
Çocuklarımıza
Deprem Bilincini

Aşılamak

ÇAĞIN YENİ NESLİ
ALFA ÇOCUKLARI

PsikoBİLİM
Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik Birimi

gençlİĞİN DİLİNİ ANLAMAK

Röportaj

2020 SAYI 1

A
N

A
B

İL
İM

 E
Ğ

İT
İM

 K
U

R
U

M
L

A
R

I



PsikoBİLİM

İÇİNDEKİLERKÜNYE

Yayın Kurulu
Aycan Kantoğlu
Aysu Ersin
Ayşegül Kara
Bahar Temizer
Balsu Dinçer
Derya Düzgün
Esra Kösem
Ezgi Ecem Eren
Gülhan Bektaş
İlke Cancan Diker
Kübra Kayran
Nalan Önder
Pınar Coşkun
Seda Aydın
Tuğba Sivas
Yasemin Kabaoğlu

İletişim
Şenol Güneş Bul. İkbal Cd.  Kahraman Sk. No:1 
Çamlık – Ümraniye / İST.  Tel: 0216 415 00 00 

ANNE-BABA TUTUMLARININ DAVRANIŞ EĞİTİMİNDE ROLÜ

ÇOCUKLUKTAN ERGENLİĞE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

YAŞAM SINAVLARIMIZ

EŞLER ARASI İLİŞKİNİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE 
ETKİLERİ

GÜVENLİ BAĞLANAN ÇOCUKLAR

ÖZGÜVEN VE BENLİK ALGISI

GENÇLİĞİN DİLİNİ ANLAMAK

ÇOCUKLARIMIZA DEPREM BİLİNCİNİ AŞILAMAK

BAŞARININ GENETİK ALT YAPISI: ZEKA VE YETENEK

ÇAĞIN YENİ NESLİ ALFA ÇOCUKLARI

• Sosyal Benlik Gelişiyor
• Arkadaşlık İlişkilerinde Ebeveyn Rolü

• Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)
• Liseye Giriş Sınavını Tanıyalım
• Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarını Tanıyalım: TYT ve AYT
• Sınava Hazırlanan Kim ? Anne-Baba Mı, Çocuk Mu ?
• Öğüt Vermek Mi Birlikte Düşünmek Mi Daha Yararlı ?
• Çocuklar Halinizden Niyetinizi Anlar
• Fedakarlığınızın Karşılığını Beklemeli Misiniz ?

• Röportaj - Ebru Tuay
   Eşler Arası İlişkinin Çocuğun Gelişimine Etkileri

• Değerli Ben ve Güvenilir O
• Güvenli Bağlanan Çocukların Özellikleri

• Özgüven ve Benlik Algısı

• Röportaj - Gökhan Çınar
   Gençliğin Dilini Anlamak

• Depreme Dair Duygularımızı Tanıyalım

• Zekaya Bilimsel Bakış Açısı
• Zekanın Kökeni Genetik Geçiş Mi?

• Röportaj - Nurseli Tamer

• Üstün Zeka Ve Üstün Yetenek Aynı Mıdır?

6

11

13

14

8

15

18

20

22

24

27

25

17

• Sınırlar ve İlişkiler
Doğru Yöntemlerle Daavranışa Yön Verin

Sahibi
Anabilim Eğitim Kurumları

Yazı İşleri Müdürü
Bahar Boylu

Haber Müdürü
Anabilim Eğitim Kurumları
Grafik Tasarım
Binnaz Çelebi
Duygu Kurt

Danışma Kurulu
Seda Aytaçlı
Bahar Boylu

3
4

7

12



PsikoBİLİM 2020 1

Editörden GELİŞİME DAİR

Değerli Anne-Babalar,
Çocuklarımızla ve sizlerle omuz omuza yürüdüğümüz yolculuğun bir dönemini tamamladık. 
Değişmenin, heyecanın, zorlanmanın, engellerin, kısacası üretime ve büyümeye destek veren iyi 
hissettiren veya hissettirmeyen tüm duyguların ve düşüncelerin harmanlandığı bir yolculuktu 
bizimkisi. Yaşadığımız her şey, yaşamın doğal döngüsü ve akışına dahil. Hikayelerimiz biricik; 
ama ne ilkiz ne son örnekleriyiz insana dair tüm hikayelerin. Çocuklarımız birlikte yazdığımız 
yaşam olaylarıyla büyüyorlar, bizler de onlarla değişiyoruz. Annelik, babalık, öğretmenlik rolle-
rimize yeniden şekil veriyoruz. 
Anabilim Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi rehber öğretmenlerinin 
emekleriyle hazırlanmış olan PsikoBİLİM Dergimiz, ilk heyecanıyla sizlerin ellerinde. Sayfaları 
kalplerinize dokunmak için sabırsızlanıyor. 
PsikoBİLİM Dergisinin var olma amacı, kendisini ve çocuğunu tanıyan, şefkati ve kabulü yüksek, 
bilinçli ve farkında yaşamak isteyen anne-babalara yol gösterici olmak…Sizlerle bizlerin ortak bir 
yola çıkması, benzer tutum ve uygulamalarla çocuklarımızı büyütmek.
Dergimiz, ilişkilerdeki olmazsa olmazlardan, sınırlar ve yakınlık boyutlarından başlayacak yol-
culuğuna. Çocuklarınızın değişen yaşlarında, kurdukları arkadaşlık ilişkilerine ve ihtiyaçlarına 
yelken açacak.  Mutlu bir evliliğin çocukların sosyal ve duygusal gelişimine etkilerini okuyacak-
sınız Psikoterapist Ebru Tuay röportajında. LGS, TYT,AYT gibi üst öğrenim kurumlarına geçiş 
sınavlarının, aslında hayat sınavları olduğunu anlayacaksınız.
Güvenli bağlanan çocuğun mutlu ve kolay çözülür çatışmaları içeren ilişkiler kurabildiğini, bağ-
lanmada sorun yaşayan çocuğun ise,  öfke, kaygı ve tedirginlik duygularıyla ilişkilerinde mutsuz 
eden bir döngü yaşadığını fark edeceksiniz. Psikoterapist Gökhan Çınar röportajında, size, genç-
lerin dilinden seslenecek, dalgalı bir okyanusta, sakin ve kadim bilgilere sahip ebeveynler olma-
nızı önerecek. Akabinde, ülkemizin gerçeği olan deprem hakkında çocuklarımıza nasıl rehberlik 
etmeniz gerektiğinin bilgilerini bulacaksınız.  Zeka, yetenek, üstün yetenek, özgüven dergimizin 
temel yapı taşlarını oluşturan kavramlar olarak zihinlerinizde yeniden tanımlanacak ve Nurseli 
Tamer röportajıyla Alfa Çocuklarını tanıyacaksınız.
Keyifle okuduğunuz, farkındalık yaratan ve ışık tutan, size ve bize yeni deneyimler katan payla-
şımlar yaratması temennisiyle…

Sevgiyle kalın.

İ. S. Bahar Boylu
Rehberlik Koordinatörü  

33 yıldır akılcı, yaratıcı, inovatif, 
çağdaş ve sorgulayan bireyler 
yetiştiren Anabilim Eğitim 
Kurumları ‘‘Gelecek için Fark 
Eden’’ eğitim programlarıyla yeni 
nesiller yetiştirmeye devam ediyor.

GELECEK
İÇİN
FARK
EDER
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ANNE-BABA TUTUMLARININ DAVRANIŞ EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ

Çocuklar duygularını yorumlamayı, ihti-
yaçlarını karşılamak için nasıl davranmaları 
gerektiğini, kendilerinin kim olduğunu ve 
başkalarıyla nasıl ilişki kurmaları gerektiği-
ni, kısacası yaşayış biçimini ebeveynlerinden 
öğrenirler. Anne babalarını gözlemleyerek, 
onların tepkilerini içselleştirerek büyürler. 

Aile içerisinde sevgi dolu, temas edilen ve 
pozitif disiplinle yetiştirilen çocuklar sos-
yal yaşama girdikleri ilk ortam olan okul ile 
birlikte bağlanma figürleri olan öğretmen ve 
arkadaşlarına karşı aynı olumlu davranışları 
sergilerler. Bu şekilde davranışlar evrilir, ge-
lişir ve sağlıklı yetişkinler olarak yaşamları-

nı sürdürürler. Kişilik gelişiminin büyük 
oranda tamamlandığı bilinen erken ço-
cukluk döneminde ebeveynlerin bilinçli 
ve iyi bir gözlemci olması gerekmekte-
dir.  Ebeveynin çocuğu ile doyurucu ilişki 
kurması ve uyumlanması ancak bu sayede 
olur. Aile ortamında çocuk, bebeklikten 
itibaren duyuşsal ve fiziksel ihtiyaçları-
nı ifade etmeye çalışır, bazen ağlayarak, 
dokunarak, uyumayarak, yemeyerek, di-
renerek, öfkelenerek, bazen de sakince 
iletişim kurmaya çalışarak. Ebeveynleri 
çocuğun ihtiyaçlarını yorumlamaya çalı-
şırlar. Onu rahatlatmak için sarılır, kucak-
lar, sallar, konuşur, yedirmeye çalışır vb. 
tepkiler gösterirler. Elbette konuşma dö-
nemi öncesinde çocukları anlayabilmek 

çaba ve sabır gerektirir. Çocuğu rahatlatan 
her eylem, ebeveyn için durumun tamamlan-
dığının göstergesidir, ebeveyn de çocuğunu 
ve ilişkilerini öğrenir. Anne babanın çocuğu 
ile olan ilişkisinde iki boyut bulunmaktadır: 
Sınırlar ve İlişki. Gelin bu iki kavramı tanı-
maya çalışalım.
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Sınır sistemini öğretmek, çocuğun 
yaşam içerisinde ilerleyebileceği ve 
durması gereken alanları bilebilmesi, 

davranışlarına yön verebilmesi için önemli-
dir.  Böylelikle toplumsal hayatla, yazılı ve 
yazılı olmayan kurallarla uyumlu hareket 
etmeyi ilk aile hayatında öğrenir. Sınırları 
belirgin koyan ebeveyn, eve ne zaman geli-
neceği, hangi davranışların görmezden geli-
nip nelere müsaade edilmeyeceği konusun-
da nettir. Çocuktan beklentileri vardır. Ama 
bu beklentilerini çocuğun var olan durumu-
na, becerilerine, gücüne ve duygusal hazır 
oluşluğuna bakarak gerçekçi değerlendirir. 
Yapabildiğini ve bir üzerini hedef olarak 
koyar. Gerçekleştirmesi beklentisini sunar. 

