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Editörden
lavatsky “hakikatten üstün bir şey yoktur” diye başlar yazılarına. Hakikat;
gerçeğin kendisidir, gerçekler üzerine yazılan yazılar ya da yapılan yorumlar
değildir. Hızlı ve hareketli geçen dünya olaylarının numenlerini anlamadan
fenomenlerini kontrol edemeyiz. Bu numenden fenomenleri ya da fenomenlerden
numenlere hakimiyet kurmadan hakikatin kendisine ulaşmak zordur. Bunun için
bize bilgi, düşünme ve beynin sınırlarını zorlamak gibi bir görev düşüyor. Sokrates
“ey insan kendini tanı!” der. Kendini tanımak kendini bilmektir. Çünkü bilen insan
kötülük yapmaz. Bu gün içinde yaşadığımız karmaşık ilişkilerin, çözümsüz eğitim
problemlerinin kaynağı kendini ve kendi dışımızdaki karmaşık olaylar üzerine arınmış zihinle düşünemeyişimizdendir. Bilginin, bilimin aydınlattığı gerçekler özgür
dünyanın, kapı eşiğini aralar bize. Bilgi, bilim dünyayı olduğu gibi sevmemizi sağlar.
Bilgisiz, bilimsiz dünya tatmin edici olmadığı gibi aynı zamanda arzularımızın, hedonlarımızın duygularımızı kuşattığı bir hayata sevkeder. O zaman hayatı, dünyayı
olduğu gibi değil de arzu ettğimiz şekilde yaşamak gibi sancılı bir adrese yöneltir
ki bu durum mutsuzluğumuz anlamına gelir. Hal böyle olunca da olay ve olgular
üzerinde etkili olamayız.
Aklını kullanan insanın kendisine bağlı olan ve olmayan şeyler arasındaki ilişkiyi
anlaması gerekir. Dolayısıyla bilim, bilgi üretmenin en iyi yolu boş hayallarin çılgınlığı içinde kaybolmadan elimizdeki gerçeklerin farkında olarak yapabileceklerimizin
en iyisini nasıl yaparım diye düşünmek, kendini sürekli yenilemek, beyni bilimle,
bilgi ile meşgul ederek numenden fenomene ya da fenomenden numene yolculuk
yapmaktır.
Sekizinci sayı ile mütevazi yolculuğuna devam eden “Eğitimde Rehberlik Dergisi” nin amacı da bilgi, bilim ile hakikatler dünyasına bir yolculuk yapmaktır. Bundan
sonra iki ayda bir yayınlanacak olan dergimizin pedagoji, psikoloji, psikiyatri, felsefe, bilim konularında gerek kuramsal gerekse saha araştırmalarına yer vererek
okuyucusuna, takipçilerine gerçeğin lezzetini kelimeleri kullanarak sunacak, bir
eğitim gönüllüsü gibi çalışarak ailelere, öğretmenlere, öğrencilere bilgi paylaşmaya
devam edecektir. Gelecek sayıda güzel kelimelerle buluşmak dileğiyle…
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Aileler İçin
Neden Rehberlik?
İnsan biyolojik,
psikolojik ve sosyal
bir varlıktır. Her insan
sağlıklı bir gelişim
süreci yaşayabilmesi için
başkalarının yardımına
desteğine ihtiyaç duyar.
Bu ihtiyacın çeşitliliği
ve düzeyi de kişiden
kişiye ve duruma göre
değişiklik gösterebilir.
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ehberlik hizmetinin işlevi de
bireyin sosyal ve psikolojik
gelişim alanlarında kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
Kendini gerçekleştirme en basit ve yalın
ifade ile kişinin gizil güçlerinin farkına
vararak, gerçek kişiliğinin ve kimliğinin
ortaya çıkmasıdır. Bu bir süreçtir ve uzun
bir yolculuktur. Kendini gerçekleştirme
bireyin yaşamında ihtiyaçlar piramidinin
en üst aşamasıdır, piramidin son taşıdır.
Rehberlik hizmetleri sadece engelli
ya da normalin dışında davranış sergileyenlere değil tüm bireylere verilen bir
hizmettir. Rehberlik hizmetlerinde hem
önleyici, koruyucu çalışmalar hem de iyileştirici çalışmalar bulunmaktadır.
Ailelerin rehberlik hizmetlerindeki en
önemli, en etkili noktanın gönüllük esası
olduğunu bilmeleri son derece önemlidir.
Hiçbir birey gönüllülük esası içerisinde
değilse aldığı rehberlik hizmetlerinden

faydalanamaz. Ailelerin, öğretmenlerin
yönlendirmesi bazen de bu konuda baskı içerisine girmesi sonucunda rehberlik
servisine gelen öğrenci gönüllü ve istekli
olmadığı sürece sunulan hizmetten yarar
göremez. Danışma esnasında son derece direnç gösterir ve yaşadığı güçlüğü
paylaşmaz. Yapılması gereken şey bu
süreçte öğrenciye, bireye bu hizmetten
gönüllü olarak faydalanmasının önemi
ve gerekliliği konusunda destek sağlamak, bilgilendirme yapmaktır.
Rehberlik hizmetleri hayatın bir
bölümünde alınması gereken bir hizmet değil aksine yaşam boyu devam
eden bir hizmettir. Aileler rehberlik
hizmetinden sadece belirli ve kritik dönemlerde değil öğrencilik yaşamının
her döneminde ve sonraki yetişkinlik
sürecinde faydalanabilecek bir hizmet
olarak değerlendirmelidirler. Genellikle yapılan en büyük hata rehberlik
hizmetlerinin sadece krize müdahale

olarak görülmesidir. Özellikle liselere
ve üniversitelere giriş sınavı öncesinde
rehberlik hizmetlerinden yararlanma
oranı en üst düzeye çıkmaktadır. Bu
süreç önemli ve hassas bir dönemdir ve
bu süreçte rehberlik biriminden destek
alınması akademik başarı ve duygusal
gelişim açısından son derece önemlidir.
Ancak bence daha da önemlisi kriz döneminden önce rehberlik hizmetlerinin
farkına varılması ve ailelerin bu hizmetten yararlanmak amacı ile rehberlik
uzmanları ile kendilerinin ve çocuklarının görüşmesine imkân sağlamasıdır.
Burada özellikle vurgulamak istediğim düşünce yangın çıkmadan yangın
çıkmasına neden olabilecek ortam ve
şartların farkına varılması ve bu durumların iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin
alınmasıdır. Yani önleyici rehberlik hizmetinden faydalanılması. Yangın çıktıktan
sonraki süreçte de rehberlik hizmetleri
çok önemli ve gerekli bir ihtiyaçtır ancak
bu süreç biraz daha sıkıntılı ve zorlayıcı
olabilmektedir.
Anne ve babaların çocukları ile ilgili
beklentileri olmaları son derece doğaldır.
Bu beklentiler; yüksek akademik başarı,
iyi bir meslek, dolgun bir maaş, güzel bir
gelecek… Ancak bu beklentilerin baskı
ve zorlamaya dönüşmesi bireye yarardan
çok zarar getirecektir. Tam da bu süreçte
rehberlik hizmetleri devreye girer ve ailelere her bireyin yetenek, ilgi, değer, tutum,
gelişim özellikleri, psikolojik, kültürel,
sosyal ve ekonomik yönleri bakımından
birbirinden farklılık gösterebileceğini ailelerin dikkatine sunar. Karşılaştırma ve
kıyaslamanın bireyin gelişimi üzerindeki
olumsuz etkilerinin ailelere aktarılması
da önemli bir rehberlik hizmetidir.
Rehberlik hizmetleri uzmanlık gerektiren profesyonel bir yardım sürecidir.
Özellikle son yıllarda yaşanan önemli
sorunlardan birisi de rehberlik hizmeti
sunduğunu söyleyen bazı kişi ve kurumların bu konuda yeterli bilgi, birikim,
eğitim, meslek etiği ve mesleki formasyondan uzak olmasıdır. Sadece para
kazanmak amacı ile rehberlik hizmeti
adı altında sunulan birçok hizmetin yarar sağlamadığı gibi bazen ciddi zararlar
verdiği de sıklıkla yaşanan bir gerçektir.
Oysaki rehberlik hizmetleri belli bir plan
ve program dâhilinde yürütülmelidir.
Rehberlik hizmetleri uzmanların liderliğinde yönetici, öğretmen, diğer okul
personeli, aile ve öğrenci işbirliği içerisinde sürdürülmelidir.

Rehberliğin
merkezinde birey vardır.
Eğitimin merkezinde
de birey olduğuna göre
‘Rehberlik Eğitimin
Merkezidir.’

Gerek özel yaşamda gerekse mesleki yaşamda başarılı ve mutlu olmak
sadece akademik başarıyla mümkün olmamaktadır. Özgüven, uyum sağlama,
çatışma yönetimi, iletişim, takım çalışması, zaman ve stres yönetimi gibi duygusal
zekâyı oluşturan kavramların eksikliği
ya da yetersizliği bireyin başarı ve mutluluğu üzerinde önemli bir etkendir. Bu
eksikliklerin giderilmesi ya da seviyesinin
yükseltilmesi noktasında rehberlik hizmetleri ilk akla gelecek destek hizmetidir.
Ailelerin rehberlik hizmetlerini sadece
akademik başarı noktasında değil özellikle ve öncelikle duygusal zekâ yönünün
sağlıklı gelişimi noktasında değerlendirmelerinde fayda vardır.
Rehberliğin merkezinde birey vardır.
Eğitimin merkezinde de birey olduğuna
göre ‘Rehberlik Eğitimin Merkezidir.’
diyebiliriz. Rehberlik eğitimin içindedir.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili
ve verimli olması için destek hizmetleri
sunar. Rehberlik; eğitim ve öğretimin
lojistik üssüdür. İlgi ve ihtiyaca uygun,
uzman kişiler tarafından gönüllülük ve
gizlilik ilkesi başta olmak üzere diğer
rehberlik ilkleri de göz önünde bulundurularak sunulan etkin bir rehberlik
hizmeti, bireyin kendini gerçekleştirme
yolundaki ilerleyiş hızını büyük ölçüde
artıracaktır.
Aileler ve öğrenciler rehberlik
hizmetlerinden nasıl
yararlanabilir?
Aileler ve öğrenciler okullardaki
rehberlik servislerine doğrudan başvurabilir, randevu alabilir. Okullarda
görev yapan yönetici ve öğretmenler tarafından yönlendirilebilir. Ya da rehberlik
öğretmenlerinin uyguladıkları test ve
anketlerin değerlendirilmesi sonucunda
rehberlik uzmanları tarafından görüşmeye davet edilebilir.

Rehberlik Hizmetleri
Konusunda Doğru Bilinen
Yanlışlar;
Rehberlik hizmeti alan bireylerin

ruh sağlığı yerinde değildir. Hâlbuki rehberlik hizmetleri herkese
açık ve herkesin her dönemde
yararlanabileceği bir hizmettir.

 Rehberlik hizmetlerine başvuran
öğrencinin durumu sisteme
kayıt edilir, dosyaya işlenir. Hâlbuki rehberlik hizmetlerinin en
önemli ilkesi gizlilik ilkesidir. Yapılan görüşmelerin içeriği kesinlikle
gizli kalır. Kişi ve kurumlarla kesinlikle paylaşılamaz.
 Rehberlik hizmetleri yol gösterir, akıl verir. Hâlbuki rehberlik
hizmetleri akıl verme ve yol gösterme hizmeti değil yaşanan
sorunun çözüm yollarının kişinin
kendisi tarafından fark edilmesine ve kendisinin çözmesine
destek olur. Rehberlik birey yerine
karar vermez. Bireyin sağlıklı karar
vermesi, doğru seçimler yapması
konusunda bireye yardımcı olur.
 Rehberlik hizmeti alan birey ilk
görüşmede sorunu çözer, rehberlik sihirli bir değnektir. Hâlbuki
rehberlik hizmetlerindeki etkili ve
verimli sonuç alınması kişiden
kişiye ve yaşanan duruma göre
farklılık göstermektedir. Rehberlik
sihirli bir değnek ya da dokunuş
değildir, belirli bir zaman ve süreci kapsar.
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Op. Dr. Mahmut ECEL
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Medical Park Tarsus Hastanesi

Görme işlemi çevremiz
ile beynimizin görsel
bir etkileşimidir ve
gözlerimiz dünyaya
açılan penceremizdir.
Göz çevremizden ışık
ile gelen görsel uyarıları
beyine iletir ve beyin bu
uyarıları değerlendirerek
görmemizi sağlar. Aslında
göz değil
beyin görmemizi
sağlamaktadır.
Mart - Nisan | 6

ÇOCUKLARDA

GÖRME
asıl görürüz? Aslında ışıklı ortamda olsun, karanlık ortamda
olsun mutlaka az ya da çok ışık
bulunmaktadır. Işık çevremizdeki objelere düştüğünde etrafa yansıma yapar.
Yansıyan bu ışınlar ışık demeti şeklinde
objeden göze gelen ışınlar olarak algılanır. Göz, dağınık gelen bu ışığı en net
görebilmemiz için fotoğraf makinesindeki diyafram gibi göz bebeğiyle süzer ve
göz merceğinde belirli bir kırılma yaparak
retina dediğimiz ağ tabakaya görüntünün
düşmesini sağlar. Ağ tabaka tıpkı fotoğraf filmi gibidir. Görüntüyü oluşturur
ve bunu görme sinirimiz aracılığıyla beyine iletir. Görme siniri 1.200.000 ( bir
milyon iki yüz bin) akson denilen kablo
demetlerinden oluşur. Bu kabloların her
biri retina dediğimiz ağ tabakaya hassas
olarak bağlıdır ve ağ tabakaya düşen her
ışık o tabakaya denk gelen sinir demeti
tarafından algılanarak beyine bilgiyi ulaştırır. Sonuçta beyin bunu bilgisayardaki
işlemci gibi değerlendirir ve objeyi tanımamızı, görmemizi sağlar. Göz ile beyin
arasında görmeyi sağlayan bu yolda gelişebilecek hastalık ya da diğer sebepler
ile oluşabilecek engelleme kişinin görmemesine ya da görme kalitesinde azalmaya
neden olacaktır.
Görme aslında anne karnında iken
başlamaktadır. Bebek anne karnında 25.
haftanın sonunda uyarılara tepki oluşturabilir durumdadır. 26. haftada anne
karnında göz kapaklarımız tamamen
kapalıdır. Dışarıdaki ışığın anne karnına ancak %1’i ulaşabilir. Işık miktarı
az olduğu içim görme de az olacaktır.
Ancak bebek bu dönemde kırmızı renk
ve tonlarına daha duyarlıdır. Doğduktan
sonra da kırmızı renkli objelere daha
kolay tepki vermesinin sebebi de budur.
Gözün ağ tabakası 38 ve 42. haftalara
kadar gelişimine devam eder. Doğduktan
sonra gelen ışığın miktarı arttığından ağ
tabakada makula yani santral (merkezi
görme) alanda bulunan özel hücreler
diğer ağ tabaka hücrelerinden yapı ve
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organizasyon olarak ayrılır ve 6 ay ile 2
yaşına kadar gelişimine devam eder. Erken doğum olan bebeklerde ağ tabakada
gelişim tamamlanamadığı için prematüre
retinopatisi dediğimiz bozukluk gelişebilir ve görmeyi engelleyebilir. Prematüre
retinopatisi 32. haftadan önce ve 2.500
gram dan az doğan bebeklerde, transfüzyon dediğimiz kan verme işlemi
uygulanan bebeklerde ve bol oksijen alanlarda daha sık gelişmektedir.

Göz Temasının Önemi
Doğduktan sonra çok az gören
bebek yapı gereği, ancak 20-30 cm uzaklıktaki gri ve tonlarını ayırt edecek
düzeyde görür. Ancak annesi ile emzirme
sırasında göz teması kurabilmektedir. İlk
dönemlerde göz teması kuramayan bebeklerde bu bebek görmüyor mu acaba
diye düşünmeyin. Zamanla görsel teması kurabilir. Ancak iki-üç ay geçmesine
rağmen hala göz teması kurmayan ya da
çabuk bırakan ve anne tarafından gözde
içe ya da dışa kayma şeklinde durumların
fark edilmesi durumunda erkenden göz
doktoruna muayene için başvurulmalıdır.
Göz doktoruna en sık ebeveynler çocuğumun gözü kayıyor diye başvururlar.
Dikkatli bir sorguda kendilerinin değil
de başkaları tarafından fark edildiğini
belirtirler ve bir kuşkuyla göz hekimine başvururlar. İçimizde en ufak kuşku
varsa göz hekimine muayene için gelmek
en doğru davranıştır. Bebeklerde ilk 6
ay içinde beyin ve göz gelişimi, organizasyonu aşamasında geçici kaymalar
olabilmektedir. Sıklıkla 6. ayda geçici
kayma düzelmektedir. Bazen de yalancı
kayma dediğimiz durum olabilmektedir.
Burada sıklıkla bebekte burun kökü gelişimi olmadığı durumda burun kökü
gözün iç tarafındaki deriyi ve kapağı anatomik yapısına tam getirmediğinden
gözün beyazı dediğimiz sklera tabakasının tam görülmemesine sebebiyet verir.
Bu durumda gözler içe bakışta gibi görülür ve kayma izlenimi verir. Burun

kökü geliştiğinde durum tersine döner
ve gözün beyazı görülür hale gelir ve
kayma görünümü ortadan kalkar. Ancak bazen burun kökünden farklı olarak
gözün kappa açısı dahil bir takım içsel
bozukluklarında, ağ tabakanın bir takım
hastalıklarında ve beyin kaynaklı durumlarda da kayma olabildiği gibi yalancı
kayma gurubunda değerlendirilebilirler.
Bunlar organik sebepler olduğu için göz
doktoru bunlar arasındaki ayrımı tam
olarak yapıp, takip ile tedavi arasındaki
kararı verebilir.

Bebeklerde ilk 6 ay
içinde beyin ve göz
gelişimi, organizasyonu
aşamasında
geçici kaymalar
olabilmektedir. Sıklıkla
6. ayda geçici kayma
düzelmektedir. Bazen
de yalancı kayma
dediğimiz durum
olabilmektedir.
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...özellikle tek
taraflı fazla kırma
kusuruna bağlı o tarafa
yönelik gözlük verilen
çocuklarda sağlam göz
gözlüksüz net gördüğü
için gözlüğün sıklıkla
takılmamasına neden
olur. Bu durumda beyin
sağlam gözden kendisine
gelen görüntüyü seçeceği
bulanık taraftan gelen
görüntüyü baskılayacaktır.
Göz Tembelliği
Ambliyopi tanım olarak organik
bir sebep olmaksızın iki göz arasında iki ya da daha fazla sıra görmede
farklılığın gözlendiği durumdur. Birçok
sebebi vardır. Kırma kusurlarının
düzeltilmemesi, şaşılık, katarakt gibi
durumlar bunlardan en belirgin
olanlardır. Kırma kusurları çocuklarda
miyopi ( uzağı görmeme) hipermetropi ( daha çok yakını görmeme)
yada astigmat şeklinde görülür. Tüm bu
durumlar bulanık görme sebebidir ve
beyinin objeyi düzgün algılayamama dolasıyla net görememesine sebep olur. Göz
doktorunun damlalı muayene sonrası
belirli yaş grubunda olması gerek düzeyden fazla kırma kusuru olanlara basit bir
gözlük verilerek bu durum düzeltilir ve
çocukta net görme ve ambliyopi ( tembellik) önüne geçilmiş olur. Kayması olan
çocuklarda kırma kusurunun giderilmesi,
tembel olan tarafı fazla çalıştırma şeklinde sağlam tarafın kapatılmasıyla yapılan
kapama tedavisi tamamen tembelliği
önlemeye yönelik çabalardır. Burada özellikle tek taraflı fazla kırma kusuruna
bağlı o tarafa yönelik gözlük verilen
çocuklarda sağlam göz gözlüksüz net
gördüğü için gözlüğün sıklıkla takılmamasına neden olur. Bu durumda beyin
sağlam gözden kendisine gelen görüntüyü seçeceği bulanık taraftan gelen
görüntüyü baskılayacaktır. Bu durumda
az gören tarafta kayma belirebilir ve zamanla derin tembellik gelişebilir. Burada
ebeveynlerin kapama tedavsinde çocuğa
rağmen ısrarcı olması ve gözlüğün takılmasındaki ısrar çocuğun ileri dönemde
görme azlığına bağlı mesleki tercihlerde
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kısıtlanma dahil hayatını etkileyecek durumların da önlenmesi açısından önem
arz etmektedir. Kataraktı olan çocuklar
da duruma göre uygun zamanda ameliyat
ve tembellik rehabilitasyonu ile başarılı
bir görüş sağlanabilmektedir.

TV ve Tabletlerden Uzak Tutun
Çocuğumuza doğumdan itibaren
görme muayenesi yapılabilir. Erken dönemde anne ile bebek arasındaki görsel
iletişimin varlığı bebekte görme lehine
bir bulgudur. Aynı zamanda bebeğimizin
kaba objeleri ve yüzleri de takibi, görmenin olduğu lehine değerlendirilebilir. İleri
yaşlarda oyun ve okul döneminde gelişen
kaymaların teşhisinde anneler ile birlikte

Aileler özellikle çocuğun
yakından televizyon izlemesini
takiben, uzağa bakarken gözünü
kısma gibi şikayetlerle göz
hekimine başvururlar. Benzer
şekilde öğretmenler okul
döneminde görme taramalarında
sorunu olan çocukları göz
hekimine yönlendirerek toplum
sağlığı üzerine önemli bir görev
yaparlar.

öğretmenlerin önemi büyüktür. Aileler
özellikle çocuğun yakından televizyon
izlemesini takiben, uzağa bakarken gözünü kısma gibi şikayetlerle göz hekimine
başvururlar. Benzer şekilde öğretmenler
okul döneminde görme taramalarında
sorunu olan çocukları göz hekimine yönlendirerek toplum sağlığı üzerine önemli
bir görev yaparlar. Bu yaşlarda telefon,
tablet, televizyon gibi yakından uzun süre bakılmasına neden olan aktivitelerden
çocuğumuz uzaklaştırılmalı, bilinçsiz ve
uzun süre tablet ve telefon kullanımının
önüne geçilmelidir. Ebeveynler çocukta
tablet kullanımı ile sakinleştiği yönünde
telkinleri olsa da aslında çocuğun görmesi üzerine ciddi zararlar verebileceğini
unutmamalıdırlar.
Sonuç olarak görme her yaşta doğmadan önce bile var olan bir işlevdir.
Doğduktan sonra dünyamızın görmemiz
sayesinde şekillendiğini düşünürsek göz
muayenesinin önemi daha da artmaktadır.
Ebeveynler çocuğunu her an göz muayenesi için göz hekimine getirebilir. Kırma
kusurları ve şaşılık dahil bir çok durum
erken teşhis ile tedavi edilebilmektedir.
Burada önemli olan hekim- anne-baba
ve çocuk arasındaki uyumun tam olarak
sağlanması ve bu birlikteliğin devamıdır.

0312 442 31 73 www.ulgertur.com

Ailede
Nida ÖZŞAHİN TERKURAN
Uzman Psikolog / Psikoterapist
Deha Gelişim Enstitüsü

Sağlıklı ve mutlu
bir ailenin özelliklerine
baktığımızda, aile içindeki
sevginin ve açık iletişimin
vazgeçilmez olduğunu
görürüz. Neden mutlu
bir aile? Çünkü mutlu
ailelerde yetişen bireylerin
kendilerine güvenlerinin
daha yüksek, sorumluluk
bilinçlerinin ve problem
çözme becerilerinin
daha gelişmiş olduğunu
gözlemliyoruz.
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Etkili
İletişim
İ

letişim genel olarak insanlar arasındaki duygu ve düşünce alışverişi
olarak tanımlanabilir. Aile içi açık iletişim ile ifade edilmek istenen şey de,
aile üyelerinin her türlü duygu ve
düşünceyi birbirleriyle özgürce paylaşabilmesidir. Örneğin, hissettiğiniz, öfke,
sevgi, mutluluk ya da kırgınlıkları, özgürce paylaşabilmenizdir.

Anne babalar sıklıkla çocuk ya da ergenlerin yaşamlarını (okul, arkadaş vb)
kendileriyle paylaşmadığından yakınırlar.
Yetişkinler farkında olmadan çocukları-

nın, iletişim kurmalarına yol açan, ya da
iletişim kurmalarını engelleyen bazı davranışlarda bulunurlar. Örneğin, çocuk
ya da gençlerle iletişim kurarken, karşınızdaki kişiyi tam olarak dinlememek,
“tamam, anladım” diyerek sözünü kesmek ya da sürekli öğüt vermeye çalışmak
iletişim engeli olabilir. Bunların yanı sıra
karşıdaki kişinin problemini küçümsemek, onun yerine problemi çözmeye
çalışmak, ya da çözüm yollarından dolayı
sürekli eleştirmek, yetişkinlerin iyi niyetle
yaptıkları, ancak iletişimi engelleyen bazı
hatalar arasında sayılabilir.

Bazı iletişim engelleri ve doğurabileceği sonuçlar:
Emretme, Yönetme, Tehdit Etme
Karşıdaki kişiye, benim söylediğim
doğrudur, “yapman gerekir, yapmalısın”
mesajı verir.
Bu durum, karşıdaki kişide korku ya
da direnç yaratabilir, söylenenlerin tersini yapmasına ya da isyankar davranışlara
neden olabilir.
Ahlak Dersi ya da Öğüt Verme
• “Böyle yapman gerekir”, “Ben
Olsam…” Bence…” ile başlayan
cümleler, karşıdaki kişiye problemi
çözmekten aciz olduğu mesajını verir.
• Sonuçta, karşıdaki kişinin yetişkine
bağımlı olmasına ya da tam tersi isyan etmesine neden olabilir.
Tahlil Etme, Teşhis Koyma, Mantık
Yoluyla İnandırma
• Karşıdaki kişinin durumu açıklamasına fırsat vermeden, kendi inandığı
şekilde davranmaya ve karşıdaki kişiyi ikna etmeye çalışma durumudur.
“Senin derdin ne ben biliyorum…,
Gerçek şu ki…, Evet ama…” gibi
• Bu durum karşıdaki kişinin anlaşılmadığını hissetmesine, savunmaya
geçmesine ya da karşı koymasına neden olabilir.

Yargılama, Eleştirme, Suçlama
• Karşıdaki kişiyi yaptığı davranıştan
dolayı sürekli eleştirme durumudur.
Bu eleştiriler kişinin kendini kapatmasına ve karşı tarafı suçlamasına
neden olabilir.
Güven Verme, Teselli Etme, İşi
Alaya Vurma
• “Aldırma…” “Boşver…” “Zamanla
Geçer…”
• Güçlüklerle baş etmeye çalışmak yerine, bu durumu bir an önce kapatmaya
ya da geçiştirmeye çalışmak mesajı
verir. Kişinin kendini anlaşılmamış
hissetmesine neden olabilir, kızgınlık
duyguları uyandırabilir.

Etkili İletişim Kurmanın Temel
Koşulları
Anne babalar olarak çocuğumuzun
yaş dönemine uygun gelişim özelliklerini
ve o yaş döneminin ihtiyaçlarını bilmek
her şeyden önce gelir. Örneğin 7 yaşındaki bir çocuğun ihtiyacı ve anne babaya
karşı tutumuyla, 15 yaşındaki bir gencin

ihtiyacı ve anne babaya karşı tutumu
birbirinden farklıdır. Ancak iletişim söz
konusu olduğunda ihtiyaçları ve anne
babalardan beklentileri benzerdir.
İletişim denilince pek çok kişinin aklına konuşmak gelir. Oysa konuşmaktan
daha önemli olan ve belki de öğrenilmesi en zor şey dinlemektir. Çocuk ve
ergenlerin yetişkinlerle rahat iletişim
kurabilmesi, onlara ne kadar saygı duyduğumuza, onların penceresinden ne
oranda bakabildiğimize ve tabiî ki onları
ne kadar iyi dinlendiğimize bağlıdır.

