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Eğitimde Rehberlik Dergisi’nin bütün yayın 
hakkı, Ömer Öcal’a aittir. Dergiye gönderilen 
yazılar, yayınlansın ya da yayınlanmasın iade 
edilmez. Dergide çıkan yazılar kaynak gösteri-
lerek iktibas edilebilir. Dergide yayınlanan yazı 
ve reklamların her türlü mesuliyeti yazarlarına 

ve sahiplerine aittir.
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Eğitimde Rehberlik Dergisi iki ayda bir çıkıyor; an-
cak okulların son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaz 
tatilini bir bütün olarak düşünüp Haziran, Temmuz 
ve Ağustos aylarını birleştirerek bu sayımızı be-
ğeninize sunduk. Bundan sonraki sayıları iki aylık 
periyotlarla öğrencilerin, velilerin ve bütün eğitim-
cilerin ihtiyaç duyduğu konulara göre hazırlayaca-
ğız.

Dergimize ülke genelinden gelen yoğun talep ve 
beğeni neticesinde abonelik sistemini başlatmış 
bulunuyoruz.

Dergimizin arka iç kapağında bulunan abonelik 
formunu doldurup dergimize göndererek ya da 
telefonla bizleri arayarak abonelik talebinde bulu-
nabilirsiniz.

Bu sayımızda tatil yazılarına, tercihin püf nokta-
larına, meslek seçimine ve gözde mesleklere yer 
verdik.

Eylül-Ekim sayımızda araştırmacı yazar ekibimiz, 
işin mutfağında hazırlanan güncel bilimsel maka-
lelerimiz ve aynı zamanda çok merak edilen konu 
ve konuk yazarlarımızla sizlerle buluşacağız.

Okulların ilk ders zili çalıncaya değin hoşçakalınız...

Editörden
Yolculuğa çıkalı henüz

bir buçuk yıl oldu.
İlk günkü heyecan ve
özgünlüğünden ödün

vermeden gelişerek 
yolumuza devam ediyoruz.

Psikolojiden pedagojiye, 
psikiyatriden güncel olaylara

aslında bir serüven
Eğitimde Rehberlik Dergisi.

Düşmeden, yorulmadan 
sağlam ve emin adımlarla 

önemli bilimsel projeleriyle
borçlu olduğumuz ülkemize
hizmet etmenin heyecanını 

her sayıda daha çok
hissediyoruz.

Ömer Öcal
Rehberlik Uzmanı
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Okuyucularımız yanda 28 Şubat 
1978’de Milliyet gazetesinde 
yayınladığımız “Önce Öğret-

meni Güçlendirmek Gerek” başlıklı 
yazıyı göreceklerdir. Günümüzden 
38 yıl önce yayınladığımız bu yazıdaki 
görüşlerin hiçbirinin bugün de geçer-
liliğini koruduğunu düşünüyorum. Bu 
bize şunu gösteriyor: Yıllar geçse de 
öğretmen sorunları çözülmeden de-
vam etmekte, eğitimimizdeki olumlu 
ya da olumsuz gelişmelerden ders 
alınmamaktadır.

Öğretmen sorunlarının sürekliliği ko-
nusunda bir örnek verelim:

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendika-
sı’nın (Eğitim-İş) 2015’te 38 ilde 1165 
öğretmenle yüzyüze gerçekleştirdi-
ği araştırmaya göre öğretmenlerin 

%69’u, daha fazla para kazanma 
imkânı bulursa mesleği bırakacağı-
nı söylemiştir. Öğretmenlerin %89’u 
öğretmenlik mesleğinin saygınlığının 
azaldığını düşünmekte ve bunu öğ-
retmenin yetersiz ekonomik koşullar 
içinde bulunmasına bağlamakta-
dır. Yakın geçmişte de, bazı istisnaî 
dönemler hariç, öğretmenlerin ço-
ğunluğu mesleklerinden mutluluk 
duymadıklarını, toplumda hak ettik-
leri saygınlığı göremediklerini ileri sür-
müşlerdir. Geçmişteki öğretmenlerin 
meslekî dergileri bu tür yakınmalar ile 
doludur.

İçinde bulunduğumuz 2016 yılının Ha-
ziran ayında Millî Eğitim Bakanı öğret-
men sorunlarına ciddi olarak eğileceği 
konusunda açıklamalar yapmıştır. Bu 
açıklamalardan birisini ele alalım:
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Bir eğitim sisteminin başarısı, o sistemin öğretmenle-
rinin başarısıdır. Yetersiz ve işlevsel olmayan bir eğitim 
sisteminde bile, orada gerçek öğretmenler varsa, eğitim 
olumlu sonuçlar verebilir. Bir ülkenin geleceği eğitime 
ve öğretmenlerin çabasına bağlıdır. Bu nedenle Atatürk 
Cumhuriyet’in korunmasında gençleri ve onların yetiş-
tirilmesinde, Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin 
üzerine çıkmasında öğretmenlere görevler verir.
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Öğretmenin
Yazgısını
Mutlaka
Değiştirmeliyiz?

Yahya AKYÜZ, Çanakkale’nin Yenice 
ilçesi, Hamdibey kasabasında doğdu 
(1941). Biga Sakarya İlkokulu’nu (1953), 
Biga Ortaokulu’nu (1956) ve İstanbul 
Erkek Lisesi’ni (1959) bitirdi. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nden mezun oldu (1963). Fransa’da 
Yüksek Lisans ve Doktora yaptı (1967).

Yahya AKYÜZ, Türk eğitim tarihi ala-
nındaki araştırmalarına 1964’de başla-
mış ve 52 yıldır kesintisiz çalışmaktadır. 
Ayrıca emekli oluncaya kadar Eğitim 
Bilimleri Fakültesi’nde 41 yıl lisans ve 
lisansüstü düzeyde Türk Eğitim Tarihi 
dersi ile bu alanla ilgili dersler okut-
muş, binlerce eğitimcinin yetişmesin-
de emeği geçmiştir. Özellikle öğretmen 
sorunları üzerinde araştırmalar yapmış, 
öğretmenlik mesleğinin güçlenmesi ve 
saygınlığının artması yolunda çaba 
harcamıştır. Öte yandan çok önemli ar-
şiv belgeleri ve ciddi, özgün araştırma 
makaleleri yayınlamış, ulusal ve ulusla-
rarası pek çok sempozyuma katılarak 
bilimsel bildiriler sunmuş, konferanslar 
vermiş, TV programlarında Türk eğitim 
tarihinin çeşitli konularında kamuoyunu 
aydınlatmaya çalışmıştır. Onun Türk 
Eğitim Tarihi kitabı böyle bir çalışma 
ve araştırma ile öğretimin, bilimsel ve 
akademik birikimin ürünüdür.

O’nun çok önemli bir kitabı da Türki-
ye’de Öğretmenlerin Toplumsal De-
ğişmedeki Etkileri (1839-1950) başlı-
ğını taşımaktadır (Ankara, 2012, 543 s., 
2. Baskı, Pegem-Akademi Yayınları).

Prof. Dr. Yahya Akyüz
Ankara Ünv. Eğt. Bil. Fak.

Emekli Öğretim Üyesi
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Millî Eğitim Bakanı, nasıl bir öğrenci 
ve öğretmen yetiştirmeye çalıştıklarını 
şöyle belirtmiştir:

“Doğuda ve Güneydoğuda en az 5 yıl 
oradan ayrılmadan çalışacak, adeta 
oraya “çakılı sözleşmeli öğretmenler” 
yetiştirilecek, ya da alınacaktır. Bu öğ-
retmenler, Kimya dalında Nobel ödülü 
alan Prof.Dr.Aziz Sancar gibi çağdaş 
müspet ve sosyal bilimler alanında 
araştırmalar yapacaklardır. Prof.San-
car şunları söylemişti: ‘İstiklâl Marşını 
dinlediğimde gözüm yaşarıyor.’ ‘Bir 
daha okusanız ne olurdunuz?’ diye 
sorulunca, ‘Öğretmen olurum’ dedi. 
İşte biz Prof.Sancar gibi öğrenci ve 
öğretmen yetiştirmek istiyoruz. Böy-
lece eğitimimiz millî değerlerimizi de 
içine alacak, ancak evrensel değerle-
re de açık olacak.”

Bakan bu konularda bir kanun tasarı-
sı üzerinde çalıştıklarını da belirtmiştir.

Bizim görüş ve önerimize göre, gü-
nümüzde öğretmen sorunları ayrın-
tıları ile araştırılmalı, sırf bu konuda 
bir Millî Eğitim Şûrası toplanarak 
bu sorunlar eğitimcilerce çok iyi 
tartışılıp kesin tespitlere gidilmeli 
ve Bakanlık bu tespit ve önerilerin 
ışığında kanun hazırlamalıdır.

Makalemize geçmeden önce bir 
açıklama yapalım:

Makalemizin başlığı: “Önce Öğretme-

ni Güçlendirmek Gerek.”

Bu başlık çok açık ve anlamlı olmakla 
beraber, “Öğretmeni Güçlendirmek” 
terimini biraz daha açıklamak uygun 
olacaktır:

“Öğretmeni güçlendirmek” çok kap-
samlı bir kavramdır. Biz bundan onun 
çok iyi yetiştirilmesinden başlayarak 
onun okulda ve okul dışında etkili ve 
saygın bir kişi olabilmesi için gerekli 
her şeyi sağlamak, onun ekonomik 
durumunu iyileştirmek vs. gibi çaba-
ları anlıyoruz.

Şimdi okuyucularımızı 38 yıl önce ya-
yınladığımız makale ile baş başa bı-
rakıyoruz:

KAYNAKÇA:

AKYÜZ, Yahya:
Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal 
Değişmedeki Etkileri (1839-1950), 
Ankara, 2012, 543 s. (Pegem-Akade-
mi Yay., 2. Baskı).

AKYÜZ, Yahya:
Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000 - M.S. 
2016), Ankara, 2016, 530 s. (Pe-
gem-Akademi Yay., 28. Baskı).

ATAÜNAL, Aydoğan:
Türkiye’de İlkokul Öğretmeni Yetiş-
tirme Sorunu (1923-1994) ve ABD, 
İngiltere, Fransa, Almanya’daki Çağ-
daş Uygulama ve Eğitimler), Ankara, 
1994, 156 s.

EŞME, İsa:
Yüksek Öğretmen Okulları, İstanbul, 
2001, 460 s.

EŞME, İsa:
İstanbul Öğretmen Okulu, İstanbul, 
2015, 436 s.

ÖZTÜRK, Cemil:
Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme 
Politikası, Ankara, 1996, 274 s. (Türk 
Tarih Kurumu Yay.).

ÖZTÜRK, Cemil:
Türkiye’de Dünden Bugüne Öğret-
men Yetiştiren Kurumlar, İstanbul, 
2005, 502 s.
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-Yolda gördüğüm arkadaşıma selam 
vermekten çekiniyorum.

-Sabah iş yerine ilk girişimde “Günay-
dın” derken heyecanlanıyorum.

-Topluluk önünde projemi anlatmakta 
çok zorlanıyorum.

-Amirimle iletişim kurarken sesimin 
titreyeceğini düşünüyorum.

Sosyal fobi ya da diğer adıyla 
sosyal kaygı bozukluğu, kişinin 
sosyal ortamlarda diğerleri tara-

fından olumsuz değerlendirilmekten 
endişe duyması ve korktuğu durum-
dan kaçınması şeklinde tanımlana-
bilir. Daha basit bir anlatımla, sosyal 
ortama girmekten yoğun şekilde en-
dişelenme ve mümkün olduğu kadar 
girmemeye çalışma durumudur. 

Sosyal kaygısı olan kişiler başkalarıy-
la etkileşim kurma ihtimali olan yerler-
de sıklıkla korkarlar ve bazı bedensel 
tepkiler gösterirler. Korku, endişe ve 
utanç duygularına ellerin titremesi, 
yüz kızarması, sesin titremesi vb. 
bedensel tepkiler eşlik edebileceği 
gibi, kişiler bu bedensel tepkilerinin 
dışarıdan görülebileceği endişesini 
yaşayarak da bir kısır döngünün içine 
girebilirler. Sosyal fobi bazı insanlarda 
tüm sosyal ortamlarda görülürken, 
bazı kişilerde sadece belli ortamlarda 
görülebilir. Örneğin sadece yemek 
yerken ya da sadece konuşma ya-
parken görülebildiği gibi...

Sosyal fobide genetik faktörlerden 
daha çok, yetişme tarzının, kişinin 
içinde bulunduğu sosyal ortamın çe-
şitliliğinin ve anne baba tutumlarının 
ön planda olduğu söylenebilir. Gene-
tik alt yapının olduğu bazı durumlar-
da, kişinin sosyal ortamda yaşadığı 
olumsuz deneyimlerle sosyal kaygı 
bozukluğu tetiklenebilir. Örneğin öğ-
retmenin basit sorusuna yanlış cevap 
verdiği için arkadaşlarının alay konu-
su olan genç buna bir örnek olabilir. 
Bununla birlikte ailesinde sosyal fobi 
olan kişiler için benzer bir durum ya-
şama olasılığı daha yüksektir. 

Topluluk önünde konuşma yapmak-
tan çekinen ya da sosyal ortamlara 
girerken endişelenen her kişinin, sos-
yal kaygısı olduğu söylenemez. Hat-
ta bazı durumlarda örneğin topluluk 

önünde konuşmaktan çekinme du-
rumu kişinin daha çok hazırlık yapıp 
daha iyi sonuç elde etmesine neden 
olabilir. Buradaki kritik belirleyici ki-
şinin yaşadığı endişe duygusundan 
dolayı kaçınma davranışı göstermesi, 
sosyal ortama girmemesidir.

Kişinin gösterdiği çekin-
gen ya da kaygılı dav-
ranışların “sosyal kaygı 
bozukluğu” olup olma-
dığına ancak bir uzman 
karar verebilir. Bazen 
sadece çekingen bir kişi 
olmak ya da sosyal beceri 
eksikliği gibi durumlar, 
“sosyal fobi” olarak nite-
lendirilebiliyor. Öncelikle 
bunun net ayrımı uzman 
tarafından yapılmalıdır. 

Ne yapmalı?
İnsan zihni her durumda sürekli ko-
nuşur ve bir problem çözme makinası 
gibi çalışır. Bu durum pek çok konu-
da yaşamımızı devam ettirmemize 
fayda sağlasa da bazı durumlarda 
bozucu etkiye neden olabilir. Özellikle 
kaygı durumlarında kişiler zihninden 
geçen düşüncelere aşırı odaklanırlar. 
Bu odaklanma ise fark etmeden kişi-
nin kaygı seviyesini arttırır. 

Sosyal kaygı bozukluğu yaşayan ki-
şilerin düşüncelerine baktığımızda 
genellikle kendilerini eleştiren, “güç-
süzüm, yetersizim, hata yapmama-
lıyım, mükemmel olmalıyım, kaygılı 
olduğum anlaşılmamalı, herkes beni 
beğenmeli gibi düşünceler olduğunu 
gözlemleriz. Bu düşüncelerle birlikte 
sosyal kaygı bozukluğu olan kişi or-
tamdan uzaklaşma eğilimi gösterir. 

Sosyal kaygı ile başetmek konusunda 
farklı terapi yöntemlerinin ve ilaç te-
davilerinin etkili olduğu bilinir. Düşün-
celerin içeriğine odaklanıp bu konuda 
çalışılan terapi yöntemi sosyal kaygı-
da en etkili yöntemlerden birisidir. Bu 
terapi yöntemiyle kişinin duygularına 

ve olumsuz düşüncelerine odaklanı-
larak ve bunlar olumluya çevrilerek 
değişim sağlanmaya çalışılır. Bunun 
yanı sıra gevşeme, sosyal beceri eği-
timi, üstüne gitme gibi tekniklerle de 
kişinin yeni düşüncelerini hayata ge-
çirmesine olanak sağlanır. 

Sosyal fobi tedavisinde etkili olan bir 
diğer yöntem de ise düşüncenin içeri-
ğinden çok, kaygının yaşandığı anda-
ki duyumlara odaklanılır. Kaygı anın-
daki bedensel duyumlara odaklanılan 
bu yöntem kişiye düşünceleriyle mü-
cadele etmek ve onları değiştirmeye 
çalışmaktan çok, içinde bulunduğu 
andaki duyumlarını yargısızca izleme-
yi öğreten teknikler içerir. Sosyal kay-
gı bozukluğunda kişinin iç sesi ya da 
bir diğer deyişle onu korumaya çalı-
şan zihni, kaygısının artmasına neden 
olur. Kişi zihninde söylenenlere odak-
landıkça kaygısı artar. Terapide amaç 
kişinin bu düşüncelerine dışarıdan 
bakabilmesini sağlamaktır. Böyle bir 
durumda kişinin yapması gereken ilk 
şey düşüncelerinin farkında olmak ve 
zihnine kendisini koruma çabası için 
teşekkür etmeyi öğrenmektir. De-
neyimlerle “teşekkürler zihnim, beni 
korumaya çalıştığını fark ediyorum” 
diyerek, içinde bulunduğu durumu 
yargılamadan deneyimlemeye gönül-
lü olması amaçlanır. Zihnimize teşek-
kür etmeyi öğrenmek amacıyla pek 
çok egzersiz yapmak gerekir.

Her hangi bir sosyal kaygı tanısı al-
mamış, sadece çekingenlik yaşayan 
bir kişi, iletişim becerilerini güçlendir-
mek ve daha dışadönük bir kişi olmak 
amacıyla sosyal beceri gruplarına, ti-
yatro ve drama etkinliklerine aktif şe-
kilde katılarak bu konuda kendisine 
yardım edebilir. 

Kişi yaşadığı sosyal kaygı düzeyine 
göre bir uzmandan yardım alarak ya 
da kendine yardım kitapları okuyarak 
durumla baş etmeye çalışabilir. Terapi 
konusunda yetkin bir kişi ile çalışmak, 
hızlı bir şekilde yol alınmasını sağla-
yacaktır. 

E ğ i t i m d e  R e h b e r l i k  |  0 9E y l ü l  -  E k i m  2 0 1 6

Öncelikle şunu belirtmek 
gerekir ki bu hayatta tek 
ve en doğru diye bir şey 
olmadığı gibi tek ve en 

doğru tercih diye de bir 
şey yoktur. Özellikle böyle 
karar verme dönemlerin-

de her kafadan bir ses 
çıkar. Muhtemelen birço-

ğunuz gideceği okuyacağı 
alanı seçerken başta 

ailemiz olmak üzere daha 
pek çok kişi işimize ka-

rışmıştır ve hatta belki de 
birçoğunuz daha hayatın-

da kendine ait bir karar 
bile verememiştir.
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Çekingenlik mi
Sosyal kaygı mı?

Nida Özşahin Terkuran
Uzman Psikolog / Psikoterapist
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zorunluluğu”, “gereksiz derslerin ve 
gereksiz içeriklerin olduğu”, “öğren-
cilerin gereksiz bilgilerle aptallaştırıl-
dığı”, “okulun hayatın başında çocu-
ğun önüne çıktığı ve uzun bir zaman 
okuldan yakasını kurtaramadığı”, “ilgi 
alanını dikkate alan ve balığı ağaca 
çıkartmaya çalışmayan bir eğitim an-
layışı” ile eğitim verilmesi gerektiğini 
düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

İlkokul ve orta okullar öğrencilerin 
“ödev” yapmaktan nefret ettiği, daha 
çok yaratıcı davrandıkları beden eği-
tim, müzik ve resim derslerini sevdik-
leri, yaratıcı dramadan yararlanılan 
derslerden keyif aldıkları görülmüştür. 
İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki 
öğrencilerin derslerden akademik yo-
ğunlukta bir eğitimden çok kendilerini 
ifade ettikleri, mutlu oldukları eğitim 
ortamları istedikleri görülmüştür. 

Kız ve erkek öğrencilerin okula ilişkin 
algılarında en önemli ortak nokta, 
okulu sevmemeleridir. Okulu sevme-

Günümüz dünyasında kapitalist 
paradigmanın gereksinimlerine 
göre düzenlenmesi gerektiği 

düşünülen eğitim, bütün karşı çıkma 
ve özgürlük arayışlarına karşın “iş bul-
ma” derdiyle bireyleri ortak noktalar-
da buluşturarak, insanları tek tipleş-
tirmede büyük başarılar elde etmiştir. 

Zorunlu eğitime başladığı zamanlar 
ile, zorunlu eğitimi tamamladığında, 
sisteme tam uyum sağlayan öğren-
cilerin başarılı sayıldığı düşünce ne 
kadar doğrudur? 

Öğrencilerin kendilerine özgü düşün-
celer geliştirdikleri orta öğretim çağ-
larında, okula ilişkin düşüncelerinin 
araştırılarak, eğitimsel hizmetlerden 
neleri beğendikleri, neleri istedikleri 
öğrenilerek bireylerin daha mutlu ol-
dukları eğitim ortamları hazırlanabilir. 
Araştırma bu amaçla planlanmış ve 
olanaklar çerçevesinde okul orta-
mının yenide düzenlenmesi, sınırları 
aşan isteklerin de ilgililere ulaştırılması 
amaçlanmıştır. 

me nedenleri incelendiğinde, “okul 
süresinin uzunluğu”, “okulda zama-
nın boşa geçtiği”, “işe yaramayacak 
derslerin ve bilgilerin öğretildiği”, “sı-
nıfların kalabalık olduğu”, “bireysel 
istek ve yeteneklere saygı gösteril-
mediği”, “öğretmenlerin yaşlı ve sıkıcı 
olduğu”, “sınav sisteminin ezberci ve 
berbat olduğu”nu düşündükleri bul-
gularına ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin okulu tanımlarken “okulu 
sevmiyorum; çünkü sevilecek bir yanı 
yok”, “okul boş bilgilerle aptallaştırı-
yor”, “eğitim araştırmaları bizim so-
runumuzu çözemiyor”, “robot değil, 
insanız”, “dört yıllık lise için, sekiz yıl-
lık okul”, “müzikten bile sınav yapılan 
bir sistem”, “müfredatın aptallaştırma 
üzerine kurgulandığı, “hayatın başına 
zorla kapatıldığımız okul, hayatın en 
önemli zamanlarında bizi içinde ba-
rındıran bir hapishane” olarak algılan-
dığı görülmüştür.

Sonuç olarak; okula karşı çıkan (al-

Araştırmada özellikle öne çıkan dü-
şünceyi özetleyen “üç günlük dünya 
için, beş gün okula gidiyoruz” sitemi 
çalışmaya başlık olarak seçilmiştir. 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunun 2014-
2015 eğitim öğretim yılında Anadolu 
Lisesinde öğrenim gören 31 kız ve 19 
erkek öğrenci olmak üzere toplam 50 
öğrenci ve ilkokul, ortaokuldan 5 öğ-
renci de çalışmaya katkı sunmuştur. 
Böylece çalışmaya katkı sunan öğ-
renci sayısı 55 olarak gerçekleşmiştir. 
Çalışma 11. sosyoloji dersinde nitel 
çalışma örneği olarak planlanmış ve 
öğrencilerle birlikte yapılmıştır. Öğ-
rencilerin görüşlerini maddeler halin-
de yazması, görüş belirtirken okulu 
seviyorsa veya sevmiyorsa nedenle-
rini sıralaması istenmiştir. 