Mükemmeli ve ideali bir anda dayatmaz 
ve beklemez. Böylelikle çocuğun da ken-
di sınırlılıklarının farkında olmasına katkı 
sağlar, kendisini geliştirmesi gerektiğini his-
seder, çocuk gelişme sorumluluğunu üstle-
nir. Doğru dozda doğru yöntemle konulan 
sınırlar özgüveni besler. Katı sınırlar, mü-
kemmelliyetçi beklentiler, gevşek ve tutarsız 
kurallar, müsamahakar veya hak veren tavır 
kişilik gelişimini olumsuz etkiler. Bu alanda 
yaşanan sorunlar, çocuğun okulda ve sosyal 
hayatında uyum ve davranış sorunları ser-
gilemesine neden olur. İlişki ise, karşılıklı 
duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı, içinde 
güveni, bağlılığı, sevgiyi ve saygıyı içeren 
duygusal değerler bütününü temsil eder. 

Bebek ve bakım verenken başlayan bu bağ, 
zaman içerisinde evrilir ve iki tarafın da 
kendisini özgür ve mutlu hissedeceği görün-
mez bağlarla sağlamlaşır. Anne-baba-çocuk 
arasında kurulan ilişkide, karşılıklı anlayış, 
fedakarlıklar, duygulara, düşüncelere do-
kunuş, paylaşımlar, çatışmalar, uzlaşmalar 
temel unsurlardır. Aslında çocuğun davra-
nış eğitiminin, sosyal ve ahlaki eğitiminin 
kapılarını kurulan ilişki açar. İlişki boyutu 
zayıfsa çocuğa rehberlik etmek ebeveyn için 
oldukça zor olacaktır. Anne-baba tutumları 
ve uygulamaları, sınırlar ve ilişki boyutu ele 
alınarak değerlendirilir. 

Sınırlar Ve İlişki  
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Her çocuğun mizacı, aile ilişki ağındaki rolü, yetenekleri, kendilik algısı, duygusal yapısı farklıdır. 
Çocukların davranışlarına yön vermede tek bir doğru yoktur. Doğru zamanda, doğru ilişki ile doğ-
ru yöntemi uygulamak işe yarar. Aşağıdaki yöntemleri çocuklarınızın davranışlarına yön vermek 
için sabırla ve analiz ederek uygulamanızı öneririz.

Doğru Yöntemlerle 
Davranışa Yön Verin



PsikoBİLİM 2020 5

Hazırlayanlar: İLKE CANCAN DİKER (Anabilim ilkokulu Rehber Öğretmeni)  -  BAHAR TEMİZER (Anabilim İlkokulu Rehber Öğretmeni)
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KAYNAKÇA

• Çocuğa iyi olan alışkanlıkları edindirmek; hatalarında ağır 
eleştiriler yerine anlamaya çalışıp sabır gösterebilmek, yanlışa 
odaklanmadan olması gereken davranışı hedef göstermek, yapıl-
dıkça pekiştirmek önemlidir.

• Olumsuz olan davranışının sebebine inmek; ilgi çekmek ya 
da beğenilme ihtiyacı ile olumsuz davranabilir. Eğer bunu fark 
ediyorsanız çocuğunuz ile geçireceğiniz zamanı yeniden değer-
lendirmeli ve ayıracağınız zamanlarda tamamen ona odaklı ol-
malısınız. Onun duygularını akıtabileceği, sizin varlığınızı hisse-
deceği paylaşımlar yapmalısınız. Alacağı sevgi ve güven duygusu 
sonrasında sakinleşecektir.

• Çocuğa dokunarak sevgi vermek; ten teması sevgi gösterimin-
de çoğu zaman sözel ifadeden önde gelir. Çocuklara seni sevi-
yorum sözü yeterli olmayabilir. Çocuk ten temasına önem verir. 
Çocuğu öpmek, sarılmak, koklamak çocuğa öz güven ve sevilme 
duygusu kazandırarak daha uysal olmasını sağlayacaktır. Sevgi-
nizi gösterme konusunda bonkör olun.

• Seçenekler sunmak; isteklerini yargılamak yerine hep bir al-
ternatif fikir üretmek iyi gelebilir. Örneğin; bir oyuncak için aşırı 
inatlaşıp öfke nöbeti yaşayan bir çocuğa bağırmak geri tepecektir. 
Çocuğun bu olumsuz davranışına karşılık; heyecanlandıracak şe-
kilde yeni fikirler üretilmelidir; oyuncak yerine istediği bir kitabı 
almak, eğlenceli bir aktivite yapmak gibi.

• Olayları önceden kontrol etmek; biz yetişkinler olarak görev-
lerimizden biri de olayları daha başlamadan önlemek adına aktif 
birer denetleyici olmaktır. Çocuklarda öz denetimin kazanılması 
ve belirli bir olgunluk seviyesine ulaşabilmeleri için ebeveynle-
rinin uygun çözümler önermelerine ve onların rehberliğine ih-
tiyaçları vardır. 

• Problem çözme becerisi kazandırmak; problemlerin iyi çö-
zümleri ve kötü çözümleri vardır. Fakat bu farklılığı çocuklar 
nasıl ayırt edecekler? Eğer bir çocuk kabul edilemez bir çözüm 
önerirse ona açıkça davranışın kabul edilemezliği açıklanmalı ve 
nedenleri anlatılmalıdır. O çözüm uygulandığında sonucun ne 
olacağı tartışılmalıdır. Ayrıca her durum için birden çok çözüm 
olduğu ve her çözümün de sonucu olduğu açıklanmalıdır. Daha 
sonra denemesi için olumlu çözümler önerilmelidir.

• Pozitif Ödüllendirme: Olumlu davranışların pekişmesi için bir 
takım pozitif ödüllendirme yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. 
Pozitif ödüllendirme temelde ödüllendirilen davranışın tekrar-
lanmasına neden olur. İki tür ödül vardır. Maddi ödül (çikolata, 
oyuncak, vs.), manevi ödül (övgü, takdir).  
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Sosyal benlik dediğimiz 
gelişim alanı, kişinin 
başka insanların gözün-

de ben nasıl biriyim, kimim 
sorularını sormasıyla şekille-
nir. Sosyalleşmenin ilk adımı, 
bebeklikten başlayarak, aile 
içi ilişkilerle atılır. Bağlanabil-
mek, güven duymak, ihtiyaçla-
rın giderileceğine olan inanç, 
dış dünyanın ve insanların 
gözünde önemli, değerli, sevi-
lir olduğuna dair inanç, ilişki 
ve iletişim içerisinde kalabil-
mek, çatışma yaşamak ve çö-
züm yollarını deneyimlemek, 
duyguların farkına varmak, 
başka insanlar üzerindeki etki 
gücünü keşfetmek aile içi yaşantılarla oluş-
maya başlayan öğretilerdir. 2-6 yaş itibariy-
le, yabancılarla temaslar arttıkça ve daha 
özerk olabildikçe, çocuk, anne-baba-kardeş 
dışındaki farklı insanları anlamaya, onlarla 
uyumlanmaya veya hak ve özgürlükler ko-

nusunda sınırlarını belirlemeye başlar. Bu 
dönemde doğru desteklenirse, kendiyle ba-
rışık, kararlar alabilen, ilişkili ama bağımsız 
davranışlar sergilemeyi benlik gelişimine 
katar. Bu noktada, dış dünyada yaşadıklarını 
gerçekçi değerlendirebilmesi ve mücadele/

ilişki becerilerini kurabilmesi 
için anne-babanın rehberliği 
çok önemlidir. Çocuk yaşar, 
ailesine anlatır, yaşadıklarına 
yeniden anlam verir, müca-
dele için yöntem belirler, dış 
dünyaya geri döner ve uygu-
lar. Uygulamanın sonuçlarını 
duygusal ve davranışsal olarak 
ailesiyle paylaşır, kendisi için 
en olumlu sonucu bulana dek 
bu işlem devam eder. Ta ki ar-
tık aileden destek alma ihtiyacı 
bitene dek. Bu ihtiyaç okul ön-
cesi ve ilkokul dönemlerinde 
yüksek olurken, ortaokulda 
aileyle paylaşıma daha kapa-
lı hale gelir, çok yakın sosyal 

çevresiyle sorunlarını paylaşır, fikir alır. Lise 
döneminde ise ihtiyaç duyduğunda ve aile-
nin rehberliğine güvenmekteyse dertleşmek 
ve bazen kendi yolunun doğruluğunu teyit 
etmek için başvurur. 

ÇOCUKLUKTAN ERGENLİĞE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Sosyal Benlik Gelişiyor  

Çocuklar yaş aldıkça, yeni sosyal ve psikolojik ihtiyaçları ortaya 
çıkar. Ergenlik dönemine geçişte çocuk akranları arasında kabul 
görmek, grubun bir parçası olmak, değerli, istenen ve görünür 
olmak, grubun koruyucu gücünü hissetmek, birileriyle beraber 
hareket etmek ister. Çocuklar, arkadaşları ile beraber toplum içe-
risinde nasıl davranılması gerektiğini, iyi ve geliştirilmesi gereken 
yönlerini, paylaşımcı olmayı, problem çözmeyi, kurallara uyma-
yı, başkalarının ve kendisinin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin 
sınırlarını öğrenir. Bununla beraber kendisini de keşfeder. Yap-
maktan hoşlandığı veya rahatsız olduğu şeyleri deneyimleyerek 
öğrenir. Özellikle ön ergenliğe girdiği 10-12 yaş civarında, ken-
disi ile benzer özelliklere ve zevklere sahip akranları ile daha çok 
vakit geçirmek ve arkadaşlık kurmak ister. Çocukluk döneminde 
yoğun olarak aileden beklenen takdir görme arzusu ve onaylan-
ma isteği ön ergenlik dönemi ile beraber yavaş yavaş arkadaşlık 
ilişkilerine kayar ve arkadaşlar tarafından önemsenmek daha ön-
celikli hale gelir.
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Ergenlik dönemi (10-20’li yaşlar) bi-
reyin kimliğini arama dönemidir. 
Duygu durumunun sıklıkla değişti-

ği, zevklerinin ve tarzının tam olarak otur-
madığı ve bu nedenle yeniliklere karşı çok 
açık olduğu ve risk almaktan kaçınmadığı 
bir dönemdir. Henüz kimlik arayışı tamam-
lanmamış olan ergen, kendisini arkadaşı 
üzerinden veya arkadaş grubu üzerinden 
tanımlar. Bu nedenle onlarla büyük ölçüde 
özdeşim kurmak ister. Ergenlik döneminin 
başlarında kızlarda ve erkeklerde fiziksel 
değişmeler meydana gelir. Dış görünüşüyle 
daha çok ilgilenmeye ve ayna karşısında daha 

çok vakit geçirmeye başlar. Aynı zamanda 
sosyal gelişimleri için arkadaşları ile daha 
çok zaman geçirmeye ihtiyaç duyarlar. Ar-
kadaşlık ilişkileri geliştikçe güven duygusu 
artar. Aile ile paylaşılan kişisel problemler 
ve sırlar yerini arkadaşlarla paylaşmaya 
bırakır. Aynı şekilde oynanan oyunlar da 
yerini uzun sohbetlere ve birlikte zaman 
geçirmelere bırakır. Bir arkadaş grubunun 
içinde yer almak, çocuğa kendisini değerli 
hissettirir. Ergenlik döneminde bir arkadaş 
grubunda girişken olmak, komik ve seve-
cen olmak, yardımcı ve destekleyici olmak 
gibi birçok özellik ön plandadır.