Konuşurken
yargılayıcı ve
suçlayıcı olmak
yerine, olumlu
diyalog kurmaya
çalışabilirsiniz.

Aktif dinleme iletişimin en önemli
parçasıdır. Aktif bir dinleyici olmak için
neler yapabilirsiniz:
Yetişkin olarak “seni dinlemeye hazırım” mesajı vermeniz ilk ve en önemli
koşuldur.
Aktif dinlemeye, karşınızdaki kişiye
yeterince zaman ayırarak başlayabilirsiniz.
Ortamda dikkati dağıtacak başka şeyler olduğunda aktif dinlemenin gerçekleşmesi
zorlaşır. Bunun için uygun zamanı seçmeniz önemlidir. Örneğin akşam yemeği
ya da uykudan önceki dakikalar uygun
olabilir.
Yetişkin olarak konuşma sırasında
kendi düşüncelerinizi bir kenara bırakıp,
karşınızdaki kişiden gerekli mesajları almaya özen gösterebilirsiniz. Bunun için
tüm dikkatinizi o kişiye vererek, kendinizi onun yerine koyarak ne hissettiğini
anlamaya çalışabilirsiniz.
İletişim kurarken göz teması kurmak
önemlidir. Söylediklerine ilgi gösterdiğinizi belirtmek için arada bir “baş
sallayarak onaylamak” ya da “evet..
anlıyorum.. ” gibi karşılıklar vermek, konuşmayı destekleyecektir.
Anlatılanlar sizin beklentilerinize ya
da düşüncelerinize uymasa bile, konuşmayı kesmeden, sabırla ve eleştirmeden

dinlemeye gayret gösterebilirsiniz.
Karşılaştığı problemleri çözmesi için
karşınızdaki kişiye fırsatlar tanıyabilir, bu
yönde onu yüreklendirebilirsiniz. İyi bir
dinleyici problemlerin çözümünde çok
etkili ve yardımcıdır.

Mesajlarımız ve Biz
Konuşurken verdiğiniz mesajlar;
“Sen” mesajı mı? “Ben” mesajı mı?
İletişim kurarken doğru ve aktif dinlemeden sonra bilinmesi gereken diğer
önemli şey konuşma yöntemidir. Konuşurken yargılayıcı ve suçlayıcı olmak
yerine, olumlu diyalog kurmaya çalışabilirsiniz. Peki, ama nasıl?
Yaşadığınız herhangi bir olumsuz
durumda ya da karşınızdaki kişinin
olumsuz olduğunu düşündüğünüz herhangi bir davranışında ona “sen” diliyle
mesaj vermek, tepki göstermesine yol
açacaktır. “Ben” diliyle mesaj vermek ise
sizi anlamasına yardım edecektir. Aslında sizin söylediğiniz ya da istediğiniz şey
değişmeyecek sadece ifade etme şekliniz
değişecektir.
Örneğin; evde sizin onaylamadığınız
bir davranışı yaptıktan sonra çocuğunuza; ”Bir daha bunu sakın yapma”,
“Beni çok kızdırıyorsun”, ya da “Neden
dikkat etmiyorsun” diyebilirsiniz. Bu ve
buna benzer ifadeler çocuğa yöneliktir
ve çocukta sizi anlamak yerine kendini
savunmaya yönelik bir istek doğurur.
Dolayısıyla etkili iletişim ortadan kalkar.
Oysa bunun yerine “Davranış-Duygu
ve Sonuç” içeren “Ben” mesajını kullanmak iletişiminizi etkili hale getirecektir.
Ben mesajı içeren bir cümleyle hem çocuğunuzun davranışını, hem duygunuzu,
hem de ortaya çıkan sonucu tarif edebilirsiniz. Örneğin;
“Çok gürültü olduğu zaman televizyonu duyamıyorum ve bu durum beni
rahatsız ediyor.”
“Evi toplamama yardım etmediğin
zaman kendimi yorgun hissediyorum,
çünkü tüm işi ben yapmak zorunda kalıyorum” gibi.
Anne babasının kendisini dinlediğini
gören çocuk önce, kendisine değer ve
önem verildiğini, kabul edildiğini, buna bağlı olarak da sevildiğini düşünür.
Değerli olduğuna inanan bireylerin özgüveni yüksektir ve mutlu bireyler olarak
yaşamlarında daha çok problem çözme
becerisine sahip olurlar.
Öz değeri yüksek bireyler yetiştirmeniz dileğiyle…
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İnsan doğduğu
andan itibaren
çevresindeki birçok
insanın geliştirme ve
iyileştirme girişimleriyle
karşı karşıya
kalmaktadır. Çocuk
daha ilk konuşmaya
başladığında, anne-baba
kelimeleri telaffuz etme
şeklini düzeltmektedir.
Nasıl doğru yürüyeceği,
kendi başına nasıl
giyineceği, çatalı nasıl
düzgün tutacağı çocuğa
yakın çevresindeki
kişiler tarafından
öğretilmektedir.
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ocuk büyüdükçe davranışları
sürekli olarak geliştirilmeye,
eleştirilmeye, düzeltilmeye ve
ödüllendirilmeye devam edilir. Böylece
çocuk okulda, evde başkalarının onayını
almak için belli standartlara ulaşmanın
gerektiğini hızla öğrenmeye başlar. Belirlenen standartların karşılanmaya ya da
aşılmaya çalışılması yetişkinlikte de devam eder.
Dışarıdan gelen baskılara ek olarak
çoğu kişi belli standartlara ulaşma ya da
başarı göstermenin baskısını içinde de
yaşamaktadır. Littauer ve Littauer (1997),
bireyin kendisine ve başkalarına yönelik
yüksek standartlar belirlemesini ve her
şeyin, her zaman düzen içerisinde olmasını istemeyi “mükemmeliyetçilik” olarak
tanımlamaktadırlar. Mükemmeliyetçiliği
birçok sözlük benzer şekilde tanımlamıştır; Webster’s Ninth New Collegiate
Sözlüğü’nde “Mükemmeliyetçilik, bir işte mükemmellik için aşırı ve haddinden
fazla çaba gösterme”; Webster’s II. New
College sözlüğü’nde ise “Mükemmeliyetçilik, aşırı yüksek standartlara ulaşma
tutkusu ve daha azını kabul etmeme” olarak belirtilmektedir (Akt. Slaney, Ashby
ve Trippi, 1995, s.816).

Olumsuz Mükemmeliyetçilik
Literatürdeki ilk çalışmalarda da
mükemmeliyetçilik, sözlüklerde geçen
tanımlara benzer şekilde, olumsuz bir
bakış açısı ele alınmaktadır. Örneğin
Burns (1980, Akt. Peters, 1996), mükemmeliyetçiliği “imkansız amaçlar için

ara vermeksizin ve zorlantılı çaba harcama, bireyin kendini sadece başarıları
ve yaptıklarıyla değerlendirmesi” olarak
tanımlamaktadır. Pacht’a (1981, Akt.
Peters, 1996) göre, olmayan bir mükemmelliğin çabası insanlarda karmaşa ve
çeşitli psikolojik problemler yaratmaktadır. Missildine (1963), doyumsuzluk
ve düşük benlik saygısını, mükemmeliyetçiliği oluşturan temel öğeler olarak
görmektedir.
Bazı araştırmacılar mükemmeliyetçiliği çok boyutlu olarak ele almışlar, fakat
mükemmeliyetçiliğe olumsuz bakış açısını devam ettirmişlerdir. Örneğin Hewitt
ve Flett (1991a) geliştirdikleri ölçekte
mükemmeliyetçiliği patolojik bir olgu
olarak ele almış ve mükemmeliyetçiliği,
“kendine yönelik”, “başkasına yönelik”
ve “sosyal kaynaklı” olmak üzere üç boyutta tanımlamışlardır. Kendine yönelik
mükemmeliyetçilik, kişinin kendisi için
gerçekçi olmayan ve ulaşılması imkansız
boyutta standartlar belirleme eğilimidir.
Bu standartlar kişinin kendisine yöneliktir
ve buna kişisel eleştiri ve kendi hatalarını
kabul etmeme eşlik eder. Başkalarına
yönelik mükemmeliyetçilik ise bireyin
başkaları için belirlediği gerçekçi olmayan
standartlara uymasını beklemesidir. Sosyal etkili mükemmeliyetçilik ise bireyin,
insanların kendisinden imkansız şeyler
beklendiği şeklinde bir inanca sahip olma
eğilimidir. Dahası başkaları tarafından onaylanmak için bu standartlara ulaşmak
zorunda olduklarını düşünürler.
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Olumlu Mükemmeliyetçilik
Mükemmeliyetçiliğe olumsuz olarak ele
alan araştırmacıların yanında, olumlu yönüyle ele alan kuramcı ve araştırmacılar da
vardır. Örneğin Adler (1930) mükemmeliyet çabasını doğuştan gelen ve yaşamın
bir parçası olan bir duygu olarak tanımlamıştır. Silverman (1995, Akt. Kottman ve
Ashby, 2000), mükemmeliyetçiliği olumlu
olarak değerlendirmektedir. Silverman’a
göre insan yaşamını belirleyen şey, yüksek
seviyedeki beklentileridir. Mükemmeliyetçilik sadece yüksek başarı potansiyeli olan
kişilerde görülmektedir. Çünkü yetenekli
kişiler kronolojik yaşlarına göre değil, zeka
yaşlarına göre amaç belirlemektedirler.
Kottman ve Ashby (2000)’e göre mükemmeliyetçilikle ilgili ilk çalışmalar kendini
mükemmeliyetçi olarak tanımlayan ve bu
durumu probleminin bir parçası olarak gören hastalardan yola çıkılarak yapılmıştır. Bu
nedenle de bu çalışmalar, mükemmeliyetçiliğin olumsuz etkisini dayanak noktası olarak
almışlardır. Fakat Kottman ve Ashby’e göre
“Mükemmeliyetçilik, başarı amacıyla yüksek standartlar belirlemek” ise, bunun iyi bir
şey olabileceği göz ardı edilmemelidir.
Günümüzde birçok araştırmacı ise mükemmeliyetçiliğin ne sadece olumlu, ne de
sadece olumsuz bir özellik olduğunu ve
mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz
iki yönünün de olduğunu ifade etmektedirler. Örneğin Hamachek (1978, Akt.
Peters, 1996), mükemmeliyetçiliği açıkladığı
yaklaşımında, normal ve nevrotik mükemmeliyetçilik olmak üzere iki boyuttan söz
etmektedir.

Mükemmeliyetçilik
sadece yüksek başarı
potansiyeli olan kişilerde
görülmektedir. Çünkü
yetenekli kişiler kronolojik
yaşlarına göre değil,
zeka yaşlarına göre amaç
belirlemektedirler.

Enerjinin Başarıya Dönüşmesi
Normal mükemmeliyetçiler, yüksek
kişisel standartlara sahiptir ve mevcut
durumun gereklerine göre esnek bir tavır uygulayabilirler. Belirledikleri yüksek
standartlara tam ulaşamasalar da bundan
doyum sağlayabilirler. Nevrotik mükemmeliyetçiler ise yüksek kaygı ve başarısızlık
korkusuna sahiptirler. Onlar çabalarından
zevk almazlar çünkü hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığını düşünürler. Hamachek’e
göre normal mükemmeliyetçiler büyük
başarılar elde ederler ve motivasyonları
yüksektir. Bu yaklaşıma göre başarı ve
başarı motivasyonu mükemmeliyetçiliğin
olumlu boyutuyla ilgilidir .
Roedell’a (1984) göre de mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz olmak
üzere iki boyutu vardır. Mükemmeliyetçilik olumlu ve olumsuz kullanılabilecek
bir enerjidir. Olumlu mükemmeliyetçilik
enerjinin başarıya yönlendirilmesini sağ-

lar. Eğer uygun kullanılırsa, kişisel ve
mesleki gelişimi, akademik başarıyı ve
ruhsal gelişmeyi sağlar. Eğer bireyde
kendinden kuşku ve güven eksikliği
oluşursa, mutlu olmak sadece dışsal nedenlere bağlanmışsa, bu olumsuz
mükemmeliyetçiliktir ve acı verici olur.

Okulda Mükemmeliyetçilik
Birçok araştırmacı olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçi öğrencilerin
okulda farklı özellikler gösterdiğini bulmuşlardır. LoCicero ve Ashby (1999),
ortaokul öğrencileri arasında yaptıkları araştırma sonucunda, olumlu
mükemmeliyetçi öğrencilerin, çevreye
uygun davranışları biçimlendirmeye istekli
olduklarını ifade etmektedir. Ayrıca,
olumlu mükemmeliyetçilerde yararlı olma isteği ve birlikte çalışma arzusunun
olumsuz mükemmeliyetçilere göre yüksek olduğunu belirtmektedir, Olumlu
mükemmeliyetçi öğrenciler genellikle
kendilerine yüksek akademik, atletik ve
sosyal standartlar koymakta ve bu beklentilerini gerçekleştirmek için yeteneklerini
en iyi şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar.
Olumlu mükemmeliyetçiler çevrelerinden
de bu yüksek standartları beklemektedirler. Fakat olumsuz mükemmeliyetçilerin
beklenti ve amaçları gerçek dışıdır ve
çalışmalarının sonucu bekledikleri gibi
olmadığında hayal kırıklığı yaşarlar (Kottman ve Ashby, 2000). Örneğin sınav
sonucunu 100 bekleyen olumsuz mükemmeliyetçi bir öğrenci, 95 aldığını
öğrendiğinde çok kötü bir not almış gibi
üzülecektir.
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Braver (1996), üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklem üzerinde
yaptığı çalışmada olumlu mükemmeliyetçilik ile başarı arasında orta düzeyde
bir ilişki bulmuştur (Akt. Accordino ve
Ark. 2000). Suddarth ve Slaney (2001),
üniversite öğrencisiyle yaptıkları çalışmada olumsuz mükemmeliyetçiliğin
kaygıdaki varyansın % 40’ını açıkladığını bulmuşlardır.

Yaşam Doyumu-Standartlar
İlişkisi
Ashby, Kottman ve DeGraaf
(1999) yaptıkları çalışmada olumsuz
mükemmeliyetçi öğrencilerin olumlu
mükemmeliyetçi ve mükemmeliyetçi olmayan öğrencilere göre boş zamanlarını
değerlendirmede daha az doyum sağladıklarını bulmuşlardır. Gilman, Ashby
ve LoCicero (2002) çocuklarla yaptıkları
çalışmada yaşam doyumu ile olumlu mü-
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...olumsuz
mükemmeliyetçi öğrencilerin
olumlu mükemmeliyetçi
ve mükemmeliyetçi
olmayan öğrencilere
göre boş zamanlarını
değerlendirmede daha
az doyum sağladıkları
saptanmıştır.

kemmeliyetçilik özelliğinin bir boyutu
olan standartlar arasında olumlu bir ilişki
bulmuşlardır.
Wittenberg ve Norcross (2001) iş
doyumu ile mükemmeliyetçilik arasında
yüksek bir ilişki bulmuşlardır. Kutlesa
ve Arthur (2001) mükemmeliyetçiliğin,

mesleki gelişimde önemli bir rol oynadığını belirtmektedirler. Slaney, Ashby
ve Trippi (1995), mükemmelliyetçilik
ile meslek ilgisinin arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu ve mesleki gelişim ile mükemmeliyetçilik ilişkilerini detaylı olarak
araştıran çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etmektedirler.
Yetişkinlerdeki mükemmeliyetçilikle
ilgili bir çok araştırma yapılmış olmasına
rağmen mükemmeliyetçiliğin, çocukluktan yetişkinliğe gelişim süreci açıklanmış
değildir. Aynı şekilde mükemmeliyetçiliğin gelişim süreci içerisindeki durumu
incelenmemiştir. Bireyin çocukluktan
yetişkinliğe geçişte, kusursuz iş yapma
konusundaki aile ve öğretmenin baskısı,
sosyal yapıdaki rekabetçilikle birlikte, erken yaşlarda olumsuz mükemmeliyetçilik
özelliğinin kazanılmasına sebep olmaktadır (Rice ve Slaney, 2002).
Bu yazı, Oğuzhan Kırdök’ün tez çalışmasından alınmıştır.
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Ergenlerde Kimlik ve
Sibel DAĞLIKAN
Uzman Klinik Psikolog
Medical Park Tarsus Hastanesi

Ergenlik, çocukluk
çağı ile yetişkinlik
çağı arasındaki geçiş
dönemidir. Ergenlik
bireyde çocuksu tutum
ve davranışlarının yerini
yetişkinlik tutum ve
davranışlarının aldığı,
cinsiyet yetilerinin
kazanıldığı, bireyin
erişkin rolüne, psikolojik
ve somatik olarak
hazırlandığı dönemdir.
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Cinsel Gelişim

Ç

ocukluk çağı olarak adlandırılan
yaşlarda, sosyal toplum bilinci
(süper ego) gelişmemişken, ergenlik dönemine giren gençlerde sosyal
onay, bir grubun parçası olma (ego ve
süper ego), kavramları gelişir. Vücut
hormonlarından cinsiyet ile ilgili olan
(sekonder cinsiyet hormonları) östrojen
veya androjen pik yaptığından ergenlerin
psikolojisi sebepsiz değişimler göstermektedir.
Ergenliğe geçiş için kesin bir yaş
aralığının saptanmamasıyla birlikte,
kızlarda 9-13 yaş olarak belirlenmiş ve
erkeklerden daha erken ergenliğe girdikleri gözlemlenmiştir. Yani genel olarak

12-20 yaş arası ergenlik dönemi olarak
adlandırılır.
İnsan yaşamının en büyük dinamiği
gelişim ve değişimdir. Bu dinamiğin
temel taşı ise ergenliktir. Bireylerin
çok hızlı şekilde büyüyen ve değişen
hormonları değildir sadece bununla
birlikte psikolojileri de değişkenlik göstermeye başlar. Bu değişkenliklerden
bazıları şöyledir:

Otoriteye karşı olma, Söz dinlememe,
Eleştirme, hata bulma, bunlardan başlıcalarıdır. Gelişmekte olan
bedenine, cinsel ve duygusal gelişimlerini ayak uydurmakta zorlandığı için

‘kimlik karmaşasına’ düşebilir. Çünkü çocuklukla yetişkinlik arasında bir
araftadır. Dolayısıyla hemcinsleriyle
güç savaşına girme dürtüsüyle birlikte
ebeveyn karşısında hala çocuk olarak
değerlendirilen ergenlerin ekstra bir
karmaşıklığı yaşaması durumu da göz
önünde bulundurulmalıdır. Yaşanılan bu
durum ergenlerde güvensizlik duygusuna
kapılmasına ve haliyle atılgan, gösterişçi,
çekingen gibi belli başlı karakteristik
özelliğe sahip olmasına da sebep olabilir.
Ergenlikte kimlik kazanımı için gerekli olan en temel şey özdeşim kurmadır.
İnsanlar doğdukları andan itibaren karşılaştıkları kişilerin bazı özelliklerinden
etkilenir fakat bilişsel süreçte sadece
güven algısını oluşturdukları insanı rol
model alarak özdeşim kurarlar. Bütün
bu deneyimlerin sonucunda ise kimlik
oluşturma yoluna giderler.

Ergen,
çocuklukla
yetişkinlik
arasında bir
araftadır.

Erikson’a göre ergenlik döneminin en
gelişimsel görevi; kimliğin kazandırılmasıdır. Kimlik kavramının pek çok boyutu
vardır. Bunlar; cinsel, toplumsal, fiziksel,
psikolojik, ahlaksal, ideolojik ve mesleksel olarak gruplanabilir. Tüm bu boyutlar
benliğin bütününü oluşturur. Bireylerin
fiziksel özellikleri, görünüşleri, cinsiyetleri, toplumsal etkileşim becerileri, dinsel
etkileşimleri ve kişilik özellikleri kimliklerini tanımlamada etkili olacaktır.

şanacak olan duygusal çelişkilerin boyutu
toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu dönemde kimlik geliştirmede
görülen başarısızlıklar, ergenin kendisiyle
ilgili kuşkular geliştirmesine rol karmaşası yaşamasına yol açabilir. Böyle bir
durum ise gizli kalmış yahut bastırılmış
psikolojik sorunların açığa çıkmasına sebep olabilir.

Ergenlik döneminde görülen vurdumduymazlık ve amaçsızlık, moratoryumun
başlıca belirtileridir. Özellikle bazı ergenler kimlik arama çabalarında bunalıma
girince bu arayıştan vazgeçerler. Genç
kızların erken yaşta evlenmek istemeleri, erkek çocuklarının askere gitmek
istemeleri ya da okulu bırakıp işe girmek
istemeleri moratoryum kişilik durumunda kaçınma olarak düşünülebilir.

KİMLİK STATÜLERİ

4) Kargaşalı (Dağınık) Kimlik
Statüsü
Kargaşalı kimlik statüsündeki ergenler ise kriz yaşamazlar ve mesleki
rol seçimiyle ilgili olarak da bir güdüleri
yoktur. Bunlar bir kimliğe bağlanmaktan
tamamen kaçınmaktadırlar. Kimlik konusunda bir girişimleri yoktur ve bu durum
onları rahatsız etmemektedir. Bu tarz kişiler yönlendirmenin ve etkileşimin çok
yoğun olmadığı ailelerden yetişmiştir.

Erikson’un psikososyal gelişim
kuramı ile ilgili araştırmalar yapan
J. Marcia, bireyin ergenlik
döneminde 4 kimlik statüsünün
olduğunu söyler. Bunlar;
1. Başarılı Kimlik Statüsü
Bireyler herhangi bir kararsızlık durumunda (bunalım durumunda) etkin bir
karar alarak tercih yaparlar. Verdikleri
kararın doğru olduğunu kabul etmektedirler ve kararlarından memnundurlar.
Diğer insanlarından kendilerini kabul
ettiklerine inanırlar. Bu statüdeki ergenler kimlik krizini atlatmış ve bir kimliğe
bağlanmayı gerçekleştirmişlerdir.
2. Erken Bağlanmış (İpotekli)
Kimlik Statüsü
Alınan tüm kararlar anne-baba ya da
otorite olarak kabul edilen diğer kişiler
tarafından alınmıştır. Ergen, kendisiyle
ilgili kararı başkasının vermesini kabul
etmiştir. Birey, benlik arayışına girmez.
Anne- babanın ve diğer yetişkinlerin
verdiği kararları koşulsuz olarak kabul
eder.
3) Moratoryum Kimlik Statüsü
Kimlik bunalımı yaşayan ve çözüm
yolu bulamayan bireylerin durumudur.

Marcia’nın kimlik statüleri dışında
Gölgelenmiş Kimlik: Bireyin çevresinden gelen baskıyla seçim yapmak
zorunda kalmasıdır.
Not: Erken bağlanmış kimlik statüsünde ergen bu durumdan rahatsız
değildir, oysa gölgelenmiş kimlikte birey
bu durumdan rahatsızdır.
Ters Kimlik: Kimlik karaşası yoğun
olan ergen bu rahatsızlık duygusundan
kurtulmak için, toplumsal beklentilerin
tam karşıtı olan rolleri ve idealleri benimser.
Ergenlerde Cinsel Gelişim
Ergenlik, çocukluk çağı ile yetişkinlik
çağı arasındaki geçiş dönemidir. Ergenlik
bireyde çocuksu tutum ve davranışlarının
yerini yetişkinlik tutum ve davranışlarının
aldığı, cinsiyet yetilerinin kazanıldığı,

Psikososyal Erteleme
(Moratoryum)
Erikson’un psikososyal erteleme
olarak adlandırdığı dönemde, ergenin
kendini biraz geri çekerek herhangi bir
rol üstlenmeden çeşitli rolleri denemesi
ve incelemesi söz konusudur. Erikson’a
göre bu dönemin süresi ve bu sürede ya-
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Ergenlik Dönemindeki Zihinsel Gelişim

bireyin erişkin rolüne, psikolojik ve somatik olarak hazırlandığı dönemdir.
Çocukluk çağı olarak adlandırılan yaşlarda, sosyal toplum bilinci (süper ego)
gelişmemişken, ergenlik dönemine giren
gençlerde sosyal onay, bir grubun parçası olma ( ego ve süper ego), kavramları
gelişir. Vücut hormonlarından cinsiyet ile
ilgili olan (sekonder cinsiyet hormonları)
östrojen veya androjen pik yaptığından
ergenlerin psikolojisi sebepsiz değişimler
göstermektedir.
Ergenliğe geçiş için kesin bir yaş
aralığının saptanmamasıyla birlikte,
kızlarda 9-13 yaş olarak belirlenmiş ve
erkeklerden daha erken ergenliğe girdikleri gözlemlenmiştir. Yani genel olarak
12-20 yaş arası ergenlik dönemi olarak
adlandırılır.
Ergenlik döneminde cinsel yönelimin başarılı olabilmesi adına yapılması
gereken en temel şey, anne-babadan uzaklaşmaktır. Erkek çocuğun cinsel
gelişiminde anne ile bağlılık derecesi,
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Ergenlik dönemine
giren gençlerde
sosyal onay, bir
grubun parçası olma
( ego ve süper ego),
kavramları gelişir.

baba ile kurduğu özdeşim önemlidir. Kız
çocuklarının cinsel kimliğinin gelişmesinde anne kadar babanında önemli bir
rolünün olduğunu ve iyi bir baba-kız iletişiminin kızlarda kadın kimliğini daha
rahat benimsemelerinde yardımcı olduğu
gözlemlenmiştir.

J. Piaget’e göre bu dönemde tümevarım ve
tümdengelim yöntemleriyle düşünebilecek
düzeye erişir. Zihinsel işlemler, bütünleşmiş
yapılardan kaynaklanmaktadır, bu yapılar, gelişmenin tümüyle yöneldiği denge
tiplerini belirler. Bunlar hem organik,
hem psikolojik, hem de toplumsaldırlar;
kökleri organizmanın doğal biçimlerine
kadar gider. Fakat şu gerçeği de göz ardı
etmemek gerekir; düşüncenin gelişimi açısından çocuklar arasında fark vardır.
Ergenin soyut düşünce niteliklerinden biri de düşünmek üzerine düşünme
eğilimidir. Mesela bu süreçteki ergenlerin
yakındığı konulardan biri de ‘Ne olduğumu ve kim olduğumu niye düşündüğümü
düşünüyorum?’. Bu tür kompleks düşünce süreçlerine girmeleri, düşünce ve
düşüncenin soyut özelliklerine ilginin
arttığını göstermektedir. Bu kompleks
düşüncenin ortak paydası ise olasılıklar ve
idealizm üzerine olmasıdır.

sipa rişleri nizi www.pege m. n et a dre si mizde n vere bilirsi niz.