Verilerin Toplanması 

ternatif pedagoglar) okulsuz toplum 
savunucuları ile öğrencilerin aynı 
düşünceleri paylaştıkları görülmüş-
tür. Ayrıca ülke eğitim sistemi üzeri-
ne çalışma yapan akademisyenlerin 
sisteme yönelttikleri eleştiriler ile öğ-
rencilerin düşünceleri örtüşmektedir. 
Türkiye’de eğitim sistemi ve okullar 
öğrenciler için birer cazibe merkezi 
değildir. Fakat okullara yönelik eleş-
tiriler dikkate alındığında sistemin 
kökten değiştirilmesiyle sorunların 
ortadan kaldırılabileceği görülmekte-
dir. Alanda yetkili olanların en azından 
yapabilecekleri bir şeyler de vardır. 
Örneğin sınav sistemi, seçmeli ders-
ler, ders saatlerinin düzenlenmesi, 
bazı derslerin eğitim ortamları dışında 
alınabileceği gibi düzenlemeler yapı-
labilir. Aynı grup öğrencilerle yapılan 
başka bir çalışmada genel olarak 
öğretmenlerden memnun oldukları 
görülmüştür. Okul yönetimi ve öğ-
retmenlere yönelik eleştiriler yönet-
meyen öğrencilerin daha çok sistemi 
sorguladıkları ve sistemden memnun 
olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerden “ge-
nel olarak okulu seviyor musunuz? 
Neden” sorusuna yanıt vermeleri is-
tenmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi 
Elde edilen verilerin çözümlenebilme-
si için öğrenciler kız ve erkek olarak 
iki gruba ayrılmış, kız ve erkek öğ-
rencilerin “okulu neden sevmedikleri/
neden sevdikleri” ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 

Bulgular 
Öğrencilerin “hayatın çok kısa, oku-
lun çok uzun” olduğunu düşünmesi, 
okulda çok zamanlarının geçtiği, sos-
yalleşme amacıyla çeşitli etkinlikle-
re zaman kalmadığını düşündükleri 
görülmüştür. Buna göre öğrenciler, 
“derslerin sabah çok erken başla-
dığı”, “ders süresinin uzun olduğu/ 
günde 8 saatin çok olduğu”, “devam 
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Eğitim tarihi insanlık tarihi ile yaşıttır. Her dönem kendine özgü 
yöntemlerle eğitim etkinlikleri yapılmıştır. Mekân ve sistem 
açısından her dönem farklıdır. Bazen mabetlerle iç içe olan 
okul, bazen ondan tamamen uzaklaşmıştır; bazen doğa ile iç içe 
olmuş, bazen de taş binalarda bir hapishane olmuştur. Eğitime 
ilişkin en önemli ortak nokta, her dönem tartışılması olmuştur. 
İnsan özgürlükleri arttıkça, eğitimin özgürleştirilmesi, 
zaman ve mekâna bağlı olmayan eğitim anlayışları 
kendisine taraftar bulmuştur. 
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Üç Günlük Dünyada
Beş Gün Okula
Gidilir mi?

Songül Baştan,
Ahmet Baştan, Cengiz Kasımay

Milli Eğitim Bakanlığı
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mine’yi ‘pişmaniye’, İtalyanca orta 
menzilli top anlamına gelen ‘palla 
e mezza’yı ‘balyemez’, keyfa kalesi 
demek olan ‘hısnkeyfa’yı ‘hasanke-
yif’, Farsça ‘mide okşayan’ demek 
olan ‘mide-nüvaz’ı ‘maydanoz’ (aslen 
‘macedonission’), Farsça ‘çok özel-
likli’ demek olan ‘pür-hassa’yı ‘pıra-
sa’, Yunanca ‘kucak’ anlamına gelen 
‘korphos’u ‘körfez’, Latince ‘kağıt, 
vesika’ demek olan ‘charta’yı ‘hari-
ta’, Yunanca ‘Manisa taşı’ anlamına 
gelen ‘magnetes lithos’u ‘mıknatıs’, 
İskender’in çözdüğü ‘gordion’ dü-
ğümünden ‘kördüğüm’, ‘narduban’ı 
‘merdiven’ yapan hep halk etimoloji-
sinin zeka pırıltılarıdır.

Her kültürde, her dönemde 
yabancı dillerden geçen ke-
limelerin kendi dillerindeki 
gibi kalmasını isteyen ‘fe-
sahatçılarla (dilde kuralcı), 
Türkçe’den başka hiçbir 
kelimeyi kabul etmeyen ‘dil 
tasfiyecileri, uydurukçular’ 
tartışma içinde olmuş-
lardır. Lakin nasıl ki fesa-
hatçilerin kandili ‘kındîl’, 
mendili ‘mındîl’ dedirtme 
çabaları boşa çıktıysa, 
uydurukçuların da kandili 
‘yaltırak’, mendili ‘sümkü-
rek’ şeklinde kabul ettirme 
uğraşıları beyhude olmuştur. 
1930’lu yıllarda Ankara şe-
hir içi otobüslerinin üzerinde 
‘Ankara Urayı Otobüsleri’ yazısı 
uzun süre yer almasına rağmen 
halk, ‘belediye’ yerine ‘uray’ı benim-
semediği gibi ‘faraziye’ yerine teklif 
edilen ‘varsayım’ kelimesi de aksine 
tutmuştur.

Dil, kültürler arasında bir etkileşim so-
nucu geliştiğine göre bize nasıl başka 
dillerden kelimeler geldiyse bizden de 
başka dillere çokça kelime geçmiştir. 
Türkçe ‘kabırcak (sandık, tabut) Ma-
carca’ya ‘koporso’, yine ‘bilig (işaret, 
bilgi) Macarca’ya ‘belyeg (ilim), ‘ağa’ 
Fransızca ve İngilizce’ye ‘aga ve 
agha’, ‘paşa’ Fransızca’ya ‘pach’, İn-
gilizce’ye ‘pasha, bashaw’, ‘yeniçeri’ 
Fransızca’ya ‘janissaire’, İngilizce’ye 
‘janissary’, vs. olarak geçmiştir. İki 
kültür hangi alanlarda etkileşime gir-
diyse doğaldır ki o alanlardaki dillerde 
kelime alışverişi artmıştır. Dil o denli 
canlıdır ki, normal yaşayanlarda gö-
rülen tutarsızlıklar dilde de görülmüş-

Peki, ‘Mustafa’ ne demek? 
‘Mustafa’ ismi ‘safvet’ kelime 
kökünden ‘güzide, has, seçil-

miş, ıstıfâ edilmiş’, ‘ıstıfâ’ ise, ‘bir şeyin 
iyisini seçip ayıklamak, bir şeyi ıslah 
edip safileştirmek, seçmek, ayıkla-
mak’ anlamlarına geliyor. ‘Bakan’ ise 
‘nazar eden, nezaret altında tutan’ 
demek. Cumhuriyetin ilk dönemlerin-
de eskiden ‘veziriazam’ denilen şim-
diki ‘Bakan’lara ‘nezaret altında tutan’ 
anlamında ‘Nazır’ denilirmiş. O zama-
nın ‘Nazır’ı şimdinin ‘Bakan’ı olmuş.

Kelimeler ulusal dilde yerini alırken 
çok doğal olarak en çok etkileşim-
de bulunduğu kültürlerden etkilenir. 
Komşu ülkeler, savaşlar, barışlar, 
dostluklar, düşmanlıklar, yaşanmış-
lıklar ya da yaşanacak olanlar. Bu-
lunduğunuz yerin coğrafi konumu da 
son derece etkilidir dilin oluşumunda. 
Örneğin, eskimo dilinde ‘kar’ ile ilgili 
‘sulu kar, kuru kar, düşen kar, yerde-
ki kar vs.’ gibi pek çok kelime varken 
ekvator ülkelerinde bu kelimeyi tek bir 
şekilde tanımlamak yeterlidir. Keza sı-

cak ülkelerde ‘deve’ kelimesinin için-
de bulunduğu deyim çok fazla iken 
soğuk ülkelerde ‘fok’ kelimesi ile ilgili 
kelimeler fazladır.

Bir dil, diğer topluluk ve dillerle ilişkiye 
girdiğinde o dilden aldığı kelimelere 
kendi ruhunu ve karakterini aksettirir 
doğal olarak. ‘Halk etimolojisi’ dediği-
miz uydurma fakat kulağa hoş gelen 
kelime ve deyimler ‘galat-ı meşhur’ 
olarak dile yerleşirken kelimenin aslı 
kulağı tırmalamaya başlar. Misal ola-
rak Arapça ‘kerr-u ferr’ yani ‘ziynetli, 
gösterişli’ sıfatı Türkçe’de önce ‘kerli 
ferli’ye, sonra ‘kelli felli’ye dönüşmüş-
tür. Bu devirde bir kişiyi tanımlarken 
‘o kişi kerr-u ferr’ deseniz kimse an-
lamaz ama ‘kelli felli’ dediğinizde iki 
tarafın kulağı da rahatlar.

‘Kazın ayağı öyle değil’ deyiminde-
ki ‘kaz’ ile cümlenin ilişkisini aramak 
beyhude bir çabadır. Çünkü oradaki 
anlam ‘hüküm, kural öyle değildir’ 
anlamına gelen ‘kaziye öyle değil’ 
tabiridir. ‘Halk etimolojisi’ dediğimiz 

örnekler halkın diline yatkın şekilde 
kelime ürettiği pratik zeka ürünü ke-
lime ya da deyimlerdir. ‘Bakırköy’ün 
bakır çıkarılan bir köy gibi algılanma-
sı, ‘tahtakale’nin orada tahtadan bir 
kale olduğu varsayımı, ‘niagara’nın 
‘ne yaygara’ olarak Türkçe’den geldi-
ğinin anlatılarak böbürlenilmesi, ‘hint 
hurması’ demek olan ‘temr-i hindi’ 
tabirinin ‘demirhindi’ adını alması, 
Anadolu’da Ermenice, Rumca, Arap-
ça, Farsça’dan alınmış yer adları olan 
‘glandos’a ‘gelendost’, ‘agalassos’a 
‘ağlasun’, ‘balahisar’a ‘ballıhisar’, 
‘karvala’ya ‘gelveri’ vs. denmesi bazı 
‘halk etimolojisi’ örneklerindendir. Bu 
sadece bizim dilimize özgü bir durum 
değildir.

Her halk zekası ölçüsünde kendi eti-
molojisini kaçınılmaz olarak yaratır. 
Yine aynı şekilde; ‘buldozer’i ‘yoldü-
zer’, ‘demokrat’ı ‘demirkırat’, ‘sans 
numero’yu ‘100 numara’, ‘tubeless’ı 
‘dubleks’, ‘istanbul’u ‘islambol’, ‘ana-
dolu’yu ‘ana dolu’, ‘sota limena’yı 
‘sütliman’, yünlü anlamındaki ‘peş-
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Herhangi bir konuya başlarken konu hakkında bilgi ver-
mek gerekir ki, okuyanlar neyi okumaya başlayacakla-
rını bilsinler. hele ki ‘Etimoloji’ gibi kelimelerin köken-
lerini inceleyen bir bilim dalı hakkında yazacaksanız 
öncelikle konunun yapısı gereği ‘etimoloji’ kelimesinin 
etimolojisiyle başlamak gerekiyor. Yunanca ‘sözün ger-
çek içeriği’ anlamına gelen ‘etymon’ ile ‘doktrin, bilim, 
çalışma’ gibi ulvî anlamlar barındıran ‘logia, logos’ keli-
melerinin birleşmesinden oluşmuş ‘etimoloji’ sözcüğü. 
Ha, ‘etymon’ kelimesi nereden gelmiş derseniz, o da yu-
nan dilbilimcilerinin çalışma sahasına girer, detaylarda 
boğulmayalım. 
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ETİMOLOJİ

Mustafa Bakan
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olduğundan böyle, yoksa Japonya’da 
aynı ürüne kalas dendiğini sanmam.

‘Borsa’ kelimesinin 15. yüzyılda Bel-
çika’nın Bruges şehrindeki ‘Beurse’ 
meydanında toplanan tüccarlar do-
layısıyla türediğini borsacılar bilir mi 
acaba? ‘Lepiska’nın Almanya’nın Le-
ipzig kentinde dokunan ipeğe benze-
tildiğini, misina ipinin ismini İtalya’nın 
Messina şehrinden aldığını, süet’in 
Fransızca’da İsveç demek olduğunu, 
tül’ün ilk olarak orada dokunduğu 
için Fransa’nın ‘Tulle’ şehrinden gel-
diğini bilebilirsiniz ama ‘parşömen’in 
İzmir’in ‘Bergama’ ilçesinden geldi-
ğini öğrenince bayrağımı astım ben. 
Bazı kelimeleri menşeinde kullanılan 
anlamının zıddı olarak kullanmışız. 
Mesela Arapça’da ‘şafak’, ‘akşamın 
alacakaranlığı’ iken bizde ‘sabahın 
aydınlığı’ anlamında kullanılmış. ‘Piş’ 
kelimesi Farsça’da ‘ön, öncü’ mana-
sında iken biz ‘peşimden gel’ diyerek 
hem kelimeyi değiştirip hem de anla-

tür. ‘Sermaye’ kelimesini ‘kapital’den 
daha çok kullanan dil, ‘sermayedar’ 
yerine ‘kapitalist’ kelimesini kullan-
mayı tercih etmiş, bu da yetmemiş 
kelimenin anlamını olumludan olum-
suza çevirmiştir. Günümüzde ‘gönül’ 
anlamına gelen ‘dîl’ kullanılmazken 
‘dîlber’, su anlamına gelen ‘ab’ kul-
lanılmazken ‘abdest, ab-ı hayat’, ‘ıs’ 
ve ‘ök’ kullanılmazken ‘ıssız ve öksüz’ 
kullanılıp yaşatılmıştır.

Dil, ‘benefşe’yi döndüremeyince 
‘menekşe’, ‘kehrüba’yı kaba bulunca 
‘kehribar’, ‘nimten (yarım tenli)’i yanlış 
bulup ‘mintan’ olarak düzeltmiştir. ‘İş-
tiha’yı ‘iştah’, ‘rasuht’u ‘rastık’ yapan 
dilin bu canlılığıdır. ‘Sihriç’ ‘sarnıc’a, 
‘çeyrob’ ‘çorab’a, ‘hoş-ab’ ‘hoşaf’a, 
‘mihmaz’ ‘mahmuz’a, ‘badiheva’ ‘be-
dava’ya, ‘pencşenbih’ ‘perşembe’ye, 
‘magnatis’ ‘mıknatıs’a, ‘bâdincan’ 
‘patlıcan’a, ‘civanmert’ ‘cömert’e, ‘is-
tiftah’ ‘siftah’a, ‘çadurşeb’ ‘çarşaf’a, 
‘çeprast’ ‘çapraz’a, ‘çaryek’ ‘çey-
rek’e dönüşürken canı yanmış mıdır? 
sanmam. ‘Alaim-i sema’yı ‘eleğim-
sağma’ya dönüştürürken eğlendiğine 
eminim ama. Şimdi biraz işin eğlen-
celi kısmına geçelim.

İbo ‘kaşların arasına domdom kur-
şunu değdi’ derken, ‘domdom’ ne 
demek biliyor muydu acaba? ‘Dom-
dom’ 19. yüzyılda İngiliz ordusuna 
dışı çelikten, ucu haç şeklinde çeltikli 
olduğu için çarptığı yeri genişleyerek 
dağıtan mermi üreten Hindistan’ın 
batı Bengal bölgesindeki ‘Dum dum’ 
şehrindeki silah fabrikasının isminden 
almıştır. Küçükken kelime oyunuyla 
‘aa, kar yola yağmış’ şeklinde yaptı-
ğımız komikliklerdeki ‘karyola’ aslında 
İtalyanca ‘el arabası’ anlamına gelen 
‘carriola’dan dilimize geçmiş. İtalyan-
lar gemilerde kullandığı taşınabilir te-
kerlekli yataklara Latince ‘carri (taşı-
mak)’ kelime kökünden türeterek bu 
kelimeyi kullanmaya başlamışlar. Bi-
zim gemicilikle ilgili kullandığımız ke-
lime ve terimlerin çoğu İtalyanca’dan 
gelmiştir.

Halikarnas balıkçısının ruhu şad ol-
sun. Yine ‘alarm’ın İtalyanca ‘herkes 
silah başına’ anlamına gelen ‘alle 
arme’ den geldiğini bilirsek sabahları 
alarm sesine niye dehşetle uyandığı-
mızı çözeriz belki. Peki ‘mafia - maf-
ya’nın ‘bütün Fransızlara ölüm, yaşa-
sın İtalya’ cümlesindeki kelimelerin 

mını ‘arka’ olarak değiştirmişiz. Ama 
aynı kelimeyi ‘pişekar’ ve ‘peşrev’de 
gerçek anlamında ve önek olarak dili-
mize geçirmişiz. Farsça yine ‘serbest’ 
‘başı bağlı’ anlamına geliyorken, biz 
tam tersi ‘başıboş’ anlamında kullan-
mışız. ‘Rana’ Arapça’da ‘ahmak’ iken 
bizde güzel, latif anlamlarında kulla-
nılmış.

Biraz da birleştirilmiş kelimelere şa-
şıralım. ‘Sekiz ayaklı’ demek olan 
‘octho-podi’ bir şey ifade etmezken 
‘ahtapot’ dediğinde anlam ete kemi-
ğe bürünüverir. ‘Sehpa’ almaya gitti-
ğinizde size hep 4 ayaklı ufak servis 
masası çıkarırlar ama sehpa aslında 
‘üç-ayaklı’ anlamına gelen Farsça 
‘se-pa’dan türemiştir. ‘Amiral’ keli-
mesi bazı kaynaklarda ‘emir-ül mâ 
(su amiri), bazılarında ise ‘emir-ül rahl 
(göç eşyası amiri) olarak gösterilir. ‘Pi-
jama’nın ‘ayak giysisi’ anlamına gelen 
‘paycame’den geldiğini ortamlarda 
söyleyebilirsiniz. Aynı ‘came’ye ‘şuy’ 
ekleyerek ‘elbise yıkayan’ anlamında 
‘çamaşır’da ve ‘ken’ ekleyerek ‘elbise 
yeri’ anlamında ‘camekan’da rastlıyo-
ruz. ‘Şuy’un başına ‘beden’ anlamın-
daki ‘ten’ koyarak ‘tenşuy (teneşir)’ 
elde ediyoruz. ‘Baca’, rüzgar, hava 
anlamındaki ‘bâd’ ile çıkış yeri demek 
olan ‘cah’ birleştirilerek ortaya çıka-
rılmış. Farsça aynı ‘bâd’ kelimesini 
aynı anlamdaki Arapça ‘heva’ ile yan 
yana getirip ‘bedava’yı uydurmuşuz. 
Farsça ‘dört’ anlamına gelen ‘cehar 
(çar)’ kelimesini ‘kemer’ anlamına 
gelen ‘tag’ ile birleştirip ‘çardak (dört 
kemerli)’, çivi anlamına gelen ‘mıh’ 
ile birleştirip ‘çarmıh (dört çivili)’, gün 
anlamına gelen ‘şenbih’ ile birleştirip 
‘çarşamba’, ‘köşe, duvar’ anlamına 
gelen ‘su’ ile birleştirip ‘çarşı’, ‘tek, 
bir’ anlamındaki ‘yek’ ile ‘çaryek (çey-
rek)’, ‘sopa’ anlamındaki ‘çube’ ile 
‘çerçeve (dört sopalı)’ yapmışız. ‘Sol’ 
anlamındaki ‘çep’ ve ‘sağ anlamın-
daki ‘rast’ birleştirilerek sol-sağ an-
lamındaki ‘çapraz’ oluşmuş. ‘Çarşaf’ 
daki ‘çar’, ‘örtü’ anlamındaki ‘çadur’ 
ve ‘gece’ anlamındaki ‘şeb’ den yani 
‘çadurşeb’den dönüşmüş. ‘Şeb’i ya-
kalayınca ‘gecenin nemi’ anlamındaki 
‘şebnem’ ortaya çıkıyor. ‘Çorba’nın 
tuzlu ‘şûr’ ve yiyecek ‘bâ’dan oluş-
ması da tansiyonu artırıyor. ‘Diploma’ 
Yunanca ‘iki katlı’ demek olan ‘di ve 
plamos’ kelimelerinden oluşmuş. 
Çok çok eskiden diplomalar birbirini 
örtecek şekilde iki katlı olurmuş. ‘Zen’ 

baş harflerini ‘morte alle Francia, İtalia 
anela!’ dan alarak tüm dünya dillerine 
armağan ettiğini öğrenmek keyif ve-
riyor mu size de? Veya ‘lazer’in ‘light 
amplification by stimulated emission 
of radiation’ yani ‘radyasyonun hare-
kete geçirilmiş yayılması yoluyla ışık 
çoğaltılması’ ifadesinin baş harflerin-
den oluştuğunu bilmek? Karadenizli 
askerle bir ilgisi olmadığını bilmek de 
ayrı bir hayal kırıklığı olabiliyor. Bun-
larla beraber ‘anzac’ın ‘Australia and 
New Zealand army corps - Avust-
ralya ve Yeni Zelanda ordu birlikleri’ 
olduğunu’, radar’ın ‘radio detection 
and ranging’, sonar’ın ‘sound naviga-
tion and ranging’, awacs’ın ‘airborne 
warning and control system’, gesta-
po’nun almanca ‘geheime staatspo-
lizei’ dan kısaltma olduğunu belki 
duymuşsunuzdur. Fakat bir ülkenin 
isminin bölge isimlerinin baş harf-
lerinden oluştuğunu öğrendiğimde 
aydınlanmıştım ben. Evet, ‘Pakistan’ 
‘(P)encap - (A)fganya - (K)eşmir - (S)
ind ve Belucis(tan)’ dan, önce ‘Paks-

kelimesi ‘kadın demek, çoğunuz bi-
lirsiniz, buna ‘koşan’ anlamındaki 
‘bare’ eklediğinizde ‘zampara’ çıkı-
yor ortaya. Farsça ‘boş’ anlamındaki 
‘gep’ ile ‘oynayan’ anlamındaki ‘baze’ 
kelimeleri ‘geveze’ olmuş, ‘Baze’ keli-
mesini ‘canıyla oynayan’ anlamındaki 
‘canbaz’da da görebiliyoruz. ‘Gep’ 
İngilizce’ye de ‘gap’ olarak mı geç-
miş aynı anlamda, araştırmak lazım. 
Aynı anlamda derken, ‘aynı’ anlamına 
gelen ‘hem’ ile ‘süt’ anlamındaki ‘şir’ 
birleştiğinde ‘aynı sütü emen’ anla-
mındaki ‘hemşire’ çıkıyor ortaya.

Eski Türk filmlerinde kız kardeşe 
hemşire dendiğini hatırlatırım. ‘Hem-
şehri’ dediğinizde ‘aynı şehirli’, ‘hem-
hal’ dediğinizde şimdilerde ‘empati’ 
denilen durum yani ‘aynı halde bu-
lunan’, ‘hemzemin’ dediğinizde de 
‘aynı zeminde’ anlamları yerine oturu-
yor. ‘Albay’ın ‘alay beyi’nin kısaltması 
olduğunu biliyorsanız ‘yarbay’ın da 
‘yardımcı albay’ın kısaltması oldu-
ğunu bilin. ‘Testere’ aslen ‘el bıçkısı’ 
anlamındaki ‘dest-erre’den bu hale 
gelmiş. ‘Abdest’te de ‘el suyu, avuç 
suyu’ olmuş ‘ab-u dest’. ‘Alu’ erik 
demek, ‘şeft-alu’ semiz erik, ‘zerd-a-
lu’ sarı erik oluyor bu durumda. ‘İm-
rahor’ padişah ahırının üst düzey 
görevlisi olan ‘ahır emiri’ anlamındaki 
‘emir-ul ahr’dan gelmiş. ‘Katküt’ ingi-
lizce ‘cat-gut’ dan gelip ameliyat dikiş 
ipliği olarak kullanılan kedi bağırsağı-
nın ismi olmuş.

‘Sunta’nın ‘suni tahta’dan kısaltıldığı-
nı da duyun, şaşırın. ‘Karantina’ İtal-
yanca ‘40 gün’ demek. Ortaçağ’da 
salgın hastalıkların çok olduğu dö-
nemde gemiler limanlarda 40 gün 
bekletilirmiş, Bu dönemde herhangi 
bir hastalık ortaya çıkmazsa karaya 
çıkarmış bahriyeliler. Zümrüd-ü anka 
kuşu Farsça’da ‘simurg’ diye geçer 
ve ‘otuz kuş’ demektir. Feridüddin-i 
Attar’ın ‘Mantık-ut tayr’ kitabını okur-
sanız niye otuz kuş olduğunu anlar-
sınız. bu arada ‘attar’ bizim dilimize 
‘aktar’ olarak geçmiş. ‘aktarmalı 
uçak’ daki farklı bir durum, aktar ne 
kadar kazanıyor ki uçağı olsun. Dili-
miz ‘search’tüyse affola, ‘happy’nize 
mutlu araştırmalar dilerim.

tan’ sonra ‘Pakistan’ olduğunu emi-
nim çoğunuz yeni öğrendi. Hadi kı-
saltmalardan devam edelim. ‘Ro-ro’ 
kamyon ve tır gibi yük taşıyan hacimli 
araçları limanlar arasında getirip gö-
türen büyük gemilere deniyor. İsmini 
İngilizce ‘roll on - roll off (bindir - indir)’ 
den almış. Yine ‘tır’ kelimesini çoğu-
muz arka kasası kapalı büyük kam-
yon olarak bilirdik, meğerse Fransız-
ca ‘uluslarası karayolu taşımacılığı’ 
anlamına gelen ‘transportation inter-
nationale routier’ den gelirmiş.