Arkadaşlığın ve Gruplaşmanın Önemi  

Arkadaşlık İlişkilerinde 
Ebeveyn Rolü  

Ebeveynler, zaman zaman çocukları-
nın kurduğu arkadaşlıkları eleştirip, 
müdahalede bulunabilmektedirler. 

Burada unutulmaması gereken en önemli 
nokta, çocukların artık yavaş yavaş ailele-
rinden bağımsızlaşıp arkadaşlarına yakın-
laştığı ve onları ön plana koyduğu kısımdır. 
Küçük yaştaki çocuklara yapılan arkadaş-
lık yönlendirmeleri ergenlik döneminde 
çoğunlukla bir işe yaramaz ve aile ilişki-
lerine zarar verebilir. Bir ebeveyn olarak 
çocuğun arkadaşlık ilişkilerinden rahatsız 
olunuyorsa bu noktada çocuğa arkadaş-
lık hakkında doğru bilgiler anlatılmalı ve 
destek verilmelidir. Anne ve babalar kendi 

arkadaşlık ilişkilerini anlatarak çocuk üze-
rinde farkındalık oluşturabilirler. Arkadaş-
lar eve davet edilebilir ve daha güvenli bir 
ortamda arkadaşlık ilişkileri gözlenlenebilir. 
Bununla beraber en önemli nokta, ergenlik 
dönemindeki bir bireyin kendini tanımak 
ve kimliğini bulmak için zamana ve yenilik-
lere ihtiyacı olduğunun unutulmamasıdır. 
Bu dönemde, değişik kıyafet ve saç stilleri, 
farklı konuşma şekilleri görülebilir. Aile 
olarak eleştirel yaklaşmak yerine hoşgörülü 
olmak, ebeveyn- çocuk ilişkisinde yapıcı bir 
rol oynar. Çocuğun ailesinden uzaklaşama-
sının önüne geçer. Aileler, yaşıtları ile sos-
yal ilişkiler kurmakta zorlanan çocuklarına 

destek verecek en önemli kişilerdir. Çocuk-
larının, arkadaşları ile vakit geçirirken tavır 
ve tutumları gözlemlenip, yanlış hareketler 
var ise bunları eleştirel olmadan çocuğa an-
latmak, çocuğun okul içi veya dışı etkinlik-
lere katılması için zemin oluşturmak, (spor, 
müzik, tiyatro gibi faaliyetler) arkadaşları 
ile yaşadığı çatışmalarda problem çözme 
becerileri hakkında yardımcı olmak, sorun 
çözmek için alternatif yollar göstermek gibi 
yöntemler kullanılabilir. Çocukların sosyal-
leşmesi aile içerisinde başlar. Bu nedenle 
her şeyden önce ebeveyn olarak çocuklara 
doğru örnek olmak, onların toplumsallaş-
masındaki en önemli faktördür.

KAYNAKÇA

Hazırlayanlar: AYCAN KANTOĞLU (Anabilim Ortaokulu Rehber Öğretmeni)
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açar. Anne ve baba çatı gibidir, anne baba 
rolleri aslında onların yetişkin rolleri, kadın 
ve erkek olmaları üzerinden tanımlanmış 
bir şeydir. Bu çatının bir tanesinin kendisini 
çocuğun olduğu yere indirgemesi, çocuğuy-
la kendisini bir takım yapıp diğer ebeveyni 
ötekileştirmesi sıkıntılı bir durumdur. Ço-
cuğun kendisini o yapının içinde güven-
de hissedebilmesi için anne babanın karı 
koca kimliklerin daha üstte, belirgin ve 
sarsılmaz olması gerekir. Çocuğun anne 
babanın kendi alanını görüp tanıması yine 
kendi rolünde kendini güvende hissetmesi 
için önemlidir. Karı koca yalnız da sosyal-
leşebilmeli, kendilerine ait zaman yaratabil-
melidir. Eğer ilişkilerine yatırım yapamaz-
larsa iyi anne baba olamazlar. Ebeveynler 
zannediyorlar ki çocuk onların yanındaysa 
güvende, hâlbuki çocukta güven duygusunu 
oluşturan şey anne-babasının gittiği zaman 
geri geleceğini bilmektir. Hep yanında ol-
mak bilakis kaygıyı besler ve ‘ya giderse, gi-
dince ne olacak’ diye düşünüp güven duy-
gusunun gelişmesini engeller. 

Temel paradigmalarda anne ve babanın 
daima birbirlerini kollayıp tek ağızdan ko-
nuşmaları, fikirlerini desteklemeleri çocu-
ğun sağlıklı gelişimi için önemlidir. Anne 
ve babanın birisinin onayladığı bir duruma 
diğerinin de o an için çocuk karşısında onay 
vermesi, gerekirse sonrasında aralarında 
özel olarak fikir ayrılıkları üzerine konuş-
ması sağlıklı olandır. Çünkü çocuk, anne 
baba arasındaki çatışmalardan ötürü suçlu-
luk duygusu da yaşayabilir. 

Bazen ebeveynler her şeyin doğrusunu yap-
ma arzusundan gergin anne babalara dönü-
şebiliyor. Çocuklara eşit davranmak diye bir 
şey gerçekçi değildir. Çocukta gördüğümüz 
protestoların ve davranış sorunlarının bizim 
şaşan dengemizden kaynaklanabileceğinin 
de farkında olmak ve sonrasında çocuğa 
geri dönüş yapmak gerekir. Çocuklar birbi-
rinden çok farklıdır. Ebeveyn olarak çocuğu 
iyi tanımak, beklentisinin farkında olmak, 
kendi kapasitemizin de farkında olup, ger-
çekçi bir şekilde yaklaşmak, yapamayacak-
ları şeyleri yapmaya çabalamaktan daha 
iyidir. Ebeveynlerden biri kendinde elinde 
olmadan favori çocuk belirleme durumu 
olduğunu fark ediyorsa kendisine benim 
hangi zaafım, ya da geçmiş yaşantımdan 
getirdiğim hangi şema beni böyle bir ka-
yırmaya itiyor diye sormalı. Kendi zaafını 
fark edip önüne geçebilmeli, yapamıyorsa 
da yardım almalıdır.

Bazen anne veya babanın çocuk ile bir olup 
diğer ebeveynden annemiz ya da babamız 
olarak bahsetmesi ilişkinin içinde ciddi bir-
sorun olduğunun belirtisidir. Bu durum ye-
tişkin ve çocuk arasında rol karmaşasına yol

EŞLER ARASI İLİŞKİNİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ

İnsanlar yeni bir şeyi öğrenirken genellikle kendilerine bir model seçerek onu 
taklit ederler ve bu tip öğrenme çocuklarca belki de en önemli öğrenme biçi-
midir. Bir çocuğun sağlıklı yetişmesinde en önemli etkenlerden biri olan eşler 
arası ilişkiye dair Aile ve Evlilik Terapisti Ebru Tuay ile gerçekleştirdiğimiz 
keyifli sohbette sorularımıza yanıtlar aldık.

•  Eşler arası ilişkinin sağlıklı olduğunu söyleyebilmek için gerekli en temel
özellikler nelerdir? 
Tartışabilmeleri, herhangi bir sorundan 
bahsederken şahıs üzerinden değil sorun 
üzerinden konuşabilmeleri ve ilişkide ta-
mamlayıcı olabilmeleri diyebilirim. Bazı 
çiftler “Biz hiç kavga etmeyiz” diyerek gelir 
ve belki de sorunun kaynağına işaret eder-
ler.  “O öyle yaptığı için böyle oldu, o zaten 
hiç sorumluluk almaz” gibi şahsa yönelik 
ifadeler yerine;  Çok zorlanıyoruz, görev ve 
sorumlulukları yürütmeye çalışırken ol-

dukça yoruluyoruz” şeklinde soruna işaret 
eden ifadeler kullanmaları daha sağlıklıdır. 
Hikâyelerinden bahsederken “Yok o öyle 
değildi nereden çıkardın” gibi başka bir 
hikâyeden bahseden çiftler yerine “Aa evet 
unuttum bak orda öyle bir şey olmuştu” 
gibi birbirini tamamlayan hikâyelere sahip 
çiftlerin ilişki yürütürken daha başarılı ol-
duklarını söyleyebilirim.

•  Eş - ebeveyn rol dengesinde hem çift 
olarak sağlıklı bir ilişki sürdürebilmek 
hem de anne baba olmanın görev ve 
sorumluluklarını üstelenebilmek için 
çiftlerin nelere dikkat etmesi gerekir? 

•  Eşler kardeşler arasında adaletli 
ve dengeli davranmadığında bunun 
çocuklara ve ilişkiye yansıması nasıl 
olur?  

•  Anne baba olarak çocuk 
yetiştirmedeki görüş ve tutum 
farklılıklarının çiftin ilişkisine etkisi 
nasıl olur?



PsikoBİLİM 2020 9

•  Anne baba olarak bizlerin farklı 
görüşlerine ve tartışmalarına bazen 
çocuklar da şahit olmakta hatta 
katılabilmekte, bu durumun çocuk 
gelişimine etkisi ne olur? 

Eşlerin kendi arasındaki bir meseleyi tar-
tışmalarına, seslerinin yükselmesine, farklı 
görüş getirmelerine elbette ki çocuk şahit 
olacak önemli olan tartışmanın nasıl biti-
rildiğidir. Sonrasında bir fikir birliği olması, 
birbirlerine olan ilgilerinde sürekliliğin de-
vam etmesi durumlarında hiç bir problem 
yoktur. Çiftler hararetli tartışmalara girebi-
lir, kısa süreli kırgınlıklar olabilir ancak uz-
laşmaya varabilmeleri, sorunu park etmeyi 
başarabilmeleri ve bütün bunlar olurken 
birbirlerine küsmeden bu durumu atlat-
maları en sağlıklı olandır. Eğer tartışmanın 
konusu çocuk ise, çocuğun da dâhil olabile-
ceği bir konu ise onun da fikrinin alınması, 
aile meclisi kurulması çocuğun gelişimine 
olumlu katkı sağlar ancak kararı anne ve 
baba vermelidir. Bu durum çocuğa demok-
rasi kültürü de kazandırır.