ÇOCUĞUNUZU

OBEZiTEDEN

KORUYABİLİRSİNİZ
Özge AKAR ÖZYAMAN
Diyetisyen
Medical Park Tarsus Hastanesi

Diyetisyen Özge Akar
Özyaman, çocuklarınızı
obeziteden korumanın
ipuçlarını ve bazı zararsız
fast foot yemeklerin
tarifini veriyor…
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O

kul çağı, çocukların beslenme
alışkanlıklarının geliştiği, ev
dışında arkadaşlarıyla yemek
yemeye başladıkları ve en önemlisi
fiziksel, bilişsel ve sosyal büyüme ve gelişmenin hızlandığı, sorumlulukların
arttığı, yetişkin dönemde sağlıklı yaşamın temellerinin atıldığı önemli bir
dönemdir. Bu dönemde, enerji ve besin
öğeleri gereksinimleri artar, buna karşın çocuğun sosyal yaşantısı giderek
yoğunluk kazanır ve beslenme ihmal
edilir. Çocuk, büyük zamanını dışarıda
arkadaşları ile geçirir, yemek saatlerinde
evde olmaz, öğünlerini genelde dışarıda
arkadaşları ile ayaküstü geçiştirir

Yeme Hızı ve Su Tüketimi
Çocukluk çağı obezitesinde enerji alımını azaltmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak
ve hareketsizliği azaltmak gerekir. Obezitenin önlenmesi için, enerji içeriği yüksek
olan besinleri tüketimleri kısıtlanmalı,
bunun için de porsiyonlar küçültülmeli,
sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Ayrıca, çocukların kompleks karbonhidrat
tüketilmeleri, boş enerji kaynağı olan şeker
ve şekerli içeceklerin miktarını azaltmaları,
yavaş yemek yemeleri ve bol su içmeleri
sağlanmalıdır. Obezite yönetiminde aile,
okul ve birinci basamak sağlık hizmetleri
programı çok önemlidir.
Ergenlik döneminin çocuklar için
çok sorunlu dönemlerden birisi olduğu
gerçek. Zira bu dönemde bir birey

haline gelmeye çalışan çocuklar, hem
ruhsal çalkantılarla boğuşmak zorunda
kalırlar, hem de fiziksel olarak yaşadıkları
değişimler maalesef onların psikolojik
durumları üzerinde de etkili olur.
Yaşıtlarına göre farklı görünen, farklı
davranan, erken gelişen veya geç gelişen
ergenlikteki bireylerin karşılaştıkları en
büyük sorunlardan bir tanesi de kilo
sorunları ve beslenme bozukluklarıdır.
Bu bozukluklar uzun vadede obeziteye
kadar giden sonuçlar doğurabilirler ve
ailelerin bu konuda önlem almaları gereklidir.
Aslında hormonal değişimlerden dolayı ergenlikte biraz kilo almak normaldir.
Vücudun bir yetişkin vücudu haline dönüştüğü bu dönemde son şekil ortaya
çıkana kadar belli bölgelerde yağlanmalar
ortaya çıkabilir ya da vücut orantısında küçük farklılıklar meydana gelebilir.
Ancak bu kiloların aşırıya kaçması ve çocuğun zayıf bir bireyden kilolu bir bireye
dönüşmesi esas tehlikenin işaretidir.

ZARARSIZ FAST FOOD TARİFLERİ
ramelize kıvamında soğanlar yapın, üzerinde
eritmek için yağlı cheddar peynir ya da burger peyniri yerine yağsız taze kaşar eriterek
ekmeksiz servis edin.
Baharatlı Tavuk Baget
Sağlıklı Pizza
420 kalori | 9 gr doymuş yağ | 3 gr şeker
| 8-10 dakika
Sos: 80 gr domates, 4 yaprak fesleğen, 1
çorba kaşığı zeytinyağı, baharat
Üst malzeme: 40 gr kıyılmış mantar, 60 gr
mozzarella ,2 adet kırmızı-yeşil biber, 5-6 adet
cherry domates
Hamur: 1 su bardağı tam buğday unu,1 çay
kaşığı kuru maya,1 çay bardağı süt,2 yemek
kaşığı sıvı yağ,1 adet yumurta,tuz
Özellik: Bağışıklık güçlendirici, yağ yakıcı

Hormonal
değişimlerden dolayı
ergenlikte biraz kilo
almak normaldir.

Dışarıda Kontrol Zorlaşıyor
Aileler çocuk küçükken onun yedikleri ve içtikleri konusunda karar vericilerdir
ancak ergenlik dönemi civarlarında artık
çocukların ev dışındaki vakitlerde neler
tükettiklerini kontrol imkanı kalmaz.
Dolayısıyla fast food gibi sağlığa zararlı beslenme alışkanlıklarına sahip
olan ergenlik dönemindeki bir çocuk,
kilo almaya başlayacaktır ve obezite ile
karşı karşıya kalma olasılığı artacaktır.
Bunu önleyebilmek için çocuğun ergenlik döneminden önce doğru beslenme
alışkanlıkları konusunda eğitilmesi ve
bilinçlendirilmesi önemlidir. Doğru bir
şekilde beslenmesini öğrenmiş olan ergenin, ergenlik dönemini de sorunsuz
atlatacağı bilinmelidir.

Tarif: Sos malzemelerini blenderdan geçirin ve hafif pişmiş hamurun üzerine sürün.
Pizzanın üzerine (mantar, mozzarella ,biberler
ve domatesleri 2 ye bölüp ekleyin. 250 derecede 8-10 dakika daha pişirin. Servis ederken
üzerine fesleğen yaprağı serpin.
Kızartılmamış Patates
Patatesleri kızartmak yerine uzun elma
dilimleri halinde kesip 6 dakika haşlayın, taze biberiye ve zeytinyağıyla harmanlayıp 200 derece
fırında altın rengi alana dek fırınlayın. Kızarmış
patatesten daha lezzetli, daha sağlıklı olacak.

Malzemeler:
6 adet tavuk baget
1 bardak un
3 yumurta
Pane harcı için:
1 bardak mısır gevreği
8-10 adet galeta
Birer çay kaşığı kimyon, nane, kekik, toz
kişniş, pul biber, sarmısak tozu
İsli toz biber
• Yarımşar çay kaşığı tarçın ve zencefil
Tuz-karabiber
•
•
•
•
•
•
•

Yapılışı:
Unu yüzeyi geniş bir kaba yayın. Yumurtaları
geniş bir kapta çırpın. Galetayı robotta çekip mısır gevreğiyle tüm baharatlarla karıştırıp başka
bir kaba boşaltın. Baget tavukları sırasıyla una,
yumurtaya ve baharatlı karışıma bulayıp fırın
ızgaranın üzerine dizin. Altına biraz suyla doldurulmuş fırın tepsisini koyun. 180 derecede 45
dakika kadar pişirin. Üstü çok kızarırsa folyoyla
kapatarak pişirmeye devam edin.
Sebze Burger
Malzemeler:
• Birer adet soğan, havuç, patates
• 1 diş sarmısak
• 1 yumurta
• 2-4 yemek kaşığı kepekli ekmek kırıntısı
• 1 bardak haşlanmış mercimek
Yarım kabak
• 1 avuç maydanoz
• 1 yemek kaşığı soya sos

Fırınlanmış Tavuk Baget
Kızarmış tavuk bagetlerin lezzeti akılları
baştan alsa da tavuğu kızartmadan da aynı
sonucu almak mümkün. Sağlıklı bagetin sırrı
doğru baharat kullanımında, doğru ısıda pişirmede.
Ekmeksiz Burger
Burger köftenizi alırken kasabınıza
yağsız olarak iki tur çektirerek alın, sevdiğiniz
baharatlarla tatlandırın ve köftenizi evde
kendiniz yapın, sotelenmiş kırmızı soğanla ka-

• Yarımşar çay kaşığı kimyon ve köri
Yarım parmak zencefil rendesi
Tuz, karabiber
• 1 dilim yağsız taze kaşar (köftenin üstü için)
Yapılışı:
Soğan, havuç, patates ve kabağı rendeleyin. Maydanozu ince kıyın. Sarmısağı ezin. Tüm
malzemeyi, kepekli ekmek kırıntısı, yumurta ve
haşlanmış mercimekle karıştırın. Kabak rendesinin suyunu sıkarak koyun. Soya sosu, kimyon,
köri, tuz ve karabiberle baharatlandırın. Hamburger ekmeğinizden biraz büyük olacak şekilde
yassı köfte şekli verin. Tavayı ısıtın, çok az yağ
koyun ve arkalı önlü pişirin. Üzerinde bir dilim
taze kaşar eriterek servis edin.
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ÇOCUĞUMLA NASIL
OYUN OYNAYACAĞIM
Açelya ŞAHİN FIRAT
Uzman Klinik Psikolog
Monomente Danışmanlık

Çocuk, oyun
oynarken diğer
çocuklarla iletişime
geçer. Bu iletişim ile
birlikte ilişki kurma
becerileri gelişir,
kazanma ve kaybetme
duyguları ile başa
çıkabilmeyi öğrenir.
22 | Mart - Nisan -2017

Oyun nedir?
yun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya
arasında köprü kurmalarını sağlayan en önemli süreçlerden biridir. Bir
çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için nasıl iyi beslenmesi, özbakım
ihtiyaçlarının karşılanması gerekli ise aynı
şekilde oyun yolu ile çevresindeki olayları anlamlandırmayı öğrenmesi, fiziksel ve
ruhsal gelişimini destekleyeceğinden önem
taşımaktadır.
Oyunu iki basamakta değerlendirebiliriz. Çocuk, oyun oynarken diğer çocuklarla
iletişime geçer. Bu iletişim ile birlikte ilişki
kurma becerileri gelişir, kazanma ve kaybetme duyguları ile başa çıkabilmeyi öğrenir.
Bu, oyunun sosyal basamağıdır. Oyun sıra-

O

?

sında çocuğun sergilediği ve her geçen gün
pratikle birlikte gelişen performans ise
bilişsel basamağı oluşturur.
Son zamanlarda çocuk gelişimi alanında üzerinde oldukça fazla konuşulan,
oyun ile ilgili diğer bir konu; Türkçe’de
tam karşılığını bulamadığımız yapılandırılmamış oyunlar (play) ve yapılandırılmış
oyunlar (game) arasındaki farktır. Yapılandırılmamış oyun (play), çocuğu
sınırlandırmayan, yaratıcılığı destekleyen,
oyuna kendinden de bir şeyler katabileceği, en önemli artılarından biri olarak sosyal
iletişimin neredeyse her zaman işin içinde
olduğu oyun biçimidir. Bu tarz oyunlar
için akla gelen ilk örnek evciliktir. Çocuk,
evcilik oynarken ne isterse olabilir, o kişinin yerine geçebilir. Kuklalar ve insan

Çocukla birlikte ne gibi oyunlar

Oyuncak,
çocuğun öğrenme
sürecindeki en
kritik materyaldir.

figürleri ile oynanan oyunlar bir yandan
çocukların yaratıcığını teşvik ederken bir
yandan da dile getiremedikleri duygularını güvenli bir şekilde dışa vurmalarına
fırsat tanır. Yapılandırılmış oyun (game)
ise çocuğun kendinden pek bir şey katmadığı, önceden kuralları belirlenmiş,
belirli şekilde oynanan oyunlardır. Her
ne kadar grup halinde oynanabilen bu tür
oyunlar bulunsa da çoğunlukla bireysel
oyunlardan oluşurlar. Dolayısıyla çocukların sosyal ihtiyacını pek doyurmazlar.
Bilgisayar oyunları ve oyun konsolları bu
grubun çoğunu kapsamaktadır. Yapılan
araştırmalar, gelişen teknolojik ilerlemelerin ve televizyonun etkisiyle günümüz
çocuklarının yapılandırılmamış oyunlar
(play) yerine yapılandırılmış oyunları (game) tercih ettiğini ve bu tarz oyunların
çocukların yaratıcılığını engellediğini ve
pasifleştirdiğini göstermektedir. Ancak
bu demek değildir ki çocuklar yapılandırılmış oyun (play) oynamamalılar. Önemli
olan iki grup arasında bir denge kurmak
ve dolayısıyla çocuğun farklı yönlerinin
gelişmesine fırsat tanımaktır.

Oyunun çocuğun gelişimine etkileri
nelerdir?
Oyunun çocukların fiziksel ve ruhsal
gelişimlerine katkısı tartışılmazdır. Çocuklar oyun oynarken;
• Küçük ve büyük kaslarını kontrol etmeyi,
• Vücut ve el-göz koordinasyonunu sağlamayı,
• Beş duyularını kullanmayı,
• Kazanma ve kaybetme duyguları ile
başa çıkabilmeyi,
• Kurallara uygun davranabilmeyi,
• Sıralarını beklemeyi ve dolayısıyla istekleri erteleyebilmeyi,
• Yaş ortalamasına uygun sürelerde dikkatlerini odaklayabilmeyi,
• Arkadaşlarla ilişki kurmayı,
• Farklı duygu ve düşüncelere sahip
olduklarında nasıl davranmaları gerektiğini; başka bir deyişle akademik ve
sosyal hayatta onlar için gerekli olan
becerilerin neredeyse hepsini oyun
süreci içinde bizzat deneyimleyerek
öğrenirler.
Oyuncak nedir? Ve oyuncağın
çocuğun gelişimindeki etkileri
nelerdir?
Oyuncak, çocuğun öğrenme sürecindeki en kritik materyaldir. Rastgele
seçilen oyuncaklar bu sürecin kısır ve
verimsiz bir şekilde işlemesine neden
olurken çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun seçilmiş oyuncaklar bu
öğrenme sürecinin kalitesini arttıracaktır.
İlk dönemlerden itibaren alınan oyuncakların çocuğun duyularına hitap edebilmesi
önemlidir. Çünkü araştırmalar gösteriyor
ki uyaranların zenginliği çocuğun bilişsel
ve duyusal gelişimini desteklemektedir.

oynanabilir?
Çocuğun hafıza, dikkat, ince motor,
kaba motor ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik birkaç örneği şu şekilde
sıralayabiliriz:
1. Hafıza:
• Hayvan, sebze, meyve, meslek, vs. isimlerini sıralamak
• Yaşı büyüdükçe sınıflandırmaları
daraltarak kırmızı meyveleri, yeşil
sebzeleri, beyaz renkli hayvanları sıralamak
• Evin bölümlerine ait eşyaları sıralamak
(Banyo, mutfak, salon, yatak odasında
neler olur? gibi)
2. Dikkat:
• Odadan yeşil renkli bir şey bulmasını
istemek
• Gözünü kapatıp üzerinizde bir değişiklik yapıp bu değişikliği fark etmesini
istemek (Örneğin; saatinizin yerini değiştirebilirsiniz.)
• Yine gözünü kapatıp masanın üzerine
koyduğunuz nesnelere ekleme veya
çıkarma yapıp farkı sormak
3. İnce motor
• İpe boncuk dizmek
• Bir tabağa mercimek koyup kaşıkla bu
mercimekleri diğer kaba taşımak
• Muz gibi yumuşak şeyleri kesmek
4. Kaba motor
• Tek ayak üzerinde durmak veya zıplamak
• Sandalye, torba, kutu taşıtmak
• Oyun parkında oynama fırsatı vermek
(Tırmanma, tünelin içinde emekleme, vs.)
5. Dil
• Her hafta daha önce duymadığını düşündüğünüz yeni bir kelime söyleyip
bunun ne olabileceğini tahmin etmesini ve resmini yapmasını istemek, daha
sonra gerçek anlamını açıklamak
• Nesnelerin işlevlerini açıklamasını istemek (Fırça ile ne yapılır? Paspas ne
işe yarar? gibi.)
• Bir nesneyi tarif ederek bu nesneyi
tahmin etmesini istemek
Bu maddeleri çocuğunuzun yaşına
ve beceri düzeyine uygun olarak revize
edebilir, çeşitlendirerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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ANNELİK HIRSI
‘ÇOCUĞUM EN İYİ OLMALI’
Cemre SOYSAL
Uzman Klinik Psikolog
Davranış Bilimleri Enstitüsü
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Okul Dışı Aktivitelere Ayırılan Zaman
ocuğun okul dışı aktivitesinin amacı çocuğun sevdiği bir işi yaparak
hem keyif alması hem de ilgilendiği konu hakkında kendini geliştirmesidir.
Yaptığı aktivite bu özellikleri taşımaz hale
geldiğinde, örneğin çocuğa bir stres kaynağı olmaya başladığında veya yapması
gereken diğer işlerin önüne geçip onları
yapamaz hale geldiğinde, zaman kullanımı konusunda sorun yaşanıyor demektir.
Böyle durumlarda, yapılan aktivitenin zaman planlaması veya yapılan aktivitenin
içeriğinin değiştirilmesi faydalı olacaktır.
Çocuklar, içindeki renklere kendimizin
karar verdiği boyama kitapları değildir.
Her birinin elinde hayatlarına vermek istedikleri renkler hazırdır aslında. O nedenle,
çocukların kendi hayatları üzerinde seçme

Ç

ve karar verme haklarının olduğunu unutmamak gerekir. Çocuğun kendi yapmak
istediği bir aktiviteye giderkenki şevki ve
motivasyonu ile, anne babası tarafından
yapmak zorunda bırakıldığı bir aktivitedeki motivasyonu çok farklı olacaktır. Bu
fark da, onun o işi yaparken göstereceği
performansı doğrudan etkileyecektir. En
doğrusu anne ve babalarının onlara seçenek sunması ve bu seçenekleri birlikte
değerlendirmeleridir.

Her Çocuğun Potansiyeli Farklıdır
Çocuğun potansiyelinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Fakat bu
konuda da ona birden çok alternatif sunarak onların arasından seçmesine izin
verilebilir. Kendine hiç uygun olmayan
bir aktiviteyi yapmaya zorlamak, çocu-

ğun performans kaygısı yaşamasına ve
yetersizlik hissine kapılmasına neden
olabilir. Yine de çocuk, yeteneğinin hiç
olmadığını düşündüğünüz bir aktiviteyi
yapmakta ısrar ediyor ve onu yapmaktan
keyif alıyorsa, çocuğu o aktiviteden uzaklaştırmaya çalışmak yersizdir.
Çocuğun, hayatın içindeki dengeyi
öğrenebilmesi ve aşırılık alışkanlığı kazanmaması adına, bu aktivitelerin elbette bir
sınırı olmalıdır. Bu iki taraflı da olabilir.
Kimi zaman ebeveynler, bu aktivitelere
çocuğu gerektiğinden fazla yönlendirebilir kimi zaman da çocuk böyle bir taleple
gelebilir. Önemli olan nokta, çocuğun
hayatının diğer alanlarında herhangi bir
aksaklık yaşamıyor olmasıdır. Bunu sağlamak için yapılması gereken, aktivitenin
belirli bir rutinde ve önceden belirlenmiş
bir zaman diliminde gerçekleştirilmesidir.
Günümüzün zamansızlığı içinde sürekli koşuşturma ve bir yerlere yetişiyor
gibi yaşamanın, yetişkinler üzerinde bile
olumsuz etkileri olduğu düşünüldüğünde,
çocukların bu girdaba girmelerinin sağlıklı sonuçlar vermesi beklenmemelidir. Bu
koşuşturmayı yaşarken, çocuklar çocuk
olmaktan ziyade “küçük birer yetişkin”
olarak yaşıyorlar hayatlarını. Onlara yetişkinlerin hayatının çocuk versiyonunu
yaşatmak yerine, çocukluklarını yaşamaları için alanlar yaratmak gelişimleri
açısından daha faydalı olacaktır.

Çocuğun Kendine Ayırması Gereken
Zaman İdeal Olarak Ne Kadar?
Herkese uygun bir zaman çizelgesi
yapmak pek sağlıklı değildir. Yapılan
programlarda ve ayrılan zamanlarda dikkat edilmesi gereken nokta, çocuğun
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak
ve bu ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekçi
programlar yapmaktır.

Çocukların hayatta
geri kalmamalarının
yolu her şeyi
yapmaktan değil,
yaptıkları işleri iyi
yapmalarından
geçer.

Çocuk Üzerindek
i
Baskı

Yapmak istemed
iği bir şeyi
yapmak zorunda
bırakılan her
insanın hissedec
eği gibi, çocuk
da bu baskıyı üz
erinde hissedebilir. Burada titizl
ikle ayrılması
gereken nokta, ço
cuğun yaptığı aktiviteye ne
kadar gönüllü
olduğudur. Ken
di tercihini ve
isteğini yaşayan
çocuk böyle
bir baskı hisset
meyecektir ve
hayatının ileri dö
nem
kazanacağı bir öz leri için de
ellik olacaktır.
Fakat istemeyerek
gi
için, ebeveynlerin den çocuk
niyetleri hiç
o olmamasına ka
rşın verdikleri mesaj açıktır:
“Senin yerine
başkaları karar ve
re
seçim ve değiştirm bilir, senin
e şansın yoktur.” Zorunlu olar
ak yaptırılacak
her şey gibi zo
runlu yaşatılan
aşırı sosyal hayatın
da, çocuğun
ileri dönemlerin
de görülebilecek en kalıcı etkisi
budur.

Çocuklarına kaldırabileceklerinden
fazla yük yüklemiş ebeveynler, öz eleştiri
yaptıklarında, bunun ne derece geçerli olduğunu bulacaklardır. Bazı şart ve
imkanlardan yoksun olarak büyümüş
ebeveynler, çocuklarına kendi yaşadıkları mahrumiyetleri yaşatmamak adına
fazla verici olabilirler. Fakat çocuğun
ihtiyacının ne ve ne kadar olduğunun
gözlenmesi önemlidir; çünkü bazen çok
fazla imkan sunmak, çocuğa büyük bir
iyilik yapmak manasına gelmemektedir.

Anne Babalar Arasında Rekabet
Anne babalar kendi aralarında konuştuklarında, çocukları adına
yaşadıkları rekabet hissi daha fazla artmaktadır. Birbirleriyle kıyaslama yapan
aileler, sürekli bir yetersizlik duygusuna
kapılıyorlar. Her şeyin hızlı değişiyor ve
gelişiyor olduğu doğru, fakat buna ayak
uydurmak için mantıklı sınırlar olduğu
unutulmamalıdır. Çocukların hayatta geri
kalmamalarının yolu her şeyi yapmaktan
değil, yaptıkları işleri iyi yapmalarından
geçer. Bu nedenle, aktivite seçim ve
değerlendirmelerinde, niceliksel ölçümlerden uzaklaşıp niteliğe odaklanmak
daha doğru olacaktır.

Günümüzün
zamansızlığı içinde sürekli
koşuşturma ve bir yerlere
yetişiyor gibi yaşamanın,
yetişkinler üzerinde
bile olumsuz etkileri
olduğu düşünüldüğünde,
çocukların bu girdaba
girmelerinin sağlıklı
sonuçlar vermesi
beklenmemelidir. Bu
koşuşturmayı yaşarken,
çocuklar çocuk olmaktan
ziyade “küçük birer
yetişkin” olarak yaşıyorlar
hayatlarını.
Bir çocuğu başarı odaklı yetiştirmek,
çocuğun süreçten keyif almasını ve de
süreci yaşarken öğrenmesini engelleyecektir. Başarı odaklı çocuk, sadece
sonuçla ilgilenecek, sonucu da yalnızca
siyah-beyaz zıtlığında değerlendirecektir.
Yani çocuk sürekli 2 şık içinde yaşayacaktır. Kazanmak – kaybetmek,
başarmak-başaramamak. Hayata böyle
bakmaya başlayan çocuklarda sıklıkla
görülen problem, acımasız mükemmeliyetçiliktir. Sonucun istemediği gibi
olması durumunda, çocuklar kendileri
için oldukça acımasız olabilirler. Hırsları, hatalarından ders almalarını veya
öğrenmelerini engelleyecek boyutta olabilir. Bir diğer sorun ise, başarı odaklı
çocukların özgüvenlerinin sadece bir şeyi
başarmak ve başaramamak üzerinden şekillenmesidir. Bu durumda, özgüvenleri
olaylara göre değişkenlik göstererek çocukta duygusal problemlere yol açabilir.
Çocukların, sonucun ne olduğuna değil,
sürecin nasıl işlediğine dair yönlendirilmeleri bu nedenle çok önemlidir.
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Galat-ı

Meşru

Ç
Mustafa BAKAN
Araştırmacı-Yazar

‘Zamanın birinde’ diye
başlayan hikayeler
dinleyene şimdiki
zamandan uzak
bir dönemdeki bir
yaşanmışlığı anlatır.
Zamanın ikisi veya üçü
yoktur ki, zamanın biri
olsun. Aslında ‘uzaklık,
mesafe’ anlamlarına
gelen Arapça ‘behr’
kelimesiyle beraber
kullanılan ‘zamanın
behrinde’ kullanımı
esastır.
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in’li bilgin Konfüçyus’a sormuşlar:
Bir ülkenin yönetimi sizde olsa ilk
iş olarak ne yapardınız? Evvela dili
düzeltmekle işe başlardım, demiş filozof
ve açıklama bekleyen bakışlar karşısında
devam etmiş; Dil, düzensiz olursa sözler
düşünceyi tam olarak anlatamaz. Düşünce
iyi anlatılamazsa insanlar arasında anlaşmazlıklar çıkar. Anlaşmazlıklar büyüdükçe
fitne, kavgalar, çatışmalar meydana gelir.
Bunlar da devletin düzeninin bozulmasına
sebep olur.
Düşüncelerimizi tam olarak ifade edebilmemiz için söylediğimiz
kelimelerin hangi anlama ya da anlamlara geldiğini bilmemiz önemlidir.
Kelimelerin sözlük anlamı yüzeysel olarak o kelimeyi tarif eder. Fakat bazen
sözlükler de doğru tanımlamayı yanlış
kelime ile ifade eder. Bu, ‘Galat-ı Meşhur’ dediğimiz ‘Kelime ve deyimlerin
yaygın olarak yanlış anlam veya biçimde
kullanılması sonucu doğrusunun yerini
alması’ halidir. Fakat yanlış olduğu halde
halk diline o kadar yerleşmiştir ki hem
anlatan hem de anlayan kelimenin yanlış
olduğunu bilmeden birbirleriyle doğru
şekilde anlaşabilirler. O yüzden ‘Galatmeşhur lügat-ı fasihadan evladır’ denir.
Yani, yanlış olduğu halde halk dilinde
yaygın olarak kullanıldığı için sözlüğe
bakıp da bu kelimeleri düzeltmeye çalışmak gereksizdir’ anlamındadır.