Bazı kelimeler ise dilimize marka ad-
larından geçmiş. Mesela, hepinizin 
bildiği selpak, kot, jilet, oje, neskafe, 
teflon, naylon, termos, rimel, oza-
lit, klakson, jakuzi, lego, aydınger, 
cemse, formika, karpit, polyester, 
ping pong, ytong vb. yüzlerce kelime 
marka isminden genelleşmiş. Kalın 
ve geniş tahtaya ismini veren ‘kalas’ 
Romanya’nın ormanlık bölgesi olan 
‘Galatz’ dan gelmiş. Coğrafi yakınlık 
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alan geniş halk kitleleri (tebâ) arasın-
da yaşanan nice kanlı boğazlaşma-
lar, insanlık tarihinin şekillenmesinde 
önemli bir yer tuttu.

Kuşkusuz ki bu dramatik seyirde, so-
rumluluğu en derinden hissedenler 
bilgeler ve aydınlardı. Onların, top-
lumlara coşku aşılayan cesaret ve 
dirayetleri sayesinde, insanlık ahlak 
ve erdeminden gıdalanan ortak akıl, 
zaferini ve egemenliğini ilân etmesini 
bildi. Uzun bir mücadele sonucunda 
elde edilen bu kutlu sonuç, “hukuk”u 
ve hukuk temelinde gerçekleşmiş 
siyasal örgütlenmenin en yetkin dü-
zeyini ifâde eden “hukuk devleti”ni 
yarattı. Artık insanlar, hemcinslerinin 
estirdiği kasırga ve boranlardan, bu 
iki şemsiyenin altına sığınarak güven 
buldular. Kuşkusuz ki bu şemsiyele-
rin ürettiği güvenin derecesi; toplum-
dan topluma ve zamandan zamana 
değişiklikler göstermektedir. Ama en 
azından insanlık artık, doğru yola yö-
nelmiş; gücün yerini hak almaya baş-
lamış oldu.

Hukuk; insanların akıl, düşünce ve 
vicdan sahibi olmalarından kaynak-
lanan “adaletli çözümler” arayışının 
bir sonucu olarak yaratılmıştır. Aynı 
zamanda bu yöndeki arayışlar, ka-
nun yapma ve yönetme yetkisinin, 
seçilmiş temsilciler marifetiyle halkın 
bütününe ait olduğu “demokrasi”yi 
yaratmıştır. Hukuk ise kendisinin var 
ettiği demokrasi sayesinde, toplum-
sal uzlaşma metinleri olarak düzenle-
nip uygulamaya konulabilmiştir.

Bu noktada “hukuk nedir” sorusunu 
cevaplamak; diğer bir anlatımla hu-
kukun tanımını yapmak kaçınılmazdır.

Öncelikle belirtelim ki hukukun tanımı 
konusunda hukukçular arasında şu 
ana kadar bir uzlaşıya varılabilmiş de-
ğildir. Hukuku; kimileri şekli kaygılar-
la, ilan edilmiş hükümdar buyruklarını 
da içerir şekilde “toplumsal düzeni 
sağlamayı amaçlayan ve kamusal 
otoritenin yaptırım gücü ile kuvvet-
lendirilmiş kurallar bütünü” olarak ta-
nımlarlar. Kimileri de felsefi ve ahlaki 
bakış açısını da sürece dahil ederek 
hukuku; “adalete yönelmiş bulunan 
bir toplumsal yaşam düzeni” şeklinde 
tanımlar.

Bunlar dışında onlarca hukuk tanımı 

mevcuttur. Nitekim Alman Düşünür 
Immanuel Kant, “Hukukçular hala 
hukukun tanımını aramaktadırlar” 
der.

Bütün bu açıklamalardan sonra, ev-
rensel ve çağdaş kabuller gözetile-
rek, felsefi ve etik temelde meşru bir 
hukuk tanımının, şu şekilde yapılabi-
leceği düşüncesindeyiz:

“Hukuk; toplumsal düzeni ve kişilerin 
yararlarını gözetir biçimde adalet ve 
hakkaniyete yönelik olarak, toplum-
sal uzlaşıya dayalı ortak akıl teme-
linde oluşturulan ve mutlak surette 
uyulması gerekliliği, kamusal otorite 
tarafından yaptırıma bağlanmış kural-
lar bütünüdür.”

Peki gelinen nokta itibariyle “hukuk” 
insanlar için ne anlam ifade etmek-
tedir?

Öncelikle insanların kendilerini “hu-
kuki güvenlik duygusu” içinde hisset-
melerini ve bu çerçevede huzurlu bir 
hayat sürmelerini sağlar. İkinci olarak 
en yetkin ve verimli şekilde, toplumsal 
düzeni ve işleyişi gerçekleştirir.

Şimdi bu durumu, şahsen burun bu-
runa yaşadığım somut ve yalın bir ör-
nek olayla açıklamak isterim:

Bir dini bayram günüydü. Ankara’nın 
tanınmış bir semtinde yer alan dört-
lü döner kavşağa aracımla yaklaştı-
ğımda trafiğin, dört bir yönden gelen 
baskı sonucu kilitlenmiş olduğunu 
fark ettim. Ortada trafik polisi de 
yok. Neyse ki duyarlı birkaç kişi-
nin gönüllü polis üstlenmesi sa-
yesinde kilit çözüldü ve araç-
lar kavşağı geçebildiler. Ama 
bu sonuç, yaklaşık 20 dakika 
bekledikten sonra gerçekleşe-
bildi...Yani trafiğin kilitlenme-
sine neden olan sürücüler 
dahil trafiğe takılan herkes, 
kavşağı geçmek ve öngör-
düğü menziline ulaşmak 
için 20 dakika gecikmiş 
oldu...

Peki ama anlatılan 
talihsizliğe neden 
olay neydi? Bir-
kaç sürücü-
nün gideceği 
yere birkaç 

dakika daha erken ulaşma dürtüsü ile 
yeşil ışığın yanmasını bekleme sabrını 
gösteremeden kırmızı ışık kuralını ih-
lal etmesiydi...

Şimdi bu talihsiz sonucun ne-
denlerini ve hukukla ilgisini irde-
leyelim: Bir kaç dakika beklemeyi  
göze almayıp kırmızı ışık kuralını (hu-
kuku) ihlal eden sözüm ona gözü açık 
sürücüler dahil yüzlerce masum in-
san, bırakınız birkaç dakikayı kavşağı 
geçmekte 20 dakika gecikti ve her-
kes zarar gördü...

Bu acıklı sonuç, ortak aklın işletile-
memesi ve hukukun erdemlerinin 
kavranamamasının bir sonucudur. 
Zira herkes, hukuk kurallarına (kır-
mızı ışığın gereğine) uygun davransa 
idi birkaç dakika içinde kavşağı aşa-
caklardı... Sonuçta toplumsal düzen 
daha sağlıklı işlemiş olacaktı.

Trafikteki kırmızı ışık kuralından bah-
setmişken şunu da belirtmek zo-
rundayım: Gecenin geç saatleri olsa 
da, hangi birimiz, ışıklı bir kavşaktan 
geçerken bize yeşil ışığın yanıyor ol-
masına yeterince güven duyabiliyor; 
“acaba kırmızı ışık kuralını ihlal eden 
var mı” kaygısıyla, ışığa bakınmakla 
yetinmeyip diğer yönleri de kontrol 
etmekten kendimizi alıkoyabiliyoruz? 
Genel olarak biliyoruz ki özellikle tra-
fiğin tenha olduğu zamanlarda birileri 
kırmızı ışık kuralını İhlal edebiliyor. Ve 
belleğimizde bu ihlal nedeniyle oluş-

muş bir takım kaza deneyim 
ve/veya gözlem so-

nuçları bizi, salt 
ışığa güven-
memeye ve 
ışıklı kontrole 
rağmen te-

dirginlik yaşa-
maya mecbur 
bırakıyor.
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Av. Kürşat Karacabey
Türkiye Barolar Birliği Yön. Kur. Üyesi

Hukuk Fakültesi’ni
tercih edecek öğrenciler için
Av. Kürşat Karacabey’e sorduk:
“HUKUK NEDİR? NE DEĞİLDİR?”

Hukuk, 
İnsanlık İçin
Ne İfade Eder?

Bilindiği üzere insanlar toplumsal varlıklardır. Top-
lum halinde yaşamaya istekli ve doğaları gereği 
buna mecburdurlar. Bu durum, toplum halinde ya-
şayan insanların, biri birleriyle ve toplumu yönetme 
konumunda bulunan güç organizasyonları ile bir 
takım çıkar ve yarar çatışmaları yaşamalarını da 
kaçınılmaz kılar.

İlkel çağlarda, insanlar arası çıkar 
çatışmaları ve paylaşım mücade-
lesinin sonucunu, “haklılık” değil, 

fakat “güçlülük” belirliyordu. Büyük 
balığın küçük balığı yutması ne den-
li “hak” ise güçlü insanın zayıf insanı 
yenip yok etmesi de o derecede “ola-
ğan” idi. Diğer bir anlatımla toplumsal 
hayat denkleminde güçlü, şanslı ve 
donanımlı olanlar; kendilerine göre 
zayıf olanlara hükmederler, onlara 
kendi doğrularını serbestçe dayatıp 
kabul ettirirlerdi. Giderek onları iste-
dikleri gibi yönetme, yönlendirme ve 
kendi çıkarları/yararları doğrultusun-
da sömürmeyi kendileri için bir hak 
olarak görürlerdi.

Esasen hayvanlar aleminde halen 

geçerli olan erdemsiz güce dayalı bu 
uygulama, insanlık tarihinde de yakın 
zamana değin belirleyici olmuştur. 
Kadınların bir çok temel insan hak-
kından yoksun bırakıldığı, köleliğin 
ve köle sahipliğinin meşru görüldüğü 
anlayış ve uygulamalar, bu yöntemin 
yakın zamanlara kadar hüküm süren 
tarihe mal olmuş örnekleridir.

Ne var ki binlerce yıllık süreç içerisin-
de gelişip olgunlaşan toplumsal yapı-
lar, bu kuralsız gidişata, pahalıya mal 
olan bir takım mücadelelerin örgütle-
diği setlerle cevap verdi. Meşruiyeti, 
sahip olduğu gücünden ibaret olan 
hegomonik otoritelerle; motivasyo-
nunu yaşadığı derin sefalet ve taşıdığı 
insanlık onurunun kamçılamasından 
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Bu durum da maruz kaldığımız konfor 
kaybına ek olarak kendimizi, hukuk 
güvenliği içinde hissedemememize 
neden oluyor.

Bu örnekleri hayatın her alanına uy-
gulayıp sonuçları tasavvur edersek; 
hukuk kurallarına herkesin ayrımsız 
ve ödünsüzce uymak zorunda olduk-
larının bilinmesinin, bireyde yarataca-
ğı “hukuk güvenliği duygusu”nu ve 
toplumsal düzenin sağlıklı işlerliğini 
nasıl etkileyeceğini tahmin etmek zor 
olmayacaktır.

Şunu da belirtmek gerekir ki hukuk 
kurallarına uyma gerekliliğinin, eğitim 
yoluyla, toplumsal kültüre ve ortak 
bilince dönüştürülmesi de olmazsa 
olmaz bir gerekliliktir. Nitekim bu an-
lamda gelişmiş ülkelerde, kırmızı ışı-
ğa uyma duyarlılığı yüksek iken geri 
kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde, 
cezai yaptırımlar aynı ölçüde artırılsa 
dahi son derece düşük gerçekleş-
mektedir.

Hukukun insanlar için çok önemli 
güvence oluşturan diğer iki hak da 
“mahkemeye erişim” ve “adil yargı-
lanma” haklarıdır.

Mahkemeye erişim ve adil yargılan-
ma hakkı Anayasa’mızın 36. Mad-
desinde; “Herkes, meşrû vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma ile adil yar-
gılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mah-
keme, görev ve yetkisi içindeki dava-
ya bakmaktan kaçınamaz.” şeklinde 
tanımlanmış ve “temel insan hakları” 
kapsamında değerlendirilmiştir.

Bir insan, göstereceği olağanüstü 
dikkat sayesinde hayatı boyunca her-
hangi bir suç işlemeyebilir. Fakat aynı 
kişi, suç işlemese dahi (örneğin her-
hangi bir haksız suçlama nedeniyle) 
yargılanmayacağını asla garanti ede-
mez. Keza bir kişi, Devletle de uyuş-
mazlık içine düşebilir.

İşte bu gibi durumlarda, kişi için, Dev-
letin diğer erkleri (Yürütme ve Yasa-
ma) dahil, hiçbir kişi veya güç organi-
zasyonundan etkilenme durumunda 
olmayacak şekilde donanımlı kılınmış, 
bağımsız ve tarafsız bir yargı organı 
tarafından yargılanma hakkının varlı-
ğı ve bunu peşinen bilinmesi, her tür 
değerden çok daha önemlidir. Çünkü 
çoğu kez insan için “adaletsizlik, aç-
lıktan daha kahredici” olabilmektedir.

Kuşkusuz böyle bir hak tesisi; an-
cak “kuvvetler ayrılığı ilkesi”nin, hiçbir 
tereddüt ve duraksamaya meydan 
vermeyecek şekilde egemen olma-
sı sayesinde mümkün olabilir. Bu ön 
şartın varlığına ek olarak; “temel in-
san haklarının kutsallığı,” “masumiyet 
karinesi” ve “yargılamanın mümkün 
olduğu ölçüde hızlı yürütülüp sonuç-
landırılması” gibi ilke ve mekanizmalar 
da hukuk düzeni tarafından güvence 
altına alınmışsa, ancak o taktirdedir 
ki kişi, “adil yargılanma hakkı”na sa-
hip olacaktır.

Bir ülkede, yukarıda 
özetle dile getirilen er-
demli özelliklerin haya-
tiyet kazanabilmesi için 
ise “hukuk devleti” an-
layışının ve “hukukun 
üstünlüğü” ilkesinin, 
mutlak surette geçerli 
ve anayasal ölçekte 
güvence altına alınmış 
bulunması şarttır.
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olan hayranlığınızı dile getirmelisiniz.

0-12 yaş arasında çocuğunuzu en 
çok öğrencilik başarıları ve öğrencili-
ğe doğru davranışları açısından takdir 
edip, onu ölçülü düzeyde ödüllendi-
riniz.

Dostlarınızla, çocuk yanınızda olsa da 
olmasa da, onun öğrencilik başarısı 
ve davranışlarını paylaşıp, takdir edi-
niz.

Özellikle çocuğun ergenlik dönemin-
de aşırı doyuma ulaşmaması, doyu-
mun yani istediklerinin yeterli düzey-

sonucun da ayrıca görülmesi.

4. Ailenin, çocuğuna onu “iyi ve öz-
gür yetiştirme” adına, hiçbir kural 
ile tanıştırmaması.

5. Ailelerin, çocukları hakkında şika-
yetçi oldukları özelliklerini sıklıkla 
dile getirirken, vücut dili ve yüz ifa-
desiyle bir övgü mesajı veriyor ol-
maları. Örneğin: “Kerata bilgisayarı 
süper kullanıyor, onu bilgisayarın 
başından kaldıramıyoruz.” diye ya-
kınırken seslerinde ve yüzlerinde 
bir takdir mesajının olması.

Ailelerin çocuklarında yeterli düzeyde 
bir öğrencilik kimliği oluşturabilmeleri 
için, işe erken başlamaları ve 0-12 yaş 
arasında, aile içerisinde, öğrenciliğe 
eylemsel olarak önem veren bir anla-
yış ortaya koymaları, çocuğun öğren-
cilikle tanıştığı dönemde onların işini 
kolaylaştıracaktır.

Ayrıca çocuğa yoğun öğrencilik na-
sihatı saatleri uygulamaktan özenle 
kaçınılmalıdır. Ona eğer kitap okuma-
nın önemi anlatılmak isteniyorsa, an-
ne-baba onun yanında ya da onunla 
birlikte kitap okumaya özen göster-
melidir.

Çocuğun, okumaya, yüksek tahsil 
yoluyla bir meslek edinmeye hevesli 
hale getirilmesini istiyorsanız, onun 
yanında sadece okumuş insanlara 

“Zeki ama çalışmıyor!” adlı ya-
zımızda ‘zeki öğrenci çalışır. Eğer 
öğrenci yapılan her şeye rağmen ve 
kendisine hazırlanan her türlü eğitim 
ortamını hiçe sayarak çalışmıyorsa, o 
zaman ortada iki sorunu var demek-
tir: 1) Öğrenci konuları öğrenemiyor, 
2) Çocukta öğrencilik kimliği, yani öğ-
rencilik psikolojisi oluşmamış demek-
tir,’ diye yazmıştık. 

Bugün öğretmenlerin en çok 
yaşadığı sorunlardan biri, ço-
cuğun, sınıfı sokak veya aile 

ortamı gibi algılayıp, öğrencilik orta-
mına ve onun kurallarına geçiş yapa-
mamasıdır.

Ailelerin özellikle, çocuklarını öğren-
cilik gibi sınırları belli olan ve kuralları 
bulunan bir anlayışa çok uzak yetiş-
tirmeleri durumunda, çocuğun öğ-
retmenin eğitim otoritesine direnmesi 
veya sadece fiziksel olarak uyum sağ-
laması durumu ortaya çıkmaktadır.

Öğrenci kimliği sorunu ve bunalımı 
yaşayan çocuklarda gördüğün aile içi 
eğitim hatalarını şöyle sıralayabiliriz:

1. “Para her kapıyı açar” mantığının 
egemen olması nedeniyle, çocu-
ğun para kazanmak için yüksek 
tahsil yapmak gerekmez anlayışı-
na sahip olması.

2. Çocuğun ve ailenin çevresinde, 
çeşitli maharetlerle hızlı para ka-
zanıp zenginleşmiş birinin olması 
ve o kişiye yönelik aile içerisinde 
takdir duygularının sıklıkla dile ge-
tiriliyor olması.

3. Çocuğun her istediğinin alınması 
ve yerine getirilmesi, çocukta aşırı 
doyum durumunun ortaya çıkma-
sına ve öğrencilik gibi zor bir an-
layışın benimsenmemesi gibi bir 

de sağlanması ve mutlaka istediği 
bazı şeylerin karşılanmaması gerekir.

Çünkü çocuk, ilerde bunları kendi ça-
lışmaları ve başarısı ile elde edeceği-
ne dair plan, programlar ve stratejiler 
benimsesin.

Çocukta öğrencilik kimliği oluştur-
mak konusu oldukça önemli bir ko-
nusu olup bu konuyu “Ailelerin Öğ-
retmenliği” adlı kitabımızda tam yüz 
yirmi sayfa olarak ele aldık.

Hoşça kalınız.
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Eğer çocukta 0-12 yaş 
arası döneminde aile 
içerisinde öğrenciliğe 
önem veren ve bunu her 
türlü söylem ve davranış-
larına yansıtan bir anlayış 
yok ise, çocuk ruhen bir 
öğrenci olamayacağı için, 
ondan öğrencilikle ilgili 
olumlu davranışlar bekle-
mek de yanlış olacaktır. 

Çocukta
Öğrencilik
Kimliğinin
Oluşması
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Eğitim sistemi içerinde mesleki reh-
berlik genelde mesleki tercih rehber-
liği ve mesleki yönlendirme olarak 
görüldüğünden okulöncesi ve ilko-
kulda mesleki rehberlik de bir tercih 
ve yönlendirme olarak değerlendiril-
mektedir. Bu nedenle okul öncesi ve 
ilkokulda mesleki rehberlik yapılma-
yacağı kanısı yaygındır. Öğrencilerin 
bu dönemde mesleki rehberlik kap-
samında verilecek hizmetler, daha 
çok kendi tutum, davranış, sosyal 
beceri ve ilgilerini fark ettirmeye ve 
geliştirmeye yöneliktir.

Okulöncesi ve ilkokul döneminde bel-
li bir mesleği seçmeye yönlendirmek 
için erkendir. Çünkü doğru bir meslek 
seçimini sağlayacak birçok özellik, 
etken ve yaşantı henüz olgunlaşma-
mıştır. Bununla birlikte çocukta oluş-
turulacak öznel ve çevresel farkında-
lık, ileride vereceği mesleki kararların 
temelini oluşturabilir. 

Beklenen Gelişim 
Görevleri
Okul öncesi yaşlarından başlayarak 
ilköğretimin birinci dönemini kapsa-
yan 5-12 yaşları arasında çocuğun 
temel ihtiyaçları açısından mesleki 
gelişiminin sağlıklı sürebilmesi için 
başarması beklenen gelişim görevleri 
şunlardır (Yeşilyaprak, 2006)

1. İş yaşam ve çalışmaya ilişkin olum-
lu tutumlar geliştirme

2. Kişisel nitelikleri ile meslekler-işler 
arasındaki ilişkileri anlamaya baş-
lama

3. Meslekleri keşfetme ve tanıma

4. Boş zamanlarını değerlendirme 
alışkanlıkları geliştirme

5. Birlikte iş yapma-işbirliği ve pay-
laşmayı öğrenme

6. Toplum yaşamında çalışmanın 
önem ve gereğinin farkına varma

7. Karar verme, amaç belirleme, plan 
yapma stratejileri geliştirmektir

Yeterliliğin Ölçütü
Okulöncesi dönemde çocuğun mes-
leki gelişimi açısından kazandırılması 
gereken temel yeterlilik, çocuğun ta-
nımaya anlamaya ve keşfetmeye baş-
lamasıdır. Bu yeterliliğin ölçütü olarak 
şu davranışların gözlenmesi gerekir: 
(Külahoğlu, 2004)

1. Kendini anlama ve keşfetmenin 
temelini oluşturmak üzere, birey-
sel farklılıklarını görmeye, güçlü ve 
sınırlı yönlerini anlamaya başlama

2. Basit durumlar içinde karar verme 
ve seçim yapma sorumluluğunu 
üstlenme

3. Bütün mesleklerin gerekli ve 
önemli olduğunu kavrama

4. İnsanların ve mesleklerin farklı ola-
bileceğini, her insanın iyi yapabile-
ceği mesleklerin olabileceği görü-
şünün kazanılması

5. Meslek sahibi olmak için eğitim 
gerektiğini anlama

Kazandırılacak 
Yeterlilikler
İlkokuldaki çocukların mesleki geli-
şimleri açısından kazandırılacak ye-
terlilikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz 
(Külahoğlu, 2004).

1. Bir meslek sahibi olmanın önemini 
ve değişik mesleklerin özelliklerini 
kavrama

2. Meslek/iş başarısında kişisel özel-
liklerin önemini anlama

3. Karar verme, amaç belirleme ve 
uygulamaya geçme becerilerini 
kazanma

4. Birlikte çalışmayı ve işbirliğini öğ-
renme

5. Serbest zamanlarını nasıl değer-
lendireceğini bilme

6. Toplumsal gelişmenin iş yaşamını 
nasıl etkilediğini anlama

Öğretmenlerin Dikkat 
Etmesi Gerekenler
Bu dönemde, öğrencilerde çalış-
maya, üretmeye, iş yapmaya ilişkin 
olumlu tutumlar geliştirmek; dürüst 
olarak yapılan ve insana hizmet eden 
her işin saygıya değer ve önemli ol-
duğunu benimsetmek, mesleklere 
ilişkin sınırlayıcı, önyargıların geliş-
mesine engel olmak öğretmenin bu 
konudaki rolünü gerçekleştirmesine 
bağlı sorumluluklarıdır. Temel eğitim 
süreci içinde öğrencilerin kendi ye-
tenek ve potansiyellerini tanıyarak 
ilgili üst eğitim kurumlarına yönelme, 
hazırlama, plân yapma ve karar ver-
melerine yardımcı olma; bu konuda 
gerekli bilgi ve beceriler kazanmala-
rını sağlamada kuşkusuz en önemli 
işlev yine öğretmene düşmektedir. 
(Yeşilyaprak, 1999)

Bu dönemde aile çocuk için çok 
önemli olduğundan, yapılan çalışma-
larda aileyi de kapsayacak bir prog-
ram izlenmesi daha fayda olacaktır. 
Çocuğun mesleki gelişimini olumlu 
etkileyecek bir süreç izlenmesi için 
ailenin tutumu ve anlayışı da çok 
önemlidir. Bu nedenle aile rehberliği 
yapılarak ailenin bilgilendirilmesi or-
tak anlayış oluşmasını sağlayacaktır. 
Ayrıca okulöncesi ve ilkokulda bir 
rehberlik saati olmadığı için mesleki 
gelişim kazanımlarına ulaşmak için 
yapılacak çalışmalar ders içerikleri ve 
ders dışı etkinlikler içine entegre edil-
mesi amaca ulaştıracaktır. 