•  Genel olarak baktığımızda eşler arası 
geçimsizliğin kaynakları arasında 
çocuğun yeri ve rolü nedir? 
En çok karşılaşılan temel sorunlar 
nelerdir? 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, geniş aileler-
den kaynaklanan sorunlar, ilişkiye çiftlerin 
aile üyelerinin de müdahil olması, şehirleş-
menin etkisiyle küçülen aileler, iki ebevey-
nin de çalıştığı sistemler, yardım almadaki 
zorluklar insanları daha dikkatli olmak 
durumunda bırakıyor. Eğer ilişki çok iyi bir 
dostluğa dayanmıyorsa çocuk sahibi olmak 
büyük oranda yıpratıcı etkiye sahip olabilir. 
İlişkiye başlarken bir kadın ve bir erkek ola-
rak başlanıyor ama ilerleyen süreçte çiftler 
yalnızca ebeveyn rolüyle varlık sürdürüyor-
sa o zaman cinsel olarak da bu durum çiftin 
ilişkisini olumsuz etkiliyor. Bu konuda çö-
zülmeyen sorunlar çocuğu da yine kurban 
haline getiriyor. Çocuklarıyla yataklarını

birleştiren çiftler, çocuğa ruhsal anlamda 
kaldıramayacağı bir yük yüklerken diğer-
yandan kendi ilişkilerinden vazgeçmiş olu-
yor. Memeden kesilmesiyle beraber çocuğun 
bağımsızlığa adım atışını desteklemek adına 
onun kendi odasında yatabiliyor olması ge-
rekir. Bu aynı zamanda çocuğun dünyayı 
deneyimlemesi ve kendisini tanımlaması, 
Ben varım ve ben bu dünyanın içinde gü-
vende olarak kendi hikâyemi anlatmaya 
başlayacağım diyebilmesi için de son dere-
ce önemlidir. Bazen eşler birbirinden yeteri 
kadar sevgi ve ilgi alamadığında bu eksikliği 
kapamak için de çocuğuna tutunabiliyor ve 
bu çıkmaza girebiliyor.

•  Boşanmak mı yoksa çocuk için 
evliliği sürdürmek mi sorunsalını nasıl 
yorumlarsınız?

Eğer ki çiftler bu kadar büyük bir yükü 
çocuklarının omzuna yüklemeyi göze alı-
yorlarsa evliliklerini sürdürsünler. Çocuk 
için evliliği sürdürmek; korkularımın, ce-
saretsizliğimin yükünü sana yüklüyorum 
demektir. Hayatlarında onları mutlu eden 
ne, tatmin eden ne, ne olursa hayatını mutlu 
devam ettirebilir bunları fark etmek yetişki-
nin sorumluluğundadır. Çocuk için evliliği 
devam ettirme diye bir durum olmamalıdır. 
Bu tutum, çocukların gelecekte seçecekleri 
partnerlerle sürdürecekleri ilişkiyi de sabote 
etmenin bir yoludur. Mutsuz bir ilişkiyi sür-
dürmek ve çocukları buna şahit etmek,

çocukların ileride kendi kuracakları 
ilişkide de benzer bir tutum sergileme-
lerine yol açar.

•  Boşanma kararı çocuk ile nasıl 
paylaşılmalı, sürecin en sağlıklı 
şekilde ilerlemesi için nelere 
dikkat edilmeli? 

Mümkünse anne babanın yan yana 
oturduğu, çocuğu karşılarına aldıkları 
samimi bir açıklamayla; biz karı koca 
olarak hayatımızı artık birlikte sür-
dürmeyeceğiz bunun anne baba olu-
şumuzla hiç bir ilgisi yok anneliğimiz 
ve babalığımız ömür boyu sürecek, biz 
senin annen ve baban olmaktan ötürü 
çok mutluyuz. Biz kadın ve erkek ola-
rak başka yollara gitmeye karar verdik 
bu yeni durum anne baba olmamızı 
değiştirmeyecek mesajı verilmelidir. 
Bunun yanı sıra çocuk sorarsa ve sor-
duğu kadarı ile sorularına basit yalın 
ifadelerle cevap verilmelidir. Bu du-
rumu kim istedi, kim sebep oldu gibi 
sorulara çocukların ruhsal sağlığı için 
taraf olabileceği yanıtlar vermekten 
kaçınmalı, biz evlenmeye birlikte karar 
verdik boşanma kararını da birlikte al-
dık şeklinde açıklanmalı. Çocuğu tara-
fına çekmek adına yaptıkları yorumlar 
çocuğa yapılabilecek en büyük kötü-
lüklerden bir tanesidir. 
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•  İkinci evliliklerde çiftlerin eski 
eşlerden sahip oldukları çocukların 
çiftin kurulan yeni ilişkiye etkisi 
nasıl olur? 

İlk etapta her şeyin güllük gülistanlık olma-
sını beklememek gerekir. Çocuklar kendi 
alanını belirlemek isteyerek hala ben anne 
babamın gözdesi miyim diğer çocuk daha 
mı çok sevilecek diye düşünüp, bu durum-
ları görmek adına bazı olumsuz davranışlar 
sergileyip anne babasının sevgisinden emin 
olmaya çalışır. Sistemin içine yeni katılan 
çocuk dışa dönük ise var olan çocuk bu 
sefer içeri dönük olmaya başlayabilir bu 
durumda ebeveynler panikler ve çocuğu 
düzeltmeye çalışır onun üzerine daha faz-
la yoğunlaşırsa çocuk bu ilginin sürekliliği 
için o davranışı sürdürmeye devam edebilir. 
Burada esas olan zaman tanımaktır. Önem-
li olan önce gözlemek, anlamaya çalışmak, 
bir şeyi çözmeden akıl vermeden konuşalım 
deyip ama her daim diyaloğu canlı tutarak 
bu sürecin geçmesine fırsat tanımak gerekir. 
Aile toplantıları yapılıp, çocuğun kendisini 
ifade etmesine izin vermek ve söyledikleri-
ni yargılamadan onu kendi söylemiyle baş 
başa bırakabilmek gerekir. Her şey hemen 
çözülsün demek çok da gerçekçi değildir. Bu 
süreçte ebeveynler bazen bir an gelir ve sa-
kinliğini kaybedebilir söylemek istemediği 
bir şey söyleyebilir, sinirsel boşalma yaşaya-
bilir ancak sonrasında bunu telafi etmeleri 
gerekir. “Ben o gün söylediğim şeyden ötü-
rü üzüldüm o duyguyu taşıyamadım” deyip 
özür dilemek yine sorunu çözer. Ebeveyn 
çocuk ilişkisi çok kuvvetli bir ilişkidir ye-
ter ki o ebeveyn kendini geliştirmekle ilgili 
çaba içinde olsun. Eğer bu duygusal yük-
selmeler çoğalıyorsa bu durum yetişkinin 
durumun gerektirdiği sakinliği kendi içinde 
sağlayamadığını ve bu konuda destek alması 
gerektiğini gösterir.   

•  Bir anne baba ilişki içerisindeki 
sorunlarını çözemiyorsa ne zaman 
psikiyatra gitmelidir? Çift terapisine 
mı bireysel terapiye mi başvurmalıdır?

İnsanlar keşke evlilik sürecinden önce des-
tek almaya gelip birbirlerinin gerçeklerinin 
ne kadar farkındalar, evliliğe dair ortak pa-
radigmaları neler, beklentileri neler bunları 
konuşabiliyor olsalar. Bazı çiftler yıllar sonra 
gelip daha önce hiç konuşmadıkları konu-
larla ilgili destek alabiliyorlar. Evlenmeden 
önce bizi neler bekliyor biz nelere hazırız 
diye düşünüp gelip destek alsalar her şey 
daha farklı ilerler. Bu konuda benim de aç-
tığım destek programlarım mevcut ancak 
çiftlerin bu konuda yeterli oranda farkında-
lıkları mevcut değil. Umuyorum ki ilerleyen 
süreçte bu konuda bilinçlenme artış göste-
rir. Ancak genellikle bir sorun olduğunda 
gelirler. Ama aslında geriye bakıldığında 
o sorunun çok daha önceden geldiğini de 
görürler. İlişki içerisinde kişiler kendilerini 
anlatamadığında, bir huzursuzluk, eksiklik 
duygusu hissettiğinde, daha mutlu olacaktık 
düşüncesi taşıdığında vakit kaybetmeden, 

sorunlar sorunların üstüne binmeden gel-
meliler.  Danışan kişi kendisi adına başvur-
muş olsa dahi hayatında yer alan önemli bi-
risi varsa; mutlaka görüşmeye onu da dâhil 
etmeyi tercih ederim. Bireysel sorunlar bir 
ilişkinin içinde eşin yardımıyla, desteğiyle 
çok daha kolay çözülür. Eğer ilişkinin içinde 
sorun varsa bireysel terapiye gitmek ilişkiye 
her zaman iyi gelmeyebilir. Mümkünse iliş-
kideki her bireyin destek almasını isterim ki 
ilişkiye faydası olsun. Çünkü bireysel terapi 
başarılı olduğunda her zaman bu durumun 
ilişkiye olumlu yansıyacağını söyleyemeyiz. 

•  Son olarak çiftlere ne önerirsiniz?

Çiftlerin sohbette, sokakta, sofrada, yatak-
ta ne kadar çok paylaşımları olursa o kadar 
gerçek samimi ve mutlu bir ilişkileri olur. 
Mutlaka birbirlerinden yardım istemeleri 
ve birbirlerine yardım önermeleri ilişki için 
çok besleyici ve değerlidir. Ve birbirleri ile 
olan ilişkilerini hep sıcak tutmalarını öne-
ririm. 

Röportaj:   Kübra Kayran (Anabilim Ortaokulu Rehber Öğretmeni)
                  Yasemin Kabaoğlu (Anabilim İlkokulu Rehber Öğretmeni)
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YAŞAM SINAVLARIMIZ

“ Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim 
Kurumları Sınavı (YKS)” 
Hayatımız aslında bir sınav gibi… Cevaplanmayı bekleyen sorular ve sonuçlarının sorumluluğunu alacağımız kararlar her an önümüzde. 
Yaşam serüvenimizde bütün çabamız, doğru kararlar alıp karşımıza çıkan bu küçük sınavları başarıyla geçmektir. Birer yetişkinken bu 
soruları cevaplandırmak, doğrulara ulaşmak, sınavları başarıyla geçmek kolaydır. Asıl zor olanı çocukluk ve ergenliğin basamaklarında 
ilerlerken, değişirken ve değişim sancıları yaşarken, ulusal sınavlara yoğunlaşmak, yaşamın merkezine bunları yerleştirmek, duygusal ve 
zihinsel açıdan mücadele vermektir. Çocuğunuza bu yolculukta nasıl destek olacağınızı bilmek çabanıza büyük ölçüde yön verecektir.