Galat-ı meşhur örneklerine en çok
deyimlerimizde rastlanır:
‘Sükut-u hayale uğramak’ deyimi
‘hayal kırıklığı yaşamak’ olarak bilinir. Lakin burada kullanılması gereken kelime ‘bir
vazifeden ayrılma, düşme, aşağı inme’ gibi
anlamlara gelen ‘sukut’ olmalıdır. Diğer
türlü anlam ‘sessiz hayale uğramak’ olur ki,
manasız bir deyim olur.
‘Göz var, nizam var’ olarak kullanılan
deyimde ‘nizam’ın kelime anlamı ‘düzen,
sıra, dizi’dir. Asıl kelime ‘anlayış, akıl’ anlamlarındaki ‘iz’an’dır. Fakat ‘nizam’ kelimesi
deyimin anlamına o kadar iyi oturmuştur ki,
iz’an’dan daha çok kullanılır olmuştur.
‘Elinin körü’ deyimi ‘sorup durma, olan
oldu’ benzeri anlamlara gelen bir tersleme
deyimidir. Fakat ‘el’in ‘kör’ olmasının ne anlama geldiğini söyleyen de bilmez. Doğrusu
‘ölü’nün Farsça’da ‘mezar’ anlamına gelen
‘gur’ kelimesiyle birleşip ‘iş bitti, olan oldu’
anlamında ‘ölünün gur’u’ deyimi olmalıdır.
‘Hatasıyla
sevabıyla’
deyiminin
doğrusu ‘hatasıyla savabıyla’ olmalıdır.
Buradaki ‘savab’ kelimesi ‘doğru düşünce’
anlamındadır. Fakat hata ve sevap zihinlerde
birbirleriyle zıt bir anlam taşıdığı için yaygın
şekilde yanlış kullanılır olmuştur.
‘Enva-i çeşit’ tabiri ‘çeşitlerli çeşit’ gibi
manasız bir kullanımdır. Zira ‘enva’ çeşitler’
anlamına gelir. Yine aynı şekilde ‘evlatlar,
eşkıyalar, evliyalar, meşrubatlar vb.’ bazı

kullanımlar çoğulu çoğul yapma yanlışıdır.
Çünkü, evlat ‘velet’in’, eşkıya ‘şaki’nin, evliya ‘veli’nin, meşrubat ‘meşrub’un çoğul
halidir zaten. ‘Eyyam’ kelimesi ise Arapça
‘yevm’ kelimesinin çoğulu olarak ‘günler,
gündüzler’ demektir. Kendi zamanının,
gününün kudretini kullanma anlamında
‘eyyamcı’ olarak deyimleşmiştir. Eyyam
kelimesinin bir diğer anlamı da ‘geminin
gideceği yöne esen rüzgar’dır. ‘Rüzgar’
Farsça’da ‘gün, vakit, gündüz, çağ’ gibi Arapça’da kullanılan ‘eyyam’ kelimesi ile aynı
anlamlara gelir. Gemiciler demir alırken
‘eyyam ola’ yani ‘rüzgar bizim tarafımızda
olsun olsun’ anlamında şarkı söylerler. Denizcilerin kullandığı ‘heyamola’ diye bilinen
kelimenin aslı budur. Yine güreş terminolojisinde pehlivanları teşvik amacıyla ‘hayda
bre meydana!’ nidası ‘hodri meydan’ olarak
değişerek meydan okuma tabiri olmuştur.
‘Su uyur, düşman uyumaz’ deyimindeki ‘su’ galattır. Doğrusu ‘asker’ anlamına
gelen ‘sü’ kelimesini kullanmaktır. ‘Atlı asker’ dediğimiz ‘süvari’ de ‘askere benzeyen,
asker gibi’ demektir.
Bir insanın ‘Dilinde tüy bitmesi’ demek ‘uzunca bir süre bir şeyi anlatmaya
çalıştıktan sonra ortaya çıkan olumlu veya olumsuz durumu belirtmek’ demektir.
Lakin, buradaki ‘tüy bitmesi’, ‘olan bir
şeyin tükenmesi’ değil aksine ‘olmayan
bir şeyin belirli aşamalardan sonra yeşermesi, filizlenmesi’ gibi bir anlam taşır.
Misal, ‘Tarlam o kadar bereketli ki, ne
eksen bitiyor’ cümlesindeki anlamında
anlaşılmalıdır.
‘Nüans’ kelimesi ‘hassas renk ayrımı’nı belirten sanatsal bir ifade iken
‘nüans farkı’ tabiri ‘fark farkı’ gibi abes
bir açıklama ortaya çıkarır. Ama hal
böyleyken Ana Haber Bülteni sunan deneyimli spikerler bile bu şekilde kullanır
ve halk ne demek istendiğini anlar.
Farsça ‘kap, muhafaza’ anlamı veren bir
ek olan ‘-dan’ eki çeşitli şekillerde dilimize
girmiştir. Örneğin, ‘şam-dan’ dediğimiz
nesne ‘Şam’ vilayetinden gelme değildir,
‘şem’ ‘mum’ demektir. ‘Şemdan’ ise ‘mum
kabı, mumu muhafaza eden’ anlamındadır. Yine ‘cüzdan’ kelimesi eskiden
Kur’an cüzlerini taşımak için kullanılan
bir muhafaza iken paranın da içinde saklandığı bir kap olmuştur. Bu durumda
kullanılan ‘çaydanlık’, ‘yağdanlık’ ve ‘buhurdanlık’ kelimeleri yanlış kullanımdır.
Çaydanlık kelimesi Ahmet Vefik Paşa’nın
Lugat-ı Osmani’sinde ‘çaydan’ olarak geçerken arada nasıl bir değişime uğramışsa
Türk Dil Kurumu’nun 1945 tarihli ilk
baskısında ‘çaydanlık’ olarak yer almış ve
benimsenmiştir.

Fatih Sultan
Mehmed’in damadı
olan ve Osmanlılara sık
sık başkaldıran İkinci
Karamanoğlu Mehmed
Bey yine bir isyan sonrası
Fatih’in huzuruna
çıkmış ve bir daha isyan
etmeyeceğine dair elini
göğsüne koyarak ‘Bu
can, bu tende ‘göğüste’
durduğu müddetçe
size bir daha isyan
etmeyeceğim’ diyerek söz
verir. Çadırdan çıktıktan
sonra göğsünde sakladığı
güvercini salar ve ‘Bu
can bu tenden çıkmıştır.
Verilen sözün hükmü
kalmamıştır’ der ve yine
isyan eder.

‘Hileye ve sahtekarlığa dayanan’ anlamında ‘hile hurda’ tabirini kullanırken
kimsenin aklına ‘hurda’nın burada ne
işi var, sorusu gelmez. Bu deyimin aslı
Arapça ‘aldatma, dalavere, hile’ anlamlarına gelen hud’a kelimesiyle yapılan ‘hile
hud’a’dır. Dil döndüğü kadarıyla kelimeyi
değiştirir; ‘benefşe’yi ‘menekşe’, ‘hud’a’yı
‘hurda, ‘nerdüban’ı ‘merdiven’, ‘şanjman’ı
‘şanzuman’, ‘yad-est’i ‘lades’, ‘destuvan’ı
ele giyildiği için ‘eldiven’, ‘dest-gah’ı ‘tezgah’ vb. okutan dilin yapısıdır.
‘Eften püften’ kelimeleri dilimize
‘pelesenk’ etme demeyin, çünkü kelimenin aslı ‘entipüften’dir. ‘Entipüf ’
Arapça ‘kinaye, boş, saçma’ anlamlarına
gelir. Hakeza ‘pelesenk’ bir ağaç türü iken
doğru kullanımı olan ‘perseng’ ya da ‘par
seng’ ise ‘teraziyi denkleştirmek için diğer
kefeye konan ağırlık’ demektir.
Fatih Sultan Mehmed’in damadı olan
ve Osmanlılara sık sık başkaldıran İkinci

Karamanoğlu Mehmed Bey yine bir isyan
sonrası Fatih’in huzuruna çıkmış ve bir
daha isyan etmeyeceğine dair elini göğsüne koyarak ‘Bu can, bu tende ‘göğüste’
durduğu müddetçe size bir daha isyan
etmeyeceğim’ diyerek söz verir. Çadırdan
çıktıktan sonra göğsünde sakladığı güvercini salar ve ‘Bu can bu tenden çıkmıştır.
Verilen sözün hükmü kalmamıştır’ der ve
yine isyan eder. ‘Karaman’ın koyunu
(göğsü), sonra çıkar oyunu’ deyimindeki ‘koyun’ hayvan olan değil, ‘göğüs,
sine’ anlamına gelen ‘koyun’ kelimesidir.
Beden dilinde bazı jestler o jeste uygun
kavramları karşılar. ‘Nanik’ dediğimizde
çoğumuz baş parmağımızı burnumuzun
ucuna değdirip karış açarak diğer parmakları dalgalandırmak suretiyle ‘benden
sana dalga’ gibi bir anlam yükleriz, ki bu
kelime sanıldığı gibi Ermeniceden değil
Fransızca aynı anlamda ‘la nique’ kelimesinden geçmiştir. İşaret parmağımızı
şakağımıza götürüp sağa sola çevirince ‘kafadan kontak’sın gibi bir anlam
çıkar. Bu da arabanın kontağını çevirmek
işaretine göndermedir. ‘kafa açılıp kapanıyor sürekli’ der gibi.
‘Hamsi’ adının nereden geldiğine
dair iki farklı görüş var; İlk görüşe göre,
kışın ilk 40 günlük dönemine ‘zemheri’,
sonraki 50 günlük dönemine ‘hamsin’
denirmiş. İşte bu balık kışın 50 günlük
döneminde daha çok avlandığı için ‘hamsin’ kelimesi bozularak ‘hamsi’ olmuş.
İkinci görüş ise daha çok Farsça’dan alınmış. Farsça ‘eğrilik, kıvrım’ anlamındaki
‘ham’ kelimesi ‘otuz’ sayısını belirten ‘si’
kelimesiyle birleşerek ‘30 kıvrımlı’ anlamındaki ‘hamsi’ oluşmuş, ki hamsi’nin de
30 kılçığı olduğu bilinir.
‘Ez’ başına geldiği kelimeye ‘-den,
-dan’ eki getiren bir önektir. ‘ber’ yine
farsça ‘göğüs’ anlamına gelir. dolayısıyla
‘ezber’, ‘göğüsten gelen, içten gelen’ gibi
bir anlam taşır. ‘ezberden’ kullanımı yanlıştır.
‘Hacamat’ şişe veya bardak kullanarak kirli kanı bunların içinde toplayarak
neşterle alma işidir. bu iş sonucu oluşan
kabartıya ‘hacim’ denir. tahminime göre
matematikte kullanılan ‘hacim’ kelimesi
3.boyutu gösterme açısından buradan
dilimize girmiştir.
Bu yazıyı hazırlarken ‘efradını cami,
ağyarını mani’ olacak şekilde hazırlamaya özen gösterdim. Lakin mutlaka ‘keşke
şunu da yazsaydım’ dediğim tanımlamalar
olacaktır. Amacım öğrendiklerimi aktarabilmek, neyin doğru olacağının takdiri
sizlere kalmış. ‘Happiness’e mutluluk ve
esenlik dolu bir yıl dileğiyle.
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Çocuklarımızı
Siber Tehditlere
Karşı Nasıl
Koruruz?
Çocuğunuzun hangi sosyal
medya sitelerini kullandığını
bilin. Ebeveyn olarak bu
sitelerde çocuğunuzun
arkadaşı ve takipçisi olarak
kendinizi ekleyin.

Alev AKKOYUNLU
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

Ç

ocuklarımızı sanal dünyadaki tehlikelerden ve siber tehditlere karşı
koruyabilmek için sekiz altın öğüt:

Çocuklarımızı siber tehditlere karşı
koruyabilmek için;

siber tehditlere karşı sahipsiz bırakmayın. Hangi sosyal medya sitelerini
kullandığını bilin. Ebeveyn olarak bu
sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede
çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu,
neler paylaştığını yakından takip edebiliyor olacaksınız.

Çocuklarınızı kişisel bilgiler paylaşmamaları konusunda uyarın
Çocuklarınıza internette ve sosyal ağlarda hiçbir zaman telefon numarası, ev
adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel
bilgileri paylaşmamaları gerektiğini anlatın ve riskler konusunda uyarın.

İnternet tarayıcınızın tarama
geçmişini ara sıra inceleyin

İnternette paylaşılan hiçbir bilginin
kaybolmadığını hatırlayın, hatırlatın

Akıllı telefonların da birer bilgisayar
olduğunu unutmayın

Bir fotoğrafı sildiğinizde hatta tüm
hesabınızı kapattığınızda tüm verinizi
otomatik olarak sildiğinizi zannetmeyin.
Resimler veya kişisel bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına kaydedilmiş
olabilir. Çocuklar ve aileleri, hangi resim
ve bilgilerin internete koyulacağını iki defa düşünmelidirler.

Çocuklarınıza aldığınız ya da kullanması için verdiğiniz cep telefonlarında
sadece oyun oynanmadığını göz önüne alın. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için
aldığınız önlemleri akıllı telefonlar için de
almayı ihmal etmeyin.

Çoçuğunuzu internette sahipsiz
bırakmayın

Sizin gözetiminizde olabileceği saatlerde internete girmesine izin verin. Eğer
sosyal medya sitelerini kullanmaya başladıysa da, bu dünyada çocuğunuzu
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Geçmiş silinmiş ise çocuğunuzla bir
konuşma yapma vakti gelmiş demektir.

Güncel güvenlik yazılımı kullanın

Global ölçekte her gün milyonlarca virüs, truva atı, solucan ve oltalama
yazılımı sanal alemde dolaşarak önce
bilgilerinize oradan da finansal kaynaklarınıza ulaşmaya çalışıyor. Profesyonel
dijital önlem almadan bunlarla başa çıkmak artık mümkün değil.

Ebeveyn kontrolü yazılımları
kullanın

Pek çok güvenlik yazılımı firması
özelliklerine göre ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen aile koruma, filtreleme
ya da ebeveyn kontrolü ve siber tehditlere karşı koruma yazılımları sunuyor.
Bu tür yazılımlarla aileler, çocuğun
yaşına göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor. Ve pek çok değişik
kategorideki web sitelerine erişimi engelleyebiliyor. ESET Mobile Security,
ESET Internet Security ve ESET Smart
Security Premium yazılımları da bu tür
ebeveyn koruması (Parental Control) özellikleri sunuyor.
Web kamerası bağlantısının izinsiz
kullanılmadığından emin olun

Kameranın üzerine bant yapıştırmaya
gerek yok. Bilgisayardaki kameraya erişmek isteyen uygulamaları denetleyen ve
kontrol dışı çabaları engelleyen yazılımlar
kullanabilirsiniz. ESET Internet Security
ve ESET Smart Security Premium programları, kullanıcılara bu tür özellikler
sağlıyor.
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SEÇKİN EĞİTİM KURUMLARININ
İ TEMİZLİKTEKİİADRESİ

Aparatlarımız ücretsiz takılmaktadır.

Okullar, hastaneler, oteller, kamu kurumları,
restaurant ve kafeteryalar…

MD GRUP TEMİZLİK GIDA İNŞ. KIRT. TIBBİ MALZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bülbülderesi Cad. No: 71/13 Küçükesat – Çankaya – ANKARA Tel : (0-312) 430 67 89 – 436 27 74 Faks : (0-312) 430 34 09

E-mail: mdgrup_temizlik@hotmail.com
Web: www.mdgruptemizlik.com

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

BAŞARIYI ETKİLER!
Gülşah Ergin
Uzman Klinik Psikolog
Davranış Bilimleri Enstitüsü

Davranış Bilimleri
tüsü’nden Uzman
Klinik Psikolog Gülşah
Ergin, öğretmen-öğrenci
ilişkisinin çocukların
sosyal ve eğitim
hayatındaki gelişimlerine
etkilerini açıklıyor.
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tatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü,
1981 yılından beri ülkemizde her
yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerin
insanların gelişiminde oynadıkları rollerin önemi bir kez daha açığa çıkıyor.
Öğrenciler ve öğretmenler arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulması, öğrencilerin
okul hayatları boyunca devam eden sosyal
gelişimlerini ve akademik başarılarını etkileyebiliyor.

A

Yapılan araştırmalar, özellikle ilköğretim dönemindeki öğretmen – öğrenci
ilişkinin kalitesinin çocukların gelişiminde
daha da önemli bir faktör olduğu belir-

tiliyor. Bu ilişkinin lise dönemindeki
öğrenciler için ise okula devam etme
istekleri üzerinde büyük etkisi olduğu
bulunuyor. Araştırmalar, olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisinin kurulduğu
sınıflarda öğrencilerin daha aktif olduğu ve sınıf içerisinde daha uyumlu
davrandıkları da ortaya koyuyor. Ayrıca
bu öğrencilerin motivasyonunun diğer
öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve
öğrenmeye daha istekli oldukları, daha
iyi performans göstermeye çalıştıkları
da görülüyor. Peki, öğretmen-öğrenci
ilişkisinin önemi nedir? Aralarında kurulan olumlu bağın öğrencinin gelişimi
üzerindeki etkileri nelerdir?

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog Gülşah
Ergin, olumlu öğretmen – öğrenci ilişkisi
ile bu ilişkinin çocukların sosyal ve eğitim
hayatındaki gelişimlerine etkilerini açıklıyor: “Olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisi
yakınlığı, sıcaklığı, önemsemeyi ve desteği
içerir. Yakın ve sıcak bir ilişkide öğretmen
öğrencisine karşı şefkatle yaklaşır. Öğrencisinin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini
bilerek onunla olan iletişiminde bu kanalları etkin bir şekilde kullanır. Önemseyen
bir ilişkide öğretmen öğrencisini dinler,
öğrencisine yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorar. Destekleyen bir ilişkide ise
öğretmen öğrencisinin duygusal, gelişimsel ve akademik ihtiyaçlarını farkındadır ve
bunları karşılamaya çalışır.”
Ergin, “Olumlu bir ilişkinin olduğu
sınıflarda öğrenciler öğretmenine güvenirler ve kendilerini güvende hissederler. Bu
iki kavram da etkin bir öğrenme ortamının gerçekleşebilmesi için çok önemlidir.
Öğretmenine güvenmeyen bir öğrenci,
kendini ifade etmekte zorlanabilir, soru
sormaktan çekinebilir. Sınıf ortamında
kendini güvende hissetmeyen bir öğrenci ise öğrenme ortamını keşfetmekten,
öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla iletişime
geçmekten uzak durabilir, derse dikkatini
vermekte zorlanabilir” dedi.

Öğrencileriyle olumlu
ilişki kuran öğretmenler,
öğrencilerinin
yapamadıklarından
ziyade yapabildiklerine
odaklanırlar.

Olumlu öğretmen – öğrenci ilişkisinin öğrencilerine kazandırdıklarının
altını çizen Ergin, “Öğrencileriyle olumlu
ilişki kuran öğretmenler, öğrencilerinin
yapamadıklarından ziyade yapabildiklerine
odaklanırlar. Bu da öğrencilere kabul edildikleri duygusunu yaşatır. Sınıf içerisinde
öğretmeni tarafından kabul edildiğini gören ve bunu hisseden öğrenci, hem kendisi
hem de arkadaşlarıyla ilgili olumlu bir algıya sahip olur. Bu da sınıf içerisinde
olumlu bir iklim yaratır. Özellikle anaokulu ve ilköğretim dönemleri öğrencilerin
kendileriyle ilgili düşüncelerinin oluştuğu
dönemler olarak kabul edildiğinden onların bu dönemlerde olumlu yaşantılar
deneyimlemeleri çok önemlidir. Durum
böyle olduğunda öğrenciler, girişimci ve
başarılı olma duygularını yaşar ve kendileri
hakkında “yapabilirim”, “başarabilirim”,
“becerebilirim” düşüncelerini geliştirirler.
Bir öğrencinin kendisi hakkında bu tür
olumlu düşüncelere sahip olması, onu tüm
öğrenim ve çalışma hayatı boyunca çok
daha başarılı kılar” dedi.

Yoruldum
Sensiz geçen her saniyeden
Artık yazmayan kalemimden
Seni düşündüğüm her geceden
İsmindeki birkaç heceden
Bana acı veren hayalinden
Yüzünü bir kez görebilmek için
Soğuk havayı içime çekmekten
Tesellilerden,
Sensizlikten yoruldum.
Yoruldum sonsuzluğum!
Düşlerinin civarında yanmaktan
Bir gül gibi yana yana kül olmaktan
Her beni sevdiğini söylediğinde
Uyanmaktan
Aşkımı bir sır gibi büyütmekten yoruldum
Senden bir ümit beklemekten
Belki de yalnızca öylesine beklemekten
Tesellilerden
Sensizlikten
Bir de üşümekten yoruldum
Yoruldum sonsuzluğum!
Özgürlüğü sende aramaktan
Bulamamaktan
Düşmekten
Kalkmaktan
Yanındayken hayat bulup
Sonra tekrar solmaktan yoruldum
Kendimle yalnız kalmaktan
Tesellilerden
Sensizlikten
Üşümekten
Bir de cesaret edememekten yoruldum
Yoruldum sonsuzluğum
Her sabah gün doğduğunda
Sana günaydın diyememekten yoruldum
Uçamayan bir kuşu görmekten
Ağrımaktan, acımaktan
Alışmaya çalışmaktan yoruldum
Tesellilerden
Sensizlikten
Üşümekten
Cesaret edememekten
Bir de yorulmaktan
Yorulmaktan...
Togan KAYALI
Hoşdere Sınav Lisesi • 12-B
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YGS’DEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
Adnan DEMİRCİ
PDR Uzmanı

lkemizde 2.5 milyona yakın öğrencinin gireceği YGS de bu yıl
ÖSYM köklü değişiklikler yaptı.
Adaylar hem sınava sayılı günler kala hazırlıklarını yaparken bir taraftan da sınavdaki
değişiklikleri öğrenmeye çalışmaktalar. Peki
ÖSYM›nin değiştirdiği ve sınava girecek adaylar için çok önemli olan başlıklar neler?

Ü

Sınav Baraj puanı yükseldi
Bu yıl YGS barajında önemli değişiklik
yapıldı. Geçen yıllarda 140 olan baraj 10
puan arttırılarak 150’ye çıkartıldı. Bu, barajı
aşmak için eskiden 16 net soru yeterliyken,
artık 20 nete ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Barajı aşmak isteyen öğrenciler geçen
yıla göre 4 soru daha fazla yapacak.
150 baraj puanı öğrencilere yalnızca
açıköğretim ve yüksekokula girmek için yardımcı olacak. LYS sınavına girmek isteyen
öğrenciler herhangi bir puan türünden YGS
de 180 baraj puanını almak zorunda.
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Tıp, Hukuk Fakültelerin sonra,
Mühendislik, mimarlık ve
öğretmenlik için de başarı sırası
barajı getirildi
2015 ÖSYS ile birlikte YÖK ün bazı
lisans programları için getirmiş olduğu
başarı sırası barajına 2017 ÖSYS de yeni
programlar eklendi. Artık aşağıdaki programları seçerken başarı sırası barajı geçerli
olacak
Tercih sayısı 30’dan 24’e düşürüldü,
Öğretmenlikler ve İlahiyat LYS puan türünden öğrenci alacak.
Tüm Öğretmenlik ve ilahiyat Fakültesi
bölümü LYS puan türünden öğrenci alacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tercih sayısını 30’dan 24’e düşürdü. Bilinçli
tercih yapılmasını sağlamak amacıyla getirilen bu değişiklik, adayların açıkta kalma
endişesiyle tercih yapıp, sonradan vazgeçmelerini engellemeyi de hedefliyor.

Tablo 1G: Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?
Program Türü

İlgili Puan Türü

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde

İlgili LYS Puan Türünde

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde
(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat
Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dahil)

İlgili LYS Puan Türünde

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde

İlgili LYS Puan Türünde

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde

İlgili LYS Puan Türünde

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahil)

İlgili LYS Puan Türünde

Başarı Sırası*
En düşük 150 bininci
(150.000)
En düşük 240 bininci
(240.000)
En düşük 200 bininci
(200.000)
En düşük 40 bininci
(40.000)
En düşük 240 bininci
(240.000)

*Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.

YÖK yetkilileri, ‘tercih-yerleşme-kesin
kayıt olma’ arasındaki makasın her geçen
yıl açıldığı yönünde eleştiriler olduğunu
söylüyor.

Sınavsız Geçiş Kaldırıldı
Bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, ön lisans/lisans programına
yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile
çarpımından elde edilecek ek puanları da
yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu
ek puanlardan yararlanmak için adayların
ilgili puan türünde ön lisans için 150 veya
daha yüksek puan almış olmaları, lisans
için 180 veya daha yüksek puan almış
olmaları gerekmektedir 30.03.2012 tarihi
itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek
puan hesaplanmayacaktır. Y-YGS/
LYS’de mesleki ek Ortaöğretim Başarı
Puanı (OBP) kaldırıldı. Her aday için
hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile
çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve
böylece adayların yerleştirme puanları
hesaplanacak.
Yanlış soru artık herkes için doğru
sayılmayacak.
2017 ÖSYS ile birlikte artık iptal edilen sorular, o testte herhangi bir soruyu
işaretleyen aday için doğru sayılmayacak.
İptal edilen soru hesaplamada devre dışı
bırakılarak, geçerli sorular üzerinden hesaplama yapılacaktır.
*2016 ÖSYS kılavuzunda Sınavdan
sonra yapılan analizlerde bir testteki
sorulardan herhangi biri, biçimsel veya
bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından
“geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte
yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru
cevapladığı kabul edilecektir yazarken.
*2017 ÖSYS kılavuzunda sınavdan

sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak
geçerli soruların puan değerinin yeniden
saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır, şeklinde değiştirilmiştir.

Bazı bölümlerin puan türü
değiştirildi.
2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYS) Kılavuzunda Kamu
Yönetimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler,
Yerel Yönetimler gibi bazı bölümlerin
puan türlerinde değişiklik oldu. Değişiklik
yapılan bölümler yalnızca bunlar değil örneğin; TS-1 puan türünden öğrenci alan
radyo ve televizyon, gazetecilik, reklamcılık, medya ve iletişim gibi öğrencilerin
en çok ilgi duyduğu bölümlerin puan
türleri TS-2 oldu. Böylece bu bölümlere
girebilmek için YGS’de Türkçe, Lisans
Yerleştirme Sınavları›nda (LYS) Türk
dili ve edebiyatı testlerindeki başarı daha
belirleyici oldu,Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı testlerinin ağırlığının fazla olduğu
TS-2 puan türünde matematiğin etkisi
azaldı. Daha detaylı bilgi almak isteyenler
www.osym.gov.tr adresinden puan türleri
değişen bölümlerle ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Kısa Cevaplı Sorular ile bu yıl
LYS’de tanışıyoruz.
2017 ÖSYS kılavuzunda ayrıntılarının
verildiği üzere bu yıl ilk kes Lisansa Yerleştirme Sınavlarında (LYS) Kısa cevaplı
sorular belirli bir adette sorulacaktır. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir
sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından
cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan
sorulardır.
Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır. Yani yanlış doğruyu götürmeyecektir.

Adaylar bu soruların cevabını cevap kâğıdının ilgili alanında (cevap kâğıdının ön ve
arka yüzünde) yazacak ve kodlayacaklardır. Cevap kâğıdının değerlendirilmesinde
kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacaktır. Doğru olarak yazılan
ancak, kodlanmayan veya yanlış/eksik
kodlanan cevaplar işleme alınmayacaktır.

Kısa Cevaplı Soru Sayıları;
LYS-1 Matematik Testinde 3 soru,
kısa cevaplı soru olacaktır.
LYS-2 Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin
her birinde 1’er soru, kısa cevaplı soru
olacaktır.
LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 2 soru, Coğrafya-1 Testinde 1 soru,
kısa cevaplı soru olacaktır.
LYS-4 Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu
ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde
tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa
cevaplı soru olacaktır.
LYS-5Yabancı Dil Testinde 3 soru,
kısa cevaplı soru olacaktır
LYS puanlarının hesaplanmasında
katsayılar birleşti.
MF1-MF2-MF3-MF4 , TM1-TM2TM3 puanlarının hesaplanmasında 2016
ÖSYS den farklı olarak bu yıl 2017 ÖSYS
de Matematik ve Geometri testleri ayrı
ayrı değerlendirilmesi ve ayrı katsayı yerine birleştirilerek tek bir test katsayısı
olarak hesaplanacaktır.
2017 ÖSYS ILE DEĞIŞEN
LYS (LYS-1+LYS-2)
Matematik

Fizik

Kimya

39

10

6

Biyoloji
5

23

13

12

12

18

13

14

15

33

13

9

5

LYS (LYS-1+LYS-2)
Matematik

Türk Dili ve Ed.

33

20

Coğrafya-1
7

28

24

8

23

28

9

Adaylar Sınava Sakın Geç Kalmayın.
Sınavların
başlama saatinden 15
dakika önce adayların sınav binalarına
alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat
09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan
sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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ÖZGÜVEN

ve OKULA GİDEN ÇOCUK
Tony Humphreyd

Çocuk Egitiminin Anahtari: Özgüven
Çeviri: Tanju ANAPA
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Ç

ocuk, yaşamındaki önemli yetişkinlerle arasındaki ilişkinin
etkilerini içinde taşıyarak sınıfa
girer. En önemli ilişki anne babasıyla
olan ilişkisidir (yaşamsal bir önem taşır).
çocuk büyükannesi, büyükbabası (özellikle de aynı çatı altında yaşıyorlarsa),
teyzeleri, halaları, amcaları, dayıları ve
çocuk bakıcılarıyla yaşadığı deneyimlerden de etkilenecek, özgüvenini bu
ilişkilerin aynasında geliştirecektir. Okula
gelene kadar kendine bir benlik saptamış olacaktır. Bu benlik öğretmenler ve
akranlarıyla yaşayacağı deneyimlerden
de etkilenecektir.
Okulda öğrenme zorluğu yaşayan
çocuklardan birçoğunun özgüven sorunu olduğu artık biliniyor ve çocuğun
eğitimsel gelişmesini sağlayabilmek için
öncelikle özgüvenin geliştirilmesi büyük
önem taşıyor. Öğretmen çocuğun özgüvenini artırmak için pek çok şey yapabilir.
Ancak çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu şey anne babası tarafından sevilmek,
benimsenmek ve onları etkilemek olduğu için, anne babanın ilgisi şarttır. Öte
yandan okula giden çocuğun özgüveni
zayıfsa, ebeveynin (gerçek anne babası,
koruyucu ailesi veya kendisini evlat edinmiş olanlar) özgüveninin de zayıf olma
olasılığı yüksektir. Özgüven düzeyi yüksek olan anne baba ve öğretmen çocuğun
özgüvenini artırır ama ne yazık ki bazen
bunun tersi söz konusudur. Çocuğun
anne babası ve yaşamındaki diğer önemli
yetişkinler farkında olsalar da olmasalar
da bu süreç yaşanır. Çocuğun yaşamında
önemli bir yeri olan yetişkinin her hareketi, yüz ifadesi, jestleri, mimikleri ve
konuşma biçimi çocuğa, çocuğun önemi,
değeri ve yetenekleri hakkında bir mesaj
iletir.