Mesleki gelişim görevlerinin kazanıl-
masında bilgi verme ve düz anlatım 
yöntemi yerine çocukların aktif bir 
şekilde katılımını sağlayacak etkinlik-
ler düzenlenmesi daha etkili olacaktır. 
Öğrencilerin kendini çeşitli yönleriyle 
tanımalarına yönelik çalışmalar ve 
uygulamalar yapması, ayrıca eğitim, 
çalışma ve meslek dünyası hakkın-
da bilgi edinme, keşfetme ve tanıma 
fırsatları sağlanması mesleki gelişim 
açısından çok önemlidir. Mesleki ge-
lişimin çocuğun genel kişilik gelişimi 
ve benlik tasarımı oluşumu çerçeve-
sinde ele alınmalıdır.

Çocukta meslek bilincinin oluş-
maya başladığı bu dönemde, 
yakın sosyal çevresindeki in-

sanların farklı uğraşları olduğunu, 
mesleklerin farklı özellikler göster-
diğini fark etmeye başlarlar. Yaşantı 
geçirdikleri her konuda olduğu gibi 
meslekler ve çalışma yaşamı hakkın-
da da kalıp yargılar ve şemalar oluş-
turmaya başlarlar. Uygun bir mesleki 
rehberlik ve müdahale yapılmaz ise 
bu dönemde oluşacak yargılar daha 
sonraki dönemlerde mesleklere yö-
nelik yanlış yaklaşımlar, akılcı olma-
yan inançlar ve mitlere dönüşebilir.

Bu yıllarda çocuklar bilişsel olarak 
tek tek davranışlardan genellemelere 
ve çıkarımlara gitme eğilimlerindedir. 
Piaget’in bilişsel gelişim kuramına 
göre somut işlemler döneminde yer 
alan ilkokul yıllarında (Erden, 2005) 
çocuklar meslekler ile belirli durum 
veya davranışları ilişkilendirerek kalıp 
oluşturabilirler. Örneğin ilkokul birinci 
sınıf öğrencisi bir çocuk, doktorların 
tıp eğitimi sırasında kadavra üzerinde 
çalıştıklarını öğrendiğinde, korku ge-
liştirerek doktorluk mesleğinden uzak 
durması söz konusu olabilir.
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Gelişim bir bütündür 
ve birçok gelişim alanı 
nöbetleşe de olsa birlikte 
gelişirler. Bir alandaki 
yetersizlik diğerlerini de 
etkileyecektir. Özellikle 
okul öncesi dönem çocu-
ğun evinden, anne-baba-
sından ayrılarak, dış dün-
yaya açıldığı, sosyalleşme 
sürecinin başladığı ve 
bununla birlikte kendine 
yönelik farkındalıklarının 
da geliştiği bir dönemin 
başlangıcıdır. (Senemoğ-
lu, 2012) Bu, kendine ve 
dünyaya yönelik farkında-
lık, mesleki gelişim süre-
cinde de kendini göster-
mektedir.
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Okul öncesinde
ve ilkokulda



Anne Babalara Öneriler
• Anne babaların çocuklarının iyi bir 

meslek seçimine katkı sağlayabil-
mesi için okul öncesi dönemden 
başlayarak ilgilerini, becerilerini, 
sosyal ortam ve oyun gruplarında 
ne yaptığını çok iyi gözlemlemesi 
faydalı olacaktır.

• Anne-babalar çocuklarının kendi 
özelliklerini (Örneğin hangi faali-
yetleri yapmaktan hoşlandıkları, 
neleri yapabildikleri, nelere değer 
verdikleri gibi) tanımaya teşvik et-
melidir. Hangi özellik yetenek veya 
becerilerin gerektiğini bildikleri 
mesleklerle ilgili bilgilendirebilirler.

• Çocuklar belli bir mesleğe yönel-
mesi için zorlanması, bazı meslek-
ler övünürken diğer başka meslek-
ler hakkında olumsuz konuşulması 
mesleki gelişimlerini olumsuz etki-
leyebilir. Her mesleğin gerekli ve 
önemli olduğu görüşü kazanması 
çok önemlidir.

• Anne-babaların meslekler hakkın-
da kalıp yargılardan uzak durarak 
doğru bilgi vermeleri, hatta kalıp 
yargıları sorgulayıcı konuşmalarda 
bulunmaları, çocuklarının olumlu 

mesleki gelişimini açık ve önemli 
bir biçimde teşvik etmelerinin yo-
ludur. Örneğin çocuğuyla mes-
leklerin özellikleri hakkında konu-
şurken, “Avukatlar yalancı olurlar”, 
“Mühendislik kızların işi değildir” 
gibi kalıp yargı ifadeleri yanlış ola-
caktır.

• Okul öncesi dönemde meslekler-
le ilgili bilgilendirmeler çocuklara 
oyun aracılığı ile yapılabilir. Ço-
cuklara farklı meslek gruplarına 
ait materyalleri tanıtan oyuncaklar 
alınabilir ve bu oyuncaklarla oyun 
kurması sağlanabilir. Farklı rol mo-
delleri gözlemleyebilmesi için farklı 
meslek gruplarından yetişkinlerle 
etkileşim kurması sağlanabilir veya 
farklı meslekleri tanımasını sağla-
yabilecek kitaplar, filmler alınabilir.

• Mesleki gelişime ilişkin anne-ba-
ba-çocuk konuşmaları, merak 
duygusunu, olasılıklara açık olma-
yı, seçeneklerin farkında olmayı ve 
iş dünyasına yönelik olumlu tutu-
mu teşvik edici olmak durumun-
dadır.

• Çocuklara yaşlarına uygun şekil-
de evde çeşitli sorumluluklar ve 
görevler vererek hatta yakın çev-

rede çeşitli işler bularak çalışma 
alışkanlığı kazandırılabilir. Ayrıca 
Anne-babalar karar alma ve seçim 
yapma konusunda fırsatlar yarata-
rak, karar verme becerileri geliştir-
melerine yardımcı olabilirler.

• Anne-babaların çalışmaya ve 
mesleklere yönelik kendi tutumla-
rının farkında olmaları, çocuklarını 
evde, toplumda çalışma dünyası 
ile ilgili deneyimler yaşamalarını 
sağlamaları ve çocukları kariyer 
kararı vermeye ilişkin görevlerle 
karşılaştıklarında onlara destek 
olmaları, çocuklara kariyer gelişimi 
süreci ile başa çıkmada yardımcı 
olmanın yollarıdır. 
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İlk günlerde çocuklar annelerinden 
veya evdeki başka bir yetişkinden 
ayrılmak istemeyebilirler. Hele ki; 

ilk kez okul deneyimi yaşayan bir ço-
cuksa, ayrılık esnasında zorlanması 
gayet normaldir. Çocuğunuz sizden 
ayrılırken ağlarsa veya gitmemeniz 
için ısrar ederse kızmayın, bağırma-
yın. Onu anladığınızı, sizden ayrılırken 
kaygılandığını gördüğünüzü ve yanın-
da olduğunuzu söyleyin. İlk gün te-
neffüslerde onu dışarıda bekleyebilir-
siniz. Onu terk etmediğinizi görmesi, 
çocuğunuzun içini rahatlatacaktır. Di-
ğer günlerde aşamalı olarak bekleme 
süresini kısaltıp, okula alışma sürecini 
kolaylaştırabilirsiniz. Şayet, 3-4 hafta 

içerisinde hala sizden ayrılmakta çok 
zorlanıyorsa ve ağlamaları azalmayıp 
artıyorsa, bir uzmandan destek alma-
nız iyi olabilir.

Okul açıldı diye oyuncakları dolapla-
ra, kömürlüğe, depolara kaldırmayın. 
Oyun, çocuğun hayatının bir parçası 
ve sağlıklı gelişimi için en gerekli olan 
şeydir. İyi bir planlama ile hem derse, 
hem de oyuna zaman ayırması müm-
kün. Bu durumda yol gösterici olan 
kişi siz anne babalar olacaksınız.

Geçen dönem notları iyi olmayan bir 
çocuğa devamlı geçmişi hatırlatmak 
onu motive etmez. “Senden daha iyi 
notlar bekliyoruz, bak geçen sene-
ye benzemesin” gibi uyarılarda bu-
lunmamaya gayret edin. Emin olun 
çocuğunuz da her şeyin farkında. 
Bunun yerine “Geçtiğimiz dönem-
ki performansını biraz daha arttıra-
bilmek için sence ne yapabilirsin? 
Bizden bu konuda nasıl bir yardım 
istersin?” şeklinde bir yaklaşım daha 
uygun olacaktır. Yargılayıcı değil, iş 
birliği içerisinde olmayı deneyebilirsi-
niz.

Öğretmenlerin vereceği geri bildirim-
leri önemseyin. Var olan bir öğrenme 
güçlüğünü veya dikkat eksikliğini 
sevgili öğretmenlerimiz iyi bir şekil-
de gözlemleyebiliyorlar. Bu konuda 
mutlaka bir uzmandan destek alın. 
Unutmayalım ki, bu konuda ne kadar 
erken adım atılırsa, hem çocuk hem 
de ebeveynler için hasar çok daha az 
oluyor.

Bunlara ek olarak, en önemlisi çocuk-
la zaman geçirmeyi ihmal etmemek. 
Eve dönüş saatinden sonra ödevler, 
sorumluluklar derken bir bakmışız ki 
yatma saati gelmiş ve çocukla iç dün-
yasına dair bir iki kelime edemeden 
günü bitirmişiz. Okul sadece ders 
yapılan bir yer değil, aynı zamanda 
sosyalleşme becerilerinin öğrenildiği 
en kıymetli yerdir. Çocuğun gün için-
de başından geçen iyi-kötü pek çok 
olay vardır ve bunları bizimle payla-
şabilmesi için onları dinlememiz ve 
önemsediğimizi belli etmemiz gerekir. 
Mutsuz olan bir çocuğun akademik 
hayatında başarılı performanslar ser-
gilemesi biraz zordur.

Bütün çocuklarımıza harika bir eği-
tim-öğretim yılı dilerim.
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Yaz tatili bitti, yarın ilk 
ders zili çalıyor. Hem veli-
ler, hem çocuklar bir yan-
dan heyecanlı, bir yandan 
da kaygılı. Hele ki ilkokul 

1’e başlayacak olan ço-
cuklarda ayrı bir heyecan 

söz konusu. Tatil reha-
vetinden çıkıp derslere 
odaklanmak ve evden 

ayrılmak pek çok çocukta 
adaptasyon sorunlarına 
vesile olabiliyor. Okullar 

açılırken bu süreci kolay-
laştıracak birkaç öneri 
aşağıda bulabilirsiniz:
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Bekliyor?



bulunmamalıdır. Hele hele bu yargıyı 
çocuğun yanında kesinlikle dillen-
dirmemelidir. Okul öncesinde sonuç 
odaklı bir başarı beklenmemektedir. 
Ama 1. sınıfta bir beklenti ve sonuç 
vardır, bu sonuç karne ile de belgele-
nir. Ailelerin bu önemli ayrıntıların far-
kında ve sorumluluğunda çocuklarını 
ilkokula başlatmaları işlerini kolaylaş-
tıracaktır.  

Okuma ve Yazma Becerisi
İlkokulun okulöncesinden en büyük 
farkı okuma yazma öğretimidir. Aile-
lerde çocuğunun okuma yazma ko-
nusunda en iyiler arasında olma bek-
lentisi oluşur. Bu beklenti doğaldır, 
her anne ve baba çocuğunun okuma 
yazmayı hemen öğrenmesini, sınıfın-
da üst seviyede olmasını bekleyebilir. 
Ancak ne zaman ki bu beklenti, bas-
kıya ve zorlamaya dönüşürse tehlike 
başlamış olur.

Teşvik etmekle baskı kurmak, zorla-
mak arasında ince bir çizgi vardır. Bu 
çizgiyi koruyamazsanız beklentiniz 
ters tepebilir. Bazı aileler veya ço-
cuklar yarışmacı, rekabet duygusu 
ile dolu olarak okula başlar. Benim 
çocuğum, komşu, arkadaş ve akra-
ba çocuklarını geçsin, onlardan daha 
başarılı olsun. Her zaman örnek bir 
öğrenci olsun. Fakat zaman ilerledik-
çe çocuk derslerde beklentiye karşılık 
veremediğinde aile ve çocuk arasın-
da hatta bazen okul arasında olması 
gereken işbirliği çatışmaya dönüşür. 

Okulun İlk Günü ve Okula 
Uyum

İlk ciddi ayrılık başlıyor. Önceden 
anaokuluna da gitmiş olsa bu 
durum farklı. Artık ilkokul burası. 

Beklenti var, başarı var, başarısızlık 
var, disiplin var, ders var, ödevler var, 
teneffüs var, törenler var, kitaplar-def-
terler var, kalabalıklar var…

İlk gün ayrı bir telaştır. Ortaokulda, 
lisede, üniversite de olmaz, sadece 
ilkokula özgü, o yaşa özgü bir telaş 
olur her zaman. Öğretmenle, arka-
daşlarla, okulla tanışılacak büyük 
gün. 

Bazıları ağlıyor, ’bırakmam annemi’ 
diyor, annesi de geliyor, oturuyor 
minicik sıraya. ‘’Senin için yavrum,’’ 
diyor ‘’bu sıralara da otururum, yeter 
ki sen oku!’’

Okul öncesi denilen anasınıfı ve 
kreşe giden çocuklarda da 1. Sı-
nıfa uyum sağlamada bazı sorun-
lar yaşanabilir. Anasınıfı ve ilkokul 
arasında ciddi farklar vardır. Her 
iki kurumun da görev ve amacı 
benzer olsa da uygulama ve 
yöntem konusunda ciddi farklar 
vardır. Eğitim ortamı önemli bir 
farktır. Ana sınıfında daha ser-
best ve rahat bir ortam varken 
ilkokulda daha disiplinli ve ku-
ralcı bir ortam vardır. Bu durum 
öğretmenlere de yansıdığın-

dan aileler kesinlikle okul 
öncesi öğretmeni 

ile 1. Sınıf öğ-
retmenini 

kıyasla-
m a -

ma-
l ı d ı r. 

B u 
konuda 

ya rg ı d a 

Bu çatışmadan da herkes zararlı çı-
kar, en çok etkilenen de çocuk olur. 
Olumsuz bir okul algısı ile başlayan 
serüven ilerleyen yıllarda farklı sıkıntı-
ları da beraberinde getirecektir.

Ailelerin okuma yazma öğretimi ko-
nusunda öğretmen ile iyi bir diyalog 
geliştirerek okulda verilen öğretimin 
evde çocuğa neyi, nasıl anlatacağını, 
destek olacağını öğrenmesi gerekir. 
Bu nedenle anne ve babalar yapı-
lan veli toplantılarına mutlaka katıl-
malı hatta eğer mümkünse anne ve 
babanın birlikte katılması çok yararlı 
olacaktır.

Anne ve baba birlikte hareket etme-
li, ortak kararlar almalı ve bu kuralları 
birlikte uygulamalı. Çocuklar farklı gö-
rüşte olan ebeveynleri yönlendirmede 
ya da diğer bir deyişle kullanmayı çok 
iyi yaparlar. Mesela anne ders çalıştı-
rırken ya da dersini yapmasını söyler-
ken babanın iyi niyetle  ‘acelesi yok, 
sonra yapar’ demesini çocuk hemen 
kullanır. Bu tuzağa düşmeyin.

Aileler Okuma ve Yazma 
Becerisi İçin Neler Yapa-
bilir?
Aile çocuk okula başladığı dönem-
den itibaren düzenli ve planlı olarak 
okulda yapılacak uyum faaliyetlerini 
destekleyici çalışmaları evde yapar-
sa öğrenci okuma yazma becerisine 
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İşte beklenen gün geldi. 
Okulun ilk günü, anne ve 
babasının elinden tutan, 

yeni formalarını, elbi-
selerini,  ayakkabılarını 

giymiş, sırtına çantasını 
asmış, minimini 1’ler 

okulun bahçesindeler. 
Çocuklarda heyecan ve 
merak, ailelerde hüzün, 
gurur ve sevinç. ‘‘Daha 

dün küçücüktü, ne zaman 
büyüdü de okullu oldu bu 

çocuk!’’



Seslerle ilgili tekerlemeler ve şiirler öğ-
retilebilir. Mesela e sesi ile ilgili olarak 
‘‘Efe ile Ece evde ebelemece oynadı. 
Efe Ece’yi ebeledi.  ‘’   Bu çalışmada 
amaç çocuğun sesi tanıması, çıkar-
maya çalışması, kullanıldığı kelimler 
konusunda bilgi sahibi olmasıdır.

Sesler ile ilgili kelime oyunları oynana-
bilir. Mesela sıra ile içinde e sesi olan 
kelime söyleme oyunu: ebe, dere, 
tepe, peçete, elma, deve, el, gel, 
eşek, tren, kedi…

Ailede Yazmaya Hazırlık 
Etkinlikleri:
Yazma konusunda ilk aşama doğru 
kalem tutmadır. Bunun içinde öğ-
rencinin küçük kas gelişiminin uygun 

daha kolay sahip olacaktır. 

Ailede Okumaya Hazırlık 
Etkinlikleri:
Çocuğun gelişim dönemine uygun bir 
kitap seçilerek kitap çocuğa okunur, 
resimleri üzerinde yorum yapması is-
tenir. Hikâye belirli bir yerde okunması 
kesilerek buradan sonrasını çocuğun 
kitabın resimlerine bakarak tahmin 
etmesi istenir. Hikâye bundan sonra 
nasıl devam ediyor sence? Anlattıkla-
rıyla hikâyenin devamı arasında ben-
zerlik olup olmadığına bakılır.

Hikâye ile ilgili sorular sorulur? Hikâ-
yede kimler geçiyor? Olay nerede ol-
muş? Sen olsan ne yapardın?...

olması gerekir. Aile kas gelişimi için 
oyun hamuru ile oynatma, ellerini sı-
kıp açma, karalama yaptırma, eğik 
ve düz çizgi çalışması yapma, temel 
geometrik şekiller çizdirme, gibi et-
kinlikleri yapma konsonda çocuğunu 
teşvik etmeli ve desteklemelidirler.

Eğitim sisteminde 1.sınıfa başlayan 
çocuklar yaklaşık 2–3 ay okul uyum 
ve hazırlık programını uyguluyorlar. 
Bu program okul öncesinde yapılan 
kesme, boyama ve çizgi çizme, par-
ça tamamlama, örüntü bulma, oyun 
hamuru ile şekiller yapma türü etkin-
liklerden oluşmaktadır. Bu etkinlikler-
den sonra öğretmen sınıfı hazır oldu-
ğunu görünce ses temelli okuma ve 
yazma öğretimine başlar. Ses temelli 
okula yazma eğitiminde aşağıdaki 
tablodaki harf sırası uygulanır.

Mesela çocukların en çok karıştır-
dıkları durum sessiz harflerde yaşa-
nır. Aile l sesini, l harfi diye öğretirse 
le hecesini anlatmakta zorluk çeker. 
Bu konuda hazırlanmış birçok CD ve 
görsel sesli yardımcı kaynak ya da 
bu içeriklerden oluşan çok da güzel 
internet siteleri bulunmaktadır. Aileler 
öğretmenlerin de önerisi ile bu kay-
naklardan da yararlanabilirler. 

İlk önce e sesi verilir. Sonra yanına l 
sesi gelerek el oluşur. Sonra ele olur. 
El ele olur. Sonra yanına a sesi de ve-
rilerek ela kelimesi ile devam eder. Ela 
lale al...

Okuma yazma konusunda anne ba-
baların dikkat etmesi gereken en 
öneli nokta harf olarak değil ses ola-
rak öğretmek.
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Doç. Dr. Aslı Bugay
ODTÜ Öğretim Üyesi

malar yapılması çocuğunuzun sahip 
olduğu potansiyele ulaşabilmesi için 
önemlidir. 

Bilindiği gibi kreşe/anaokuluna başla-
mak çocuğun toplumsallaşma süre-
cinin ilk resmi basamağıdır. Yani okul 
öncesi eğitim, çocuğun aile dışına 
attığı ilk adım olarak görülmektedir. 
Bu yeni deneyime uyum sürecinde 
sadece çocuklar değil, ebeveynler de 
kaygı, endişe, korku yaşayabilip, bu 
duygularını çocuklarına da bulaştıra-
bilirler. Bu süreçte ailelerin duygusal 
olarak hazır olması çocuğun okula ve 
öğretmenine uyumunun en önemli 
belirleyicisidir. Bu süreçte yapılması 
gerekenler aşağıda özetlenmiştir. 

çocuğunuzdan ilk kez bu şekilde ay-
rılıyorsunuz. Bugüne kadar ona hep 
siz baktınız ya da bakımını üstlenen 
kişiler ya evinize geldi ya da sizin bil-
diğiniz ve güvendiğiniz ortamlarda 
çocuğunuza baktılar. Şimdi çocuğu-
nuz kreş/anaokuluna başlarken bir-
çok olumlu ve olumsuz duyguyu bir 
arada hissetmeniz olası. Bu sadece 
çocuğunuz için değil, sizin için de 
önemli bir adım. Bugüne kadar onun 
rol model olarak görebileceği en 
önemli kaynak sizdiniz ve sizin katkı-
larınız ve ona tanıdığınız fırsatlarla ço-
cuğunuz belli düzeyde bir psiko-sos-
yal olgunluğa vardı; ancak bu gelişim 
sınırlı. İşte bu dönemde okul öncesi 
eğitimin devreye girmesi ve çocuğun 
gelişim alanlarını destekleyici çalış-

Çocuğunuz okula başlıyor ve siz 
belki de ilk kez veli oluyorsunuz. 
Peki nasıl hissetmeli ve öğret-

menlerle, diğer velilerle çocuğunuzun 
velisi olarak nasıl iletişim kurmalısınız? 
Çocuğunuzun uyumu hakkında bir 
sürü kaynaktan faydalanıp bilgi edin-
menize rağmen bir veli olarak sizin 
uyum süreciniz hakkında neler biliyor-
sunuz? Aşağıdaki bilgiler velilere bu 
zorlu ama keyifli yolculukta yol göster-
mesi amacıyla özetlenmiştir.

Çocuğunuz ilk kez okula 
mı başlıyor? 
Çocuğunuz kreş/anaokuluna baş-
lıyor ve belki de anne-baba olarak 

1. Çocuğunuzun duygu düzenle-
yicisi olduğunuzu unutmayın: 
Kreş/anaokuluna yeni başlayan 
çocukta, başlangıçta belirsizlik ve 
terk edilme (ayrılma) kaygısı gö-
rülebilir. Bu duyguların benzerini 
ailelerde de gözlemlemekteyiz. 
Özellikle çalışma hayatı nedeniy-
le çocuğunu erken yaşta okula 
başlatmak zorunda kalan aileler 
kendileriyle ilgili suçluluk ve kay-
gı duygularını daha yoğun ya-
şamaktadırlar. Aileden gelen bu 
sinyaller çocukta okul korkusunu 
arttırmakta ve bu korkuyu sür-
dürmesine neden olabilmektedir. 
Bu noktada ailelerin çocuklarının 
duygu düzenleyicileri olduklarını 
fark etmeleri önemlidir. Yani ço-
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Çocuğunuz öğrenci ol-
maya hazır. Peki siz veli 

olmaya hazır mısınız? 
Çocuğunuz ilkokula 

başlayınca ya da liseye 
gidince hatta üniversiteyi 

kazanınca herkes mutlu 
olmanızı beklerken siz 

içten içe onu kaybetmek-
ten korkuyor, bir daha 

onun hayattaki tek idolü 
olamayacağınız kaygısını 

yaşıyor ve bir dönemin 
sona erdiğini düşünüp 

hüzünleniyor musunuz? 
Ya da okulda sizin gibi 

başarısız olmasından en-
dişelenip, arkadaşlarının 
ve öğretmenlerinin “onu 

ya kabul etmezlerse” 
kaygısını yaşayıp, felaket 

senaryoları mı kuruyor-
sunuz? Korkmayın. Yalnız 

değilsiniz. Bir çok veli 
sizinle benzer duyguları 

paylaşıyor.