Liseye geçiş için yapılan sınava doğru ha-
zırlanabilmek için, bu sınavın ne olduğu-
nu ve sonuçlarının nasıl yorumlanması 
gerektiğini iyi bilmek gerekmekte. Sınava 
dair bilmemiz gereken ilk önemli nokta, 
sınavın neyi ölçüp neyi ölçmediği. Bu tür 
sınavlar, çocuğun zekâ seviyesini değil bil-
gi seviyesini; yani ders konularını ne kadar 
öğrendiğini, bilgiyi yorumlamasını ve farklı 
biçimlerde kullanıp kullanamadığını ölçer. 
Bilgiye bu denli hâkim olabilmenin yolu da 
uzun soluklu sistemli çalışma becerisini ge-
rektirir, sınav bu beceriyi de ölçer. Sınavları 
yaparken öğrenciye yardımcı olacak zihin-
sel yetenek, muhakeme becerisidir. Çünkü 
sınav soruları okuduğunu anlama, yorum-
lama, çözümleme yapma özellikleri ile ha-
zırlanır. Dolayısıyla muhakeme becerisinin 
gelişimini desteklemek için, kitap okuma-
sını, kitabı ya da günlük hayatta karşılaştığı 
olayları yorumlamasını, çözümler üretmesi-
ni sağlamak gereklidir. Bu becerilerin gelişi-
mi için 8. Sınıfı  beklememek önemli nokta-
dır. Anaokulu döneminden itibaren ailenin 
okulla birlikte yürütmesi gereken, çocuğun 
yönlendirildiği, aktif öğrenme ortamları-
nın oluşturulduğu yıllar sayesinde çocuk, 
sınavdaki sözel ve matematiksel-mantıksal 
verileri doğru okuyup yorumlama beceri-
sini geliştirir. İkinci önemli nokta, sınava 
hazırlanırken, denemeleri doğru okumak, 
analiz etmek, çocuğun yerini ve ihtiyaçları-
nı doğru tespit edebilmektir. Çocuk sınava 
dair derslerde akranları içerisinde nerede? 
Çocuk ve öğretmenleri bu durumu neye

bağlıyor? Güçlü alanları neler? Zorlandığı; 
ama çalışarak güçlenecek dersleri neler? 
Birilerinden destek alması gereken, bilgi 
eksiği veya yorumlamakta zorlandığı konu-
lar var mı? Bilgi ve muhakeme becerisi iyi; 
ama sınav tekniği veya zaman yönetimi veya 
duygularının kontrolünde mi zorlanıyor? 
Hedefi yok veya motivasyonu mu düşük? 
Tüm bu soruların doğru tespiti için aile ve 
eğitimciler, çocuğu önlerine katarak, titiz 
bir araştırmacı rolünde olmalıdır. Üçüncü 
dikkat edilecek nokta, sınav sonuçların-
da puan değil sıralamave yüzdelik dilim 
önemlidir. Tercihler de bu yönde yapıla-
caktır. Asıl bakılması gereken alınan puan 
değil, çocuğun genel içindeki sırasıdır. Ço-
cuğunuzu değerlendirirken aldığı puanların 
yanında sıralamasının değişip değişmedi-
ğini de denemelerinde kontrol etmelisiniz. 
Yönlendirme yaparken ölçüt bu olmalıdır. 
Eğer sıralaması değişmiyorsa ilerleyemiyor, 
sıralaması düşüyorsa geride kalıyor demek-

tir. Benzetmek gerekirse bir maraton koşusu 
gibidir. İlk etapta sakince sabit bir hızla iler-
lemek, orta kısımda hızı biraz arttırmak ve 
son etapta hızlıca koşmak gerekir. Çocukla-
rımızın girecekleri bu sınavda kendi potan-
siyellerini ortaya koyabilmeleri hepimizin 
en büyük arzusu. Fakat onların yaşam sı-
navlarında başarılı olmaları, sadece zihinsel 
beceri ve çabalarına bağlı değildir. Duygu-
sal anlamda da dayanıklı, huzurlu, kendini 
tanıyan, kabul eden, kendine sevgi duyan 
bir birey olabilmelerine de bağlıdır. Duygu-
sal yapı, benliği, çocuğun benzinidir. Anne 
baba olarak onların en büyük destekçisi 
olduğunuz gerçeği işte bu dönemde daha 
da görünür hale gelmektedir. Onunla iliş-
kinize zarar vermeden onu doğru yönlen-
dirmek, her ne olursa olsun yanında oldu-
ğunuzu hissettirmek ve dile getirmek büyük 
önem kazanmaktadır. Aslında bu dönemde 
sizin en önemli göreviniz de budur. 

Liseye Giriş Sınavı’nı Tanıyalım
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Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarını 
Tanıyalım: TYT ve AYT

Yüksek Öğretim Sınavı (YKS),  Te-
mel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan 
Yeterlilik Testi (AYT) olmak üze-

re iki aşamalı bir sınavdır. Temel Yeterlilik 
Testi, adayların sözel ve sayısal alanlarda 
sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerini kapsamaktadır. Türkçeyi doğru 
kullanma, okuduğunu anlama ve yorumla-
ma, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve 
imla kurallarını kullanma becerileri ölçül-
mektedir. Temel Matematik kavramlarını 
kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem 
yapma, temel matematiksel ilişkilerden ya-
rarlanarak soyut işlemler yapma, temel ma-
tematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik 
hayatta uygulama becerileri ölçülmektedir. 
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testinde ise 
bu alanındaki bilgi yeterlilikleri ölçülmek-

tedir. Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir 
çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, 
anlama ve çıkarımda bulunma evresine ge-
çilmiştir. Kısaca, TYT ve AYT testlerinde 
soruyu doğru anlamak çok önemli; çünkü 
bazı sorularda soruyu anlamak, cevabı bul-
maktan daha zordur. Bir konuyu bilmek 
yetmediği gibi, o bilgiyi doğru yorumlaya-
bilme ve günlük hayata aktarabilme bece-
risi de beklenmektedir. LGS’ye nazaran bu 
beceri daha üst düzey ortaya konmaktadır. 
YSK’ye hazırlıkta dikkat etmesi gereken en 
önemli nokta, sınava nasıl hazırlanılması 
gerektiğidir. Konu eksiklerini kapatmaya ve 
tekrarlara yönelik soru çözerken, farklı kay-
naklardan aynı konuya ilişkin değişik soru-
ların çözülmesi gerekir. Bilgi eksiklikleri ve 
yorum hataları tespit edilmelidir. Gencin, 

konular ilerledikçe TYT ve AYT deneme-
leri çözerek süreyi yetiştirip yetiştiremediği 
takip etmesi, TYT ve AYT sınavı için doğ-
ru strateji belirlemesi, soru çözme sırasını 
netleştirmesi ve belirlediği sürede ilgili testi 
bitirmesi önemlidir. Deneme sınavından 
sonra hata analizleri yaparak, eksiklerini 
görmesi, unuttuğu bilgilerini ve hatalı yo-
rumlarını tespit edip telafisini yapması çok 
önemlidir. O nedenle her denemede hatalı 
yapılan ya da boş bırakılan sorular kazanım 
haline getirilmeye çalışılmalıdır. Sınava ha-
zırlanırken artan kaygı düzeyini normal se-
viyede tutabilmek için planlı çalışmak, hazır 
oluşluk düzeyini yüksek tutmak, kendine 
güvenmek, elinden gelenin en iyisini yaptı-
ğının farkında olmak, olumlu düşünmek işe 
yarayacak en önemli etkendir.
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Sınava Hazırlanan Kim? Anne-Baba Mı, Çocuk Mu?
Öncelikle bu sorunun cevabını aramakla 
başlayın. Sınava siz mi yoksa çocuğunuz 
mu hazırlanıyor? “Sınava gireceğiz bu yıl, 
çok heyecanlıyız. Bir türlü yükselteme-
dik netleri. Yarıyıl tatilinde eksiklerimizi 
tamamlamamız gerek, hemen plan hazır-
lamalıyız.” Bu örnekleri arttırabiliriz. Ço-
cuğunuzu yönlendirmeniz, heyecanını ve 
gittiği yoldaki anlarını paylaşmanız elbette 
ki güzel; ama sınava hazırlanan ‘Biz’ değil, 
‘O’. Sizin çocuğunuzun yaşadığı duyguları 

anlamanız, onunla sohbet etmeniz, anla-
dığınızı göstermeniz doğru olan yöntem. 
Kaygılıysa, üzgünse, hayal kırıklığına uğ-
ramışsa, çaresizse, hırslıysa, öfkeliyse, baş-
kasına özeniyorsa, kendinden umudu kes-
mişse, umursamıyorsa vb. ona çözümler 
sunmadan, onun adına kararlar almadan 
önce onunla sohbet ediniz. Size duygularını 
savunmaları ve bahaneleri olmadan anlata-
bilsin. Duygularının kabul gördüğünü his-
setsin. Neye ihtiyaç duyduğunu hissetmeye 

çalışın. ’Kaygını azaltabilmek isterdin/ Sı-
kıntına rağmen derse devam edebilmenin 
yolunu henüz bulamadın/ Hedefin yüksek, 
hata yaptığında kendine kızıyorsun, kusur-
suz olmak istiyorsun vb.’ Böylece çocuk as-
lında duygusu ile birlikte neyi yapmak iste-
diğini de belirleyebilsin. Sonrasında bunları 
yenmek için yöntemleri beraber keşfedebi-
leceğinizi iletin. Ve öğretmenlerden de des-
tek alarak yöntemleri uygulama konusunda 
uzun soluklu destek verin.

Öğüt Vermek Mi Birlikte Düşünmek Mi Daha Yararlı?