Okulda öğrenme zorluğu
yaşayan çocuklardan
birçoğunun özgüven
sorunu olduğu artık
biliniyor ve çocuğun
eğitimsel gelişmesini
sağlayabilmek için
öncelikle özgüvenin
geliştirilmesi büyük önem
taşıyor.

Çocuğun yaşamında
önemli bir yeri olan
yetişkinin her hareketi,
çocuğun önemi, değeri
ve yetenekleri hakkında
bir mesaj iletir.

Özgüvenin doğası
Özgüvenin iki merkezi boyutu vardır:
“sevilebilir olma duygusu” ve “yeterli olma duygusu”. okula giden çocuğumuz,
utangaç, çekingen, aşırı sessiz, dikkat
çekmemeye çalışan biri mi yoksa insana
yapışan, saldırgan ve zorba bir çocuk

mu? Bu göstergelerin tümü, çocuğun
sevilebilir olduğundan kuşku duyduğunu göstermektedir. Çocuğunuz yeni bir
mücadeleye girmekten ürküyor ve buna
karşı mı koyuyor? Başarısız olmaktan mı
korkuyor? Hata yaptığı zaman hemen
keyfi mi kaçıyor? Sınavlar onu sinirlendiriyor mu? Mükemmeliyetçi mi; okulda
derslerine ve ödevlerine aşırı bir özen
mi gösteriyor? Bu göstergeler çocuğun
yeterliliğinden kuşku duyduğunun ifadesidir.
Aşağıda, çocuğun özgüveninin zayıf
veya orta düzeyde olduğunu gösteren
davranışlara örnekler verilmiştir. Bu
davranışlar çocuğun içindeki kargaşanın işaretidir ve olumlu tepkilerle karşılanması
gerekir. Kontrolsüz davranışlar gösteren
çocuğa psikolojik yardım sağlamak için
bir uzmana başvurma olasılığı oldukça
yüksektir. Çünkü bu tür davranışlar ebeveynin veya öğretmenin ya da hepsinin
işlevlerine müdahale ederek rahatsızlık
yaratır. Aslında daha fazla tehlike altında
olan, aşırı kontrollü çocuğun davranışları
yetişkinlerin yaşamını zora Sokmadığı
için, anne bababanın ve öğretmenin dikkatinden kaçabalir.

OKULA GİDEN ÇOCUKLARDA ÖZGÜVENİN ZAYIF OLDUĞUNU
GÖSTEREN İŞARETLER
Kontrolsüzlük göstergeleri

Aşırı kontrol göstergeleri
• Utangaç ve içine kapanık
• Olağandışı sessiz
• Yeni aktivitelere/mücade-lelcre girmekte
isteksiz
• Annesine, babasına veya her ikisine
yapışan
• Başka çocuklarla kaynaşmakta sıkıntı
çeken
• Yeni durumlarla karşılaştığında ürkek vc
çekingen davranan
• Davranışlarının olumlu bir biçimde
düzeltilmesinden bile hemen incinen
• Davranışlarının olumsuz bir biçimde
düzeltilmesinden aşırı rahatsız olan
• Kendini aşağı görme alışkanlığı edinmiş
• Hayale dalma eğiliminde
• Yanlış yapmaktan ve başarısızlıktan ödü
kopan
• Daima insanları memnun etme çabası
içinde olan
• Karın ağrısından ve bulantıdan şikayetçi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saldırgan
Düzenli aralıklarla sinir krizi geçirir
Zorba
Düzenli olarak okuldan kaçar
Kendisinden bir şey istendiği zaman
işbirliği yapmaz
Sık sık güven tazelemek ve yardım
almak isteyer
Sürekli sevilip sevilmediğini, istenip
istenmediğini sorar
Anne babasının hoş görmeyeceğini
bile bile derslerini ihmal eder
Kendi hataları için başkalarını
suçlar
Kendisine ve başkalarına ait eşyaları
hor kullanır
Evdeki ve okuldaki görevlerini
yerine getirirken dikkatsiz ve
özensiz davranır
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DÜNDEN BUGÜNE

YGS
Ö

Nalan KILIÇ
Eğitim Uzmanı
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lçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi, 19 Kasım 1974 tarihinde,
“Üniversitelerarası
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)” adıyla kurulmuş, 1981
yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim
Kuruluna (YÖK) bağlanarak “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM)” adını almıştır. 3 Mart 2011
tarihine kadar bu adla çalışmalarını sürdürmüştür.
Cumhuriyet döneminde, 1960’lı yıllara gelinceye kadar lise mezunlarının
sayısı az olduğu için pek çok üniversite,
kendisine başvuran mezunları sınavsız
kabul etmiştir. Zaman içinde kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşınca
üniversiteler seçme işini, başlangıçta:
(a) Başvuru sırasını dikkate alma ve ih-

tiyaç kadar adayı kabul ettikten sonra
kayıtları durdurma, (b) Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak
liselerin fen ya da edebiyat alanı mezunlarını kabul etme, (c) Lise bitirme
derecesine göre sıralanan başvurulara
göre öğrenci alma yollarından birini
izlemişlerdir.
Lise mezunlarının artması ve lise dengi okul mezunlarına da yüksek
öğretime başvuru hakkı verilmesiyle,
yukarıda dile getirilen öğrenci seçme
yöntemleri ihtiyaca cevap veremez
duruma gelmiş; bundan dolayı üniversiteler kendi amaçlarına uygun
giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır. Son durumda öğrenciler, sınavlara
katılabilmek için ülke içerisinde farklı
şehirlere gitmek, aynı gün ve saatlere
rastlayabilen sınavlardan birine katılıp

2010 yılında,
günümüzde
uygulanmakta olan
öğrenci yerleştirme
sistemine geçilmiştir.

diğerine katılamama durumlarıyla karşı
karşıya gelmişlerdir. Bu durum, adaylar
ve veliler açısından önemli sorunlar doğurmuştur.
1960’lı yıllarda, önce bazı üniversiteler kendilerine özgü giriş sınavları
düzenlemeye başlamışlar; sonra bazı üniversiteler bu konuda birlikte çalışma
yoluna gitmişlerdir. Aday sayısındaki
artış, çok sorulu ve objektif testlerden
oluşan sınavların hazırlanmasını, başvurma, puanlama, seçme, yerleştirme
ve sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilgi
işlem yöntem ve araçlarından yararlanılmayı gerektirmiştir.
1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteye giriş sınavlarının tek
merkezden yapılmasını uygun bulmuş
ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun
52’nci Maddesine dayanarak 19 Kasım

1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM)
kurmuştur. Üniversitelere öğrenci seçme
ve yerleştirme işlemleri, 1981 yılına kadar
bu merkez tarafından yürütülmüştür.
1981 yılında, Merkez, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 10 uncu ve
45 inci maddelerinde yapılan düzenleme
ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı altında Yükseköğretim
Kurulunun bağlı bir kuruluşu hâline getirilmiştir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavı, 1974 ve 1975 yıllarında aynı gün
sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda, 1976-1980 yıllarında aynı
günde ve bir oturumda uygulanmış; 1981
yılından itibaren iki basamaklı bir sınav
hâline getirilmiştir. İşleme konulan İki
basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı
oluşturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)
nisan, ikinci basamağı oluşturan Öğrenci
Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise haziran ayı
içinde uygulanmıştır.
1974 yılından itibaren adaylardan
yüksek öğretim programlarına ilişkin
tercihleri toplanmış, adaylar puanlarına
ve tercihlerine göre yüksek öğretim programlarına merkezî olarak yerleştirilmiştir.
1982 yılından itibaren ise ortaöğretim
kurumlarından adayların diploma notları
alınmaya başlanmış ve bu notlar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adı altında belli
ağırlıklarla sınav puanlarına eklenmiştir.
1987 yılından itibaren, yüksek öğretim programları ile ilgili tercihlerini belli
alanlarda toplayan adaylara, sınavda belli
testleri cevaplama, diğerlerini cevaplamama hakkı tanınmıştır.
1999 yılına gelindiğinde iki basamaklı sınavın ikinci basamağı kaldırılmış,
ÖSS adı altında tek basamaklı bir sınav
hâline getirilmiştir. 1999 yılındaki değişiklikte önceki yıllarda uygulanan ÖSS’de
herhangi bir değişiklik yapılmamış, sınavda sorulara temel teşkil eden bilgilerde
temel eğitim müfredatının üstüne çıkılma-

mıştır. 2006-ÖSS’de yapılan değişiklikle
sınavın bir basamakta uygulanmasına devam edilmiş, ancak soruların bir kısmı
önceki yıllarda olduğu gibi ÖSS tipinde
hazırlanmış, bir kısmı ise lise müfredatının tümü dahil edilerek hazırlanmıştır.
2010 yılında, günümüzde uygulanmakta olan öğrenci yerleştirme sistemine
geçilmiştir. Bu sınav sistemi Mart ayında bir Haziran ayında beş olmak üzere
toplam altı oturumdan oluşmaktadır. Bu
sınavlardan YGS, LYS’den daha önce uygulanır çünkü bu sınav LYS ‘ye
girişi sağlayan baraj sınavıdır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan
adaylar isterlerse Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuru yapabilmektedir.
LYS’lere katılma hakkı elde eden adaylar,
beş LYS’den, hesaplanmasını istedikleri
puan türlerine uygun olan sınav veya sınavlara katılabilirler. YGS, ağırlıklı olarak
müfredatın ortak bölümünü kullanırken;
LYS, ağırlıklı olarak müfredatın alan bölümünü kullanır.

Yıllara Göre Soru Dağılımları
2010
SINAV CEVAPLANACAK TEST
YGS
LYS 3
YGS

TÜRKÇE

LYS 2

YGS
LYS 4

YGS

40

40

TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT

56

2017

LYS

YGS

LYS

40
56

56

COĞRAFYA

24

24

24

24

24

MATEMATİK

32

50

32

50

32

8

30

8

30

8

FİZİK

14

30

14

30

14

30

KİMYA

13

30

13

30

13

30

BİYOLOJİ

13

30

13

30

13

30

TARİH

17

44

15

44

15

44

COĞRAFYA

14

16

12

12

12

12

FELSEFE GRUBU

9

30

8

24

8

24

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

-

-

5

8

5

8

LYS 1 GEOMETRİ
YGS

2013

YGS LYS

24
80

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Birinci Aşama); Ortaöğretimden yüksek
öğretime geçişte iki aşamalı sınavın birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş
Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek
bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, ortaöğretimi başarı ile tamamlayan
ve yükseköğrenim isteyen kişilerin tabi
tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliği ölçen bir sınavdır. Bu sınavla:
a) Açık öğretim programları ile örgün
ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanı,
b) Lisans programlarına yerleştirme amacıyla yapılacak “Lisans Yerleştirme
Sınavları”na girebilmek için aranan asgari
başarı puanı belirlenir.
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LYS-1 (Matematik): Matematik Testi (3)
LYS-2(Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kim-

Lisans Yerleştirme Sınavları (İkinci Aşama); “Lisansa Yerleştirme
Sınavları”, adayların ders düzeyindeki
bilgi ve yeteneklerini ölçen açıköğretim
dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını
belirleyen sınavlardır.
Lisans Yerleştirme Sınavları;
Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1),
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
Sınavı (LYS 2),
Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1
Sınavı (LYS 3),
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2,
Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4),
Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) olmak üzere beş alanda, Haziran ayında iki hafta
sonunda ve ayrı ayrı oturumlarda yapılır.
2017 YGS - LYS, uygulanmaya
başladığı ilk yıldan bu güne kadar sınav
sisteminde bir değişiklik yapılmamış
ancak soru sayıları, sınav süreleri, konu
içerikleri ve bölümlerin yerleştirme puan
türlerinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 2013 YGS ve LYS’de Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi’nden soru sorulmaya başlanması ile soru dağılımları değişmistir.

Sistem Değişiyor mu?
• ÖSYM’nin 2013’de başladığı düzenlemelere ek olarak 2017 YGS ve
LYS’de büyük değişimin habercisi olan
düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelerle
• Açıköğretim önlisans/lisans programları örgün programdaki puan türünden
öğrenci alımı yapmaya başladı..
• 2015 yılında belirlenen Mühendislik
240.000 Tıp 40.000, Hukuk 150.000,
Mimarlık 200.000 barajına ek olarak
Öğretmenlik programlarına yerleştirme barajı 240.000 olarak belirlendi.
• Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS)
kısa cevaplı soruların yer aldığı netlik
kazandı. ÖSYM’nin açıklamasına göre,
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Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar
tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/
veya kodlanan sorulardan oluşacak.
Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2,
LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak ,
LYS-1 de 3 adet sayısal açık uçlu soru,
(LYS-1’de yalnızca Matematik Testi
yer alacak; Matematik ve Geometri
testleri ayrı değil, tek test olacaktır),
diğer oturumlarda ise sözel açık uçlu
sorular sorulacak.
2017 LYS’lerde sorulacak açık uçlu
soruların dağılımı aşağıda yer almaktadır.
ÖSYM kısa cevaplı soru örnekleri

ya Testi (1), Biyoloji Testi (1)
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1),
Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)
LYS-4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1),
Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi (1)
LYS-5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)
2017- Lisans Yerleştirme Sınavlarında
(2017-LYS) yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili
kutucuklara örneklerde yer aldığı şekilde
yazılıp kodlanacaktır. Cevap kâğıdına
kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya
cevap vermemiş sayılacaktır. Kısa cevaplı
soruların değerlendirilmesinde doğru
cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılmayacaktır.
Tüm bu düzenlemeler göz önüne
alındığında önümüzdeki yıllarda bilgi
basamağında ölçüm yapan kısa cevaplı
soruların artacağını ve Üniversite yerleştirme sisteminde yeni düzenlemelerin yer
alacağını söylemek mümkün görünüyor.
Sınava hazırlanan tüm adaylara bu uzun
ve yorucu eğitim öğretim döneminde başarılar dilerim.

Psikiyatrist
Dr. Sabri Yurdakul:
“Birlikte kararlar
alabiliyorsak çocuğumuz
da sorumluluk alan ve
bizleri üzmeyen bir çocuk
olacaktır. Her yaptığına
karışıyor, bir kulp buluyor
ve azarlıyorsak sürekli
azarlamak zorunda
olduğumuz bir çocuğumuz
olacaktır.”

ÇOCUĞUNUZA BUNLARI
SAKIN YAPMAYIN
r. Yurdakul, birçok anne ve
babanın çocuklarının davranışlarından şikayet ettiğini
belirterek, “Acaba biz onlara nasıl davranıyoruz? Bizlerin onlara davranışlarının,
onların davranışlarının belirleyicisi olduğunu unutmamamız gerekir” dedi.
Genetik geçişin önemli olduğunu,
ancak asıl etkin olanın anne ve babanın
çocuklarına davranış şekli olduğunu ifade
eden Yurdakul, “Utandırdığımız çocuklar
utandırmayı öğrenir, şiddet gösterdiğimiz
çocuklar akranlarına şiddet göstermeyi,
sevgi gösterdiğimiz çocuklar da sevgi ile
davranmayı öğrenir. Sonuçta biz ne verirsek çocuktan onu alırız” diye konuştu.
Ebeveynlerin çocuklarını dinlemesi
ve onların fikirlerine saygı göstermesi
gerektiğinin altını çizen Psikiyatrist Dr.
Sabri Yurdakul, “Birlikte kararlar alabiliyorsak çocuğumuz da sorumluluk alan
ve bizleri üzmeyen bir çocuk olacaktır.
Her yaptığına karışıyor, bir kulp buluyor
ve azarlıyorsak sürekli azarlamak zorunda olduğumuz bir çocuğumuz olacaktır”
ifadelerini kullandı.

D

“Çocuğa Karşı Ortak Tavır Önemli”
Anne ve babanın ortak tavrının da
önemli olduğuna vurgu yapan Yurdakul,
şöyle devam etti:

“Anne ve babanın birlikte aynı mesajları vermesi çocuklar için çok daha
olumlu olur. Ayrı mesajlar verir, birimizin söylediğini öbürü etkisizleştirir,
kendi bildiğini okursa çocuklarımız da
işlerine geleni yapıp işlerine gelmeyeni
yapmazlar. Bu yüzden anne ve babanın
ortak dili çok önemlidir. Farklı düşünebiliriz ama onlara tek bir davranış
göstermemiz gerekir.”

“Aynı Şeyi Defalarca Söylemenin
Anlamı Yok”
Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul,
sinirli olunan durumlarda bile çocuğa anlayışla yaklaşılması gerektiğini
belirterek, “Onları dinlemeliyiz. İletişimden anladığımız bizim söyleyip onun
dinlemesi ise bir süre sonra bizim söylediğimizi dinlemeyecektir. Birçok aile
‘acaba çocuğum işitmiyor mu?’ diyerek
onu işitme testi için doktora götürmekte ama bir şey olmadığını, bunun artık
çocuklarının kendilerini dinlemediğinin belirtisi olduğunu öğrenince önce
sevinmekte ama sonra da ‘niye bizi
dinlemiyor?’ diye üzülmektedir. Bunun
nedeninin çok fazla şey söyleyip, hatta aynı şeyi defalarca söyleyip onları
yıldırmamız olduğunu unutmamamız
gerekir” ifadelerini kaydetti.
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Ebeveynler ve öğretmenler
bulanık bir gelecek imajına
sahipler. Bu nedenle bu yıl
okula başlayacak çocukların
2040 yılında iş hayatına
atılacağını unutup bugünün
verisiyle geleceğin tasvirini
yapıyorlar.

40 | Mart - Nisan -2017

GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİ

HAYATA NASIL
HAZIRLANMALI?
İ
şyerleri ne yazık ki mezun profilinden
memnun değil? Çalışma hayatında
haftada bir sınav yapılsa bu gençler
eminim çok başarılı olur. Ama firmalar
proje yaptırıyor, çözüm senaryoları istiyorlar. Bu hiç adil değil ama çıplak gerçek
böyle. Çocuklar evde ve okullarda prensler ve prensesler gibi yaşıyor. En küçük
bir problemde resmi okul velileri 147’ye,
özel okul velileri yöneticilere gidip koruma kalkanlarını açıyorlar. Ama işyerleri
prenses ve prensleri istihdam etmiyor çok

şükür! Gençlerin zihninde gerçek yaşamda karşılığı olan bir gelecek kavramı da
yok. Çünkü ebeveynler çocukların karar
verme merkezi olan frontal lobunu iptal edip, onların adına kararları kendileri
oluşturuyorlar. Ebeveynler genellikle geçmiş korku ve kaygılarından oluşan belirsiz
bir gelecek senaryosuna sahipler. Ebeveynler ve öğretmenler bulanık bir gelecek
imajına sahipler. Bu nedenle bu yıl okula
başlayacak çocukların 2040 yılında iş
hayatına atılacağını unutup bugünün verisiyle geleceğin tasvirini yapıyorlar.

Bir Tarafta Aşırı İlgi, Diğer Tarafta
Sınav Baskısı

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
TED Üniversitesi

Gençlik hayata değil,
sınava hazırlanıyor.
Hayatın istediği
becerilerle sınavın
istediği beceriler
birbirinden o kadar uzak
ki! Üniversiteyi üstün
başarıyla bitiren gençler,
genellikle iş hayatında
hayal kırıklıkları yaşıyor
ve yaşatıyorlar.

Bu koşullarda da olsa
ortaöğretimden itibaren neler
yapmalı?
Ortaöğretim o kadar geç bir dönem
ki. Hekimlerin dediği gibi “hastayı evine
gönderin dinlensin”. Okul öncesi eğitimde çocuğum mutlu olsun yeter diyen
ebeveynler, istisnalar bulunmakla 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. Sonuçta
sınavlarda başarılı ya da başarısız olan
da örseleniyor. Çocuklar “ya kişiliğin ya
sınav” ikilemine sokuluyor örtülü olarak.
Bir çocuk sadece ama sadece kendi doğasına uygun bir atmosfer bulduğunda
yeşerir. Ona popüler meslekler ve bölümler dayatıldığında çoğunlukla mutsuz olur.
Her çocuğun arzusu, ilgisi ve yeteneği
vardır. Çocuklar hem ilgilerini çeken hem
de yetenekli oldukları bölümlerde mutlu
ve başarılı olabilir. Fakat Türkiye’de ölçü;
yüksek puanlı, popüler, ekonomik getirisi
yüksek bölümleri seçmek. Çocuk popüler
bir alan yerine yetenekli olduğu sanatsal
bir alanı seçmek isterse veliler, “onu hobi
olarak yaparsın” diyebiliyor. Yani hoşlanmadığı bir mesleğin stresini hoşlandığı bir
hobiyle giderecek. Yapılması gereken şey,
özellikle ilkokuldan itibaren çocuğun hi-

zasına, yani mizacına bakmak. Mümkün
olduğu kadar az müdahale edip doğuştan
getirdiğine destek olmalıyız bence. Doğa
asla hoşlanmaz müdahaleden.

Sizce gelecekte nasıl bir iş hayatı
bekliyor gençleri?
İş yerleri; ekip çalışması, proje yönetimi, girişimcilik, azim, iletişim, dayanıklılık
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 bağışıklık sistemleri hemen
çöküyor. Şirketler işe aldıkları elemanı
ya yeniden eğitmek zorunda kalıyorlar
ya da başka şirketlerden eleman ayartma
yoluna gidiyorlar. Daha kötüsü ülkenin en
iyi üniversitelerinden yeni mezun olmuş
gençleri yıllarca çok düşük ücretlere çalıştırıyorlar.
Ne öneriyorsunuz?
Diploma almayı ikinci plana atsınlar,
diploma artık herkeste var. Önemli olan
alınan dersler değil, ders dışında öğrencilik boyunca ne yaptığı. Şimdi size birkaç
kelime söyleyeyim ne hissedeceksiniz;
angarya, bedava çalışma, hizmetçilik,
hamallık… Bu kelimelerin tamamı gençleri irite ediyor. Oysa gençler üniversitede
daha öğrenciyken, gönüllü etkinliklerde,
sosyal sorumluluk faaliyetlerinde, çok
başarılı şirketlerde yıllarca angarya da olsa, hamallık da olsa çalışmalı. Çünkü, bu
tür deneyimler hayatta lazım. Diploma
bürokratik bir gerekliliktir. Ebeveynler biraz derin düşünseler daha ilkokuldayken
çocuklarının kendi sınıflarını, okullarını
temizlemeleri için okula baskı kurup,
zorlanmasını isterler. Uzun süreli travmatik olmaması kaydıyla çocuklarının
problemlerle karşılaşmasını desteklerler.
Çocuklarının her türlü problemini çözen,
onların hayatını kolaylaştıran öğretmen
ve ebeveynler sadece onların gelecekteki
hayatlarını zorlaştırmış oluyor.
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LYS’DE BAŞARIYI
KONU ÇALIŞMAK GETİRİR
Öğrencilerin LYS için konu tekrarlarını
aşağıdaki bilimsel esasları dikkate alarak
yapmaları gerekmektedir.
Süleyman BELEDİOĞLU
Eğitimci - Yazar

Sakın ha!

Puanınız ne olursa
olsun çalışmalarınızı
bırakmayınız. Aksi halde
tercih döneminde herkes
tercih yaparken çok
pişman olursunuz.

I. Ekleyici ve Genişletici Konu
Tekrarı yapmalısınız. Yani çalıştığınız konunun başka konularla ilişkisini ve başka
anlamlarını çıkartarak tekrar yapmalısınız.
II. Hatırlama amaçlı konu tekrarları
yapmalısınız ve bunu belirli aralıklarla aksatmadan yerine getirmelisiniz. Hatırlama
amaçlı konu tekrarları bilgilerimizin uzun
süreli hafızanın derinliklerinde kaybolmasını
engeller ve yine bilgilerimizi soru çözdüğümüz hafıza olan işleyen hafızaya yakın tutar.
Diğer yandan da soru çözümlerinde hız kazanmamızda etkili olur.
Hatırlama amaçlı konu tekrarı dikkatli
bir şekilde göz gezdirmek şeklinde yapılan
hızlı bir konu tekrarı türüdür.

LYS’DE SORU ÇÖZÜMÜ
• LYS’ye hazırlanırken üç saatlik zamanınızın iki saatinde konu çalışıyorsanız bir
saatinde soru çözmelisiniz.
• Ancak geometri, matematik ve fizik, kimya derslerindeki problem içeren sorular
için yine yoğun bir şekilde soru çözümü
yapmak zorundasınız.

SORU ÇÖZEREK KONU TEKRARI
YAPILABİLİR Mİ?
• Soru bir konunun onlarca, yüzlerce belki
de binlerce özelliğinden sadece bir tanesini sorar.
• O halde soru çözerek konu tekrarı yapmak demek, o konunun sadece tek bir
özelliğini tekrar etmek ve hatırlamak demektir.
• Öğrencilerin özellikle konu tekrarlarını
notlarını ve kitaplarını okuyarak yapıp,
hatırlayıp hatırlamadıklarını da genel test
değil, konu testi çözerek ölçmeleri gerekir.
• Eğer yanlışınız çok çıkarsa o konuya
tekrar çalışmalısınız. Yine soru çözümlerinde yavaş iseniz konuya tekrar kalkışıp,
tekrar soru çözmelisiniz.

FORMÜLLERİ EZBERLEMEYİP
ÖĞRENİNİZ
• Fizikten, kimyadan ve diğer derslerden
soru çözümlerinde kullanacağınız çok
sayıda formül karşınıza çıkacaktır.
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• Bunları semboller halinde ezberlemeye
kalkışmayınız. Her sembolün manasını,
yaşamdaki karşılığını, konu içindeki yerini
öğreniniz.
• Formülden olaya ve konuya değil, konudan, yaşamdan, durumdan formüle
doğru öğreniniz.

LYS KONULARI ZİHİN TEKRARI İLE
AKILDA KALIR
• Gerek dinlediğimiz dersin, gerekse de
çalıştığımız konunun kısa süreli hafızadan
hemen atılmasını önlemek için zihinden
tekrar yapmaya önem vermeliyiz.
• Çalıştığımız konuyu, defteri ve kitabı kapatıp, zihnimizden tekrar etmeliyiz.
• Eğer çalıştığımız konuyu, defter ve kitabı
kapatınca tekrar edemiyorsak bunu başarıncaya kadar o konuya çalışmaya devam
etmeliyiz.
• Çünkü bu bir zihin tembelliğidir. Beynimiz, zihin tekrarına alışmamıştır. Onu bu
tekrarlara alıştırmalıyız.

BAŞARIYI YARDIM ALMADAN
ANLADIĞINIZ KONU VE
KENDİ ÇÖZDÜĞÜNÜZ SORU
GETİRECEKTİR
• Öğrencilerin şunu hiç unutmaması gerekir ki, öğretmene çözdürdüğü soru değil,
uğraşarak, zorlanarak, araştırarak, inat
ederek çözdükleri sorular onları başarıya
ulaştıracaktır.
• Öğrenciler YGS’ye hazırlanırken yoruldular. Şimdi birileri soru çözsün ben de
onu izleyeyim düşüncesine kapılabilirler.
Bunu yapmamalarında ve soruları kendilerinin çözmelerinde büyük fayda vardır.
• Öğrencilere son olarak şunlara dikkat etmelerini öneriyorum:
• Beyninizi zorlayınız. Bu durumda hem
öğrenir, hem de öğrendiğinizi unutmazsınız.
• Zorlayıcı problem çözümüne önem veriniz. Öğretmene 50 soru çözdürmekten
ise, tek bir soruyu kendiniz uğraşarak
çözünüz. Bu size daha çok şey kazandıracaktır.