Aileler!
Veli Olmaya

Hazır Mısınız?
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temel prensipler hakkında bilgi 
alın. Öğretmene “siz sınıfınızda ne-
lere dikkat edersiniz?” “okul ve ev 
arasında tutarlı olabilmek için öne-
rileriniz var mı?” gibi birkaç soru ile 
öğretmenin özellikle üzerinde dur-
duğu temel prensipleri anlamaya 
ve onunla işbirliği yapmaya hazır 
olduğunuzu göstermeye çalışın. 

6. Kuralları çocuğunuza tanıtın 
ve ona bu konuda rehberlik 
edin: Çocuk, kreş/anaokuluna 
başladığı zaman tüm kurallarını 
bildiği aile ortamından henüz hiç-
bir kuralını bilmediği, tanımadığı 
kişilerin bulunduğu bir ortama 
girmektedir. Her ne kadar okullar 
dönem başlarken genel okul ku-
rallarını tanıtıcı oryantasyon etkin-
likleri düzenlese bile çocuğunuzun 
ilk tanışma anında sunulan kuralla-
rı hızlıca öğrenmesi ve hatırlaması 
çok olası değildir. Bu tıpkı yeni bir 
ortama girdiğinizde çok sayıda in-
sanla tanıştığınız için hiç kimsenin 
adını hatırlayamamanız gibidir. İşte 
bu nedenle yazılı ya da yazılı olma-
yan okul hayatıyla ilgili kuralları siz 
de öğrenin ve çocuğunuza bu ku-
ralları ilk iki hafta arda bir hatırlatın. 

7. Kendinizi düzenleme becerini-
zi gözden geçirin: Siz sabahları 
kaçta uyanırsınız? Planlı mısınız? 
Yoksa son dakikacı mı? Bir yere gi-
dilecekse zamanında mı gidersiniz 
yoksa geç mi kalırsınız? Belki de 
çocuğunuza evde baktığınız için 
geç uyanıyordunuz. Ya da işe geç 
gidiyorsunuz. Okula başlama saa-
tine ilk hafta alışmakta zorlanabile-
ceğinizi unutmayın. Sizin zorlandı-
ğınız bir konuda çocuğunuzun da 
zorlanmasına şaşırmayın, normal 
rutini değiştiği için çocuğunuzun 
okula giderken huzursuz olması-
nı ve sizden ayırılırken ağlamasını 
olası görün. İlk haftalar bu duruma 
oldukça sık rastlanır ve normaldir. 
Sabırlı olun.

8. Velilerle tanışın: Çocuğunuzun ilk 
resmi arkadaşlarının aileleri ile tanı-
şın, kimlerle çocuğunuz arkadaşlık 
edecek, öğrenin. Çocuğunuza na-
sıl arkadaş edinileceği hakkında rol 
modeli olun. Unutmayın ki o her an 
sizi gözlemliyor. İyi arkadaşlarınızın 
olması onu da iyi arkadaş edinme 
konusunda cesaretlendirecektir. 

cuğunuzun olumlu ya da olumsuz 
duygular yaşamasının en önemli 
kaynağı sizsiniz. Bu tıpkı, çocuğu-
nuz düştüğünde onun paniğe ka-
pılıp ağlamasın diye gülümseyerek 
“hoppala yaptın” demeniz gibidir. 
Bildiğiniz gibi sizin gülen yüzle ve 
güvenle “iyisin sorun yok“ anlamı-
na gelen mesajınız çocuğunuzun 
ağlamasının önüne geçer, hatta 
çocuğunuz gülmeye başlar. İşte 
bu örnekte olduğu gibi çocuğunuz 
okulla ilgili kaygı ve endişelerinde 
hep sizin yüzünüzde benzer duy-
gular var mı yok mu diye sizi göz-
lemeyecek ve sizi model alacaktır. 
Bu nedenle sizin kararlılığınız ve iç 
rahatlığınız çocuğun uyum süreci 
için çok önemlidir. Çocuğun ayrı-
lırken duygusal olarak sizin üzüntü 
ve kaygınızı hissetmesi uyum süre-
cini zorlaştıracaktır.

2. Kararınızı sorgulamayı bırakın: 
Çocuğunuzu kreşe başlatmak için 
erken mi geç mi kaldınız? Bu kreş 
iyi mi? Öğretmenlere güvenebilir 
miyim? Sorularını 1 ay için bir kö-
şeye bırakın. Bunun yerine sadece 
çocuğunuzu ve okulunu gözlemle-
yin. Bir ayın sonunda eğer eksiler 
artılardan fazla ise o zaman kararı-
nızı tekrar gözden geçirirsiniz.

3. Okulla iyi iletişim kurun: Öğret-
meni ile anne-baba olarak tanışın 
ve iyi iletişim kurmaya çalışın. İlk 
hafta çocuğunuzu okula siz bıra-
kın ve/veya okuldan siz alın. Okulu 
doğal ortamında gözlemlemeye 
çalışın. 

4. Çocuğunuz hakkında bilgi ve-
rin: Çocuğunuzun temel özellikleri 
hakkında genel bilgileri öğretmen-
le paylaşın. Nasıl çocuğunuzun bir 
yiyeceğe alerjisi varsa ve bu bilgiyi 
paylaşıyorsanız, onun söylendiğin-
de sigortalarını attıran bir kelime ya 
da hassas olduğu bir durum varsa 
bu konuda da önceden öğretme-
nini bilgilendirin. Öğretmenin kısa 
sürede çocuğunuzu tanıma şansı 
olmayabilir. Onun temel özellikleri 
hakkında bilgi paylaşımında bu-
lunmanız sağlıklı bir iletişimin baş-
langıcı olacaktır.

5. Öğretmenin prensiplerini öğ-
renin: Sınıf ve okul kuralarının yanı 
sıra öğretmenin önemli gördüğü 

Çocuğunuz liseli mi oldu?
Dokuzuncu sınıfla birlikte liseye baş-
lamak çocuğunuzla ilişkinizi birçok 
yönden güncellemenizi gerekmekte-
dir. Bu güne kadar sevdiği birçok şe-
yin değiştiğini, çocuğunuzda tanıdığı-
nızı sandığınız özelliklerin aslında var 
olmadığını gözlemeyebilirsiniz. Aşağı-
daki öneriler bu süreci kolaylaştırmak 
için sunulmaktadır.

1. Ergenlik döneminin özellikleri 
hakkında bilgi alın: Çocuğunuz-
daki fiziksel ve psikolojik değişim-
leri bilin. Bu değişimlerin ilişkinizi 
etkileyeceğini unutmayın.

2. Sınıf öğretmeni ve rehberlik 
servisi ile tanışın: Araştırmalar 
lise başlangıcı olan 9. sınıfta riskli 
davranışların arttığını, akademik 
başarının gerilediğini göstermek-
tedir. İşte bu nedenle, henüz so-

şın: Bu dönemde onun için en 
önemli sosyal kaynağın arkadaş-
ları olacağını bilin ve bunu kabul 
edin. Onlarla geçen zamanın kıy-
metsiz ve boşa geçen bir zaman 
olduğunu düşünmeyin. Çocuklar 
ileride, iş hayatında nasıl iletişim 
kurulacağının provasını arkadaşla-
rı ile yaparlar. Dolayısıyla arkadaş-
larla iletişim, onlarla geçirilecek 
olan zaman ve bu deneyimler ile-
risi için gayet gerekli ve sağlıklıdır.

5. Spor yapması ve sağlıklı bir bir 
hobi edinmesi için çocuğunuzu 
cesaretlendirin. Spor yapan ya 
da sağlıklı bir hobisi olan ergenlerin 
lise hayatında hem akademik hem 
de sosyal ilişiklerde daha başarılı 
olduğu ve daha az riskli davranışla-
ra yöneldiği görülmektedir. Bu ne-
denle çocuğunuzun enerjisini sağ-
lıklı yerlere kanalize edebilmesi için 
onu ilgi duyduğu uygun etkinliklere 
yönlendirin ve destekleyin.

runlar çıkmadan ve krizler yaşan-
madan önce rehberlik servisinde 
görevli olan psikolojik danışmalarla 
iletişim kurup bu dönemi en sağ-
lıklı nasıl geçilebileceğiniz hakkın-
da bilgi alın. Ayrıca sınıf öğretmeni 
lisede en çok iletişim kurmanız ge-
reken öğretmen olacaktır. Onunla 
mutlak tanışın ve kendinizi tanıtın. 

3. Kurallarınızı güncelleyin: Ço-
cuğunuz büyüyor. Gelişimsel özel-
liklerine bağlı olarak ihtiyaçlarının 

ve yeterliliklerinin değiştiğini unut-
mayın. Bu güne kadar onu hiçbir 
yere toplu taşıma araçları ile gön-
dermemiş olabilirsiniz; ama artık 
çocuğunuz kursa ya da arkadaş-
larının yanına tek başına gitmek is-
teyebilir. Kurallarınızı çocuğunuzun 
yapabileceklerini, onunla da ortak 
bir şekilde tartışıp, değerlendire-
rek güncelleyin.

4. Arkadaşlarını tanımaya çalı-

O artık üniversiteli :) siz 
neler hissediyorsunuz?
Çocuğunuz uzun bir eğitim yolculu-
ğunun sonunda önemli bir dönüm 
noktası olan üniversite hayatına baş-
lıyor. Umut ve heyecanla başladığı bu 
yolculukta aslında onu bir çok zorlu-
luk da bekliyor. Peki bu süreçte siz 
neler hissediyorsunuz ve ona nasıl 
yardımcı olabilirsiniz?

1. Vedalaşma stresine girmeyin 
ama güzel bir uğurlama yapın: 
Çok klişe ve gerçek olarak veda-
laşmayı bir çok kişi sevmez. Çünkü 
vedalaşma sevdiklerimizi kaybet-
me korkusunu beraberinde getirir. 
Bu nedenle bu strese girmeyin. 
Onunla ilişkinizi güncellediğiniz ve 
onun yeni halini tanıma cesaretini 
gösterdiğiniz sürece aranızda ki 
bağın kopmayacağını unutmayın. 
Bu nedenle vedalaşmak yerine 
onu yeni hayatına güzel dileklerle 
uğurlayın. Güzel bir uğurlama ye-
meği ile tüm sevdiklerini bir araya 
getirmek iyi bir başlangıcın kapıla-
rını aralayabilir.

2. Çocuğunuzun duygularına ku-
lak verin: Yeni hayatına başlarken 
çocuğunuzun olumlu duygular ka-
dar olumsuz duygulara kapılma-
sının da normal olduğunu bilin ve 
onu yatıştırmak ya da yargılamak 
için değil, anlamak için dinleyin. 
Özellikle size kaygı ve korkularını 
açan bir çocuğa, kendi kaygı ya 
da öfkenize yenilerek “ama bunu 
sen istedin “ demeyin. Bunun ye-
rine siz de kendi düşünce ve duy-
gularınızı onunla içten bir şekilde 
paylaşın. Ne çocuğunuzun ne de 
kendi duygularınızın önemini azal-
tın ve ne de bunları görmezden 
gelmeye çalışın. Sizin için zor da 
olsa, koşulsuz bir şekilde onun ya-
nına olun.

3. Bağlı ama bağımlı olmayın: 
Üniversite yaşamının en önemli iş-
levlerinden biri de çocuğunuzun 
bağımsızlığını kazanmasıdır. Siz-
le ilişkisinde her şeyi size sorması 
yerine, ona sağlıklı inisiyatifler verin. 
Her an sizin onayınıza ihtiyaç duy-
ması ilerde iş ve evlilik hayatında da 
benzer ilişkiler kurmasına ve sorun-
lar yaşamasına neden olacaktır.

E y l ü l  -  E k i m  2 0 1 6

3 4  |  w w w. e g i t i m d e r e h b e r l i k . n e t

E ğ i t i m d e  R e h b e r l i k  |  3 5

E y l ü l  -  E k i m  2 016



endişesinden kurtulup daha sağ-
lıklı karar verebilecektir. Ayrıca 
beliren yetişkin olan çocuğunuzun 
bu çocuksu davranışlarına şaşırıp 
“acaba hazır değil mi?” diye dü-
şünmeyin. Bir gecede çocuğunuz 
hem akademik hayatını, hem öğ-
renci evi ve yurt yaşamını, beslen-
mesini ve maddi konuları düzenle-
me yetisine kavuşup “üniversiteli” 
olamaz. Tüm bu becerilerin ancak 
ve ancak tecrübe ve zamanla öğ-
renilebileceğini unutmayın.

7. Lisedeki akademik başarıyı 
beklemeyin: İlk yıl akademik ba-
şarının en düşük olduğu dönem-
dir. Çünkü çocuğunuz hem deği-
şen akademik beklentilere hem 
de yeni bir sosyo-kültürel yapıya 
alışamaya çalışırken zorlanması ve 
başarısının sekteye uğraması olası 
ve bir o kadar da doğaldır. Bu sü-
reçte ona karşı sabırlı ve anlayışlı 
olun.

8. Boş yuva sendromu: Boş yuva 
sendromu, yalnızlık, yas, amaçsız-
lık gibi anne babaların çocukların 
eğitim, iş ya da ilişkileri yüzünden 
evden ayrıldıklarında ortaya koy-
dukları semptomların toplamını 
anlatan bir sendromdur. Ebevey-
nlerin çoğunun esasında çocuk-
ları artık onların bakımına ihtiyaç 
duymayıp kendi hayatlarını kurma-
ya başladıklarında mutlu olmaları 
beklenirken, yönsüzlük, amaçsız-
lık, kaybolmuşluk ve yalnızlık gibi 
çok çeşitli duyguları yaşayabilirler. 
Bu durum özellikle bakım verme 
işini hayatının tek anlamı olarak 
tanımlayan ebeveynlerde, evlilikte 
tatminsizlik yaşayan bireylerde ve 
tek çocuklu ailelerde daha çok 
görülmektedir. Çocukları evden 
ayrılan ebeveynlerde yalnızlık, so-
yutlanma, kaygı veya panik, aşırı 
yas, ilgisini kaybetme ve genel bir 
amaçsızlık görülebilmektedir. Bu 
tür duygular sekiz haftadan uzun 
sürdüğünde mutlaka bir uzman-
dan yardım alınmalıdır. Aksi tak-
dirde evliliklerin tehlikeye girdiği 
durumlara rastlanabilmektedir.

9. Affedin/af dileyin ve yeni bir 
sayfa açın: Çocuğunuzla aşağı 
yukarı 18-20 yıllık bir ilişkiniz var. 
Bu süreçte hem siz hem de o de-
ğişti. Onu büyütürken iyi anılarınız 

4. Yeni hayatını görün: Çocuğunu-
zun yeni hayatını oluşturan şehri, 
üniversiteyi, ev ya da yurdu mut-
laka görmeye çalışın. Eğer gide-
miyorsanız bile resimlerini isteyin. 
Bunu çocuğunuzu kontrol etmek 
için değil, yaşadığı yeni hayatın 
onu değiştireceğini, geliştireceğini 
bilerek onu tanımak ve aranızdaki 
bağı güncelleyebilmek için yapın.

5. Odasını değiştirmeyin: Eğer im-
kânınız varsa en azından ilk döne-
min sonuna kadar odasını olduğu 
gibi tutun. Üniversitenin ilk dönemi 
sınavlar, yeni arkadaş edinme stre-
si ve yeni yaşama uyum sorunları 
nedeniyle zorluklarla geçmektedir. 
Bu dönemde çocuğunuzun gü-
venli bir evi ve ona ait bir odası ol-
duğunu bilmesi kendini iyi hissetti-
recektir. Ona ihtiyaç duyduğunda 
gelip kalabileceği güvenli bir liman 
saklayın!

6. İlişkinizin renk değiştirmesi-
ne hazır olun: Çocuğunuz artık 
üniversite hayatı ile birlikte geli-
şimsel olarak “beliren yetişkinlik 
dönemine” geçiş yaptı. Yani artık 
karşınızda bir çocuk ya da ergen 
yerine bir yetişkinin belirmeye baş-
ladığını unutmadan ilişkinizi tekrar 
buna göre düzenlemeye çalışın. 
Bu dönemin isminden de anlaşı-
lacağı gibi çocuğunuz artık ergen 
değil ama henüz tam bir yetişkin 
de değildir. O yüzden hatalarını, 
yanlışlarını zaman zaman çocuk-
su tavırlarını hoşgörü ile karşılayın. 
Özellikle yeni bir şehre okumaya 
giden öğrencilerin bazıları tıpkı 
kreşe başlamanın ilk günleri gibi 
yeni ortama uyum sürecinin ya-
rattığı kaygı ve endişe nedeniyle 
kararını sorgulayabilir, hatta ani-
den eve geri dönmek isteyebilir. 
Bu durumdayken onun duygu 
düzenleyicisi olarak siz sakin kalın 
ve çocuğunuzun kararını sorgula-
mayıp bir süre bu yeni hayatı de-
neyimlemesi için cesaretlendirin. 
Örneğin, ilk kez ailesinden ayrılan 
kaygısı yüksek olan ve hemen eve 
geri dönmek isteyen bir çocuğa “ 
tamam bir ay orayı sorgulamadan 
sadece deneyimle, üniversiteli ol-
manın ve yeni hayatının keyfini çı-
kar, kararını ilk ayın sonunda tekrar 
konuşuruz” diyebilirsiniz. Böylece 
çocuk dönülmez bir yola girildiği 

kadar olumsuz deneyimleriniz de 
olmuş olabilir. Tüm bu süreçte 100 
birim deneyiminiz olduğunu dü-
şündüğünüzde eğer bunun %70 i 
olumlu ve %30 u olumsuz ise ga-
yet sağlıklı bir ilişkiniz var demektir. 
Ama %30’luk olumsuz yaşantılar 
bile bugünkü mutluluğunuzu göl-
geleyebilir, içinizde öfke, kızgınlık 
ya da pişmanlık yaratabilir. Şimdi 
tam da çocuğunuzu yeni hayatına 
uğurlarken onu kaybetme korkusu 
duyabilirsiniz. Karşılıklı hatalar ya-
pılmış, bazen telafisi yapılmadan 
ve gönül alınmadan olayların üstü 
örtülmüş olabilir. Çocuğunuz ta 
ilkokulda iken ve siz de henüz de-
neyimsiz bir ebeveyn iken yaptığı-
nız hataları tam da bu yeni sürece 
başlarken arkanızda bırakmanız 
bu dönemde çok işlevsel olacak-
tır. Bunun için yaptığınız hataların 
sorumluğunu alın, olayları o dö-
nemin koşullarına göre değerlen-
dirin ve çocuğunuzdan öncelikle 
siz af dileyin. Çünkü ona bu ko-
nunda model olması gereken kişi 
yine sizsiniz. Onun da çocukken 
ya da ergenlik döneminde yaptığı 
hataların çocuğunuzun gelişimsel 
dönemine has bazı nedenlerden 
kaynaklanabileceğini hatırlayarak 
onu affedin ve bunu ona söyleyin. 
Affettiğinizi söylediğiniz konuları da 
artık geçmişte bırakarak çocuğu-
nuzun yeni bir insan olmasına fır-
sat verin. Sürekli geçmişte yaptığı 
hataları hatırlattığınız birinin ken-
dini değiştirmeye cesareti olmaz. 
Unutmayın ki geçmişi değil ama 
geçmişe dair algılarınızı değişti-
rebilirsiniz. Ama bunun için çaba 
sarf etmeli, gerekiyorsa af dilemeyi 
ve affetmeyi de bilmelisiniz.

Son olarak, çocuğunuza verdiğiniz 
emekler ve fedakarlık için kendinizi ve 
eşinizi tebrik edin. Yapamadıklarınız 
için kendinizi, eşinizi ve çocuğunuzu 
suçlamak ile zaman kaybetmek yeri-
ne “şimdi ve burada” oluşturabilece-
ğiniz güzel anılara odaklarının ve okul 
hayatı ile gelen yeni deneyimleri teğet 
geçmeyin. Herkese keyifli bir akade-
mik dönem dilerim =)
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Sevmek güzel şey kardeşim
Anlamazsın sevginin dilinden

Sevmek alaycı bakışlarla
Sahte tebessümler etmek değildir

İnsanlık sevgiyle yaşar
Kardeşlik türküleri sahici bakışlarda coşar

Maskeli yüzlerle sahte danslar olur
Yaşamak korkakların değil

Yürekli yiğitlerin bakışlarında anlam bulur
Ya sevgili

Ne olur alaycı bakışlarında sevgiyi zehirleme ki
Umudun olsun

Yoksa rezil rüsva olursun
Diyecek bir kelamın olmaz ele güne karşı...

Şinasi YÜCE

Sevmek güzel şey kardeşim

Demedim mi? Sevgili,
Gün yine karardı

Görülmez öte sokağın başı
Sis/duman ne dersen
Gündüz de karanlık

Gerçekte rüya…

Şinasi YÜCE

Demedim mi?
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Okul çocuklarında enerji ve be-
sin öğelerinin yetersiz alımı, 
büyüme ve gelişmeyi ve okul 

başarısını olumsuz yönde etkiler. Di-
ğer taraftan, dengesiz beslenme ve 
yetersiz fiziksel aktivite obezite, kalp 
damar hastalıkları, kanser, diyabet 
gibi birçok kronik hastalığa zemin 
hazırlar. Bu dönemde kazanılan bes-
lenme alışkanlıkları yetişkin döneme 
yansıyacağından, okul çağı çocuk-
ların beslenme durumları değerlen-
dirilmeli, çocuklara yeterli ve dengeli 
beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Kahvaltı Meselesi
Okul çocuklarının en önemli prob-
lemlerinden biri kahvaltı öğününün 
yapılmamasıdır. Kahvaltı, gece bo-
yunca aç kalan vücut için önemli bir 
öğündür, bu yüzden’ altın öğün’ola-
rak adlandırılır. Kahvaltı yapmayan 
çocuklarda dikkat azalması, öğren-
me yeteneğinde azalma gibi okul 
başarısını etkileyecek olumsuzluklar 
görülmektedir. Bu yüzden her çocuk  
sabah ihtiyacı olan enerji ve besin 
öğelerini içerecek şekilde kahvaltı 
yapmalıdır.

Süt, peynir ve yoğurt çocukların güç-
lü kemiklere, dişlere ve kaslara sahip 
olmak için gerekli olan protein, kalsi-
yum ve D vitaminini sağlar. Bu grup-
tan günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru bakla-
giller güçlü kaslar ve sağlıklı kan için 
gerekli olan protein, demir, B vitamin-
leri ve bazı mineralleri sağlar. Bu be-
sinlerin günde imkanlar dahilinde 2- 3 
porsiyon tüketilmesi önerilmektedir.

Ekmek, tahıl ve makarna B vitamini, 
demir, mineral ve posa içerir. Bunlar 
ayrıca iyi bir kompleks karbonhidrat 
kaynaklarıdırlar ve çocukların aktivi-
teleri için gereken enerjiyi sağlarlar. 
Bu grup besinlerden günde 6-9 por-
siyon tüketilmesi önerilmektedir.

Sebzeler ve kompleks karbonhid-
ratlar A vitamini, C vitamini, ve posa 
içerir. Ayrıca belirli miktarlarda B vita-
minleri, potasyum, kalsiyum ve diğer 
mineralleri içerir. Günde 3-4 porsiyon 
tüketilmesi önerilmektedir.

Meyveler; çocukların cildi, göz ve diş 
eti sağlığı için gereken A ve C vita-
mini, potasyum ve diğer mineralleri 
içerir. Meyveler ayrıca karbonhidrat 
ve posa da içerir. Çocuklar genellikle 
doğal şeker kaynağı olarak meyveleri 
severler. Günde 2-3 porsiyon meyve 
yemeleri önerilmektedir. Havuç, beyin 
metabolizmasını canlandırarak, hatır-
lama yeteneğini arttırır.

Örnek Beslenme Çantası 
Menüleri
Menü-1: Tam tahıllı ekmekle hazır-
lanmış sebzeli, tavuklu sandviç, Ay-
ran, 1 dilim kek

Menü-2: Peynirli tost veya sandviç, 1 
ayran, Küçük salata veya söğüş, Kuru 
meyve karışımı

Menü-3: 2-3 dilim börek (peynirli 
veya sebzeli olabilir), Evde yapılmış az 
şekerli meyve kompostosu, Sütlaç ya 
da puding gibi sütlü bir tatlı

Menü-4: Ton balığı ve söğüşlerle ha-
zırlanmış bir sandviç, Taze hazırlan-
mış meyve suyu, Kurabiye

Çocuklarda Obezite Riski
Yapılan araştırmalar fast-food, cips, 
şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketi-
minin hızla artması ve buna televiz-
yon ve bilgisayar başında geçirilen 
hareketsiz saatlerin eklenmesi ile 
şişmanlığın okul çağı çocuklarımız 
için önemli bir sorun haline gelmeye 
başladığını göstermiştir. Bunların yanı 
sıra işin daha ciddi boyutları da var 
ne yazık ki! Bildiğiniz üzere obezite, 
ülkemizde giderek artan büyük bir 

sorun. Özellikle çocukluk çağı obe-
zitesi. Henüz yaşları çok küçük ol-
masına karşın karaciğer yağlanması, 
insülin seviyesinin yüksek olması gibi 
çeşitli rahatsızlıkları artık yaş grubuna 
bakmaksızın çok sık oranda görebi-
liyoruz.

