

T.C KİMLİK NO
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FİRMA ADI

DOĞUM TARİHİ

DERGİ TESLİM ADRESİ

POSTA KODU

SEMT ŞEHİR

E-MAİL GSM NO

FAX

FATURA ADIMA KESİLSİN FATURA KURUM ADINA KESİLSİN

İŞ/EV ADRESİ

ŞEHİR

VERGİ DAİRESİ VERGİ NO

SMS, E-POSTA BİLDİRİM

SMS ile bilgilendirme almak istiyorum E-POSTA ile bilgilendirme almak istiyorum.

KİŞİSEL BİLGİLERİ

FATURA BİLGİLERİ

ÖDEME ŞEKLİ

Havale gönderiyorum.
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