Sakın ha!
Puanınız ne olursa olsun çalışmalarınızı
bırakmayınız. Aksi halde tercih döneminde
herkes tercih yaparken çok pişman olursunuz.
Hoşça kalınız.

HASTALIKLAR

ÇOCUKLARIN
YAŞAM KALiTESiNi
DÜŞÜRÜYOR
ış ayları sağlıklı geçirmenin en
doğru yolu öncelikle doktorların
önerilerini dinlemekten geçiyor.
Solunum yolu enfeksiyonları birçok kişi tarafından hafife alınsa da çocuklarda yaşam
kalitesini düşürüyor. Kış aylarında, kapalı
ve iyi havalandırılmayan mekanlarda bulunmak bakteri ve virüslerin bulaşmasını da
kolaylaştırıyor.
Bazı önemli solunum yolu enfeksiyonları hakkında kısa bilgi verecek olursak:

K

Soğuk Algınlığı ve Nezle
Etkilenen çocuklarda aksırık, hapşırma,
öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğazda kaşıntı ve ateş gibi belirtiler görülür.
Şikayetler genellikle bir haftada geçer, öksürük şikayeti ise diğer belirtiler kaybolduktan
sonra birkaç hafta daha sürebilir. Virüsler
enfeksiyon etkeni olduğundan, antibiyotik tedavisi gerekmez. Tedavide çocuğun
istirahat ve bol sıvı alması önerilir. Süt çocuğunda burun tıkanıklığının giderilmesi
önemlidir.

Dr. Ali TUNÇ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Medical Park Tarsus Hastanesi

Kış mevsiminde
hava sıcaklığının
düşmesi, güneş
ışınlarından daha az
yararlanmanın yanı sıra,
bağışıklık sisteminde
zayıflaması ya da daha
tam olgunlaşmaması
nedeniyle çocukları sık
sık üst ve alt solunum
enfeksiyonuna açık hale
getiriyor.
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Bronşiolit
Bu hastalık üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben başlar. Etkilenen çocukta
hafif bir öksürük, burun akıntısı, hapşırma, iştahsızlık ve ateş gibi belirtiler olabilir.
Bronşiolit bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığa
has özellikli bir tedavi yoktur. Tedavide bol
sıvı alımı önemlidir, buruna serum fizyolojik damlatılması gerekir. Nefes darlığı ve
emme güçlüğü olan bebeklerin hastaneye
yatırılarak izlenmesi gerekir.
Bronşit
Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında hastalanan büyük çocuklarda
yoğun balgam, hırıltılı ve hızlı solunum,
öksürük atakları semptomlar arasında yer
alır. Hastalığın tanısı çocuğun şikayetleri, fizik muayene ve röntgen görüntülerine göre
konulur. Hastalığın tedavisi çocuk hekimi
kontrolünde olmalı ve seçili hastalarda antibiyotik olmalıdır. Ayrıca balgam yumuşatıcı
ilaçlar verilebilir.

Süt çocukluğu
döneminde
huzursuzluk, ağlama,
uyuyamama kulak
ağrısına işaret edebilir.

Pnömoni (Zatüre)
Hastalanan çocukta ateşli veya ateşsiz
olabilir, terleme, öksürük, balgam, göğüs /
sırt ağrısı, hızlı nefes alıp verme, göğüste hırıltı, nefes alıp verirken göğüs duvarında içe
çekilmeler, kusma, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bebekte emmeyi reddetme
gibi belirtiler görülür. Etkenler virüsler ve
bakteriler olabilir. Bakterilerin yol açtığı zatürre tiplerinde tedavi antibiyotikle yapılır.
Solunum sıkıntısı olan ve beslenme problemi olan orta-ağır hastalarda hastane yatışı
gerekir. Ayrıca bol sıvı alımını sağlamak iyileşmeye, balgamın atılmasına yardımcı
olur. Önlemek için; bebeklerin anne sütü
ile beslenmesi, evlerin düzenli olarak havalandırmak, klima vs gibi ısıtıcılar kullanırken
temizliklerine dikkat etmek ve çocukları
dengeli besleyerek gerekir.
Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)
Çocuklarda çoğu zaman gece yatınca
artan veya aniden uykudan uyandıran bir
ağrı, ateş, kusma ve bulantı görülebilir. Süt
çocukluğu döneminde ise huzursuzluk,
ağlama, uyuyamama kulak ağrısına işaret
edebilir. Bebekler otitis media olduğunda
sanılanın aksine kulaklarına dokunmaz ya
da dokundurtmak istemez. Bazen kulaktan
kanlı veya iltihaplı akıntı görülebilir. Hastalığın tedavisinde lokal ve ya ağızdan ağrı
kesici çocuğu rahatlatır ve antibiyotik tedavisi gerekir.
Akut Tonsillo-Farenjit
Franjit (yutak bölgesi iltihabı) geçiren
çocukta boğazda kaşıntı ve kuruluk hissi,
öksürük, burun akıntısı, ateş, iştahsızlık ve
halsizlik gibi şikayetler görülür. Boyundaki lenf bezleri şişer, bademcikler (tonsil)
irileşir ve üzerinde beyaz-sarı iltihap odakları belirebilir. Zamanında ve doğru tedavi
edilmezse bademciğe bağlı orta kulak iltihabına, streptekoklara (bulaşıcı ve daha çok
bademcikte bulunan mikrop türü) bağlı bir
enfeksiyon ise kalp ve eklem romatizmasına
yol açabilir. Tedavide uygun süre ve dozda
antibiyotik kullanılması gerekir.
Krup (Larenjit)
Hastalanan çocuklarda önce üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri görülür.
Daha sonra ses kısıklığı, kaba ve kalın bir
sesli öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş gibi
belirtiler eklenir. Bu belirtiler geceleri ağlamakla artabilir. oyun çağındaki çocuklarda
daha sık görülür.
Öksürük nöbeti önlemede özellikle
ağlayıp heyecanlanınca solunum sıkıntısı
artacağı için, öncelikle sakin olunmalı ve çocuğun da sakinleşmesine yardımcı olunmalı,
bol sıvı alımı sağlanmalı, dik pozisyonda oturtulmalı, nemli hava ve buhar verilmelidir.
Soğuk hava ödem azaltıcı etki ile rahatlatabilir. Solunum sıkıntısı olan hastalar acil
ünitelerinde veya yataklı serviste takibi gerekebilir.
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ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN
EĞİTİME ERİŞİMİ VE
EĞİTİMCİLERİN SORUMLULUĞU
Şinasi YÜCE
Rehber Öğretmen

Bizler ayakları toprakta
olan insanlarız. Ürettikçe
paylaştıkça mutlu oluruz.
Gezdikçe gördükçe
Anadolu’yu her şeyi
bir başka ve dolu dolu
öğreniriz. Bizler teoriden
pratiğe dönüşen öyküleri
dinliyoruz.
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nadolu insanı doğal olanı
yaşıyor. Bir yanda pekmez kaynatırken diğer yandan engelli
çocuğuyla ilgileniyor. Yedi kızı olmuş
yedincisi engelli. Amacı bir erkek çocuk sahibi olmakmış. “Şimdiki aklım
olsaydı, bakacağım kadar çocuk
yapardım; yeter ki sağlıklı olsun,
ha oğlan olmuş ha kız ne fark eder.” diyor. Annenin hayatta kalması,
sağlıklı bir doğum yapması tesadüftür.
Hayatlarını hiçe sayarak yapılan doğumlar sonrasında yaşanan acı öyküler. Her
şeyin yolunda gittiğine inanmanın tedbir
almamanın, uzman yüzü görmemenin
apansız çaresizliği… “Bilgisizlikten,
çaresizlikten yakınıyor, durum budur. Değiştiremezsin.” diyor.
Eğitimcilere çok şey düşüyor, diyor insan.
Keşke bir bilgi kırıntısı vermiş olsaydı bu
ülkenin okumuşu yıllarca dertle yoğrulmuş
Anadolu insanına. Yoklar ve çaresizlikler
bazen kader oluyor. Tıpkı bu öyküdeki gibi.
Herkes kendi çaresizliğini yalnız başına yaşıyor. Eğitimin her şeyin ilacı olduğu; güneşin
balçıkla sıvanamayacağı kadar açık bir gerçeklikti bu.
Eğitimciler doğdukları, bulundukları ortamın koşulları ne olursa olsun bu

A

memleketin insanına bir şeyler verme
yükümlülüğünü bir nebze olsun hissetmelidir. Toz toprak olan köylerde, kasabalarda
çocuklarla aynı havayı teneffüs edebilmeliler.
O değerli birikimlerini fark yaratarak paylaşmalılar. Anadolu’nun köyleri bereketin,
bolluğun kol gezdiği; üzerinde dumanı tüten
bir somun ekmeğin paylaşıldığı yerlerdir.
Bilgi de üzerinde dumanı tüten bir somun
ekmek gibi paylaşılmalı. Oranın insanları gibi
cömert olunmalıdır.
Geldiğimiz yerler bu topraklardır. Ürettiklerimizi paylaşacağımız yerler de kuşkusuz
buralar olmalıdır. Anadolu’da, “Halay çek
senin de üstün toz olsun.” diye bir güzel
söz vardır. Evet, kulak kesilmek, can kulağıyla dinlemek lazım. Böylece, empati kurmak
kolaylaşacaktır. İşte o zaman eğitime duyarlılığımız da tanıdığımız çevre oranında kendini
ifade eder. Başarı da bir yol bulur kendi mecrasında akar. Mutluluk işimizi yaparken
başarı ile birlikte bizlere gülümser. Engelli
öğrencilerin eğitime erişimi oranında yaşadıkları zorluklar bir destan gibi karşımızda
durur. Bu destanın kahramanları olmak için
daha beklemeye gerek var mı? Hadi engelleri
bir taraftan pekmez yapan bir taraftan da
engelli çocuğunun eğitime erişimi için çabalayan annelerin elinden tutarak aşalım.

Barış Olsun

Tut ellerimden sıkıca
Üşüyorum alevler yükselirken
Soğuyorum yüreklerde
Çığlıklardan korkuyorum
Hüzün çöken sokaklarda
Kırık ışıklar yansıyor
Yakamozlar bölüyor
Karanlığı…
Kayıp giderken ellerimden ellerin
Sıcaklığın soğuyor
Buza kesende bedenin
Çığlıklarım gecede asılı kalıyor
Toz Duman
Ve renkler kızıldan karaya
Ve griye dönerek yükseliyor
Fırtına dinecek gibi değil
Kasırga
Boran olur derim
Ardında bıraktığı binlerce soğuk yürek
Ve sen kayboluyorsun sabah uykusunun sersemliğinde
Bir haziran sıcağında
Eylüle hasret
Anlatamıyorum
Düğüm düğüm oluyor boğazım
Kaybolurken göklerde maviler
Yerini zifiri karanlık
Kuşlar çoktan terk etmiş
Vakti gelmeden mevsimin
Ağaçlar yapraklarını dökmüş
Güneş sancılı doğumunda
Güne hazırlanırken
Ölüm sessizliğinde kentler
Sokaklar susmanın
Meydanlar çaresizliğin boşluğunda
Yalnızlık şehrin bir başka yanı olmuş
Acı çekmek
Güzel günlere özlemle teselli
Sıkı tut ellerimden sevgili
Unutuyorum yaşama sevincini
Patlarken bombalar
Bir çocuk masumluğunda bakıyorum
Kayboluyorum çocukların gözlerinde
Bombalar
Mayınlar düşlerimin kâbusu
Çocukluğum yitip giden sokaklarda
Savaş oyunları değil
Yaşamak çılgıncaymış
Umut toplarken sepetime

Fısılda bana sevgili
Barışı
Unuturum savaşı o zaman
Acı gözyaşlarımda akıp gider
Bir yol özgürlüğünde
Tut ellerimden sıkıca umut ol
Sar yaralarımı
Merhem ol tabip misali
Acılarım sızılarım gitsin
Umut ol bakışlarınla
Güzel günlere çocuklarla doğalım
Fısılda unuturum barışı
Savaş olmasın
Ölürüm her soğuyan yürekte
Çocuklar cıvıldasın sokaklarda
Kuşlar göklerde
Sen barış ol
Ölen şehirlerin
Can arayışında
Fısılda ki
Acılar barışla dinsin
Sen yarın ol
Yarın Barış Olsun
Sokak lambalarından hüzün süzüldü
Buram buram sis savrulurken
Çiğ düşmüş yapraklar
Günle tanıştı
Sormak geldi içimden
Neredesin?
Üşüyorum dedi sessizce
Tut ellerimden sıkıca
Sıcacık olsun
Sebepsiz ayrılığının elbet bir açıklaması vardır
Her ayrılık gibi
Diyemedim
Hüzünlü gözlerinde yarını görürken
Ve öylece dururken çaresizliğin
Masumca yüzünde
Tutamadım seni
Umut sensin dedi sessizce
Üşüme artık
Sıkıca tut, ellerimde
Çiği eritti güneş
Gülümser karşı dağın rüzgârı
Hadi oyna
Yarın oyun
Yarın umut
Yarın barış olsun.
Şinasi Yüce

ÖĞRENMEDE İKİ SORUN :

CANSIZ BİLGİ VE

EZBERCiLiK
Ö
Doç. Dr. Aydoğan ATAÜNAL

“Eğitim ve öğretimde
uygulanacak metot,
bilgiyi insan için bir süs,
bir hükmetme vasıtası
veya medeni bir zevkten
çok maddi hayatta başarılı
olmayı sağlayan pratik ve
kullanılması mümkün bir
vasıta haline getirmektir.”
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nce Öğrenme Nedir? Onu
irdeleyelim. Sonra konu ve
yöntemlere ilişkin birkaç yetkinin düşüncelerini… Öğrenme, yaşamın
kendisidir. Bilgi, insanın temel gıdasıdır.
Bilgi, ancak öğrenilirken zevkle yaklaşılarak sindirilmeye çalışıldığında ve
kullanılırken de coşku duyulduğunda
kişiye, topluma ve insanlığa mutluluk ve
gönenç sağlar. Bilgi ve sevgi öyle iki kavramdır ki; kişi beslendikçe, gereksinimi
geometrik bir dizi gibi artar. Bilgi ve sevgiden yoksunluk ne okuma alışkanlığını
ne de kişisel mükemmelliği olanaklı kılar.
Okuma zevk ve alışkanlığından yoksunluk ise, her halde en büyük talihsizliktir.
Okuma gereksinimi, zevki ve alışkanlığından yoksun toplumların çağdaşlığından
söz edilemez. Okuma ve öğrenme bir insan için özellikle örgün eğitim sürecinin
merkezindeki öğrenci için yük ve görev
değil, onun açılımına olanak sağlayan
mutluluk kaynağı olmalıdır.
Öğrenme bir klişeyi belleğe aktarmak
değildir. Öğrenilecek kavramın eni, boyu ve derinliğiyle üç boyutlu algılanması
esastır. Nitelikli kullanılabilir bilgiler toprak altındaki cevher gibidir. Bunlar insanı
yaşama sevincine ve kimliğine yükselten
değerlerdir. Cevherin topraktan çıkarıldığı gibi bireysel çaba gösterilecek, toprağa
dokunulacak ve bundan büyük bir haz
duyulacaktır. Vatandaşı yansız ve nesnel bir yöntemle düşündürerek eğitmek
toplumumuza güç veren bir insanlık
hizmetidir. Ezber bilgiler ise insanı doğmaya götüren, bağımlı kılan bir yüktür.
Bağımlılıkla hem bilim yapma gücü kazanamayız, hem bilim bize yardım etme
olanağı bulamaz.

“Edilgen, öğrenci; mutsuzluk yolcusu”
Tüm hayvanlar öğrenme yeteneğine
sahiptir. Yaşamlarını sürdürebilmek için
“öğrenme” onlar için de kaçınılmazdır.
Öğrenme doğal bir ortamda gerçekleşir.
Bu doğal ortam, canlının gelişim ve yapısına uygundur. İnsanın öğrenme süreci
ise doğallığını ve çekiciliğini yitirmiştir.
Öğrenci merkezin dışına atılmış, bağlı
hale getirilmiştir. Öyle ki, okulöncesi dönemde büyük bir öğrenme ve araştırma
gereksinimi duyan, bunun enerjisini taşıyan çocuk, eğitim sistemimizde, genelde,
engellerle karşılaşmaktadır. Yaşam boyu
sürmesi gereken doğal öğrenme gücü
kösteklenmekte, köreltilmekte ve öğrenci
edilgen bir varlık haline dönüştürülmektedir. İçindeki öğrenme enerjisi ve bunun
ürünü olan yaşam sevinci bastırılan çocuk bu enerjisini isyankârlık, saldırganlık,
bencillik ve bunların türevleri başka alanlara yöneltmektedir. Nihayet, ruh sağlığı
bozuk bir kişilik ortaya çıkmaktadır.
“Etgen, öğrenci; mutluluk yolcusu”
Eğitim sistemi, öğrencinin gelişim
ve gereksinimlerine uygun bilgi ve becerileri öğretmen aracılığı ile öğrenciye
“öğretmeyi” hedefler. Öğrenci edilgen,
başta öğretmen, çocuğu çevreleyenler
etkendir! Bu durumda öğrenci yalnızca
sınavla sorumludur! Bu yanlıştır, doğal
olan bu değildir. Esas olan öğrencidir.
Bütün öğeler, eğitim ortamı öğrenciye
göre düzenlenmelidir. Eğitim yalnız başına gerçekleşemez. Bireye ışık tutan, yol
gösteren özgürlük sanatçısı bir rehbere
her zaman gereksinim vardır. Bu rehber
öğretmendir.

Eğitim sistemimizin
temel sorunlarından
biri her şeyin yanıtının
okulda öğretilmesine
dayalı anlayıştır.

Böyle bir öğretmenin görev yaptığı
okul, çocuğun sevinçle, coşkuyla, mutlulukla koşarak hatta uçarak gitmek istediği
bir kutsal yerdir. Ne acıdır ki, yıllar geçince uzaklaşılmaya, kaçınılmaya çalışılan
yer olmaktadır! Eşsiz güzellikteki bu
yerler çocuğun kendisi olabilmesinin ve
mutlu yaşayabilmesinin gerçek ortamıdır.
Orada güzellikler güzeli sevgi, bilgi ve
bunların ürünü mutluluk vardır. Bu sevgi
ve güven ortamında bilgi ışığının renk ve
çekiciliğini yaratan, öğrenme ve araştırma
güdüsünü zevk ve alışkanlıkla bezeyen
beyinler, doğanın güzelliğini, zenginliğini sezdiren ve işleten eller; öğretmenin
beyni ve elleridir. Öyle olmalıdır. Ancak
uygulamada yıllardan beri sürüp gelen
çok düşündürücü sorunlarımız vardır.

Eğitim sistemimizin temel sorunlarından
biri her şeyin yanıtının okulda öğretilmesine
dayalı anlayıştır. Oysa öğrencinin her sorun
için koşullara uygun çözüm üretebilecek
yaratıcılık ve buluşçuluk gibi özellikleri o
ortamlarda kazanması gerekir. Ancak böyle
yetişen bireyler çatışmacı değil, uzlaşmacı;
mutlak doğru değil, belirli varsayımlar altında doğru olabileceği düşünce biçimine
sahip olabilir.

Öğrencilerin, öğrenme enerjilerinin
doğal ortamına yönlendirilmesi, yani
“öğretme” sürecinin “öğrenme” sürecine dönüştürülmesi, böylece sürecin
asıl sorumlularının çocukların kendileri
olduklarını bilmeleri onların kendileri
olabilmelerinin ana yoludur. Sorunlarını
öğrenci kendi çabasıyla çözecektir.
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ÖĞRENMEDE KONU VE YÖNTEM HAKKINDA NE DEDİLER?

Atamız uygulamadaki sorunu şöyle dile getiriyor: “…kitapların cansız
teorileriyle karşı karşıya gelen genç beyinler, öğrendikleriyle memleketin gerçek
durum ve menfaatleri arasında ilişki kuramıyorlar…”

değerini öğretmiyor. Bilgi hırsını uyandırıp geliştirmiyor.
Bilimsellik olmadan, bilim sevgisi
olmadan, bilgi hırsı olmadan ne bilim
adamı ortaya çıkar, ne de bilim adamı
yetişir. Tıpkı sanat duygusu olmadan,
güzellik ihtiyacı duyulmadan sanatın varolamayacağı gibi…” (S.121-122)

TAHSİN BANGUOĞLU

F.W.VON GOETHE

IV. Milli Eğitim Şûrasında (22-31 Ağustos 1949) Milli Eğitim Bakanı Tahsin
Banguoğlu şöyle diyor: “Ortaöğretimde, ortaokul ve liselerde bir formasyon
noksanı vardır. Yani bu okullarda yetişen çocuklarımızda formasyon noksanı
vardır. Bu noksan, bir takım metot kusurlarından ve müfredat kusurlarından ileri
gelmektedir. Anketin esas neticesi budur.
Metot kusurları şunlardır: Ortaokullar
ve liselerde pasif bir tedris yapmaktayız…
Bin netice çocuğun bilgisi ezberciliğe dayanmaktadır ve nazari olmaktadır, sathi
kalmaktadır.
Okuttuğumuz maddelere gelince;
bunlar ihtiyaca uygun değildir. Hayatla
ilgili olmayan birçok maddeler okutuluyoruz. Memleket mevzularını, çocuğun
muhitindeki mevzuları ders konusu yapıp
onları öğretmiyoruz… Başka memleketlerden yaptığımız iktibaslarla çocuğa ders
okutuyoruz. Bunlar hayati değildir. Nihayet müfredat programlarımızda birtakım
lüzumsuz bilgiler vardır.”

Goethe’nin Faust yapıtında Faust
öğrenci Wagner’e şöyle diyor: “…Eğer ağzınızdan çıkan sözler ruhunuzun
derinliklerinden fışkırmıyor ise; dinleyicilerin kalplerine tesir edemezsiniz.
Başkalarından duyduklarını veya kitaplardan okuduklarını tekrarlayan adam
maymuna benzer ve ancak çocukları
güldürebilir…” (S:19)

K. ATATÜRK

GRIGORY PETROV-LUKA
MCDONALD
“Eğitim sistemimiz okuma gereksinimi, zevki ve alışkanlığı kazandırmaktan
uzaktır.” Yüz elli yıl önce Finlandiya’da
eğitimde cansız bilgi ve ezberleme yönteminden acı acı yakınılmaktadır. Grigory
Petrov Beyaz Zambaklar ülkesinde adlı
yapıtında Rahip Luka MCDONALD’ın
“Güneş Kitap” olarak anılan kitabından
alıntıyla bu konuda şöyle diyor: “… genellikle lise öğrencileri sınavları verdiler
mi biraraya gelip ders kitaplarını törenle
yakarlar. Niçin? Bu ne demek? Bunun
anlamı şudur: Manevi bakımdan ölü olan
bizim okul, canlı bir düşünce yerine, öğrencileri kupkuru, can sıkıcı formüller ile
kafalarında örümcek ağları kurmaktadır.
Çünkü öğrencilerde bilimsellik duygusu
uyandırmıyor. Onlara bilimin anlamını ve
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Görevinin, dersini
harfi harfine bilmekten
ibaret bulunduğunu
öğrencinin zihninden
çıkarmak gerekir.

PLATON
ALAİN Stephen “Filozoflar Ne
söyledi Biz Ne Anladık” adlı kitabında;
Platon’a (M.Ö 427-347) atfedilen şu sözü dile getiriyor: “Biri hakkında bir sene
konuşsan öğrenebileceklerinden daha
fazlasını bir saatlik oyunda keşfedebilirsin”(S:31)
Bu deyişle gerçeği ve beklentileri
sözden daha güzel anlatan “oyun”un
yüceltildiği vurgulanmaktadır. Şu bir gerçek ki, ilk günden itibaren çocuğa yarını
öğrenme fırsatını oyun sağlar. Bunun bir
anlamı da öğrenci başkalarının konuşmalarından değil, zevk ve mutluluk içinde
yaparak ve yaşayarak öğrenir.

ALBERT MALCHE
İstanbul Darülfünu’nu hakkında inceleme ve önerilerde bulunmak üzere
davet edilen yabancı dil öğrenimi alanında uzman Prof. Dr. Albert MALCHE; 29
Mayıs 1932 tarihli raporunda “öğrenciler
Darülfünu’na gelmeden önce haftada 4
ila 9 saat arasında ve 6, 7, 8 hatta 9 yıl yabancı dil öğrenimi gördükleri halde ancak
dörtte birinden azı Almanca, Fransızca
veya İngilizce bir kitabı yarar sağlayabilecek düzeyde okuyabilmektedir.” der.
Ortaöğretimde yabancı dil öğrenemeyişin nedeni bir “yöntem”in bulunmayışı
/ bilinmeyişidir, saptamasını yaptıktan
sonra lisede yabancı dile ayrılan ders saatlerinin yeterli olduğunu belirterek “fakat
ilk yıldan başlayarak çok belirli ve derli
toplu bir fonetik yöntem izlemek gerekir.
Öğrenciler duyma ve söyleme itibariyle
alışkanlık (yatkınlık) kazanmalıdır. 150
ila 200 arasında sürekli kullanılan ve en

pratik şeyleri anlatan kelime öğrenmelidir... Yabancı dil yaşanılarak öğrenilir.”
önerisinde bulunur. MALCHE şu ilginç
durumu da vurguluyor: Fen ve Edebiyat
Fakülteleri öğrencilerinden aynı zamanda
yüksek öğretmen okulu öğrencisi olanlar
kuramsal düzeyde pedagojik formasyon
dersleri aldıkları halde “son sınıf öğrencilerinin nasıl öğretmenlik yapacaklarını
bilmedikleri anlaşılmıştır.” diyor.
Albert MALCHE, bu raporunda
eğitimde uygulanacak yöntemi şöyle vurguluyor:
“… Çok önemli bir noktaya geliyoruz
(...) Görevinin, dersini harfi harfine bilmekten ibaret bulunduğunu öğrencinin
zihninden çıkarmak gerekir. Halbuki,
hemen hepsi henüz buna kani bulunmamaktadırlar. Öğrenci, hiç kimsenin, hatta
en yüksek bir üstadın bile Darülfünunun
yüklendiği düşünce eğitiminde, kendi
yerini alamayacağına inanmalıdır. Gereken çaba ve gayeye ulaştıracak çalışma,
ancak öğrencinin bizzat göstereceği çaba
ve çalışmadır. Kendiliğinden veya kendi
kendine bir şey yapmayan bir öğrenci de
sınavlarında başarı gösterebilir ve diploma alabilir. Fakat düşünce hayatını
kazanmamıştır. Öğrenci aktif, girişken
olmalı, kendi kendine girişeceği birçok
şeyi bulmalı ve yapmalıdır. (...) gelişimini
sağlayacak olan yine öğrencinin kendisidir. (...) profesörler birer konferansçı
gibi düşünülemezler. Bir profesör hayat
ve hareket veren bir adam, bir danışman
ve bir rehber olmalıdır. Hemen hemen
kendinden küçüklere varlığıyla örnek
olan sürekli bir öğrenci olduğunu söyleyebilirim...”

Özgürlük çiçeğinin
çanak yaprakları bilgi,
taç yaprakları sevgi,
meyvesi mutluluk,
kaynağı erdemdir.

NAZIM HİKMET
Sevgi insanın duyuşsal temek gıdasıdır. Küçük yaşlarda daha gerekli etkin
ve ağırlıktadır. Çocuk sevmediği şeyi de,
sevmediği kimseden de asla öğrenemez.
Onlar karşısında yaşam sevincini kaybeder, ruh sağlığı bozulur. Oysa tatlı bir
bakışa bir gülümsemeye, bir dokunuşa ne
çok gereksinim duyar.
Nazım Hikmet, büyük şairimiz, ne diyor:

“ Toprağı severmişim meğer

toprağı sevdim diyebilir mi

onu bir kez olsun sürmeyen
ben sürmedim

Platonik biricik sevdam da
buymuş meğer… ”

Sözün Özü
Bugün insan bilişsel ve duyuşsal açılardan sonsuz bir birikim dünyasında
yaşamaktadır. Bilişsel gelişimin temel
gıdası “bilgi” duyuşsal gelişimin ise
“sevgi” gibi insanlığın en yüce değerleridir. Bu iki değer sonsuzdur ve sonsuz
bir güce sahiptir. Birey, bunlardan yararlanabildiği oranda “insan”dır; Toplum,
“güven içinde, saygın ve güçlü” dür.
Bilgisiz ve sevgisiz insanlar ne erdemli, ne özgür, ne bağımsız olabilir.
Bilgisiz insanlar ezik ve bağımlı; sevgisizler acımasız ve saldırgan olur.