Çocuklarımızın daha sağlıklı, üret-
ken ve başarılı olmalarında sağlıklı 
beslenmeleri kadar hareketli yaşam 
tarzının da çok önemli olduğu unutul-
mamalıdır. 

Çocuğun bu dönemde düzenli olarak 
yaptığı spor etkinlikleri, sağlıklı fizik 
yapının gelişmesini sağlarken ileriki 
dönemde, sağlıklı beslenme ile bir-
likte birçok kronik hastalığın oluşma 
riskini de azaltmaktadır. 

Egzersize yaşamın erken dönem-
lerinde başlanmanın kemik kütlesi 
kazanımında daha etkin olduğu bi-
linmektedir, bu nedenle kreş ve ilko-
kullardaki oyunlar ve spor aktiviteler 
desteklenmelidir. Yüzme, yürüyüş, 
tenis, voleybol, futbol, basketbol, 
hentbol yapabilecekleri ve sevebile-
cekleri aktivite türleridir.

Bir Gün İçin Öneri
Kahvaltı: Bir su bardağı süt veya 
meyve suyu (taze evde yapılmış), 2 
dilim peynir ya da bir yumurta, 1 tatlı 
kaşığı tereyağı ya da 5 adet zeytin, 3 
tatlı kaşığı bal, reçel ya da pekmez, 2 
dilim (orta büyüklükte) ekmek

Ara Öğün: 10 adet badem + 2-3 
adet kuru meyve

Öğle: 4 tepeleme yemek kaşığı no-
hut, 6 tepeleme yemek kaşığı bulgur 
pilavı, 1 kase cacık, 1 kase salata

İkindi: 1 ayran, 1 dilim kek ya da po-
ğaça

Akşam: 2-3 köfte kadar ızgara et 
veya tavuk veya balık, 6 tepeleme ye-
mek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği, 
1 çay bardağı yoğurt, 2 dilim orta bü-
yüklükte ekmek 

Yemekten sonra: 1 orta boy mey-
ve, 7-8 adet fındık, Uyumadan önce 
1 bardak süt
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Yaşamın her döneminde 
sağlıklı ve kaliteli bir ya-

şam için yeterli ve dengeli 
beslenmek temel koşul 

iken, büyüme ve gelişme-
nin hızlandığı, öğrenme 
ve kavrama işlevlerinin 

önem kazandığı okul ça-
ğında beslenmenin önemi 

daha da artmaktadır. Bu 
dönemde kazanılan bes-

lenme alışkanlıklarının 
yetişkin döneme yansıya-

cağı unutulmamalı.
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Doğa asla müdahale-
den hoşlanmaz
Ortaöğretim o kadar geç bir dönem 
ki. Hekimlerin dediği gibi, “hastayı 
evine gönderin dinlensin.” Okul ön-
cesi eğitimde “çocuğum mutlu olsun 
yeter” diyen aileler, istisnalar bulun-
makla birlikte, ilkokul birden itibaren 
çoktan seçmeli gösteren bir gözlük 
takıyorlar. Çocuklar bir taraftan aşırı 
ilgi gösterilip korunarak, diğer yandan 
akademik başarı stresi yaratılarak iki 
taraflı örseleniyorlar. Sonuç olarak 
sınavlarda başarılı olan da başarısız 
olan da örseleniyor. Çocuklar “ya ki-
şiliğin ya sınav” ikilemine sokuluyor 
örtülü olarak. Bir çocuk sadece ama 
sadece kendi doğasına uygun bir at-
mosfer bulduğunda yeşerir. Ona po-
püler meslekler ve bölümler dayatıl-
dığında çoğunlukla mutsuz olur. Her 
çocuğun arzusu, ilgisi ve yeteneği 
vardır. Arzu sadece hazlarla yöneti-
len ve nesnel temeli olmayan duy-
gularla ilgilidir. Çocuğun arzu ettiğini 
yapması doğru bir yönelim sağlamaz 
çoğunlukla. İlgi daha nesnel kanıtlara 

dayalıdır. Ama sadece bir konuya ilgi 
duymak yetmez. İlgiye yeteneğin eşlik 
etmesi şart. Yani çocuklar hem ilgile-
rini çeken hem de yetenekli oldukları 
bölümlerde mutlu ve başarılı olabilir. 
Fakat Türkiye’de ölçü yüksek puanlı, 
popüler, ekonomik getirisi yüksek bö-
lümleri seçmek.

Çocuk popüler bir alan yerine yete-
nekli olduğu sanatsal bir alanı seç-
mek isterse veliler, “onu hobi olarak 
yaparsın” diyebiliyor. Yani hoşlanma-
dığı bir mesleğin stresini hoşlandığı 
bir hobiyle giderecek. Yapılması ge-
reken şey, özellikle ilkokuldan itiba-
ren çocuğun hizasına yani mizacına 
bakmak. Mümkün olduğu kadar az 
müdahale edip doğuştan getirdiğine 
destek olmalıyız bence. Doğa asla 
hoşlanmaz müdahaleden. Eğer konu 
başardığı için mutlu olmaksa açıkla-
ma farklı, mutlu olduğu için başar-
maksa daha farklı olur. İnsan sadece 
yaparken kendini kaybettiği işlerde 
mutlu olur. Bunun sonucunda başarı 
gelir. Tarihte olduğu gibi, günümüz-
deki 21’inci yüzyıl becerileri ile ilgili 
çalışmalarda da tutkulu olmak çok 

Üniversiteyi üstün başarıyla 
bitiren gençler, genellikle iş 
hayatında hayal kırıklıkları ya-

şıyorlar ve yaşatıyorlar. İş yerleri ne 
yazık ki, mezun profilinden memnun 
değil. Çalışma hayatında haftada bir 
sınav yapılsa bu gençler eminim çok 
başarılı olurlar. Ama firmalar proje 
yaptırıyorlar, çözüm senaryoları isti-
yorlar. Bu hiç adil değil fakat çıplak 
gerçek böyle. Çocuklar evde, okul-
larda prensler ve prensesler gibi yaşı-
yorlar. En küçük bir problemde devlet 
okulu velileri 147’ye, özel okul velileri 
yöneticilere gidip koruma kalkanları-
nı açıyorlar. İş yerleri ise prenses ve 
prensleri istihdam etmiyor çok şü-
kür! Dolayısıyla gençliğin bir yaşam 
mücadelesi içinde hayata hazırlan-
ma seçeneği yok denecek kadar az. 
Gençlerin zihninde gerçek yaşamda 
karşılığı olan bir gelecek kavramı da 
yok. Çünkü ebeveynler çocukların 
karar verme merkezi olan frontal lo-
bunu iptal edip, onlar adına kararları 
kendileri veriyorlar. Aileler genellikle 
geçmiş korku ve kaygılarından olu-
şan belirsiz bir gelecek senaryosuna 
sahipler.

önemli. Bir insan yalnızca sevdiği işe 
tutkuyla bağlanır. Tutku yoksa gerçek 
başarı da çıkmaz. Olsa olsa hırsa da-
yalı bir başarı ortaya çıkabilir. Genel 
olarak baktığımızda iş hayatındaki 
başarıyla akademik başarı arasında-
ki ilişki çok düşük. Çünkü akademik 
başarı için gereken yeterlikler iş ha-
yatında bir kıymete sahip değil. Yani 
okulda elde edilen beceriler hayata 
hazırlanmamaya daha uygun.

Diploma bürokratik bir 
gereklilik
İş yerleri ekip çalışması, proje yöneti-
mi, girişimcilik, azim, iletişim, dayanık-
lılık ve benzeri sosyal beceriler istiyor. 
Çalışma hayatında önceki deneyimler 
çok değerli. Fakat yıllarca yüksek bir 
ortalama için uğraşan gençler yeterli 
yaşam deneyimi biriktiremiyor. Ev ve 
okulun yapay havasından gerçek bir 
yaşam sahnesine çıktıklarında ba-
ğışıklık sistemleri hemen çöküyor. İş 
hayatı rekabetin, yarışmanın, hızın, 
yaratıcılığın, inovasyonun hakim ol-
duğu bir beceri profili bekliyor. Dikkat 

Aileler ve öğretmenler 
bulanık bir gelecek 
imajına sahip
Lambadan çıkan cinle ilgili bir hikâye 
anlatılır. Cin lambanın sahibine demiş 
ki, “aklında canlandırdığın üç şeyi 
dile benden.” Adam zihninde lüks 
bir cadillac, büyük bir şato ve 1 mil-
yon dolar destesi canlandırmış. Cin, 
“okus pokus, veeee işte hazır” demiş. 
Arabanın sadece gıcır gıcır kaportası, 
şatonun sadece parlak dış duvarları, 
paraların da sadece bulanık görüntü-
lü destesi varmış. Adam, “bu neee” 
demiş. Cin ise, “senin zihnindeki buy-
du ne yapayım” diye cevap vermiş. 
Ebeveynler ve öğretmenler bu ör-
nekte olduğu gibi bulanık bir gelecek 
imajına sahipler. Bu nedenle bu yıl 
okula başlayacak çocukların 2040’ta 
iş hayatına atılacağını unutup bugü-
nün verisiyle geleceğin tasvirini yapı-
yorlar. Bizim büyüklerimizdeki savaş 
yıllarından kalma tedirginliğin başka 
bir versiyonu şimdiki yetişkinlerin zih-
ninde yer alıyor. Ama bu sorun bilgi-
sizlikten veya çok bilmişlikten değil, 
çaresizlikten kaynaklanıyor bence.
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Bence günümüz gençliğinin ‘hayata hazırlanabilme’ diye bir seçeneği 
yok. Gençlik hayata değil, sınava hazırlanıyor. Hayatın istediği beceri-
lerle sınavın istedikleri birbirinden o kadar uzak ki!
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10 yıl sonra popüler 
alanlar değişecek
Sorunlar ortada, peki neler önerile-
bilir? Muhtemel önerileri bireysel, ku-
rumsal ve ülke düzeyinde ele almak 
mümkün. Burada sadece bireysel 
olanlar üzerinde durmakta yarar var. 
Bir defa aileler ‘elle gelen düğün bay-
ram’ modundan çıkıp her çocuğun 
kişisel bir kariyer planına ihtiyacı ol-
duğunu kabul etmeli. Lise son sınıf 

öğrenci velilerinin davranışı, herkesin 
aynı ritüelleri gerçekleştirdiği toplu 
ayine dönüşüyor. Herkesin yaptığı-
na kuşkuyla bakmak yararlı olabilir. 
Çünkü sınav meselesi toplumsal bir 
bilinç dışının etkisiyle daha çok olum-
suz anlamda duygusal temellere da-
yandırılıyor. Oysa anne-babalar önce 
kendi mizacını tanıyıp çocuklarına ne 
yaptıklarını ya da ne yapmadıklarını 
kavramalılar. Daha sonra çocuklarının 
kişiliğiyle iç içe geçmekten vazgeçip 

“biz tıp istiyoruz” türünden nevrotik 
tepkilerinin farkına varmalılar. Mu-
hakkak surette çocuklarının mizacını 
tanıyıp onu örselememeyi öğren-
meliler. Bu arada kendi kafalarındaki 
geleceğin çocuklarının yaşayacağı 
gelecek olmadığını kabullenmeleri 
çok önemli. Aksi durumda gözünün 
önündeki aya füze fırlatan ama füze 
oraya vardığında yörüngesi değiştiği 
için ayı bulamayan füze fırlatıcısının 
durumuna düşerler. Ne yazık ki bir 
veli için popüler olan tüm veliler için 
popüler oluyor. Aynı mağazaya hü-
cum etmektense çocuğun doğasına 
uygun yeni alanlara yönelmekte yarar 
var. 10 yıl sonra popüler alanlar de-
ğişecek.

Kendi doğanızı takip 
edin
Öğrenciler için bir anahtar cümle 
söylemem gerekirse “mesleği takip 
etme, kendini takip et” olabilir. Öğren-
ciler hangi mesleklerin daha cazip ol-
duğunu takip edip onu seçmeye ça-
lışıyorlar. Oysa meslekler ekonominin 
durumuna göre birkaç yıl içinde bile 
olumlu/olumuz seyir gösterebilirler. 
Öğrencinin kendi mizacını ve doğa-
sını takip etmesi şaşmaz bir ölçüdür. 
Bu ölçünün yaşantılarla desteklen-
mesi gerekir. Bu amaçla öğrencilerin 
daha ortaöğretimdeyken derslerin 
dışında yaptıkları işlere önem verme-
leri gerekir. Çünkü işyerlerinden talep 
edilen beceriler müfredatın dışında 
yer alıyor. Daha çok bilişsel olmayan 
(non-cognitive) beceriler bunlar. An-
garya bile olsa, öğrencilerin özellikle 
sosyal zekayı destekleyecek işlerde 
geçirdikleri her deneyim kendilerine 
yaptıkları bir yatırımdır.

Haz merkezli bir dünyada eğlence ve 
keyfi bırakıp çalışmak hoş bir öneri 
değil, ama binlerce yıldır mutluluğun 
sırrı çalışmakta ve üretmekte gizli. 
Öğrenciler fakülteden mezun oldukla-
rında adlarını Google’a yazdıklarında 
ne çıkacağını düşünerek planlanmış 
etkinliklere katılmalılar. Ortaöğretim 
ve fakülte hayatı boyunca, kartvizit,-
mail ve işlevsel facebook adresi birik-
tirmeleri yararlı olabilir. Sosyal ağları 
ne denli gelişirse beyinlerindeki ağ-
lar da o kadar gelişecektir. Yüzeysel 
olarak birçok faaliyete katılmaktansa 
en azından bir alanda derinlemesine 

si NewYork’lu Emily, diğeri Ankaralı 
Emine. İkisi de lise birinci sınıf öğren-
cisi. Bunlar dört yıl boyunca lisede 
ne yapıyorlar diye bakarsanız, durum 
gün gibi açığa çıkar. Emily bir uzman-
la dört yıllık kariyer ve kredi planlama-
sı yapıyor, liderlik eğitimi alıyor, yaz-
ma becerisini ilerletiyor, okul dışı hobi 
programlarını zenginleştiriyor, üniver-
site ziyaretleri yapıyor, yaz okullarında 
21’inci yüzyıl becerileri eğitimi alıyor, 
SAT’ye erken girme danışmanlığı alı-
yor, CV oluşturuyor, tavsiye mektup-

ları biriktiriyor, üniversitelerin kayıt ka-
bul bürolarının etkinliklerine katılıyor.

Emine ise dokuzuncu sınıfta dersha-
ne benzeri etkinliklere başlıyor. Kitap 
okuma ve benzeri hobilerini bırakıyor, 
dokuzuncu sınıftayken günde asgari 
80 soru çözüyor, 10’uncu sınıfta ar-
kadaşlarından uzaklaşıyor, özel ders-
ler başlıyor, deneme sınavları artıyor, 
11’inci sınıfta toplam 36 bin soru çöz-
mesi gerekiyor, sömestr tatilinde soru 

ederseniz yükseköğrenim görmüş 
genç işsizliğindeki artış yüzde 25’lere 
yaklaştı. Ama diğer taraftan uygun 
becerilere sahip eleman açığı var. İşte 
tam da kırılma noktası burası. Şirket-
ler işe aldıkları elemanı ya yeniden 
eğitmek zorunda kalıyor ya da başka 
şirketlerden eleman ayartma yoluna 
gidiyorlar. Daha kötüsü ülkenin en iyi 
üniversitelerinden yeni mezun olmuş 
gençleri yıllarca çok düşük ücretlere 
çalıştırıyorlar. 

Gençlere önerim, diploma almayı 
ikinci plana atmaları. Diploma artık 
herkeste var. Önemli olan bir öğ-
rencinin fakültede aldığı dersler de-
ğil, ders dışında öğrencilik boyunca 
ne yaptığı. Şimdi size birkaç kelime 
söyleyeyim ne hissedeceksiniz an-
garya, bedava çalışma, hizmetçilik, 
hamallık… Bu kelimelerin tamamı 
gençleri irrite ediyor. Oysa gençler 
üniversitede daha öğrenciyken, gö-
nüllü etkinliklerde, sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinde, çok başarılı şirketlerde 
yıllarca angarya da olsa, hamallık da 
olsa çalışmalılar. Diploma bürokratik 
bir gerekliliktir. Oysa bu tür deneyim-
ler hayat için lazım. Ebeveynler biraz 
derin düşünseler daha ilkokuldayken 
çocuklarının kendi sınıflarını, okullarını 
temizlemeleri için okula baskı kurar-
lar. Çocuklarının zorlanmasını isterler. 
Uzun süreli travmatik olmaması kay-
dıyla çocuklarının problemlerle karşı-
laşmasını desteklerler. Çocuklarının 
her türlü problemini çözen, onların 
hayatını kolaylaştıran öğretmen ve 
ebeveynler sadece onların gelecek-
teki hayatlarını zorlaştırmış oluyor.

Türkiye eğitim siste-
mini de dönüştürmek 
zorunda
Eğitim sistemi bir kısır döngü içinde. 
Açık ya da örtülü bir mutabakat var 
sistemin çocukları geleceğe hazırla-
madığı konusunda. Tartışmaya ge-
rek yok aslında lise ya daüniversite 
mezunlarının akademik veya sosyal 
beceri profillerine bakmak yeterli. 
Türkiye nasıl bankacılık, sağlık, ileti-
şim-ulaştırma sistemini dönüştürdüy-
se, eğitim sistemini de paradigmal 
olarak dönüştürmek zorunda.

Size iki öğrenci örneği vereyim. Biri-

ilerlemeleri şart. Bu alan spor, müzik 
veya başka bir hobi olabilir.

Küçük bir gruba takılıp 
kalmayın
Fakültede küçük bir gruba takılıp dört 
sene boyunca aynı kişilerle etkileşim-
de olmanın zehirleyici bir etkisi vardır. 
Bu nedenle grubun dışına çıkıp yeni-
likçi kurumsal bağlantılara önem ver-
meliler. Ancak yapılan çalışmalardan 
gençlerin çok da yenilikçi, girişimci ol-
madıkları anlaşılıyor. Yenilikçilik kolay 
değil elbet. Buharlı tren İngiltere’de ilk 
çıktığında üstüne para vererek bile bi-
necek yolcu bulamıyorlar. En sonun-
da idam mahkûmu olan 12 kişi bulup 
trenin ilk deneme seferini yapıyorlar.

Bu çağda yenilikçilik ve girişimcilik 
informel diploma işlevini görüyor. Bil-
hassa dijital teknolojiler yenilikçiliğin 
bineği niteliğinde. Z-space gibi etki-
leşimsel üç boyutlu imge yazılımları 
ve daha birçok yazılım hemen her 
branşta kullanılabilecek araçlar içeri-
yor. Artırılmış gerçekliğin (augmented 
reality) giderek önem kazandığı bir 
dünyada gençlerin meslek kavramı-
nın evrimini izlemelerinde yarar var.

Siber öğrenme projeleri, kişiselleşti-
rilmiş platformlar artık sıradan uygu-
lamalar halinde. Örneğin kitlesel açık 
çevirimiçi kurslar (MOOC) çok güncel 
olmasa da herkes için alternatif üni-
versite imkânı sağlıyor. Artık formel 
öğrenmeyle sınırlı kalınamaya-
cağı yaşamdaki öğrenmenin çok 
büyük bir kısmının informel oldu-
ğu unutulmamalı. Üniversite öğ-
rencileri lisans dönemi boyunca 
uluslararası bağlantıları ihmal 
etmemeli, ilgili ilgisiz her yerle 
yazışmalı, sanal etkinliklere ka-
tılmalı, farklı ağlarda etkileşim-
lere girmeliler. Fakülte bittiğinde 
uluslararası bağlantıları olmayan 
gençler kasabadan şehre ineme-
miş kuşaklara benzerler. Bunun 
için herkesten farklı oldukları 
yönlerini tanıyıp işe koşmaları 
yararlı olur. 

çözme kampına katılıyor, ek yayınlar 
araştırıyor, 12’nci sınıfta 32 deneme 
sınavı alması icap ediyor, ikinci dö-
nem için rapor alması isteniyor. Şimdi 
siz söyleyin hangi çocuk daha sahici 
bir öğrenim hayatına sahip?

Kariyer yüksek becerilerle zenginle-
şen bir yol. Ancak, oldukça yüksek 
puanla öğrenci alan bazı üniversi-
telerin yöneticileri öğrenci niteliğinin 
giderek düştüğünden yakınıyorlar. 1 
milyonun üzerinde öğrenci, üniversite 

giriş sınavında fizik kitapçığının kapa-
ğını bile açmadı. Zaten yapılan mer-
kezi sınavlar eleme kaygısından dola-
yı teknik olarak öğrencilerin yaklaşık 
üçte ikisi için uygun değil. Geri kalan-
lar bir otomatizasyon içinde şablonla-
rı takip ediyorlar. Öyle ki, reputasyonu 
yüksek üniversitelerin öğrencileri bile 
seçmeli dersleri seçmekte zorlanıp 
üniversite yönetimine “biz seçemi-
yoruz, siz seçin paket olarak alalım” 
diyebiliyorlar.
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faaliyetlerden kaçınılması gibi önlem-
ler alınabilir. Ayrıca bu dönemde ateş 
düşürücü, ağrı kesici, burun açıcı, 
öksürük şiddetini azaltan bazı ilaçla-
rın kullanılması düşünülebilir. Antibi-
yotiklerin soğuk algınlığında yeri yok-
tur. Fakat soğuk algınlığı sonrasında 
sinüzit, tonsilit veya orta kulak enfek-
siyonları gibi bakteriyel üst solunum 
yolu enfeksiyonları gelişebilir. Bu du-
rumda antibiyotik kullanımı gereklidir.

Ellerin sık olarak yıkanması,  ço-
cukların havlu, çatal, kaşık gibi 
kişisel eşyalarının ortak kul-
lanmaması, mevsime uygun 
olarak giyinme, sigara orta-
mında bulunmama soğuk 
algınlığından korunmada 
başlıca önlemlerdir.

Grip ve Belir-
tileri
Grip yine bir 
üst solunum 
yolu hastalı-
ğıdır. Soğuk 
a lg ın l ığ ından 
farklı olarak 
daha ağır sey-
reder. Ateş 40 
dereceye va-
rabilir. Boğaz 
ağrısı, öksürük, 
halsizlik, eklem 
ağrıları, baş ağrı-
sı, öksürük, burun 
akıntısı ile karakteri-
zedir. Ayrıca grip son-
rasında sinüzit, tonsilit veya 
orta kulak enfeksiyonları ve 
alt solunum yolu enfeksi-
yonlar daha sık izlenir. 
Tedavisinde yatak 
istirahati, ateş 
düşürücüler in 
ve ağrı kesicile-
rin kullanılma-
sı, bol sıvı alı-
mı gereklidir. 
Tedavide yine 
antibiyotik-
ler kulla-
n ı l m a -
malıdır. 

Çocuğun sağlıklı olması okul 
başarısını etkileyen önemli bir 
faktördür. Bu nedenle okul dö-

neminde görülen çeşitli sağlık sorun-
ları öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. 
Kulak, burun ve boğaz hastalıklarını 
ilgilendiren üst solunum yolları ile il-
gili hastalıklar okul çağı çocuklarında 
görülen başlıca problemdir. Genel 
vücut ve ağız hijyeni ile ilgili yetersiz-
liklerin neden olduğu sorunlar bu yaş 
grubunda sık görülen diğer önemli bir 
sorundur. 

Damlacık Yoluyla 
Bulaşıyor
Yaşadığımız sonbahar mevsiminde 
grip, nezle, orta kulak iltihabı, ba-
demcik enfeksiyonu ve sinüzit gibi 
üst solunum yolu enfeksiyonlarının 
görülme sıklığı artar. Bu artış özellik-
le okul ve kreşler gibi toplu yaşama 
alanlarında daha sık görülür. Bunun 
nedeni üst solunum yolu enfeksiyon-
larının damlacık yolu ile yayılmasıdır. 
Yani bulaşma genellikle hasta kişilerin 
hapşırık, öksürük ile attığı ve bakteri 
ve virüslerin havada asılı kalması son-
rasında sağlıklı kişilerin solunum yo-
luna alınması ile olur. Direkt salgılarla 
temas, öpüşme, sarılma durumların-
da bulaşma olabilir. Bu nedenle kreş, 
okul ve kalabalık ortamlarda bulaşma 
kolaydır. 