Bir ergenin duymasını istemeyeceği 
cümlelerdir, öğütler. Siz öğüt ver-
meye başladığınızda o hayal dünya-

sına dalar ve kafasını sallamaktan ya da size 
öfke biriktirmekten başka bir uğraşta olmaz. 
–meli, -malı ekleri ile kurduğunuz cümleler 
çok işe yaramayacaktır. Peki, ne mi yapma-

lı? Tıpkı bir yetişkin gibi onun düşünceleri-
ni, duygularını anlatmasını sağlamalı. Onu 
dinledikten sonra sorunlar için ne yapıla-
bileceği, nasıl yardımcı olunabileceği üzeri-
ne birlikte konuşulmalı. Yanlış ya da eksik 
gördüğünüz durumlar için kararlar alırken 
eleştiren, yargılayan bir tutumda bulun-

mayın. Çünkü kuracağınız bu tarz 
cümleler size savunma olarak geri 
dönecektir ve değerlendirmenizde 
ilerlemenizi engelleyecektir. Sakin 
bir tavırla dinleyin, nasıl yardımcı 
olacağınızı sorun, çözümleri birlik-
te üretin, kararları uygulayabilme-
si için uygun ortamı ona sağlayın. 
Tabii ki öğretmenlerinden destek 
istemeyi de unutmayın. Karşınızda 
yapıp ettiklerinizi sürekli eleştiren, 
sorgulayan, ahkâm kesen biri oldu-
ğunu düşünün. Nasıl hissedersiniz? 
Kötü değil mi? İşte böylesi bir tavır-
la çocuğa yaklaşıldığında hissettiği 
tam da bu. Neden çalışamadığını, 
sorumluluklarını neden aksattığı-
nı açıklamasına fırsat verin. Belki 
yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. 
Çocuğu dinlemek, çözüm üretmek 

için iyi bir başlangıçtır. Bu nedenle dinleyin 
ve onu anladığınızı ifade edin. Söz sizdey-
ken kurduğunuz cümleler çok değerli. Sen 
dili yerine ben dilini kullanmanız iyileştir-
me sürecini hızlandıracaktır.
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Fedakârlığınızın Karşılığını Beklemeli Misiniz?

‘Onun için bunca maddi-manevi fedakârlık-
ta bulundum. Elbette ki o da başarılı olmak 
ve karşılığını vermek zorunda’.  En tehlikeli 
düşünme biçimidir. Çocukla ilişkilerinizin 
bozulmasına katkı sağlamaktan veya kay-
gıyı arttırmaktan başka işe yaramaz. Bazı 
anne babalar çocuğu sınava hazırlanırken 
eve misafir çağırmaz, televizyonu açmaz, 
davetleri kabul etmez. Hayatlarındaki dü-
zeni sınava hazırlanan çocuklarına göre 
şekillendirir. Ayrıca maddi olarak verdikle-
rini de fedakârlık olarak nitelendirir. Her ne 
kadar söz ile ifade etmeseniz de bu düşün-
cenizi aslında davranışlarınızla belli ediyor 
olabilirsiniz. Bu tutumun çocukta yarattığı 
düşünce, ‘Anne ve babamın emeklerini boşa 
çıkarmamalıyım, sınavdan bekledikleri 
gibi alamazsam hayal kırıklığına uğrarlar, 
bana olan güvenleri azalır, mahvolurlar.’ 

düşüncesidir. Bu düşünce de sürekli üzün-
tü, kendine öfke ve kaygıdan başka bir şey 
oluşturmaz. Bir anne ve baba olarak, elbette 
çocuğunuza hedefler koymalı, beklentileri 
hissettirmelisiniz; ama bunlar yapabileceği 
ölçülerde olmalı. Çocuğunuzdan bir ‘ideal 
çocuk’ yaratmadan. Ulaşabileceği hedeflere, 
doğru taktikleri öğreterek, duygusal desteği 
hep sağlayarak ilerlemesinde sizler korkutu-
cu değil motive eden ebeveyn olmalısınız.
Her birey farklılık gösterir. Çabası, perfor-
mansı birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla 
ortaya çıkan sonuç da farklı olabilir. Bu se-
beple çocuğu bir başkası ile kıyaslamak onu 
motive etmez tam tersi yetersizlik duygusu-
nu oluşturarak performansını düşürebilir. 
Kıyaslama yapmamak, başkalarını örnek 
göstermemek son derece önemlidir. Yapa-
cağınız, sadece çocuğun davranışları ile il-

gili öncesi ve sonrası olarak değerlendirme-
de bulunmak olmalıdır. Özetle sorgulayan, 
eleştiren, aşırı koruyan, aşırı sorumluluk 
yükleyen, müdahaleci, kaygılı anne-baba 
tutumlarının olumlu sonuç vermeyeceğini 
unutmayın.Bu yazıyı okuduktan sonra bu-
lunduğunuz yerde oturun, gözlerinizi kapa-
tın ve arkanıza yaslanın. Şimdi kendinize şu 
soruları sorun: Başarısızlık nedir? Sınavda 
başarısız olmak sizin için neyi ifade ediyor? 
Peki başarı nedir? En az ve en çok ne elde 
edilirse başarılı olacağını düşüneceksiniz? 
Çocuğunuz şu anki haliyle bu kriterlerini-
zi karşılıyor mu? Değilse, neye ihtiyacı var? 
Bu sınav senesi geçip gittikten sonra, bu 
yıla dair, size ve ilişkinize dair, yaşadıkları-
na, başardıklarına ve yapamadıklarına dair 
hangi izlerin kalmasını istiyorsunuz?İşte 
sizin her adımınızda aklınızda tutmanız ge-
reken, davranışlarınıza yön verecek sorular 
bunlardır.Çocuğunuz sınavı arzu ettiği şe-
kilde sonuçlandıramazsa size düşen görev; 
ona karşı kırıcı olmamanız ve onu rencide 
etmemenizdir. Bu durumda İlgili ve anla-
yışlı bir tutum sergilemeniz büyük önem 
taşımaktadır. Herkes birkaç şansı hak eder. 
Çocuğunuzun kendi ile ilgili alması gereken 
yaşam dersini birlikte değerlendirip, yolu-
nuza yeniden çıkmak üzere kolları sıvayın. 
Yaşam sınavından el birliğiyle güçlenerek 
çıkmanız dileğiyle.

Hazırlayanlar:   Gülhan Bektaş (Anabilim Lisesi Rehber Öğretmeni) 
                          Derya Düzgün (Anabilim Ortaokulu Rehber Öğretmeni)

Çocuklar Halinizden Niyetinizi Anlar
‘Bizim için önemli olan sensin.’, ‘Canını sıkma, biz senin yanındayız.’, ‘Olmasa da olur, dönüm noktası ya da hayatın sonu değil.’ gibi cüm-
leler kurarken ses tonu iğneleyici ve sert, beden dili de aynı tavırda ise iletmek istediğiniz mesaj yerine ulaşmayacaktır. Düşündükleriniz, 
çocuğunuza söyledikleriniz davranışlarınızla tutarlı olmalı. Bu durum tıpkı büyüklerimizden duyduğumuz ‘Ben sana güveniyorum ama 
çevreye güvenmiyorum.’ cümlesine benziyor. Tutarsızlık ve çelişkilerle dolu bu ifade siz de nasıl bir etki yaratıyorsa sizin tutarlı olmayan 
söz ve davranışlarınız da o etkiyi yaratacaktır. Dolayısıyla her zaman ve her durumda yanında olduğunuzu, sevginizin bu tür şeylerle azalıp 
artmayacağını ifade etmeli ve göstermelisiniz.
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İnsan yavrusu ilişki ile gelişir. Doğuştan, 
bağlanma ihtiyacı ve eğilimi ile dünyaya 
geliriz ve bu eğilimimiz sayesinde an-

ne-babamızın gözlerinin içine bakar, onların 
sıcaklığını duymak ister, onlar olmadığında 
rahatsız olur, sakinleşmekte zorlanırız. Bağ-
lanmak, bir bebeğin güvende kalmasının 
ve fiziksel-ruhsal açıdan sağlıklı olmasının 
temel şartıdır. Bağlanma ilişkisini inceleyen 
psikologlardan John Bowlby bağlanmayı, bir 
bebeğin esas bakım veren figürüne (anne, 
baba, bakıcı)  arzu ettiği yakınlığı kurması 
ve devam ettirmesi için gösterdiği her tür 
davranış olarak tanımlar. Buna ek olarak 
bağlanma davranışlarının bebeğin kendini 
tehlikelerden korumayı hedeflediğini belir-
tir. Eğer esas bakım veren kişi, bebeğin bu 
sinyallerine duyarlı olup yanıt verebilirse be-
bek bağlandığı kişiyi güvenli bir liman olarak 
algılar ve başkalarına güvenebilmeyi öğrenir; 
böylece aylar içerisinde dış dünyayı keşif için 
harekete geçme gücünü toplar. Karşılaştı-
ğı her yeni veya rahatsızlık veren durumda 
bakım verene geri döner, onda sakinleşir ve 
yeniden merakla keşif için yola çıkar. Bu sü-
reçte eğer bakım vereni, bebeğin sinyalleri-
ni tutarlı bir biçimde yanıtlayamazsa bebek, 
annesiyle güvenli bir bağ geliştiremez. Yani 
bakım vereni, her defasında yakınlarında ol-

mazsa, ulaştığında aynı hassasiyetle ona şef-
kat ve sevgi vermezse, reddederse, kızgınsa, 
umursamazsa, bebek için tutarsızlık söz ko-
nusudur. Bağlanma teorisine göre bağlanılan 
ebeveynin ulaşılmaz/tutarsız olması, bebeğin 
kaygı, gerilim ve stres yaşamasına sebep olur. 

Kendisini güvende hissetmez, korku ve kay-
gı duyar, agresifleşebilir, içe çekilebilir, zor 
sakinleşebilir. Nihayetinde dünyayı ve diğer 
insanları tehlikeli algılayabilir, sosyalleşme 
yolculuğunda tıkanabilir. 