Cansız bilgi, ezber bilgi, çocuğun
yararına inanmadığı bilgi serbest düşünmeyi, özgürlüğü ve bağımsızlığı öldürür.
O zararlı bilgiler kısa sürede unutulur,
ancak çocuğun ruh sağlığında olumsuz izler bırakır. Yaşama sevincini ve
öğrenme hevesini de köreltir. Norman
Vincent Peale (1898-1993): “Olumlu
Düşünmenin Gücü” adlı yapıtında “sevgi neredeyse mutluluk oradadır. Mutlu
olmak istiyorsanız sevgiyi öğrenmelisiniz. İnsanı sevin, hayvanı sevin, doğayı
sevin, kısaca her şeyi sevin” şeklinde
dileğini belirtiyor. (S:64)
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Her Şeyin Bedeli Var!

Başarı için de
Bedel
Ödemelisin…

Çelebi ÇAĞLAYAN
PDR Uzmanı

‘Hiç kimse başarı
merdivenlerini elleri
cebinde tırmanmamıştır.’
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Son pişmanlık neye yarar, her şeyin bedeli var…
ınavlara hazırlanmak sistemli ve
planlı bir çalışmayı gerektirir. Çok
sevdiğiniz bir şeye ulaşmak için
sevdiğiniz başka şeylerden fedakârlık
yapmanızı gerektirir. Bazı şeyleri feda etmeden kâr edemezsin. Eğer çok sevdiğin
bir mesleği yapacağın üniversiteyi kazanmak istiyorsan sevdiğin seni engelleyecek
bazı şeylerden vazgeçeceksin. Mesela saatlerce TV izlemekten, bilgisayar başında
zaman geçirmekten, bütün lig maçlarını
izlemekten ve daha birçok severek yaptığın şeylerden vazgeçmen gerekecek. Bir
koltukta iki karpuz taşıyamazsın. Birisini
düşürürsün…
Şöhret, para, mal, mülk miras kalır ama başarı miras kalmaz. Başarı ter kokar.
Başarı ‘miras değil alın teridir.’ Bir holding patronunun oğlu üniversite sınavında
başarılı olamayabilir ama aynı patronun
şoförünün oğlu sınavda çok çok başarılı
olabilir. Bu konuda yaşanmış birçok örnek vardır. Başarı acılara dayanarak olur.
Adamın birisi omzuna bir dövme
yaptırmak ister. Bunun için bu işlerin
uzmanı olan birisine gider.
-Bana bir dövme yap, ama yaparken
canım acımasın. der.
Dövmeyi yapacak kişi:
-Tamam yapalım ne dövmesi istersin?
Adam gururla
-Kükremiş bir aslan dövmesi olsun.
Dövme yapan kişi işine başlar. Derken adam iğnenin acısı ile bağırarak:
-Öldürdün beni, neresinden başladın?
diye sorar.
-Kuyruğundan başladım” der.
-Sen kuyruğu boş ver, bu kuyruğun acısı
çok fena, bizim aslan da kuyruksuz olsun.”
Bunun üzerine usta kuyruktan vazgeçerek
aslanın başka bir yeri için dövmeye devam
eder. Acıyı yeniden hisseden adam
-Usta bu yaptığın da neresi çok canım
yandı ” diye sorar.
-Burası da kulağı” diye cevaplar.
Adam
-Sen işi kısa tut, kulağı da geç” Usta
kulaktan da vazgeçer aslanın başka bir
yerini dövmeye başlar. Adam yine feryat
figan;
- Çok canım yandı şimdi neresini yapıyorsun?”
-Şimdi aslanın karnını yapmaya başladım.

S

-Varsın karınsız olsun, acı arttı iğneyi
az batır.”der. Usta bu duruma hem çok
şaşırır, hem de çok kızar.
İğneyi bırakarak;
-Yapmıyorum sana dövme, nerede
görülmüş kuyruksuz, başsız, gövdesiz
bir aslan. Allah bile böyle bir aslan yaratmamıştır.”
(Bu hikâyenin son bölümünün farklı
olduğu bir anlatımı daha vardır.
Adam sürekli “İğneyi az batır, gövdesi de olmasın” diye söylenirken usta
işini tamamlar. Adam ustadan bir ayna
isteyerek omzundaki dövmeye bakmak
ister. Aynaya bakınca bir de ne görsün!
Aslandan çok fareye benzeyen bir hayvan vardır ortada. Adam kızarak:
-Usta bu ne hal?” diye sorar.
Usta:
-Senin tarifine göre aslan ancak böyle
olur. Mademki aslana dayanacak yüreğin
yok, ne diye aslan dövmesi istersin? Sana
yakışan ancak bir fare dövmesidir.)
Hiçbir başarı kolay elde edilmez.
Hiçbir güzellik kendiliğinden gelmez.
Çalışmadan, acı çekmeden başarıya ve
mutluluğa ulaşamazsınız.
Eğer istediğiniz aslan olmaksa, bedelini de ödemelisiniz. Çaba göstermeden
elde ettiğiniz başarı kalıcı ve doyurucu
olmaz. Zorluklara ve acılara katlanmadan aslan olamazsınız, bu durumda fare
olmaya razı olacaksınız.
Sefiller’in yazarı Ünlü Fransız romancı Victor Hugo (1802-1885) ortaya iyi bir
ürün çıkarma konusunda o döneme göre
büyük bir fedakârlık yapmıştır. Fransız
romancı, “Notre Dame de Paris” adlı
eserini yazmaya başladığında bütün giyeceklerini bir sandığa koyarak yakın bir
dostuna emanet eder. Dışarı çıkmadan,
eserine yoğunlaşıp bir an önce tamamlamak için böyle bir yönteme başvuran
Victor Hugo, sandığı verdiği dostunu
da, kitabını bitirmeden getirmemesi için
sıkı sıkıya uyarır. Ve Victor Hugo amacını gerçekleştirir. Ortaya günümüze kadar
uzanan kalıcı bir eser çıkar.
Ya siz, amacınıza ulaşmak için nelerden fedakârlık ediyorsunuz. Sizlerin,
elbiselerinizi değil ama Televizyonu, Cep
Telefonunu, Bilgisayarı sınav sonrasına
kadar sandığa kaldırmanız gerekmez mi?
Sizi amacınıza daha da yaklaştırmaz mı?
Seçim sizin…
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ÜSTÜN YETENEKLİ
ÇOCUKLAR VE
DUYGU DÜZENLEME
Doç. Dr. Aslı BUGAY

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Programı
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stün yetenekli olmak günümüzde
kulağa en hoş gelen sıfatlardan
biri gibi kullanılmaktadır. Zeki,
başarılı olmak gibi birçok güzel özelliği
çağrıştırması ile birlikte, üstün yetenekli
olmanın bireylerin sırtında yarattığı duygusal kamburlar göz ardı edilmektedir. Bu
öğrenciler genellikle yüksek IQ nedeniyle çevrelerinden farklı hissetmektedirler,
çünkü farklılardır.
Çevrelerine asenkronize olmaları ve
onların kurallara uymaya zorlanmaları nedeniyle otorite figürleri ile çatışma ve stres
yaşamalarına, kendilerini dışlanmış hissetmelerine ve yalnızlığa neden olmaktadır.
Ayrıca, kardeşleri ve yakın arkadaşlarının kıskançlık ve düşmanlık gibi

Ü

duygularıyla da ömür boyu baş etmeleri
gerekmektedir. İşte bu nedenlerle duygu
düzenleme becerisi ile ilgili psikolojik
danışmanlığa en çok gereksinim duyan
gruplardan biri de üstün yetenekli çocuklardır. Onların duygu düzenleme ile ilgili
profesyonel destek almasını gerektiren bir
temel neden de üstün yetenekli çocukların duygusal olgunlaşmaları ile zihinsel
yeteneklerinin eşzamanlı gelişim göstermemesidir. Bu da onların hassasiyetlerini
arttırmakta ve yoğun duygulara sahip olmalarına sebep olmaktadır.
Bununla birlikte, duygusal bellekleri
yüksek olduğu için daha önce yaşadıkları
duyguları, uzun bir zaman sonra tekrar hissedebilirler. Bu çocuklar genelde

Güçlü hayal
güçlerinden ötürü
bilinmeyen ya da hayal
edilen ile ilgili büyük
korkular yaşayabilirler.

mükemmeliyetçilik için uğraşırlar, hedeflerine ulaşamadıklarında kolaylıkla
hüsrana uğrarlar. Örneğin, okul birincisi
olmayı hedefleyen üstün yetenekli çocuğun okul ikincisi olduğunda ağlaması ve
yoğun duygusal tepki vermesi olağandır.
Ek olarak, bu çocuklar genelde ince kas
(motor) becerilerinde geride olduğu için
hedeflerini düşündükleri gibi planlamakta zorlanırlar.
Tüm bu ve benzeri süreçler onları
duygusal olarak yormaktadır ve hayal
kırıklığı, suçluluk ve değersiz hissetme
gibi olumsuz duygulara yenilmelerine
neden olmaktadır. İşte bu nedenlerle üstün yetenekli çocuklara duygu düzenleme
konusunda destek sağlamak onların hem
akademik hem ruh sağlıklarını korumak için çok önemlidir. Ayrıca, duygu
düzenlemede yaşadıkları zorluklar aile ilişkilerinde, arkadaş ve romantik ilişkilerinde
de yıpratıcı olacaktır. Öğretmenleriyle
de bazen bu nedenle sıkıntı yaşamakta
duygularını düzenleyememe sonucunda
sınıfta öğretmene yönelik öfke, hakaret
gibi uygun olmayan davranışlar sergilemektedirler. Aşağıda üstün yetenekli
çocukların karşılaştığı sosyal ve duygusal
sorunlar özetlenmektedir.

Üstün Yetenekli Çocukların Karşılaştığı Sosyal ve Duygusal Sorunlar
1. Aşırı Heyecanlanma: Dabrowski
(1967) aşırı heyecanlanmayı birbiriyle
ilgili beş özellik üzerinden tanımlamıştır
a) Psikomotor: Psikomotor alanda aşırı heyecan duyma sonucu üstün yetenekli
çocuklar diğerlerine göre daha yüksek bir
fiziksel enerjiye sahip oldukları için hızlı konuşurlar ve hemen harekete geçme
gerekliliği hissedebilirler. Bu özellik onları zorlayacak bir durum olmadığında
sıkılmalarına ve ilgilerini kaybetmelerine
neden olabilmektedir. Bu durumda çoğunlukla dikkat eksiliği ve hiperaktivite
bozukluğu ile karıştırılmakta ve yanlış
teşhise neden olabilmektedir. Webb ve
arkadaşları (2005) dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) ile üstün
yetenekli çocuklar arasında görevlerini
teslim edememe, kurallara uymama ve
arkadaşlarla yaşanan zorluklar (saldırgan
davranışlar) açısından benzerlikler olduğunu belirtmişlerdir. En temel farklılık
üstün yetenekli çocukların ilgi duyduğu
şeylere karşı uzun süre dikkati yoğunlaştırabilmesidir. Bu konuda profesyonel
uzmanlardan tanı almak önemlidir.
b) Entelektüel: Bu alanda aşırı heyecan duyma, belirli bir konuya odaklanıp
onu derinlemesine tartışma, ahlakı ve evrensel konulara dair yoğun merak duyma,
soru sorma ve analiz etme özelliklerine
sahip olma gibi özelliklere neden olur.
Örneğin, anaokulunda 4 yaş grubunda
çocuklara yeni yılda ne istersin dendiğinde, diğer tüm çocuklar araba, bebek
gibi somut hediyeler talep ederken, üstün
yetenekli bir çocuk savaşların bitmesini
ya da kötülüklerin son bulmasını isteyebilir. Bu durum üstün yetenekli çocuğun
evrensel konulara duyduğu ilginin yoğunluğunu göstermektedir. Ya da bir diğer
ilkokul öğrencisi çocuk Afrika’daki açlığı
düşünüp gece yatağında aniden ağlamaya
başlayabilir.

c) Hayalinde canlandırma: Bu
kişiler yüksek oranda hayal gücüne ve
yaratıcılığa sahiptir. Ancak bazen gerçek
ile kurgu karışabilir. Güçlü hayal güçlerinden ötürü bilinmeyen ya da hayal
edilen ile ilgili büyük korkular yaşayabilirler. Aileler bu durumla sıklıkla karşılaşır,
çocuklarının gerçeklikle bağının kopup
şizofren olabileceğinden korkabilirler. Bu
belirtilere bağlı olarak önce psikiyatristten herhangi bir psikopatolojik rahatsızlık
olup olmadığını öğretmekte fayda vardır.
Eğer bu tür bir rahatsızlık söz konusu
değilse, hayal ile gerçek arasındaki karışıklığın çocuğun üstün yeteneğinden
kaynaklandığı kabul edilmelidir. Bu
durum asla yalan söyleme davranışı ile
karıştırılmamalıdır. Bu tür öğrenciler
sıklıkla ödevi var mı yok mu, sınavı var
mı yok mu ya da öğretmen herhangi bir
uyarı da bulundu mu bulunmadı mı diye
kaygı da yaşayabilirler. Bu konuda öğretmene bilgi vermek ve öğretmenle işbirliği
kurmak önemlidir.
d) Duyuşsal: Duyuşsal alanda zevk
almakla ilgili aşırı heyecanlanma aşırı yemek yemeği, sıkça matürbasyon yapmayı,
yüksek ses ve parlak ışıklara karşı farklı
bir hassasiyet göstermeyi, daha fazla alerjik reaksiyona sahip olmayı içerebilir.
Mastürbasyon konusunda toplumsal baskı kız öğrenciler üzerinde daha yoğundur,
bu nedenle çocuklar yoğun olarak kendini suçlama duygusuna maruz kalabilir.
Bu duruma bağlı olarak yaşayan uzun
süreli utanma ve suçluluk duygusu da
depresyona neden olabilir.
e) Duygusal: Duygusal aşırı heyecanlanma bireyin aşırı uçlarda duygular
deneyimlemesine sebep olmaktadır Bu
da onları genelde tepkisel olmalarına ve
öfkelerini yönetmekte zorlanmalarına
neden olabilmektedir. Örneğin, çocuğunuz çok neşeliyken aniden kendisini
mutsuz ve huzursuz hissedebilir.
2. Dengeli olmayan gelişim: Fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişim açısından
farklı düzeylerde olmak çeşitli sorunlar
yaratabilir. Genellikle çocuğun yüksek sözel dil becerilerine alışkın olan
yetişkinler, çocuğun o an yaşadığı ve
kendi yaşıtlarına göre daha yoğun olan
duygusal patlamalarının düzeyini anlamayabilirler. Üstün yetenekli çocuklar
duygusal açıdan aynı seviyede olsalar
bile entelektüel düzeyleri uyuşmadığı
için kendi akranlarıyla iletişim kurmakta zorlanabilirler. Genel olarak, bireyin
yetenek düzeyi ne kadar yüksek ise,
çevresiyle uyuşmazlıkları da aynı dere-
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Yüksek yetenekli
çocuklar sahip oldukları
geniş kelime haznesini
ve farklı konulara olan
ilgileri sonucu akranlarıyla
sosyalleşmekte
zorlanabilirler.

ce yüksek olacaktır. Yüksek yetenekli
öğrencileri aynı sınıfa yerleştirerek bu
öğrencilerin birbiriyle olan bağlarını ve
pozitif iletişim kurma becerilerini geliştirmek önerilmektedir. Ayrıca, üstün
yetenekli öğrencilere yönelik olan özel
program ve kamplara katılım bu çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının
giderilmesinde faydalı olacaktır.
3. Mükemmeliyetçilik: üstün yetenekli öğrenciler genellikle kendileri için
ulaşılması gerçekçi olmayan hedefler
koyabilirler. Bu da yüksek anksiyete,
bunalma veya mükemmelden eksik bir
sonuç elde edince kendini suçlama ile
sonuçlanabilir. Ayrıca, çevredekilerin
(öğretmenlerin ve ebeveynlerin) onlardan çok yüksek beklentide oldukları
hissine kapılabilirler. Bu da başarısızlık
korkusu, hayal kırıklığı ve depresyon gibi
sorunlara neden olabilir. Bununla birlikte, diğerlerinin performansına karşı
da yüksek beklentiler içerisine girebilirler. Bu nedenle sıklıkla öğretmenlerini,
ailelerini ve akranlarını beğenmeme, küçümseme davranışları gösterebilirler ve
hayal kırıklığı yaşarlar.
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4. Özgüven\Kimlik Sorunları: Üstün yetenekli öğrenciler genellikle kendi
yeteneklerini algılamada yoksunluk yaşadığı, kendi akranlarından daha farklı/
soyutlanmış hissettikleri, beklenilen
cinsiyet rolleriyle örtüşen davranışlarda
bulunamadıkları (kabiliyetli erkek çocukların aşırı hassas olması, kabiliyetli kız
çocuklarının aşırı kararlılık göstermesi) ve
bazen de öğrenme bozukluğu olan biri ya
da aşırı yetenekli biri olarak nitelendirildikleri için kendi kimliklerini oluşturmada
zorluk çekebilirler, bu da özgüven eksikliğine neden olabilir.
5. Rekabetçilik: Yüksek yetenekli
çocuklar verilen görevleri iyi yapmaya alışkın oldukları için diğerleri ile sağlıklı bir
rekabet ortamı yakalamak için rehberliğe
ihtiyaç duyabilirler. Sağlıklı rekabet etmeyi
bilmemek onların akran ilişkilerini ya da
ilerde iş ilişkilerini zedeleyip, istenmeyen
kişi olmalarına sebebiyet verebilir.
6. Sosyal Beceriler: Yüksek yetenekli çocuklar sahip oldukları geniş kelime
haznesini ve farklı konulara olan ilgileri
sonucu akranlarıyla sosyalleşmekte zorlanabilirler. Bu öğrencilere grupla psikolojik
danışma uygulamaları ile sosyal becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olunabilir.

7. Çalışma Alışkanlıkları: Yüksek
yetenekli çocuklar önceden bir efor sarf
etmeden iyi notlar alabildikleri için çalışma teknikleri konusunda zayıf olabilirler.
Daha ileriki yıllarda, bu öğrenciler daha
zorlu bir ders programıyla yüz yüze gelince, çalışma teknikleri konusunda zayıf
oldukları için uğraşmamayı tercih edebilir, başarısız olabilir veya yüksek düzeyde
stres veya hazırlıksız oldukları için kendilerini sorgulama eğilimi gösterebilirler.
8. Kariyer Planlama: Üstün yetenekli
çocuklar sahip oldukları çoklu potansiyel
nedeniyle sıklıkla kariyer kararsızlığı yaşayabilirler. Bu öğrencilere erken yaştan
itibaren kariyer ile ilgili psikolojik danışma
desteği sağlanması gerekmektedir.
Üstün yetenekli bireyler sosyal ve
duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında
başarısızlık, sahte benlik oluşumu (kendini ve yeteneklerini gizleme) ve depresyon
hatta intihar eğilimi gibi sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar karşısında çocuğunuz
stresliyken sizin sakin kalmanız, kendisini
izole edilmiş ve anlaşılmamış hissettiğinde
hislerini empatik bir şekilde doğrulamanız,
rahatlatıcı nefes egzersizleri ile yaşadığı
zorlu hisleri aşıp vücudunun rahatlamasına yardımcı olmanız faydalı olacaktır.
Üstün yetenekli çocukların kendilerinden
beklentisi çok yüksek olabildiği için genellikle küçük başarısızlıklarına takılıp sürekli
olumsuz içsel konuşma yapma eğilimindedirler. Ayrıca duyguları hızlı yükseldiği için
onları düzenlemek onlar için genellikle
zorlayıcıdır. Duygularını fark etmeleri ve
düzenleyebilmeleri için üstün yetenekli çocukların rehberliğe ve sabra ihtiyaçları var.
Bu konuda başta psikolojik danışmanlar
olmak üzere, öğretmenlerin farkındalığı
ve doğru yönlendirmesi üstün yetenekli
çocukların hak ettiği başarı ve mutluluğa
erişmesinde çok önemlidir. Bu nedenle,
aile, öğretmen ve psikolojik danışman
işbirliği ile çocuğun üstün faydasını göz
önünde bulundurarak çalışmalıdır.

İLETİŞİMİN KATİLİ TELEVİZYON:

“iLETiŞEMEYEN ÇOCUKLAR”
ir zamanlar sadece bir kaç saat olan
tv yayını artık 24 saat, üstelik kesintisiz! Hemen her yaştan çocuğun
sadece kumandanın düğmesine basmasıyla
ulaşamayacağı program yok.
Albenisi artırılmış fakat içeriği aynı
oranda boşaltılmış, pek çok program; maalesef çocukların zihinsel gelişimlerinin
önünde ciddi bir tehdit. Hiç bir pedagojik
çalışma yapılmamış onlarca kanaldaki çocuk
programları körpe beyinleri yanlış yönlendirmede en tehlikeli referanslara dönüşüyor
her gün.
Kültürel, sanatsal faaliyetler içermeyen
içerenlerin de saatleri itibariyle kolay ulaşılmadığı kaotik bir dünyaya sahip televizyon.
Ve maalesef televizyonun en ucuz eğlence aracı olması cazibesini her gün daha da
artırıyor.
Çocuklarımız günümüzde artık etken
değil edilgen bireyler olarak yetişiyor. Acımasız rekabeti öneren programları, şiddeti
özendiren dizileri ve kolay elde edilebilirliği
besleyen basit yarışma programlarıyla çocuklarımız sevgiyi, şefkati, paylaşmayı, hele
hele de çalışarak kazanmayı değil uzlaşmamayı, kavgayı, sevgisizliği ve maalesef ki
kolaycılığı, tembelliği öğreniyor. Haliyle
bu durum başlı başına disiplin gerektiren
eğitim dünyalarını temelden sarsıyor.
Birey olmanın erdemini değil bireyci
olmanın acımasızlığını tadıyor televizyon

B
Sefa ZENGİN
Aktör

‘Günümüzün en etkili
iletişim araçlarından
Televizyon ne yazık
ki çocuklarımız için
içerikleri itibariyle
tehlikeli bir araca
dönüşmüş durumda.
Geniş kitlelere kolay
ulaşması sebebiyle
televizyon bir cazibe
aracı haline geldi.’

vasıtasıyla. Eğitici, öğretici ve eleştirel
olmayan ama kabullenici, sıradan, sorgulamayan bireylere hatta topluluklara
dönüşüyor pırıl pırıl çocuk zihinleri.
Ebeveynler dahi tv karşısında adeta
hipnotize olurlarken, çocuklarının da aynı
ruh halini taşıdıklarını bile fark edemiyorlar. Uyku saatlerini feda eden, bu sebeple
daha çok yorulup sabah uyanmakta zorluk
çeken çocuklarımız, okul sıralarında bunun bedelini derslerini takip edememekle
ödüyorlar.
Tv karşısında geçirilen saatler arttıkça daha az tiyatroya, konsere, baleye,
operaya, kütüphaneye gidiliyor ve eğitimin-sanatın pek çok etkinliğine katılım
da haliyle azalıyor. Kitap ile ilişkisi sınırlı
çocuklarımız aksine tv ile olan bağınıysa
hiç koparmıyor, kopartamıyor. Daha az
okuyan. daha az öğrenen ve buyurgan
bir nesil yetişmesine bunun sonucunda
da “daha çok tüketmeye ve tükenmeye”
mahkum bir nesil yetişiyor tv sayesinde.
Sevgili veliler hadi eller kumandaya!
İzlediğiniz, izlemelerine göz yumduğunuz televizyonunuzu biraz kapatın… ki
çocuklarımız kendilerine daha çok zaman
ayırabilsin, daha özgür bireyler olabilsinler.
Siz anne-babaların onlara “en kıymetlilerine” zaman ayırdıklarını hissetsinler.
Unutmayın iletişemeyen hiç bir çocuk,
saatlerce tv seyrederek bu özrünü telafi
edemez!
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Kerpiç
araran yapraklar, kayın ağaçlarının altındaki yaprak
birikintileri ve seyrek de olsa
dökülen fıstıklarla sonbahar iyiden iyiye
kendini göstermeye başlamıştı. Şiddeti
artan rüzgârın çatıdaki abartılı sesleri,
kapı ve pencerelerde ıslık şeklinde kendini hissettiriyordu. Daha çok yaprak ve
fıstık dökülüyordu. Hayat sanki savruluyordu, bir o tarafa bir bu tarafa. Ufak
ufak hortumlar da cabasıydı. Geceleri
hava gittikçe daha da serinliyordu. Bazen köpek ve çakal ulumaları gecenin
sessizliğini bozuyordu. Köpeklerin bu
saatte ulumaları hiç hayra yorumlanmazdı. Kötünün habercisi gibi algılanırdı.
Gecelerin serinlemesi kışın iyiden iyiye
yaklaştığını hissettiriyordu.
Bağlar bozulmuş, hasat her haliyle
bitmişti. Kışa hazırlık her evin önünde
kendini gösteriyordu. Pekmez, salça kaynatanlar; sofuda buğday dövenlerde
hummalı bir çalışma göze çarpıyordu.
Köylüler, kışa ve köye dair ne varsa yapı-

S

Şinasi YÜCE
Rehber Öğretmen

yordu. Evlerinin bakımını yaparak kışa
hazırlayanlar da vardı. İlkbahar ve yazın
ihtiyaç hissedilmeyen duvarların bakımı
kendini öncelikli hale getirdiği için evlerinin bakımını yaparak kışa hazırlananlar
da vardı.
Bu hazırlıkları yapanlardan biri de Pir
Dede ve Sultan Ana olarak tanınan köyde
sözü dinlenen, başı sıkışanın danıştığı aksakallı dede ile kadınların başdanışmanı
Sultan Anaydı. Köyde barış ve sevginin,
umudun temsilcileriydi. Ağızlarından
küfür çıkmaz, şiddetin hiçbir unsurunu
bilmezlerdi. Kısaca Allah adamı derlerdi.
Güler yüzlerine tatlı dillerine hiç doyulmazdı.
Günler yavaş yavaş kışa yaklaşırken,
Pir Dede evinin duvarının dökülen kerpiçlerini yapmaya karar verdi. Kendini
sevenlerle birlikte gün boyu saman ile
toprağı karıkladı, kerpiç haline getirecek
kıvamı buldu. Ahşaptan yapılmış kalıp
ile bir taraftan da kerpiç döktüler. Pir
Dede ve sevenleri kerpiç döke dursunlar

bir taraftan da Pir Dedenin afacanları
Güney ile Kuzey adındaki komşunun sevecen mi sevecen iki yaramazı da hiç boş
durmadılar. Pir dedelerinin kerpiçlerinin
üzerine çıkarak bir oyun başlattılar. Oyunun adı “batıyor batmıyor” oyunuydu.
Oyuna kendini kaptıran Güney ile Kuzey
Pir Dede ve sevenlerinin gün boyunca
döktükleri kerpiçleri birkaç saat için de
ezdiler. Çok keyif aldılar, mutlu oldular.
Sultan Ana kerpiçlerin halini görünce
verilen emeği düşündü üzüldü. Ofladı,
pufladı, olan olmuştu. Kim yapmıştı?
Derken şaşkınlıkla kerpiçlere bakan Sultan Anayı Pir Dede gördü. Sultan Anaya
ne olmuş dedi. Eliyle kerpiçleri göstererek: -“Ne yapmışlar bak.” dedi. Pir Dede,
köylerde düşmanlık olsun diye bu tür
şeyler yapıldığını biliyordu; fakat onların
hiç düşmanları yoktu. Sabah ola hayır ola
deyip, sabahı beklediler. Sabah, günün
ilk ışıklarıyla birlikte olayı aydınlatacağına inan Pir Dede, Kuzey ile Güney’e bu
olayı sormak istedi. Kuzey ile Güney, Pir
Dedeyi de Sultan Anayı da çok severdi.