Soğuk hava, solunum yollarındaki 
silia denilen tüysü hücrelerin hare-
ketlerini yavaşlatır ve damarların ça-
lışmasını bozarak solunum yollarını 
koruyan hücrelerin beslenmesini 
engeller. Bireyin enfeksiyona karşı 
direncini düşürür. Böylece çeşitli mik-
roorganizmaların (virüs, bakteri, man-
tar, v.b) üst solunum yollarına yerleşe-
rek hastalık oluşturabilir. Pasif sigara 
içiciliği olan çocuklarda enfeksiyonlar 
çok daha fazla görülmekle birlikte 
daha şiddetli ve dirençli bir seyir izler. 

Yılda 6-8 Kez Hasta Ola-
bilirler
Soğuk algınlığı çocuklarda en sık gö-
rülen hastalıktır. Sonbahar ve ilkba-
har ayları arasında daha sık görülür. 
Soğuk algınlığına birçok virüs neden 
olabilir. Sağlıklı bir çocuk bile yılda 
ortalama 6- 8 defa soğuk algınlığına 
yakalanabilir. Çocuklar virüsü yakın 
çevresindeki insanlardan hava yolu 
ile soluması sonucunda alır. Ayrıca 
mikroplu eşyaların kullanılması da 
hastalık oluşturabilir.  Soğuk algınlı-
ğının başlıca belirtileri arasında burun 
akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, 
burunda yanma, hafif ateş, halsizlik, 
hafif öksürük yer alır. 3-7 gün içinde 
kendiliğinden geçer. Bu dönemde 
bulunulan ortamın nemlendirilmesi, 
sıvı alımının arttırılması, aşırı sportif 

Farenjit ve Tonsilit
Farinks denilen yutak bölgesi ve ba-
demciklerin (tonsiller) iltihaplanma-
sıdır. Bademcikler, vücudumuzdaki  
lenf dokusudur ve  boğazın girişinde, 
iki tarafa yerleşmiştir. Görevleri vücu-
dun bağışıklık sisteminin oluşmasına 
yardımcı olmaktır.

Boğaz yoluyla gelen mikroplar ba-
demcik (tonsil) üzerinde tutulurlar. 
Okul başlangıç dönemlerinde tonsilit 
ve  sıklığı artmaktadır.  Soğuk algınlığı 
veya grip sonrasında olabileceği gibi 
direkt olarak da ortaya çıkabilir. Has-
talığa viriüs veya bakteriler yol açabi-
lir. Özellikle beta hemolitik streptokok 
bakterisi bakteriyel enfeksiyonların 

çoğundan sorumludur. Yüksek 
ateş, üşüme-titreme, bo-

ğaz ağrısı, yutma güç-
lüğü, ağız kokusu,  

b a d e m c i k l e r i n 
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Okul döneminde gelecek-
teki sağlıklı bir toplumun 

temelini oluşturulur. Bu 
dönemde çocuklar sürekli 

büyüme ve gelişme için-
dedirler. Çocukların aile 

ortamı dışında ilk defa bir 
arada vakit geçirdikleri 
okul çağında, beslenme 
alışkanlıklarını, sağlıkla 
ilgili bilgi ve davranışları 

kazanırlar.
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şişmesi, beyaz-sarı renkte görünüm, 
boyunda bezelerin (lenf bezlerinin) 
ağrılı büyümesi, baş ağrısı, eklem 
ağrısı, kusma gibi belirtileri buluna-
bilir. Tonsilit ve farenjitlerin neden 
oldukları akut eklem romatizması ve 
buna bağlı kalp kapakcığı sorunları, 
Böbrek hastalıkları (Glomerulonefrit) 
nedeniyle korkulmaktadır. Ancak an-
tibiotik kullanımı ile bu komplikasyon 
oldukça azalmıştır.  Tonsilitin diğer bir 
özelliği abseye yol açmasıdır. Abse-
leşirse boşaltılması gerekmektedir. 
Bakteriyel enfeksiyon tanısı konulur 
ise antibiotik tedavisi şarttır. Sık ge-
çirilen bademcik enfeksiyonlarında 
çocuğun gelişimini, okul başarısını 
olumsuz yönde etkilemesi, romatiz-
mal hastalık riskinin artması, vücutta 
enfeksiyon kaynağı oluşturması gibi 
nedenler ile  bademciklerin cerrahi 
olarak alınması düşünülmelidir.

Sinüzit
Çocuklarda en sık görülen hastalık-
lardan biri de sinüzittir. Sinüzitlerde 
de en çok rastlanan mikroplar, orta 
kulak iltihaplarında görülen mikrop-
lardır. Yine grip veya soğuk algınlığı 
sonrasında görülebilir.  Burun tıka-

nıklığı , burun akıntısı, yüzde basınç 
hissi, koku alamama, baş ağrısı, ha-
fif ateş belirtileri vardır. Muayenede 
bütün burun mukozasının şiş ve ileri 
derecede kızarık olduğu görülür. Te-
davide  antibiyotikler ve burun açıcı 
ilaçlarla yapılır. Tedavi süresi 10 gün-
den az olmamalıdır. İyi tedavi edilme-
miş sinüzitler komplikasyon yaratabi-
lir. Sinüzit enfeksiyonu yayılarak beyin 
zarı, göz ve çevresinde iltihap gelişti-
rebilir. Ancak bu komplikasyonlar çok 
sık görülmez.

Orta Kulak Enfeksiyonları
Orta Kulak enfeksiyonları: Orta kulak-
ta sıvı toplanması ve sık kulak iltihap-
ları sık rastlanılır. Orta kulak ile geniz 
bölgesi arasındaki doğal açıklık olan 
östaki borusunun uyumsuz çalışma-
sı, geniz eti varlığı, bademcilerin bü-
yük olması, sık geçirilen üst solunum 
yolu enfeksiyonları, bağışıklık sistemi 
zayıflığı sonrasında gelişebilir. 

Orta kulak enfeksiyonuna en sık 
bakteriler yol açar. Bakteriler damla-
cık enfeksiyonu yolu ile olduğu gibi, 
östaki borusu yoluyla da orta kulağa 
ulaşabilirler. Bunun sonucunda orta 

kulakta iltihap sıvısı toplanır. Belirtileri 
arasında kulakta şiddetli ağrı, işitme 
kaybı, ateş, iştahsızlık, dengesizlik 
izlenebilir. Tedavisinde antibiyotik kul-
lanılması gerekir. Orta kulak enfeksi-
yonları yakın takip yapılması gereken 
önemli bir hastalıktır. Altta yatan ge-
nizeti, bademcik veya allerji gibi ne-
denlerin ortaya konulması gerekir. 
Aksi takdirde uzayan ve tekrar eden 
enfeksiyonlarla karşılaşılabilmekte ve 
bu durum kalıcı işitme kaybı, yüz felci, 
kronik akıntılı kulak iltihapları, iç kulak 
rahatsızlıkları ve enfeksiyonun kulak 
dışına yayılması ile menenjit, beyin 
apsesi gibi ciddi komplikasyonlara 
yol açabilmektedir.

Görüldüğü gibi üst solunum yolları 
enfeksiyonlarından öncelikle yukarı-
da saydığımız önlemlerle korunma-
mız gerekmektedir. Hastalık anında 
ise öncelikle virüs veya bakteri kö-
kenli olup olmadığı ayırt edilmelidir. 
Bu ayrım için Kulak Burun Boğaz 
Hekiminin muayenesi esastır. Uygun 
tedavi ile geçmeyen, uzayan veya sık 
tekrarlayan enfeksiyonların varlığında 
bu enfeksiyonlara zemin hazırlayan 
bir nedenin varlığının araştırılması dü-
şünülmelidir.
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bir ortam olarak düzenlenmelidir ( ve-
linin olanakları ölçüsünde).

Özetle, öğrencinin kayıt yaptırdığı 
okul, öğrenciyi ilk karşılamadan iti-
baren öğrenci için yapabileceği ça-
lışmaları planlamalıdır. Bu çalışmalar, 
takım çalışması olmalıdır. Okul yöne-
timi, öğretmenler ve destek persone-
lin öğrenci için yapabileceği şeyler ve 
diğer yapılması gerekenler planlan-
malı ve adım adım uygulamalıdır.

Bu çalışmalar neler olmalıdır;

1.  Oryantasyon Çalışması,
2. Rehberlik Planları ve Bu Sınıflarla 

İlgili Yapılacak Etkinlikler,
3. Aile Eğitimleri,
4. Bireyi (öğrenciyi) Tanıma İçin Uy-

gulanacak Envanterler,
5. Uygulanan Envanterlerin Değer-

lendirilmesi ve Alınacak Tedbirler,
6. Ölçme ve Değerlendirme.

Bu çalışmalar okul yönetimi ile katı-
lımcı bir anlayışla planlanır ve uygula-
nır. Süreçte ortaya çıkan problemler, 
ekip çalışması ile çözülür. Ergenlerle 
yapılan bir çalışma söz konusu oldu-
ğu için daha dikkatli ve bilimsel veriler 
ışığında götürülen bir çalışma olması 
başarıyı arzu eden boyuta taşır.

Bu dönemde önemsenmesi gereken 
bir önemli konu da aile eğitimleridir. 
Öğrencinin okuldan eve döndüğün-
de olumlu bir anne-baba tutumu ile 
karşılanması, evdeki çalışmalarının 
verimliliğini artıracaktır. Burada bir 
önemli hususu da hatırlatmakta yarar 
var, öğrenci sorgulayan, çatık kaşlı 
anne-baba yerine gülümsemeyi ilke 
edinmiş, mutlu, neşeli bir anne- baba 
tablosuyla karşılaşmak istiyor. Böy-
lelikle öğrenci kendi sorumluluklarını 
bilen, oyunu kuralına göre oynayan, 
anne- baba ile benzer bir tablo ser-
gileyecektir. Çünkü çocuk bu olumlu 
davranışları anne-babadan öğren-
miştir. Özetle aile içerisinde etkili bir 
iletişimin varlığından her daim bah-
setmekte yarar var.

Söylemlerimi eğitim öğretim faali-
yetleri içerisinde aktif rol oynayan, 
çoğu zaman öğrenci ve velilerin de 
eleştiri oklarını yönelttiği öğretmen-
lere getirmek istiyorum. Öğretmen, 
önemli bir etki alanına sahip dolayı-
sıyla, sınıf içerisinde kendine ayrılan 
zamanı gelişigüzel tüketme lüksüne 
sahip değildir. Öğretmen dediğimiz-
de öğrencimizi tanımış, etkili iletişim 
becerilerini kullanan, sınıf yönetimine 
hâkim, öğrencimizin sorularına cevap 
veren, veli olarak görüştüğümüz-
de, öğrencimiz hakkında bilgi veren, 
daha ayrıntılı bilgi için Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Servisi ve diğer 
birimlere yönlendiren, bilimsel veri-
lerden yararlanan, kendi alanıyla ilgili 
makaleleri takip eden, okuyan, soran 
ve sorgulayan kişi aklımıza gelmelidir.  
Aynı zamanda öğretmeni öğrenme 
faaliyetini gerçekleştirirken öğrencile-
rimizin öğrenme sitillerini bilen o doğ-
rultuda çalışma yapan eğitimci olarak 
tanımalıyız. Öğretmen ile görüşmenin 
ardından çocuğumuz ile ilgili aklımız-
da soru işareti kalmamalıdır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere, eğitim işi yoğun bir emek işidir. 
Kıt kaynakların en iyi şekilde kullanı-
larak, maksimum verimi alabilmektir. 

9. Sınıflar Nasıl Yapmalı?
9. Sınıf öğrencileri zorlu bir sınav sü-
recinin ardından tercih ettikleri okul-
lara yerleştiler. Tercih ettikleri yerleri 
beğenmeyen öğrenciler, puanları 
tutuğu sürece nakil haklarını kullana-
caklardır. Bu süreçte özel okullarında 
devreye girmesiyle son sınıflarda dâ-
hil olmak üzere nakil hakkını kullanan 
veya özel okula geçen öğrenciler gö-
rülecektir.

Öğrenci olarak hedefimizi gerçek-
leştirmek için eğitim aldığımız oku-
lun tüm olanaklarından yararlanmak 
önemlidir. Okullarımıza eğitim duru-
mu açısından bakıldığında etkileti-
şimli tahtalar, laboratuar, kütüphane-
ler, öğrencilerimizin öğretmenlerine 
soru sorabileceği ortamlar, dinlenme 
ve spor alanları mevcuttur. Öğrenci-
nin belirlediği hedefe ulaşması hedef 
davranışları gerçekleştirici aktiviteleri 

Eğitimcisinden ebeveyne kadar pozi-
tif enerji ile yüklü insanların yapacağı 
zorlu ve zahmetli uzun vadeli bir iştir. 

12. Sınıflar Nasıl Yapmalı?
12. sınıflar nasıl yapmalı sorusunun 
yanıtı, 9. Sınıflar nasıl yapmalı başlığı 
altında ifade etmeye çalıştıklarımdır.

12. Sınıfta olmak, 9. Sınıftan itibaren 
disiplinli ve planlı çalışma davranışı-
mızı devam ettirmektir. Bu süreçte 
karşımıza çıkan en önemli soru, ben 
bu kadar konuyu YGS’ye kadar veya 
LYS’ye kadar nasıl öğrenirim veya 
bitiririm. 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar 
konuları hakkıyla öğrenmiş olan bir 
öğrenci arkadaşımız için sıkıntı ol-
mazken, eksiklerim var,  konuları ye-
tiştirebilir miyim diyen öğrencimiz hiç 
kuşkusuz önerilebilecek en etkili yol, 
kendi biyolojik zamanına göre, konu 
dağılımlarını da dikkate alarak etkili 
ve işe vuruk bir ders programı hazır-
lamasıdır. Bu konuda okulun rehber 
öğretmeninden yardım alabilir, ilgili 
derslerde nasıl çalışacağı konusunda 
ders öğretmenlerinden bilgi alabi-
lir. Yaptığı planlamayı süreçte revize 
ederek daha etkili bir şekilde götürür.

Bu süreç de öğrenci yalnız başına 
değildir. Okul yönetimi, öğretmen-
leri, anne-babası ile birliktedir. Okul 
öğrenci için destekleyici çalışmaları 
planlamış disiplinli olarak uyguluyor-
sa  ( okul kursları) , Öğrenci konulara 
ne kadar hâkim, ne kadar eksiği var 
biliyor ve planladığı gibi götürüyorsa,  
anne babadan da olumlu destek alı-
yorsa, süreç öğrencinin lehine işleye-
cektir. 

Unutulmamsı gereken bir durum er-
gen grupla çalışıldığıdır. Etkili iletişim 
becerilerini tüm paydaşlar kullanmalı-
dır. Meydana gelen üründe tüm pay-
daşların emeği vardır.

Çocuklarımızın lehine ola-
cak çalışmalar, bilimsel 
verilerden yararlanılan, 
öğüt ve nasihatlerden 
uzak, etkili iletişimin hâ-
kim olduğu okul atmosfe-
rinde olacaktır.

belirli bir disiplin içerinde, bu ortam-
lardan yaralanarak götürmesine bağ-
lıdır.

İdeallerini gerçekleştirmek için bir 
üst öğrenime hazırlanacak olan öğ-
rencimiz disiplinli çalışma yöntemini 
kılavuz edinecektir. Etkili ve verimli 
çalışma davranışını kazanmış olması 
koşul olacaktır.

Ders içersisinde de hedefine ula-
şacak aktivitelerde etkin olacaktır. 
Buradaki amaç etkin dinleme, not 
tutma, anlamadığını öğretmenine 
sorma; evde, ders süresince aldığı 
notları düzenleme ve tekrar etme ön-
lemlidir.

Evde bir önemli durum da öğrencinin 
ders çalışabileceği eğitim ortamının 
oluşturulmasıdır. Bu ortam gürültü 
kirliğinden uzak, istenilen oranda ışık 
alabilen, ders çalışmaya teşvik edici 
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lık (Lekander, 2000), düşük özgüven, 
depresyon, intihar gibi pek çok olum-
suz psikolojik durumla ilişkisi ortaya 
konmuştur. Yüksek bir umut düzeyi 
ise, çözülmesi en zor sorunların çö-
züme kavuşturulmasını sağlayabilir. 
Akademik başarının artması, spor ve 
sınav gibi rekabet gerektiren durum-
larla veya iş başvurusu gibi zor yaşam 
koşullarıyla baş etmede daha dirençli 
ve esnek olabilme özelliği umut düze-
yinin yüksekliği ile doğrudan ilişkilidir. 
Aynı zamanda umut düzeyi potansiyel 
olarak psikolojik sağlamlığın faktörle-
rinden de birini oluşturur (Kashdan, 
2002). Çünkü umutlu olmak birçok 
stresli durumda stresli durumun et-
kisini azaltacak bir tampon görevi 
görür (Barnum, Snyder, Rapoff, Mani, 
ve Thompson, 1998; Taylor ve Armor, 
1996). Ayrıca umutlu olmak yüksek 
öz saygı (Curry ve ark.,1997) gibi bir 
çok olumlu değişkenle de ilişkilidir. 
Diğer bir ifade ile umut doyum ve-
ren, kişinin iyi oluş düzeyinin yüksek 
olduğu bir yaşam sürmede oldukça 
etkilidir. 

Yaşamımızda bunca önemli bir yeri 
olan umut doğumdan itibaren biliş-
sel bir yapı olarak gelişmektedir. Do-
ğumdan itibaren iskeleti yavaş yavaş 
oluşan umudun, özellikle bir yaş son-
rasında hedef yönelimli davranışlarda 
açık bir biçimde gözlenmesi mümkün 
olabilmektedir. Snyder’a (2000) göre 
umut bebeklik, çocukluk ve ergen-
lik boyunca gelişmektedir. Yaşamın 
ilk yılından sonra, nesnenin kalıcılığı 

Giderek karmaşıklaşan modern 
dünyada da umudun varlığı her 
zamankinden daha çok önem 

kazanmaktadır. Her an verilecek ka-
rarlar, girilecek sınavlar, gün geçtikçe 
sertleşen rekabet, belirsiz iş koşulları 
bireylerin doğru hedefler belirlemesi-
nin, bu hedeflere ulaşmak için gere-
ken motivasyonu korumasının ve kar-
şılaştıkları güçlükler karşısında yeni 
yollar bulmasının, yani umudun öne-
mini daha da artırmaktadır. Öyle ki, 
umut düzeyindeki eksikliğin bireyleri 
intihara, toplumları yok oluşa sürük-
leyebilecek kadar güçlü olduğu öne 
sürülmektedir (Frankl, 1975).

Umut, eyleyicilik (amaç odaklı ener-
ji)  ve alternatif yollar düşüncesinde 
(amaca ulaşmada planlar) başarılı 
olma duygusundan kaynaklanan et-
kileşime dayalı olumlu bir motivasyon 
durumudur (Snyder, 2002). Eyleyici-
lik, bireyin bir amaç doğrultusunda 
belli bir yolda hareket etmeye başla-
ması ve devam etmesidir. Eylemlilik 
düşünceleri, bireyleri motive etmek-
tedir ve genellikle “bunu yapabilirim, 
biliyorum” şeklindeki kendini onayla-
malar ile görünür. (Snyder, 2002; Akt. 
Hefferon ve Boniwell, 2014). Eyleyi-
cilik düşüncesi amaç yönelimli tüm 
düşüncelerde önemlidir ancak; kişiler 
bir engelle karşılaştıklarında özel bir 
önemi olur. Bu engelleme boyunca 
eyleyici düşünce kişiye en uygun yolu 
denemesi için yardım eder (Snyder, 
Rand ve Sigmon, 2002). 

Alternatif yollar düşüncesi, kişinin 
kendisini amaca yönelik makul yollar 
düzenleyebilme yeteneği açısından 
algılamasını ifade eder. Kişinin, iste-
nilen amaca ulaşmak için bir ya da 
birden çok farklı yol bulabileceğine 
ilişkin kapasitesine yönelik algının 
bağlantısıdır (Snyder, 2000). Yüksek 
umut düzeyine sahip bireyler makul 
alternatif yollar bulma konusunda 
oldukça iyidir. Diğer taraftan düşük 
umut düzeyine sahip olan bireylerin 
alternatif yollar üretmesi pek müm-
kün görünmemektedir. Yüksek umut 
düzeyine sahip bireyler kendilerini al-
ternatif yolları basitçe bulabilen esnek 
düşünürler olarak tanımlarken, düşük 
umut düzeyine sahip olan bireyler 
daha az esnek düşündüklerini belirt-
mişlerdir (Snyder, 2002).

Umut düzeyinin düşüklüğünün yalnız-

ve neden-sonuç şemaları bebeğin 
amaçlarına giden yollar hakkında 
ileriye yönelik olarak düşünmesine 
olanak sağlar. İlk yıl içinde iyi gelişmiş 
olan bu beceriler bebeğin amaçları-
nın ne olacağını belirlemesini sağ-
lar.  İkinci yıl boyunca bebek istenen 
amaçlara ulaşmada yolları takip et-
mek için amaç yönelimli etkinlikleri 
kullanabileceğini anlar. İkinci yıl bo-
yunca, umut ile ilişkili en önemli ye-
tenek bebeğin engellerin etrafındaki 
yolları planlanabileceği ve aktif olarak 
izleyebileceği düşüncesini kazanmış 
olmasıdır.

Bu bölümde de umudun gelişimini 
anlamak adına aile atmosferi ve ana 
baba tutumları ile olan ilişkileri ya-
pısal olarak irdelenecektir. Öyle ki, 
doğumdan itibaren bebek, hedefe 
yönelik davranışlarda bulunur. Bu 
hedefler ihtiyaçlarının giderilmesine 
yöneliktir. Örneğin karnı acıktığı için 
ağlar. Böylece karnının doyurulmasını 
hedefler. Eğer bu ihtiyacı her ağladı-
ğında düzenli ve şefkatli bir biçimde 
karşılanıyorsa hem hedefe dönük 
davranışları planlama ve gerçekleş-
tirme adına becerisi gelişir hem de 
ihtiyacın karşılanması süresince kur-
duğu kaliteli ilişki vasıtası ile onu yo-
ğun ve kalıcı yalnızlıktan koruyacak 
olan güvenli bağlanma geliştirir. Diğer 
bir ifade ile, bebeklikten itibaren de-
neyimlenen yaşantılar sonucu oluşan 
umut, kişinin hedefe ulaşabilmek için 
yollar bulabileceğini görmüş olması, 
yeni hedeflerle karşılaştığında sonu-
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gerçekleştirmek için yeni 
yollar bulmak ve vazgeç-

memektir. Bu nedenle ya-
şamda karşılaşılan güçlük-
lerle baş etmede, olumsuz 
koşulları iyileştirmede ve 
hayalleri gerçek kılmada 

umutlu olmak çok
önemlidir (Fromm, 1968). 

Yrd. Doç. Dr. Aylin Demirli Yıldız
Başkent Ünv. Psk. Dan. ve Reh. Prg.
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den yollar üretme ve kendini motive 
etmede önemli ketlenmeler yaşa-
maktadırlar. Oysa umudu konu alan 
çalışmalar genellikle umudun gelişi-
mine odaklanmak yerine umudu ba-
ğımsız değişken olarak konumlamış 
ve umudun akademik başarı, sınav 
kaygısı gibi durumlarla ilişkili olabile-
ceğini sorgulamaya çalışmıştır. Umu-
dun hangi bağlamda daha sağlıklı 
geliştiği, umudun ortaya çıkmasında 
hangi faktörlerin önemli olduğunun 
araştırılması önemli ancak ötelenmiş 
bir araştırma alanı olarak önemli boş-
luklar içermektedir.
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ci olmanın yanı sıra, çocuk için hem  
esin ve hem de motivasyon kayna-
ğıdır (Snyder, 2002; Snyder, 1995; 
Snyder, et al., 1991). Çocuklar büyü-
me sürecinde kendilerini hedeflerine 
ulaşabilen bireyler olarak tanımlarlar. 
Yetişkin olarak da, koçlarından öğ-
rendikleri umutlu düşünme biçimini 
yansıtmaya devam ederler.