GÜVENLİ BAĞLANAN ÇOCUKLAR

Değerli Ben ve Güvenilir O

İlk temel ilişki olan anne-baba ve ço-
cuk ilişkisi, çocuklara sonraki yaşam 
dönemlerindeki bağlanmalar için bir 

örnek oluşturur. Bu ilişkide ortaya çıkan 
yetersizlikler veya aksamalar bağlanmayı 
olumsuz yönde etkiler. Güvensiz bağ-
lanma, ruh sağlığı ve duyguların kontrol 
edilmesi açısından risk oluşturmaktadır. 
Bağlanma kuramına göre, ebeveynlerin 
davranışları ve ilişki biçimleri daha sonra-
ki yıllarda kurulan arkadaş ilişkilerindeki 
beklentileri, algıları, inanç ve tutumları 
etkiler. Anne-babaya güvenle bağlanan bir 
çocuk için yaşam şeması “Değerli ben” ve 

“Güvenilir o” şeklinde oluşur. İlişkilerin-
de kendisinin istek ve ihtiyaçlarına duyarlı 
olur. Sınırlarını düzgün belirler. Yaşadığı 
olaylarda denge içinde düşünür, duygusal 
dalgalanmaları daha az ve kontrollü olur; 
ilişkilerinde alınganlık, sevilmezlik, değer-
sizlik, düşmanlık hissetmez. İnsanlara karşı 
anlayışlı yaklaşır ve sabırlıdır; ikinci şanslar 
verir. Öfkeli veya içe kapanık davranmaz. 
Mary Ainsworth ve arkadaşları “Yabancı 
Durum” olarak adlandırdıkları deneysel bir 
yöntem ile bağlanma şekillerini gruplandır-
mışlardır. 
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1. Tip: Güvenli Bağlanma
Güvenli bağlanan bebeklerin anneleriyle sıcak ilişki kurdukları görülmüş, çevreyi keşfetmeye hevesli oldukları, odaya yabancı biri girdiğin-
de ise hafif bir endişe hissettikleri, anne odadan ayrıldığında üzgün oldukları ancak anne geri geldiğinde anneye yakın olmak istedikleri ve 
sıcak davrandıkları görülmüştür. Güvenli bağlanan çocukların güvendikleri figürün döneceğine dair inançları vardır. Bağlandıkları kişinin 
onları rahatlatmak, korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman orada olduklarını bilirler. Çocukların ruhsal, fiziksel ve sosyal-duy-
gusal gelişimi açısından en ideal ve sağlıklı olan bağlanma şekli güvenli bağlanmadır. Güvenli bağlanma, çocukları stresten korur, kendi 
kendini kontrol edebilme yeteneğinin gelişmesini ve çocukların kendilerini “değerli bir varlık” olarak hissetmelerini sağlar.

İlk temel ilişki olan anne-baba ve çocuk 
ilişkisi, çocuklara sonraki yaşam dönem-
lerindeki bağlanmalar için bir örnek oluş-
turur. Bu ilişkide ortaya çıkan yetersizlikler 
veya aksamalar bağlanmayı olumsuz yönde 
etkiler. Güvensiz bağlanma, ruh sağlığı ve 
duyguların kontrol edilmesi açısından risk 
oluşturmaktadır. Bağlanma kuramına göre, 
ebeveynlerin davranışları ve ilişki biçim-

leri daha sonraki yıllarda kurulan arkadaş 
ilişkilerindeki beklentileri, algıları, inanç 
ve tutumları etkiler. Anne-babaya güven-
le bağlanan bir çocuk için yaşam şeması 
“Değerli ben” ve “Güvenilir o” şeklinde 
oluşur. İlişkilerinde kendisinin istek ve ih-
tiyaçlarına duyarlı olur. Sınırlarını düzgün 
belirler. Yaşadığı olaylarda denge içinde 
düşünür, duygusal dalgalanmaları daha az 

ve kontrollü olur; ilişkilerinde alınganlık, 
sevilmezlik, değersizlik, düşmanlık hisset-
mez. İnsanlara karşı anlayışlı yaklaşır ve sa-
bırlıdır; ikinci şanslar verir. Öfkeli veya içe 
kapanık davranmaz. Mary Ainsworth ve 
arkadaşları “Yabancı Durum” olarak ad-
landırdıkları deneysel bir yöntem ile bağ-
lanma şekillerini gruplandırmışlardır. 

Annelerinin nerede olduklarına ilgi göster-
memiş, anne odadan ayrıldığında ve geri 
döndüğünde çok az tepki göstermiş veya 
hiç tepki göstermemiştir. Bu şekilde bir 
bağlanma ilişkisi olan çocuklar, genellikle 
bakım veren kişiyi yok sayma eğiliminde 
olurlar, bir yabancı ve bakım veren kişiye 
karşı tepkileri aynı şekilde olur. Bağlandığı 
kişiyle bir yakınlık ve temas ihtiyacı hisset-
mez çünkü reddedilmek yerine yakın ilişki-
den kaçınır. Bu şekilde bir bağlanma ilişkisi 
geliştiren çocuklar genellikle bakım veren 
kişiler tarafından duygusal veya fiziksel 
olarak istismar edilmiş olabilir veya birlik-
te vakit geçirmeye yönelik sosyal-duygusal 
ihtiyaçları, fiziki ihtiyaçları önemsenmemiş 
ve göz ardı edilmiş olabilmektedir. Bakım 
veren kişinin çocuğun ihtiyaçlarına karşı 
dirençli olduğunu düşündüğünden ilerle-
yen yaşlarda da yardım-destek isteme dav-
ranışından kaçınabilirler. Yetişkin bir birey 
olduklarında da yakın ilişki kurmakta ve 
duygularını ve düşüncelerini ifade etmekte 
çok zorlanır, ilişkilerine duygusal yatırım 
yapmaktan kaçınır, ayrılık gibi durumlar 
yaşadığındaysa olumsuz duyguları çok az 
hissederler. 

2. Tip: Kaygılı/Kararsız Bağlanma:

3.Tip: Kaygılı/Kaçınan Bağlanma:
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Güvenli Bağlanan Çocukların Özellikleri:

• Zorluklarla karşılaştıklarında ve 
olumsuzluklar yaşadıklarında bu-
nunla başa çıkabilme inancına sahip 
olabilir ve yaşadıkları olumsuz duy-
gularla da daha iyi baş edebilirler. 

• Sosyal ilişkilerinde yetkin hissede-
bilirler. Duygularını ifade etmekte 
zorlanmazlar. Kaygılı bağlanan ço-
cuklar ise güvensiz hissedip çekin-
gen davranışlar sergileyebilirler.

• Öğrenmeye yönelik motivasyonları 
daha yüksektir, sınıf ortamında so-
rumluluk almak konusunda istekli-
dir, öğretmenleri ile olumlu bir bağ 
kurabilir ve başarılı olacaklarına 
dair kendilerine olan inançları yük-
sektir.

• Akademik süreçlerde daha iş bir-
likçi, hedef odaklı ve notları yüksek 
olabilmektedir. Güvensiz bağlanan 
çocukların akademik süreçlerde 
daha çok zorlanabildikleri görül-
müştür. 

• Okul öncesi dönemde öz saygı, sos-
yal yeterlilik ve empati becerilerinin 
daha yüksek olduğu görülmektedir.

Yapılan araştırmalar, güvenli bağlanan çocukların, güvensiz bağlanan çocuklardan daha az bağımlı olduğunu ve çevreyi keşfetmek konu-
sunda istekli ve meraklı olduklarını göstermektedir. 

Hazırlayanlar: Aysu ERSİN  ( Anabilim Suadiye Anaokulu Rehber Öğretmeni )
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ÖZGÜVEN VE BENLİK ALGISI

Birey, çocukluğundan yaşlılığına ka-
dar gelişen yaşam sürecinde birbi-
rinden farklı gelişim dönemlerin-

den geçer. Bireyin hayatını genel hatlarıyla; 
çocukluk, ergenlik/gençlik, yetişkinlik ve 
yaşlılık gibi ana gelişim dönemlerine ayıra-
rak incelemek mümkündür. Bu dönemlerin 
hepsi birbirleriyle bağlantılı olmakta ancak 
her biri farklı gelişimsel süreçler içermekte-
dir. Erken çocukluk dönemi birçok kaynak-
ta 0-6 yaş aralığı olarak belirtilse de, 2001 
yılında UNICEF ‘ in yayımladığı Dünya 
Çocukları Durumu isimli yazısında do-
ğumdan başlayarak yaşamın ilk sekiz yılını 
içerdiğine değinmiştir. İnsan hayatındaki 
en önemli dönem olarak adlandırılan erken 
çocukluk dönemi, büyüme ve gelişmenin 
en hızlı olduğu dönemdir. Erken çocukluk 
döneminden başlayarak gençlik yıllarının 
son basamaklarına kadar devam eden en 
önemli diyebileceğimiz konu bireyin benlik 
algısıdır. Birey kendisine karşı düşünce ve 
tutumlarını ilk olarak anne ve babasının ona 
karşı olan düşünce ve tutumları ile oluştur-
maktadır. Örneğin; 0-1 yaş dönemindeki bir 

bebeğe gülümsediğinizde o da size gülüm-
seyecektir ve tam aksi şekilde ona kızgın bir 
yüz ifadesi ile baktığınızda o da size kızgın 
bakacak veya ağlayacaktır.  Dolayısıyla ilk 
bebeklik yıllarından itibaren bireyin kendi-
sine bakış açısını oluşturan en önemli çekir-
dekler oluşuyor diyebiliriz. Çocuğun kabul 
gördüğü, koşulsuz sevildiği ve güvenin ol-
duğu, kendisini gösterebildiği bir çevrede 
büyümesi olumlu benlik algısının gelişimi 
için gereklidir. Olumlu bir benlik algısına 
sahip birey; kendi eksikliklerini ve yetenek 
alanlarını bilecek ve buna göre hayatını şe-
killendirecektir. Kendisine karşı olumsuz 
algısı olan bir birey yaşamını ya bu algıyı 
telafi edebilmek için aşırı çalışmak, ken-
disini başka insanlara aşırı sevdirmek, çok 
büyük fedakarlıklar yapmak ile geçirecek 
veya dünyaya karşı öfke, depresif duygu-
lar geliştirerek kendisini kapatacaktır. Her 
türlü yöntemde benlik algısı olumsuz olan 
bir bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi ve 
ilişkiler kurabilmesi pek mümkün değildir.
Özgüven, bireyin kendisi ile ilgili olumlu 
ya da olumsuz değerlendirmeleri, kendisi-

ne ilişkin düşünceleri, bu düşüncelerin yol 
açtığı duyguları ve ifadesi olan davranışları-
nı içermektedir.Özgüven (self-confidence) 
bireyin kendisini nasıl değerlendirdiği (sel-
festeem) ile kendisinden memnun olup ol-
maması (self-satisfaction) ile belirginleşen 
öznel bir durumdur. Olumlu ya da olumsuz 
(yüksek veya düşük özgüven) olabildiği gibi, 
şartlara ve içinde bulunulan koşullara göre 
değişim gösterir. Dünya üzerinde yapılan 
birçok araştırmanın sonucunda bireylerin 
benlik algıları ve özgüven düzeylerinin ebe-
veyn tutumları ile ilişkili olduğu görülmek-
tedir. Türkiye üzerinde yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; okul öncesi eğitim çağın-
daki çocukların özgüven düzeyi ile ebeveyn 
tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği 
çalışmaların sonuçlarına bakıldığında de-
mokratik anne-baba tutumunun, 5-6 yaş 
grubu çocukların özgüven duygusu gelişi-
minde anlamlı ve pozitif yönde ilişki olduğu 
saptanmış ve diğer tutumların da çocuklar-
daki özgüven düzeyi ile negatif yönde bir 
ilişki olduğu sonucu bulunmuştur.