Yedi yaş civarında olan bu çocuklar, bu
sebeple yalan söylemediler. Pir Dede’nin
onlara anlattığı masallardaki kahramanlar asla yalan söylemezdi. Pir Dede
çocuklara gitti ve : - “ Çocuklar, benim
evin arkasında kerpiç dökmüştük; fakat
çiğnenmiş, çocuklar kim yapmış olabilir? Sultan Ana da ben de çok üzüldük;
çünkü çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını bu şekilde gördük. Kimin yaptığını
bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? ” dedi.
Kuzey ve Güney, “Biz yaptık Pir Dede dediler, Pir Dede iki çocuğa da kucak
açtı, kendinin masal anlatması gibi bu
olayı çocuklardan anlatmasını istedi.
Kuzey anlatmaya başladı, Güney eksik
yerlerini tamamlayarak anlattılar. Pir
Dede, merakınızdan mı yaptınız? Evet
dede, “batıyor- batmıyor” oyunu çok
keyifliydi ve mutlu olduk. Pir Dede, olayı
öğrendiğine mutlu olmuştu. Kerpiçlerin
ezilmesine üzülmüştü. Mutlu olduğu
taraf, Kuzey ve Güney, çok sevdiği komşusunun çocuklarıydı. Çocukluları Pir
Dede, yetiştirmişti. Kuzey ve Güney’in

dedeleri Sultan Ana da nineleri olmuştu.
Ellerinde büyümüşlerdi. Onlara kıyamazdı. Doğruyu söylemişlerdi. Yaptıkları
işlerden mutlu olmuşlardı, keyif almışlardı, çocukluklarını yaşamışlardı, bir işi
olumsuz da olsa sonunda başarmışlardı.
Pir Dede çocuklara bir ders daha vermek
istiyordu. Çocuklar sakalını sıvazlarken:
-“ Bakın çocuklar, sizin anlattıklarınızı
Sultan Anaya da anlattım kızmadı, onları
biz yetiştirdik dedi. Biz kendimize kızmalıyız varsa hata dedi. Ben pir dedeniz
olarak diyorum ki, bundan sonra bir iş
yapacakken, kahramanlar gibi düşünmeliyiz. Yani hem biz mutlu olmalıyız, hem
de bizimle yaşayan sevdiklerimiz. Hayatta mutlu olabilmemizin altın kuralı hem
biz hem de bizimle yaşayanlar mutlu olmalı. Tek taraflı mutluluk olmaz.” dedi.
Pir Dedenin bu sözü, Kuzey ve Güney
için altın kural oldu. Sonra Pir Dedeye
yardım ederek, kerpiçleri tekrar dökmek
için işe başladıklarında aynı zamanda
karşılıklı mutluluğun temellerini atmışlardı.
www.eğitimderehberlik.net | 59

EĞiTiMiN

iÇiNDE
HAYAT

IV. ZEKA VE YETENEK
KONGRESİ

Şeyma SÖNMEZ
Matematik Öğretmeni

Merhaba değerli okurlar ben
Şeyma Sönmez. EĞİTİMİN İÇİNDE
HAYAT sayfasıyla sizlerleyim.
Kendimde bir eğitimciyim.
Bu sayfada; sizler için faydası
olabilecek haberler, toplumca
desteklenmesi gereken başarılar,
kulağımızın yanından geçen fark
etmediğimiz değerli paylaşımları
sizin için bir güzel toparlayıp
beğeninize sunacağım.
Sizler de bu sayfada ele
alınmasını istediğiniz ulusal
eğitim etkinliklerini bize
egitimderehberlikdergisi@gmail.
com adresimizden iletebilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek
üzere...
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen
Zeka ve Yetenek kongresi;
Türkiye Zeka Vakfı ve Orta
Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Her yıl daha fazla katılımcının
ilgisini çeken bu kongrede
kimler yok ki? Alanında
uzman eğitimciler, kurumsal
ve deneysel çalımlalar yürüten
akademisyenler, zekasını
ve yeteneklerini kanıtlamış
toplumda tanınan kişiler liste
böyle uzayıp gidiyor. Sıra
içeriğe geldiğinde ise; katılan
herkesin payına oldukça fazla
bilgi düşüyor. Kongrede; sosyal
iletişimin zeka ve yetenekle
ilişkisi, beyinin yapısı, üstün
zekalı çocukların eğitiminde
izlenmesi gereken yollar ve
karşılaşılabilecek sorunlar,
bu kapsamda ailelere düşen
görevler, zeka testleri tartışması
gibi bir çok konu işlenmiştir.
ODTÜ VE TÜRKİYE ZEKA
VAKFI’nın kongreye ev sahipliği
yapmaktan oldukça keyif aldığı
aşikar bir sonraki kongre içinse
katılımcı ve konu önerilerine
açık olduklarını belirtmişlerdir.
Detaylar için Türkiye Zeka
Vakfının sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.

TÜRKİYE 22. ZEKA
OYUNLARI YARIŞMASI
Türkiye Zeka Vakfı
Tarafından düzenlenen 22.
zeka oyunları yarışmasına az
bir vakit kaldı yakında yarışma
kayıtları başlayaktır. Bu heycanlı
yarışmanın ödülü ise 30.000
TL’dir. Yarışma da 4 ayrı kategori
bulunmaktadır. Zeka Vakfı
Tarafından yapılan yarışmanın
amacı her yaştan insanın
problem çözme yeteneğini
geliştirmek ve katkı sağlamaktır.
Detaylar için;
www.tzv.org.tr adresini mutlaka
ziyaret etmelisiniz.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GENÇ YILDIZLAR KONSERİ
Hacettepe Üniversitesi Senfoni
Orkestrası “ GENÇ YILDIZLAR”
konseri. İsminden de anlaşıldığı gibi
sırasını bekleyen genç yeteneklerin
sahne adlığı bir konser. Konserde
Şef Burak TÜZÜN, Solist Begüm
ÇELEBİ (piyano) yer almaktadır.
Konserde L.v. BEETHOVEN Piyano
konçertosu No:1, Op:15, Ülkemin
AKBAŞ -Kırık Çemberler- ve Yiğit Can
EYÜBOĞLU -Anadolu Dans Süitiseslendirilecektir. Konser 1.Mart.2017
tarihinde Çarşamba günü saat 19.00
da Hacettepe Üniversitesi Kültür
Merkezi M salon, Sıhhiyede seyircisiyle
buluşacaktır.
Konsere gideceklere şimdiden keyifli
bir akşam dileriz.

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

SINAV KOLEJİ’NİN
ABD‘DE BÜYÜK
BAŞARISI
Ankara Birlik Sınav Koleji
öğrencileri kendilerini ve
okullarını Türkiye ve Dünya
çapında en iyi şekilde temsil
edip Gelecek Problemleri Çözme
Senaryo Yarışmasında Türkiye
1. si olup ardından Amerika da
dünya çapında ilk beşe girmeyi
başarmıştır. Emeği geçen tüm
öğrencileri ve eğitimcileri tebrik
ediyoruz.

HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ MOBİL
PLANETARYUMU
(BİR GÖKYÜZÜ MACERASI)
Bu gökyüzü macerasının
detaylarına hazır mıyız?
Hacettepe Üniversitesi’nin
bu keyifli etkinliğinin amacı;
ortaokul düzeyinde eğitim
gören öğrencilerin okul dışı bir
ortamda deneyim kazanarak yeni
bilgiler edinmeleri, içlerinde ki
merak duygusunu artırmaları ve
birbirleriyle etkileşim halinde
gözlem yapmalarını sağlamaktır.
O zaman planetaryumun
ne olduğuyla başlayalım.
Planetaryum: Uzay boşluğundaki
gezegenlerin, güneşin, yıldızların
hareketlerini gerçekçi bir şekilde
simüle edildiği, özel bir yansıtıcı
yardımıyla kubbe şeklindeki
tavana yansıtıldığı gösteri
salonudur.
Eğitimde bilginin kalıcı olması
için; gözlem ve incelemenin rolü
oldukça önemlidir. Hacettepe
Üniversitesi’nin bu etkinliğine
katılarak sizde çocuklarınızla
beraber eğlenip yeni deneyimler
edinebilirsiniz aynı zamanda
aile içi iletişiminize katkı
sağlayabilirsiniz.
Etkinlik mart, nisan, mayıs
aylarında belirli haftalar da
yapılacaktır. Detaylı bilgi için:
www.hacettepe.edu.tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.

ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ YEŞİL
BEYİN YARIŞMASI
Bu gökyüzü macerasının Orta
Doğu Teknik Üniversitesi 21.
yüzyılın en önemli ihtiyaçlarına
çözüm üretmek amacıyla
Yeşil Beyin Yarışmasını sizlere
sunar. Peki 21. yüzyılın en
önemli ihtiyaçları ne olabilir
insanlık Dünya’yı bu kadar hor
kullanmışken bu sorunun cevabı
ortada aslında…
Biz yinede netleştirelim Yeşil
Beyin Yarışması sürdürülebilir
çevre, sürdürülebilir enerji ve
sürdürülebilir su kaynakları
üzerine bilinci artırmak ve
geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
Bu yazıyı okuyup; yaşadığı
Dünya’nın ne halde olduğunun
farkında olanlar, doğa için faydalı
bir şeyler yapmak isteyenler;
üretkenliğin ve faydalı olmanın
tadını alabileceğiniz bu fırsatı
kaçırmıyoruz görev başına.
Yarışmanın en güzel tarafı ise genç
fikirlere açık olması katılımcıların
lise ve üniversite öğrencilerinden
olması gerekiyor. Detaylar elbette
ki önemli detaylar için; www.
metu.edu.tr adresini mutlaka
ziyaret etmelisiniz.
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İNSAN VE MADDE
BAĞIMLILIĞI

İ

Dr. Mehmet ÖZDEN
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Eğitimi E. Gn. Md.
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nsan biyolojik ve sosyal bir varlıktır.
Biyolojik varlık olarak insan organizması hücrelerden oluşur. Zira insan
organizmasının en küçük (mikroskobik) yapısal ve işlevsel birimi hücredir.
Erişkin bir insan vücudu yaklaşık 100
trilyon hücreden meydana gelir. Her bir
hücre insan genetiğine uygun bir şekilde
yapılanmış ve özelleşmiştir. Bu yönüyle
hücreler gruplaşır. Gruplaşan hücreler
dokuları (kemik, kas, kan, bağ, sinir doku
gibi), dokular ise organları ve sistemleri
oluşturur. Özelleşen hücre gruplarının
“sentezleme, hareket etme, enerji üretme, uyarılma, taşıma, salgılama, çoğalma”
gibi metabolizma faaliyetleri vardır. Bu
yönüyle hücrelerin her biri adeta bir
fabrika örgütlenmesi içinde yapılanır
ve çalışır. Ancak hücrelerin sağlıklı bir
şekilde yapılanması ve işlev yapabilmesi
kendisine yararlı maddelerin ya da etkileşimlerin karşılanmasına bağlıdır. Zira
yediğimiz, içtiğimiz ve etkileştiğimiz her
madde hücrelerimizin geleceğini belirler.
Bu nedenle sosyal bir varlık olarak yaşam
tarzımızda rol oynayan her şey (geleneklerimiz, göreneklerimiz, alışkanlıklarımız,
etkileşimlerimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz, olanaklarımız vb.) sonuçta bizleri
var eden hücrelerimizi doğrudan etkiler.
İnsanı diğer biyolojik varlıklardan
farklı kılan ve sosyal bir varlık olarak öne
çıkaran özellik, sinir sistemi hücrelerinin
yüksek düzeyde özelleşmiş olmasıdır. Bu
özelliği ile insan “akıl” denilen öğrenme
ve öğretme gücüne sahiptir. İnsanın bu
gücü “eğitim olgusunu” ortaya çıkarmış-

tır. İnsan, akıl gücüyle ve eğitim olgusu ile
evrenin merkezi ve en değerli varlığı haline gelmiştir. Çünkü nesneleri (maddeleri)
tanımlayan, doğruyu-yanlışı birbirinden
ayıran, çevresi ile iletişim ve ilişki kuran; ürettiği bilgilerle sosyal, kültürel ve
ekonomik değerler yaratan insandır. Bu
nedenle sağlıklı yaşama hakkına sahip
olan her bir insan, organizmasına (hücrelerine) zararlı olan maddelerden ve
etkileşimlerden kaçınabilecek düzeye
getirilmelidir.
Ne yazık ki insan organizması sağlığa
zararlı bazı maddelere çok çabuk alışır
ve ona kısa sürede bağımlı hale gelir.
Günümüzde bu tür maddelere olan bağımlılık ve alışkanlık bazı toplumlarda
çok yaygındır. Bu durum toplum sağlığı
açısından çok önemli bir sorundur.

Sağlığa Zararlı Madde
Bağımlılığı Nedir?
Sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler,
insanda bağımlılık ve alışkanlık yapan
sağlığa zararlı etkenlerdir. Bu etkenlerin
kullanımı genellikle bir defalık denemelerle başlar. Ancak tekrarlanan denemeler,
daha sonra organizmada bağımlılığa ve alışkanlığa dönüşür. Zira hücrelerimiz kısa
bir süreçte maddeye alışır ve ona bağımlı
hale gelir. Nasıl ki vücudumuzdaki besin
ya da su eksikliği açlık ve susuzluk dürtüsü yaratıyorsa; sağlığa zararlı maddelerin
yoksunluğunda da aynı şekilde organizmada dürtüler oluşur.

Kişinin ruhsal
huzursuzluğu nedeniyle
madde kullanımına
iten güdüye psikolojik
bağımlılık denir.

Eğer bu tür maddelerin kullanımına
başlanırsa, organizmayı oluşturan hücreler kısa bir süre sonra maddeye ihtiyaç
duyar ve maddenin karşılanmasını ister.
İhtiyaç bedensel dürtüler şeklinde ortaya
çıkar. Organizmanın maddeye duyduğu
ihtiyaçtan kaynaklanan dürtülere fiziksel
bağımlılık denir. Kişi, organizmanın
madde ihtiyacını karşıladığı sürece bedensel dürtüler kaybolur; ancak maddenin
karşılanamaması, yani maddeden yoksun kalınması durumunda organizmada
bedensel zorlanma (stres) başlar. Organizmanın maddeye duyduğu ihtiyaçtan
kaynaklan zorlanmaya yoksunluk hâli
denir. Yoksunluk hâli ruhsal olarak huzursuzluk ve rahatsızlık yaratır. Oluşan
ruhsal rahatsızlık kişiyi tekrar madde kullanımına iter. Kişinin ruhsal huzursuzluğu
nedeniyle madde kullanımına iten güdüye
psikolojik bağımlılık denir. Böylece kişi
yoksunluk hâlinin yarattığı rahatsızlıkları
gidermek için madde kullanımını artan
dozlarda tekrarlayarak her geçen gün
maddeye biraz daha bağımlı hâle gelir.

Sağlığa Zararlı Madde Bağımlılığı
Nasıl Oluşur?
Uyuşturucu maddeler, kan dolaşımına karıştıktan sonra merkezî sinir
sistemini etkileyerek fiziksel ve psikolojik bağımlılık yaratır. İlk madde alımının
başlangıcında; kişi geçici olarak genel bir
gevşeme, keyiflenme ve rahatlama duyumu alır. Ancak hoşnutluk yaratan her
doza karşı organizma bir taraftan direnç
kazanırken, diğer taraftan daha fazla doza
ihtiyaç duyar. Çünkü maddeye karşı organizmada tolerans gelişimi artar. İhtiyacın
karşılanmaması durumunda ise kişide
durgunluk, huzursuzluk, hoşnutsuzluk
ve sıkıntı hissi gibi yoksunluk belirtileri
ortaya çıkar. Kişi bu belirtileri gidermek
için tekrar artan dozda madde kullanımı-

na zorlanır. Döngü hâlinde devam eden
zorlamalar nedeniyle madde kullanımına
başvurunun tekrarı gün geçtikçe sıklaşır.
Böylece bağımlılık süreci alışma, doyma
ve düşkünlük dönemleri şeklinde gelişir.

· Alışma dönemi: Uyuşturucu bağımlılığının başlangıcıdır. Alışma süreci
maddeyi bir kez denemekle başlar. Örneğin doktor önerileriyle başlayan ilaç
kullanımları dahi, daha sonra madde bağımlılığına dönüşebilir. Başlangıçta kişi
madde kullanımını istediği zaman bırakabileceğini düşünür; çünkü alışma
döneminde fiziksel ve psikolojik belirtiler
henüz yıkıcı düzeyde değildir. Bu dönemde ortaya çıkan madde yoksunluğu
belirtileri; yorgunluk, durgunluk, dalgınlık
ve unutkanlık gibi bozukluklardır. Eğer
bu dönemde kişi doktora başvurur ya
da yakınlarından yardım isterse, madde
bağımlılığından kurtulabilir. Bu nedenle
ailelerin çocuklarında ya da yakınlarında gördükleri bu tür değişimlere karşı
dikkatli ve destekleyici olmaları gerekir.
Aksine kişi madde kullanımını sürdürürse, her geçen gün doyma dönemine biraz
daha yaklaşır.
· Doyma dönemi: Bu dönemde, fiziksel
ve psikolojik bağımlılık tam olarak başlar,
organizmanın maddeye olan ihtiyacı artar.
Bu nedenle maddenin karşılanmasında
uygulanan doz her seferinde fazlalaşır.
Gün geçtikçe artan dozları karşılamadaki
ekonomik zorluklar; kişiyi hırsızlık, eşya
satma, suç işleme, kötü yollara düşme,
uyuşturucu satıcılığı gibi davranışlara yöneltebilir. Bu dönemde kişinin kendine
güveni azalır, sosyal yaşamı bozulur ve
madde yoksunluğu belirtileri iyice açığa çıkar. Kişide beslenme bozuklukları,
mide ve bağırsak rahatsızlıkları, terleme,
titreme ve çarpıntı, zihinsel bulanıklık,
gerginlik, yorgunluk, bitkinlik hâli oluşur.
Eğer bu dönemde doktora başvurulursa ve yatarak tedavi yoluna gidilirse, kişi
madde bağımlılığından kurtarılabilir. Aksine kişi madde kullanımını sürdürürse,
her geçen gün düşkünlük dönemine biraz
daha yaklaşır.

· Düşkünlük dönemi: Uyuşturucu
bağımlılığının ruhsal, bedensel ve sosyal
çöküş dönemidir. Bu dönemde kişi, sık sık
yüksek dozlarda uyuşturucu madde kullanır. Uyuşturucuyu bulabilmek için her
türlü kötü yola başvurabilir, saldırganlaşabilir, hatta cinayet dahi işleyebilir; çünkü
kişi kontrolünü tamamen kaybeder. Bu
dönemde, uyuşturucunun yarattığı fiziksel ve psikolojik etkiler şunlardır:

• Kişinin merkezi sinir sistemine ilişkin
vücut işlevleri bozulur. Kişide bilinç
dalgalanmaları ve kaybı oluşur. Bu
nedenle kişinin davranışları kontrolsüzdür, çevreye uyumu yoktur.
• Işık, ses ve dokunma gibi dıştan gelen
uyarılara aşırı tepkiler gösterir, kendine
kıyma yönelimindedir.
• Aşırı huzursuzluk, hâlsizlik ve bitkinlik
içindedir. Kişi sık sık bulunduğu yere
yığılarak uyur.
• Nabız, kan basıncı ve solunum düzensizlikleri oluşur, terleme, bulantı ve
kusma ve titreme görülür. Titremeyi
takip eden bayılma nöbetleri oluşur.
• Uyku, idrar ve dışkı yapma kontrolü
kaybolur.
• Uyuşturucuyu enjektör ile uyguluyorsa,
hepatit ve AIDS gibi hastalıklara yakalanabilir.
• Bilinç dışı aşırı uyuşturucu madde
kullanımı zehirlenme, koma ve ölüme
neden olur.

Sağlığa Zararlı Madde
Bağımlılığının Sebepleri
Nelerdir?
Uyuşturucu madde bağımlılığının sebepleri; maddenin türüne göre kişisel,
ailesel, çevresel faktörlere dayanır.
·Kişisel faktörler: Kişilerin çocukluk,
gençlik ve erişkinlik dönemlerindeki
bunalımları, bireysel hataları ve tecrübesizlikleri, merak ve macera güdüleri, arkadaş
çevreleri, aile ve çevreye uyumsuzlukları,
bunalımları, yalnızlıkları, sahipsizlikleri,
başarısızlıkları gibi faktörler uyuşturucu
bağımlılığına neden olur. Ayrıca alkol kullanımı, hekimin tedavi amacıyla verdiği
ilaçların aşırı ve yanlış kullanımı kişilerin
uyuşturucu bağımlılığına zemin hazırlar.
· Ailesel faktörler: Aile içi bunalımlar,
tartışmalar, gerilimler, kopukluklar, geçimsizlikler, aile üyelerinin sorumsuzluk
duyguları, çocuklara ve gençlere ilgisizliği, sevgisizliği gibi faktörler uyuşturucu
bağımlılığına neden olur.
· Çevresel faktörler: Yasa dışı zorlamalar, tuzaklar, toplumsal ihmaller ve
yetersizliklerdir. Şöyle ki;
• Parasal kazanç amacıyla uyuşturucu ticareti yapan yasa dışı örgütler, planlı bir
şekilde çalışmalar yaparak uyuşturucu
kullanımına ortam hazırlar. Bunun için,
hedef grup olarak özellikle gençleri seçer
ve gençler arasında uyuşturucu bağımlığının yaygınlaşmasının tuzaklarını kurar.
Uyuşturucuya alıştırılan gençler, daha
sonra çoğu kez satıcı olarak kullanılır.
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Toplumsal düzeyde
bilinç, duyarlılık ve
denetim tam olarak
sağlanamazsa, uyuşturucu
ile mücadelede yasal
önlemler ve cezai
işlemler yetersiz kalabilir.

• Toplumsal düzeyde bilinç, duyarlılık ve
denetim tam olarak sağlanamazsa, uyuşturucu ile mücadelede yasal önlemler ve
cezai işlemler yetersiz kalabilir.

Uyuşturucu Madde
Bağımlılığının Sonuçları
Uyuşturucu madde bağımlılığının doğurduğu sonuçlar şunlardır:
• Uyuşturucu bağımlılığı, kişi ve toplum
sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bağımlı
kişinin beden ve ruh sağlığı çöküntüye
uğrar.
• Uyuşturucu bağımlılığı, yetişmiş insan
gücü kaybına neden olur, sosyal ve
ekonomik yönlerden toplumsal zararlar yaratır. Çünkü gençliği iş göremez
duruma gelmiş bir toplumun üretken
olması ve gelişmesi mümkün değildir.
• Uyuşturucu bağımlılığı kişi, aile ve toplumun huzur ve güvenini bozar.
• Uyuşturucu bağımlıları kötü niyetli kişi
ve örgütler tarafından kullanılabilindiğinden; toplumda uyuşturucu satıcısı,
terör örgütü üyeliği, cinayet, kapkaççılık gibi yasa dışı olaylar artar. Çünkü
uyuşturucu bağımlılığında suça itilme
riski artar.
• Uyuşturucu bağımlılığı toplumda
frengi, sarılık, AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olur.
Sağlığa Zararlı Madde Bağımlılığı
Tedavisi ve Korunma
Sigara, alkol ve uyuşturucu madde
bağımlılığının giderilmesinde erken tanı
ve tedavinin büyük önemi vardır; çünkü
zararlı maddelerin yarattığı fiziksel ve psikolojik bağımlılık ne kadar erken önlenirse,
sonuç o kadar başarılı olur. Bu nedenle bağımlı, öncelikle tedavi için isteklendirilmeli
ve desteklenmelidir. Zira kişinin istemediği
bir tedavi başarısızlıkla sonuçlanır.
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Sağlığa zararlı alışkanlıklardan korunmada ve bu alışkanlıkların tedavisinde;
kişi, aile, okul, kurum ve kuruluşlar düzeyinde iş birliğinin sağlanması gerekir.
İş birliği eğitim, denetim ve destek
programlarını kapsamalı ve mücadele
bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır.
Sigara alışkanlığı, alkol ve uyuşturucu
madde bağımlılığı tedavisi için, hastanelerin psikiyatri bölümlerine ya da bu
konularla özel olarak ilgilenen gönüllü
kuruluşlara başvurulmalıdır. Üçüncü
basamak tedavi hizmeti veren hastanelerin psikiyatri bölümlerine bağlı olarak
çalışan AMATEM (Alkol-Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim
Merkezi) madde bağımlılarının gönüllü
şekilde başvurabilecekleri kuruluşlardır.
AMATEM’de yatarak veya ayakta
tedavi olunabilir. Tedavinin ilk aşamasında, alkol veya madde kullanımının
kesilmesine bağlı olan yoksunluk belirtileri (bulguları) tedavi edilir. Bu aşamada
ilaç tedavisi (detoksifikasyon) uygulanır. Daha sonra ise alkol veya maddeye
tekrar başlamamaya yönelik psikoterapi
programlarına geçilir. Psikoterapi programlarında; sabah yürüyüşleri, günaydın
toplantıları, sosyal faaliyetler, bireysel
görüşmeler, gevşeme egzersizleri önemli
bir yer tutar. Psikoterapi programları
süresince de gerekirse ilaç tedavilerine
devam edilir. Psikoterapi programı hastanede yatarak yaklaşık 30 gün sürer.
Hastaların hastaneden çıktıktan sonra
da ayaktan tedaviye devam etmeleri
önerilir. Ancak ayaktan bağımlılık tedavisinde; hastanın verilen randevuya
gelmesi, tedavi kurallarına uyması ve tedavi motivasyonu önemlidir. Bu nedenle
hasta yakınlarına yönelik olarak eğitim
ve destek programları da uygulanır.

Ayrıca AMATEM’in alkol ve madde
bağımlılığını önlemek amacıyla öğrencilere, ailelere ve hekimlere yönelik eğitim
programları (konferanslar, broşürler vb.)
da vardır.
Bireyleri sağlığa zararlı alışkanlıklara
sürükleyen nedenlerin toplumsal boyutta irdelenmesi ve bu konuda önlemlerin
alınması madde bağımlılığından korunmanın temel koşuludur. Bu konuda anne
ve babalara, öğretmenlere, sağlık ve emniyet personeline, gönüllü kuruluşlara,
yöneticilere ve toplum önderlerine önemli görevler düşer. Bu nedenle;
• Gençler, bağımlılık ve alışkanlık yapan
zararlı maddeler konusunda aydınlatılmalı ve eğitilmelidir. Anne ve babalar,
çocuklarının sorunlarıyla yakından ilgilenmelidir.
• Gençler, bilgi sahibi olmadıkları ortamlardan uzak tutulmalıdır. Zira gençler,
bu tür ortamlarda bağımlılık yapan
maddelerin kullanımına teşvik edilebilir.
• Gençler arkadaş seçiminde dikkatli olmalı, zararlı olabilecek arkadaşlıklardan
ve ortamlardan kaçınmalıdır.
• Gençler, zararlı alışkanlıklardan uzak
durabilecekleri ortamlara ve uğraşlara
(müzik, spor, resim vb.) yönlendirilmelidir. Özellikle ergenlik dönemlerinde
kurulan arkadaşlıklar, grup hâlinde
yapılan sosyal faaliyet ortamlarında bir
amaç çerçevesinde başlatılmalıdır.
• Sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığına karşı toplumun bütün
kesimleri duyarlı olmalı, bu tür zararlı
alışkanlıklarla toplum olarak mücadele
edilmelidir.