Baumrind’in (1991) ana-baba tutum-
larına ilişkin kuramını ele alan çalış-
malar umut gelişiminde anne baba-
nın rolünü anlamlandırmada oldukça 
önemlidir. Zira Snyder’in kuramı ile 
benzer biçimde aile içi ilişkileri bilişsel 
kavramlarla ele almakta ve ana baba-
lığı bir biçimi ile “koçluk” olarak nitele-
mektedir. Sınırların/kuralları netliği ve 
kabul/sevginin oluşturduğu iki boyut 
üzerinden tanımladığı dört ayrı ana 
baba tutumunun bilişsel olarak çocu-
ğun ilk öğrenmelerinde belirleyici ol-
duğunu vurgulamaktadır (Baumrind, 
1991; Leman, 2005).

Bu bağlamda, sınırların belirsiz oldu-
ğu, tutarlılığın ve destek mekanizma-
larının yeterli olmadığı aile atmosferini 
oluşturan iki ana baba tutumu vardır. 
Bunlar reddedici- ihmalkâr ana baba 
tutumu ve şımartan ana baba tutu-

edinmesinde ketleyici bir rol oyna-
maktadır (Demirli, 2013).

Sadece sınırları belirsiz tutumlar de-
ğil, tersi yönde anne ve baba tarafın-
dan gösterilen aşırı korumacı ve kısıt-
layıcı tutumlar da çocukların negatif 
yönde etkilemekte, güvensiz bağ-
lanmanın yanı sıra yalnızlık (Jackson, 
2007; Jackson, Pratt, Hunaberg, ve 
Pancer, 2005; Türkmen ve Demirli, 
2011) ve umutsuzluk (Mahoney, Par-
gament, Cole, Jewell, Maggar, ve 
Tarakeshwar, 2005) gibi sorunlara yol 
açmaktadır. Bu ailelerin aşırı eleşti-
rel tutumu çocukları yeni denemeler 
yapmaktan alıkoymakta; hedefleri-
nin istenirliği ile ilgili olarak kuşkuya 
düşürmekte ve ilk seçtikleri yolda 
hedeflerine ulaşamadıkları durumlar-
da maruz kaldıkları yoğun eleştiri ve 
beraberinde yaşadıkları başarısızlık 
duygusu ile yeniden denemek için 
ihtiyaçları olan motivasyonu (eyleyici 
düşünce) üretememektedirler.

Diğer yandan, hem sınırların ve ku-
ralların net olduğu hem de destekle-
yici ve motive edici ilişkilerin dengeli 
biçimde kurulduğu demokratik anne 
baba tutumu yalnızlık düzeyinin dü-
şük, umut düzeyinin ise yüksek oldu-
ğu bir bilişsel temel oluşturmaktadır 
(Türkmen ve Demirli, 2011; Demirli, 
2013). Bu ailelerde büyüyen çocuklar, 
sınırlarını bilmenin yanı sıra bu sınır-
ların neden konduğunu da anlamlan-
dırmaktadırlar. Böylece, koydukları 
hedefler gerçekçi olmaktadır. Dahası, 
değerli oldukları bilgisine sahiptirler; 
hedefe ulaşamadıkları durumlarda 
cezalandırılmayacaklarını ve yeniden 
deneme hakları olduğunu bilirler. Bu 
sayede, hedefe ulaşamadıklarında, 
neden ulaşamadıklarına ilişkin ger-
çekçi bir değerlendirme yapıp alter-
natif yollar üretebilir; kendilerini bu 
yolları deneme konusunda motive 
edebilirler.

Sonuç olarak duygu içeren bir bilişsel 
mekanizma olarak umudun gelişimi 
bir öğrenme süreci olarak ele alına-
bilir. Bu öğrenme süreci aile atmos-
feri ve ana babalık tutumları ile yakın 
ilişki içerisindedir. Sınırlarını öngöre-
meyen, kendini değersiz algılayan ve 
yakın ilişki kurma konusunda sıkıntılar 
yaşayan bireyler, aynı zamanda umu-
dun temel bileşenleri olan gerçekçi 
hedefler belirleme, o hedeflere gi-

ca ulaşmak için istek duymasını ve 
yeni yollar bulabileceğine yönelik bir 
güven duygusunu taşımasını sağ-
lamaktadır (Onwuegbuzie ve Daley, 
1998; Snyder ve ark., 1996; Snyder, 
2000; 2002). Snyder (2000), ilk yıllar-
dan itibaren hedef belirleme, hedefe 
ulaşma ve sonunda doyum sağlama 
deneyiminin yetişkinlikte umudun olu-
şumunda önemli bir etmen olduğunu 
vurgulamaktadır. Ona göre, çocu-
ğun ebeveynleri ile olan deneyimleri 
umuda ilişkin şemaların oluşumunda 
önemlidir (Shorey, Snyder, Yang, ve 
Lewin, 2003). Pek çok farklı çalışma 
da çocuklarda kendini değerlendirme 
ve amaç belirleme gibi bilişsel süreç-
lerin gelişmesinde ebeveyn tutum ve 
davranışlarının önemini vurgulamak-
tadır (Snyder, Cheavens, ve Symp-
son, 1997; Shorey, Snyder, Yang, ve 
Lewin, 2003; Snyder, 1994).

Snyder’in umut kuramında umutlu 
tutumların gelişiminde anne baba ile 
kurulan güvenli ve destekleyici iliş-
kinin kişinin umut düzeyinin oluşu-
munda önemli olduğunu ifade eder. 
Dahası, ana babaların öğretme ve 
model olma rolünü anlatmak adına 
“koçluk” terimini kullanır. Buna göre, 
koç, hedeflerin oluşumunda belirleyi-
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mudur. Her iki ana baba tutumu da 
çocukların büyüme sürecinde umut-
lu düşünmeyi öğrenme konusunda 
önemli bir engel oluşturmaktadır. 
(e.g. Snyder ve ark., 1997). Sınırların 
belirsizliği çocuğun kendini önemsiz 
biri olarak duyumsamasına neden 
olabilmektedir. Şımartan anababa 
tutumu yüksek kabul ve sevgi içer-
se de sınırların belirsizliği ve çocuğa 
dair hiçbir beklentinin olmaması ço-
cuğun kendini güvensiz ve değersiz 
algılamasına sebep olabilmektedir. 
Örneğin, sınıfı geçip geçmediği fark 
bile edilmeyen bir çocuk ile sınıfta 
kalsa da karne hediyelerine boğulan 
bir çocuk sonuçta hedef küçültmek 
ve kendini sınıfı geçebilecek yerlilikte 
hissetmemek noktasında buluşurlar. 
Dahası, her iki ana baba tutumun-
da da çocuklar keşfetmek ve yeni 
deneyimler kazanmak için gerekli 
olan güvenlik duygusunu yaşama-
dığı için hedeflerini küçültmektedir. 
Bu durumda, deneyim zenginliğin-
den mahrum kalmakta ve alternatif 
düşüncelere üretebilme yeteneğini 
geliştirememektedir. Üstelik hedefe 
ulaştığında pozitif duygulanım yaşa-
masına destek olacak takdir, onay ve 
sevgiyi alamıyor oluşu hedefe giden 
yolda kendini motive etme becerisi 
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Alerjik Çocuklarda Risk
Ayrıca sonbaharla beraber başlayan 
nemli ve yağmurlu havalar da özellik-
le alerjik çocukları daha fazla etkile-
mektedir. Bu mevsimde artan ev içi 
ve ev dışı küf mantarları bu çocuklar-
da ciddi sağlık problemlerine yol açar. 
Özellikle alerjik çocuğa sahipseniz bu 
mevsimde çok dikkatli olmalısınız.

Bir diğer önemli problem ise çocuk-
larda bu dönemde artan idrar yolu 
enfeksiyonlarıdır. Özellikle okullarda 
tuvaletlerin kirli ve hijyenden uzak ol-
ması, çocukların idrarını tutmaları gibi 
sebepler bu enfeksiyonların görülme 
sıklığını artırmaktadır.

Bir diğer önemli problem de artık ev 

Yaz boyunca evde olan çocuklar 
genellikle solunum yolu enfeksiyon-
larına daha az yakalanırlar. Okulların 
açılması ile beraber özellikle kalabalık 
ortamlara giriş ve mevsim itibariyle 
görülmeye başlayan solunum yolu 
virüsleri damlacık yolu ile yayılarak 
çocuklarda nezle, grip v.s. enfeksi-
yonlara sebep olacaktır.

Nezle ve grip gibi solunum yolu en-
feksiyonlarında genellikle destekleyici 
tedavi yeterlidir ve gereksiz antibiyotik 
tedavisinden kaçınılmalıdır. Ancak bu 
tip enfeksiyonlar uzun sürdüğü tak-
tirde otit ve sinüzit gibi enfeksiyonlara 
yol açabilir. İşte o zaman mutlaka dok-
tora başvurulması gerekmektedir.

Adaptasyon Sorunu Ola-
bilir

Okulların açılması ile çocuklarda 
ilk günlerde görülen en önemli 
problem, tatil sonrası okula ve 

okul saatlerine adaptasyon sürecidir. 
Tatilde uyku saati değişen ve biraz 
tembelliği alışan çocuklar, sabahları 
uyanmada zorlanabilir. Oysaki düzenli 
uyku çocuklarımızın bağışıklık siste-
mini destekleyen önemli bir unsurdur. 
Bu nedenle okulun açıldığı ilk günden 
itibaren düzenli uyku saatleri için ço-
cuklarımıza destek olmalı ve bu düzeni 
sağlamalıyız. Unutmayalım ki öğren-
me güçlükleri de uykusuzluk nedeniy-
le görülecek önemli sorunlardır.

dışında da beslenmeye başlayacak 
olan çocuklarda görülen sindirim 
problemleri ve gastrointestinal en-
feksiyonlardır. Karın ağrısı, kabızlık ve 
ishal şeklinde görülebilir.

Giyim ve Beslenme 
Önemli
Peki tüm bu sağlık sorunları ile nasıl 
başa çıkacaksınız? Ve bunları önle-
mek için neler yapmalıyız?

Tüm bu problemler gözünüzü korkut-
masın. Aile, okul ve çocuk hekimle-
rinin işbirliğiyle bu sorunları en aza 
indirmemiz mümkündür. Aile olarak, 
çocuklarımızın havalara uygun giyin-
mesi ve dengeli beslenmesine dikkat 
etmek birinci önceliğimiz olmalı. Ayrı-
ca düzenli uykuyu da unutmamalıyız. 
Onlara A, C ve E vitaminlerinden zen-
gin beslenme seçenekleri sunmalıyız. 
Böylece bağışıklık sistemleri daha 
güçlü olacaktır. Ayrıca, çocuklarımıza 
beden ve özellikle el hijyenini iyi öğ-
retmeliyiz! Sık sık el yıkamak, birçok 
hastalığın önleyicisidir çünkü.

Elbette okul yönetimlerine de önem-
li görevler düşmektedir. Sınıfların sık 
sık havalandırılması, el ve tırnak te-
mizliğinin sık sık kontrolü, tuvaletlerin 
temizliğinin denetimi, okullarda sa-
tılan yiyeceklerin kontrolü en önemli 
görevleridir. Ayrıca çocuklara sık sık 
bilgi vermek ve onları bilinçlendirmek 
de önemli bir görevdir.

Grip Aşısı Öneriyoruz
Peki biz çocuk hekimleri ne yapma-
lıyız? Bizler onların hasta olmaması 
için gereken önlemleri ailelere okullar 
açılmadan önce anlatmalıyız! Sık gö-
rülen nezle ve grip ile başlayan solu-
num yolu enfeksiyonlarının uzadığı 
zaman oluşacak komplikasyonlar ve 
ne zaman bize gelmesi gerektiğini 
anlatmalıyız. Beslenmeden el hijyeni-
ne kadar her konuda bilgi vermeliyiz. 

Grip Aşısı
Bu mevsimde bizlerin en önemli ve 
koruyucu olan görevi ise grip aşısı 
hakkında bilgi vererek yapmaya teş-
vik etmeliyiz. Özellikle diabet astım 
gibi kronik hastalıkları olanlar mutlaka 

grip aşısı yaptırmalıdır. Ayrıca 6 aydan 
büyük tüm çocuklara grip aşısını tav-
siye ediyoruz. 

Grip aşısı, eylül ve ekim aylarında 
uygulanmalıdır. Çünkü grip salgınları 
aralık ve mart ayları arasında olur ve 
salgından en az üç ay öncesi bağı-
şık olmak gerekir ki bu da eylül ya 
da ekim aylarında uygulanacak olan 
aşıyla sağlanır.

Aşının yapılmasından itibaren ilk gün-
lerde ateş, yaygın ağrılar, yorgunluk, 
terleme, genel ya da sistemik yan et-
kiler görülebilir. Birkaç gün içerisinde 
kendiliğinden düzelir. Gerekirse ilaç 
kullanılır. Bazı duyarlı kişilerde ise şid-
detli gribe benzer tablo oluşabilir, bu 
deneyimi yaşamış olanlara bir daha 
aşı yapılmaz.

Grip aşısı alerjiye de yol açabilir. Yu-
murta ya da adjuvan alerjisine bağlı 
olarak döküntü, ateş, nefes darlığı 
olabilir. Bu durumları yaşamış olanla-
ra da bir daha aşı yapılmamalıdır.

Grip aşısı, şu kişilere uygulanmaz: 
Yumurta alerjisi olanlar, aşıya karşı 
alerjisi olanlar, ateşli hastalık geçir-
mekte olanlar, 4 ayın altındaki hami-
leler, 6 ayın altındaki bebekler, önceki 
aşılarından sonra grip tablosu yaşa-
yanlar.

Aile ve okul idarelerinden destek is-
tiyor ve sağlıklı bir eğitim dönemi di-
liyorum.
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Sonbahar mevsiminde doğada görülen değişiklikler ka-
dar hayatımızda da temel değişimler ve başlangıçlar 
yaşanır. İklimde değişim başlar, yaz tatilleri biter ve en 
önemlisi okullar açılır. Özellikle çocuklu aileler bu deği-
şimleri yakından yaşar. Dolayısıyla biz çocuk hekimleri 
de bu mevsimi yoğun yaşarız. Ben bir anne ve çocuk he-
kimi olarak yıllarca en çok bu mevsimde zorlanmışımdır.
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tilen bilginin kaydedilmesi, or-
ganize edilmesi, anlaşılması ve 
işleme konulup yorumlanmasıdır. 
Bu aşamada bilgiyi sıraya koyma, 
ilişkilendirme, soyutlama, organize 
etme işlemleri gerçekleşir. 

3. Bellek (Depolama): Anlaşılan bilgi 
tekrar kullanılmak üzere depo edi-
lir. Bu depo kendi içinde iyi organi-
ze edilmiş, daha önce oluşturulan 
binlerce şema ve haritalardan olu-
şan bir kayıt arşividir. 

Doğuştan getirilen davranışlar 
öğrenme kabul edilemeyeceği 
gibi sadece büyüme veya ol-

gunlaşma sonucu oluşan davranışlar 
da öğrenme kabul edilemez. 

Öğrenme sürecinin dört aşaması 
vardır: 

1. Giriş (Input) : Gelen bilgilerin duyu 
organları vasıtası ile algılanması ve 
beyne iletilmesidir. 

2. İşlem (Entegrasyon) : Beyne ile-

Öğrenme, tekrar ya da 
yaşantı yoluyla organiz-

manın davranışlarında 
meydana gelen kalıcı ya 

da izli değişikliklerdir. 
Öğrenme, duyu organla-

rımız aracılığıyla gelen 
uyarıcıların seçilerek 

anlamlı hale getirilmesini, 
bilginin organize edilme-

sini, depolanmasını ve 
gerektiğinde geri çağrıl-

masını içeren bir süreçtir. 
Öğrenme, yaşantı ürünü, 
kalıcı ve izlidir. Bir duru-
ma öğrenme diyebilme-

miz için davranış değişik-
liği meydana gelmelidir.

4. Çıkış (Output): Beynin bilgiyi me-
saj olarak hücrelere, kaslara, dil 
ya da motor etkinlik alanlarına 
göndermesi sürecidir. Bir anlamda 
işlenen bilginin kullanılmak üzere 
bilince gelmesidir. 

Bu dört aşamalı süreci biraz 
açarsak: 

Öğrenmenin ilk basamağı çevreden 
gelen uyarıcıları fark etmektir. Bu 
işlem duyu organlarımız tarafından 
gerçekleştirilir. Duyu organlarına ge-
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len uyarıcılar duyusal kayıt yoluyla 
sinir sistemine iletilir. Örneğin sınıfta 
öğretmenin sesi (işitsel uyarıcı), tah-
tada yazılı bir kelime ya da bir grafik 
(görsel uyarıcı) ilgili duyu organı tara-
fından fark edilir ve duyusal bir kayıt 
oluşturulur. 

Bu kayıt kısa süreli belleğe ve oradan 
da organize edilerek depolanmak 
üzere uzun süreli belleğe gönderi-
lir. Kısa süreli belleğin bilgiyi sakla-
ma süresi çok az olduğundan gelen 
uyarıcının seçici dikkatle kodlanması 
uzun süreli belleğe gönderilen bilginin 
depolanmasını ve geri çağrılmasını 
kolaylaştırır. 

Örneğin bir ders sırasında konu hak-
kında konuşan öğretmenin vurguladı-
ğı noktaları, konuyla ilgili önemli ipuç-
larını seçici dikkatle algılamak veya 
ders çalışırken konuyla ilgili anahtar 
kavramları belirlemek bilginin organi-
ze edilmesini kolaylaştıracaktır. 

Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun 
süreli belleğe geçmesi için bilginin 
çok iyi gruplanması gerekir. Bunun 
için öğrenilen bilgiler rastgele de-
ğil de benzerlikleri ve anlam ilişkileri 
yönünden belli çerçeveler içinde dü-
zenlenmelidir. Örneğin yeni edinilen 
bir bilgi ile eskiden sahip olduğunuz 
bilgi arasında bir ilişki kurmak, bu 
bilgiyi eskiden sahip olduğunuz bilgi 
şemasına eklemek veya yeni bir bil-
gi şeması oluşturmak bilgiyi grupla-

maktır. Bir bilgi ne kadar çok başka 
bilgiyle ilişkilendirilirse, bilgiye ulaşma 
yolu da o kadar çok olur. Ulaşma yolu 
ne kadar çok olursa, o bilgi o kadar 
kolay hatırlanır. 

Bilginin kısa süreli bellekten uzun sü-
reli belleğe gönderilmesinde tekrar 
çok önemlidir. Örneğin; bir telefon 
numarasını ezberleyinceye kadar tek-
rar etme; Arapça bir sözcüğü doğru 
telâffuz edinceye kadar tekrar etme, 
bir konunun belli aralıklarla tekrar 
edilmesi. Özetle bilgileri hatırlayabil-
memiz bilgilerin ne kadar iyi depolan-

dığı ve ne kadar sık tekrar edildiğiyle 
doğru orantılıdır. 

Gruplama ve tekrarla uzun süreli bel-
leğe kaydedilen bilgiler gerektiğinde 
kullanılmak üzere geri çağrılır. Buna 
hatırlama denir. Uzun süreli bellekte 
bilgiler kaybolmaz, ancak bilgi, uygun 
biçimde kodlanmamış ve uygun yere 
yerleştirilmemişse, geri getirmede 
zorluklarla karşılaşılır. Hatırlamamız 
için bellekte depolanmış bilgiye ulaş-
mamızı sağlayacak ipuçları gerek-
mektedir.

NASIL ÖĞRENİYORUZ?



lemeli, hedeflerine ulaşmak için 
çaba göstermelidir.

• Kişi, verimli uğraşlar edinmeye 
is¬tekli olmalı; boş zamanlarını 
spor, müzik, folklor gibi uğraşlarla 
değerlendirmelidir. 

• Kişi, okul hayatı boyunca karşılaş-
tı¬ğı sorunlarla ilgili çözüm yollarını 
araş¬tırmalı,  sorunların  çözü-
münde aile birey¬lerinden, öğret-
menlerinden ve sağlık personelin-
den yardım istemelidir.

• Kişi, aile bireyleri ile iyi ilişkiler ve 
iletişim içinde olmalı, onlarla çatış-
maya girmeden konuşarak sorun-
larını çözmelidir.

• Kişi, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek 
için ruhen dinlenmenin önemini 
kavramalı; gerginlik ve stres ya-
ratan olaylardan kaçınarak ruhen 
dinlenebileceği ortamları (tatil vb.) 
ve uğraşları (hobi vb.) seçmelidir.

• Kişi, günlük hayatta belli sebep-
lere bağlı kaygıların ve sıkıntıların 
olabileceğini, bu tür sorunların her 
zaman ruhsal bozukluk anlamına 
gelmediğini bilmeli; ancak uzun 
süren ve üstesinden gelemeyece-
ği ruhsal sıkıntıları için bir psikolo-
ğa başvurmalıdır.

Yukarıda belirtilen ve her bireyin uy-
ması gereken kurallar, ruh sağlığını 
korumak için kişinin kendi kendine 
verebileceği birincil koruyucu ruh 
sağlığı hizmetleridir. Eğer kişi ruhen 
kendisini iyi hissetmiyorsa o zaman 
bir psikoloğa ya da psikiyatriste baş-
vurmalı (Resim 3.30), erken tanı ve 
tedavi için ondan yardım isteyerek 
ikincil koruyucu ruh sağlığı hizmetini 
almalıdır. Böylece, kişi ayakta tedavi 
görerek ruhsal sorununu atlatmalı ve 
sağlığına tekrar kavuşmalıdır.

Eğer kişi ikincil koruma ile sağlığına 
kavuşamıyorsa o zaman üçüncül 
koruyucu ruh sağlığı hizmetleri veren 
hastanelere başvurulmalıdır. Ayrıca 
toplum düzeyinde ruh sağlığını koru-
yucu çalışmalar sürdürülmeli, bunun 
için eğitim ve tarama etkinliklerine 
önem verilmelidir. Kişi, kendini ruhen kötü hissettiğinde psikologa başvurmalıdır.

Planlı çalışma ve iş birliği ruh sağlığını olumlu yönde etkiler.

Olumlu ve uyumlu ilişkiler ruh sağlığını geliştirir.

• Kişi, öncelikle kendini özelliklerini 
tanımalı, olumlu ve olumsuz yön-
leriyle kendi duygularını kontrol 
edebilmeli, olumlu davranışlarını 
geliştirmeli, olumsuz davranışlarını 
ise azaltmalıdır.

• Kişi, kendi özelliklerini koruyarak 
çevresiyle dengeli, uyumlu, tutarlı 
ve güvenilir ilişkiler içinde olmalıdır. 

• Kişi, diğer insanların duygu, dü-
şünce ve isteklerine de önem ver-
meli, farklı görüşlere karşısında 
anlayış ve hoşgörü içinde olmalı-
dır. 

• Kişi, yeni durumlara gerçekçi değer-
lendirmeler yaparak yaklaşmalı ve 
esneklik içinde uyum sağlamalıdır. 

• Kişi, işinde başarılı olmalı, başarı-
larından mutluluk duymalı; ancak 
başarısızlıklarından da mutsuz ol-
mamalıdır.

• Kişi, hayatta zor durumlar ve ba-
şarısızlıklarla karşılaştığında ka-
ramsarlık içine düşmemeli, hayatın 
içinde başarısızlıkların da olabile-
ceğini kabullenmelidir. 

• Kişi, evinde, okulunda, iş yerinde 
planlı ve verimli şekilde çalışmalı, 
yaşadığı toplumun ve kendisinin 
gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

• Kişi, toplumda bir yeri ve görevi 
olduğu bilinciyle yeteneklerini keş-
fetmeli, bu doğrultuda geleceğe 
yönelik hedef ve tasarılar belir-

E y l ü l  -  E k i m  2 0 1 6

5 8  |  w w w. e g i t i m d e r e h b e r l i k . n e t

Çoğu insan, ruh sağlığı denildiğinde ağır ruhsal hastalıkları düşünür. Oysa ruh sağ-
lığına insanın duyguları, idealleri, yetenekleri, amaçları ve istekleri olarak yaklaşıl-
malıdır. Bu yaklaşımla ruh sağlığı korunmalı ve aşağıdaki uygulamalar yaşamın bir 
parçası hâline getirilmelidir:

E ğ i t i m d e  R e h b e r l i k  |  5 9

E y l ü l  -  E k i m  2 016

Ruh Sağlığının 
Korunması

Dr. Mehmet Özden
Sağlık Bakanlığı E. Genel Müdür / Yazar