PsikoBİLİM 2020 19

Bu araştırmalarda bize gösteriyor ki 
duyguları ve düşünceleri önemse-
nen ailesi tarafından benimsenerek 

birey olduğu hissettirilen çocukların özgü-
venlerinin gelişimi olumlu yönde gelişim 
göstermektedir. Çocukluktan ergenliğe geçiş 
dönemi bazı kaynaklarda 10-15 yaşları ara-
sında gösterilmekte ve Unesco’nun tanımı-
na göre 15-25 yaşları arası ergenlik süreci 
olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş millet-
lerin tanımında ise 12- 25 yaş arası ergenlik 
süreci olarak değerlendirilmektedir. Birçok 
farklı görüşün olmasının sebebi günümüz-
de çocukların birçok şeyi erken keşfetmesi 
ve süreçleri yaşamaya erken başlaması ile 
ilgilidir. Ergenlik döneminde fizyolojik bir-

çok değişimin yanı sıra psikolojik değişimler 
yaşanması beklenmektedir. Erken çocukluk 
ve çocukluk dönemlerinde temelleri atılan 
benlik saygısı, öz yeterlilik ve özgüven al-
gıları ergenlik dönemlerinde değişkenlik 
gösterebilmektedir. Bireyin sosyal yaşantısı, 
içinde bulunduğu ekonomik düzey, eğitim 
durumu ve sosyal konumu ergenlikte çok 
belirleyici ve etkiliyeci unsurlar olabilmekle 
birlikte erken çocukluk döneminde olum-
lu benlik algısına sahip çocukların ergenlik 
süreçlerinde daha az problem yaşadıkları 
gözlemlenilmektedir. Gerek medyanın etkisi, 
gerek sosyal kaynaklar ve bedensel gelişimler 
ele alındığında her bireyin ergenlik sürecin-
de problemler yaşabilmesi öngörülmektedir. 

Ancak kendi yeterlilikleri ve sınırlarını bilen 
bir ergen bireyin bu süreçlerde baş edebilme 
yolları daha sağlıklı olabilecek ve ihtiyacı ol-
duğunda gerekli yardımı alma konusunda 
sorun yaşamayacaktır.Özgüven ve benlik 
algısı birbiri ile doğrudan ilişkili olan iki kav-
ram olarak ele alınmalıdır. Birey kendisini 
sevilmeye değer, dürüst, eğlenceli ve neşeli 
birisi olarak tanımlıyorsa gerek iç özgüveni 
gerekse dış özgüveni yüksek olacak ve insan-
larla keyifli ilişkiler kurabilecektir. Bireyin 
kendisi ile ilgili değerlendirmelerinin gerçek-
çi olması da çok önemlidir. Örneğin yapa-
mayacağı bir şeyi yapabileceğini düşünen bir 
kişinin de hayatta mutlu olması zorlaşacaktır. 
Gerçekçi olmayan beklentiler ve hedeflerde 
kişinin hayat kalitesini etkileyecektir. Günü-
müzde “ben yetersizim, ben yapamam” gibi 
olumsuz otomatik değerlendirmeler terapi 
yöntemi ile yeniden düzenlenmektedir. Bu 
yöntemler sayesinde kişinin çocukluk dö-
neminden günümüze taşıdığı yetersizlik al-
gısından uzaklaşması ve yapabildiği şeyleri 
görebilmesi sağlanır. Aynı zamanda “ben her 
şeyi yaparım, kimseye ihtiyacım yok” gibi 
kendisi hakkında abartılı yargılar ve büyük-
lenme içeren söylemlerde terapi süreçlerinin 
en önemli konusudur. Burada bireyin abartı-
lı yaklaşımının tepkiselliği fark ettirilerek bu 
süreçlerde yeniden yapılandırma ve çocukluk 
dönemini ele alma süreci yaşanır. Yetişkinlik 
döneminde yaşanılan birçok sorunları ele 
aldığımızda aslında erken çocukluk dönemi 
ile ilintili noktalar olduğunu görebilmekte-
yiz. Bu bizlere yaşam süreçlerinin her birinin 
ne kadar önemli ve hayati süreçler olduğunu 
göstermektedir. 
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Günalp, A. (2007). Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi EğitimÇağındaki Çocukların Özgüven Duygusunun Gelişimine Etkisi. Yayınlanmış yüksek lisans 
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GENÇLİĞİN DİLİNİ ANLAMAK

•  Ebeveyn olarak gençlere ne kadar sınır koymalıyız?

•  Gençlerimize güvenmek niçin 
cesaret istiyor?

•  Gençlik dönemi insan ömründe nasıl bir öneme sahip? 

Genç bir bireyin anne-babası ol-
mak demek; genci doğru ve dik-
katli bir yaklaşımla, yetişkinliğe 

giden yolda hazırlamak, ona yol arkadaş-
lığı yapmak ve kendi gençliğimizden kop-
madan anlamaya gayret etmek demektir.

Gençlerin dilini anlamak, onları daha iyi 
tanımak ve doğru iletişim yöntemlerini 
belirlemek için, ‘Geçecek Mi?’ kitabının 
yazarı, Katarsis programının sunucusu, 
Uzman Klinik Psikolog, Gökhan Çınar’a 
sorularımızı yönelttik.

En temel önemlerinden bir tanesi özellikle ergenlik döneminde kimliği bulma sürecinin ya-
şanmasıdır. Varoluşsal olarak da kimlik bölünme ve bütünleşme evreleri geçirir. Yetişkinlik 
bütünleşme evresi iken ergenlik bölünme evresidir. Yani ilgi alanlarının, duyguların, yöne-
limlerin dağılabildiği sonrasında ise bu dağılmaya biraz da izin verdiğimiz bir dönemdir. 
Çünkü ergenlikte buna izin vermezsek sonrasında yetişkinliğin ergenliği daha fazla olarak 
ortaya çıkıyor ve bir dönemin tamamlandığını da böylelikle görüyoruz. Biz bu döneme izin 
vermeliyiz.

Mesela biz ergenlere maymun iştahlı veya ayran gönüllü vs gibi şeyler söylüyoruz fakat bunun ben sağlıklı olduğunu düşünmekteyim. 
Ergenlik tam olarak da Deneme, keşfetmek, farklı alanları tatmak, kişiliğinin sınırlarını bulmak için başka şeylerle temas etme dönemi.
Diğer taraftan aileye temelde aidiyet devam etse de o aidiyetin tam anlamıyla olmadığını da görebilirsiniz. Çünkü bir ergenin keşif ve temas 
alanında arkadaşlıkları bulunur. Burası da önemli ve paniklememeniz gereken bir alan. Burada da daha çok onun sosyal hayatta kendini var 
etme çabasına saygı duyulmalı. 

Ergenliğin dağılma süreci olduğundan 
bahsetmiştik. Bu noktada sonsuz bir da-
ğılmadan, aile ile çocuk arasındaki bağları 
koparmaktan bahsetmiyoruz. Burayı en gü-
zel ifade eden kelime ‘’eşlik’’. Biz ebeveynler 
Onlara hayatlarında yaptıkları keşiflerin ne 
önünde ne arkasında durmadan yanında 
gözlemleyerek bir elim hala senin omzun-
da mesajını vererek izin vermeli ve cesaret 
vermeliyiz. Zaman zaman görüyoruz ki 
Bazı ailelerde çocuğu çocuk bırakma eğili-
mi oluyor bu da  sağlıksız bir gelişim süreci 
olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca 
Bu çocuk büyüyemez. Sonrasında artık 15-
16-17 yaşlarda ‘onun hayatı’ ortaya çıkıyor. 
Bu şartlar altında da çocuğun keşiflerinde 
kaybolması riski ortaya çıkıyor.
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•  Tehlikeli ve riskli davranışları nasıl fark edebiliriz? 
Her ailenin kendi anayasası olmalı. Yani 
çocuğun kendine zarar verme eğilimini ka-
çıracak kadar, Ya da başkasına zarar verme 
eğilimini göz ardı edecek kadar veya bir 
bağımlılık eğilimini fark etmeyecek kadar 
onun uzağında durmamalıyız.  Çünkü ba-
ğımlılığa giden bir çocuğun ergenlikte haya-
tında hangi boşluklar var? Hangi alanlarda 

doyumları eksik? Kendini keşfederken nasıl 
bir değersizlik hissediyor ki bir bağımlılığa 
gidiyor? Bunun içerisinde. Alkol, madde, 
sosyal medya, bir kişiye körü körüne bağ-
lanmak da var. Çocuğun herhangi bir uçta 
olmasının derinde bir yerlerde doyum al-
mıyor oluşuyla ilgili bir bağlantısı var. Bu 
noktalarda çocukların fiziksel sağlığını, 

Hiç düzenlenemeyen bir öfkelilik hali olup 
olmadığını, uyku ve yeme bozukluklarını 
kontrol etmeli. Diyaloğu tamamen kesmiş 
ve bir duygunun hep bir tarafında kalan 
çocuklarımızı gözlemlemeliyiz. Okulla ileti-
şim çok önemli bir veri alma yolu Rehberlik 
servislerinin gözlemlerini almak ve çocukla 
diyalog kurmak çok önemli.

•  Çocukla diyalog kurmak demişken tam olarak nasıl bir dil kullanmalıyız?
Sorguya çekmek ve uzun uzun nasihatler vermekten bahsetmiyorum. Bunlar işleyen yöntemler değil. Onlara etki eden kendi hayatından 
destek ve örnek verebilmek. Çok yük vermeden belki de kendi hayatınızla ilgili destekler istemek, fikrini almak, sorumluluk vermek gerekir. 
Bahsetmek istediğim ailenin çocuğu zaman zaman karar mekanizması da yapan bir ebeveynlik.

Röportaj:   Pınar Coşkun (Anabilim Ortaokulu Rehberi)                  

•  Genelde çocukların vermek istediği mesaj, beklentileri, bu alanda en çok karşılaştığınız konu başlıkları neler oluyor?
Bu süreç en temelde kendini keşfetme süre-
ciyse eğer burada çocuğun daha sık zorluk-
larıyla karşılaşıyoruz. Çocuk aslında çekiş-
tirilen iki taraf arasında kalıyor. 11-13 yaş 
arası ön ergenlikte Çocukluk alttan çekişti-
rirken, sen bu hayatta işlevsel değilsin sen bi 
çocuksun ve bununla baş et mesajı veriyor. 
Yetişkinlikse yukarıdan çekiştiriyor. Orası 
da bu dünyada senin önünde hiçbir şey du-
ramaz sen varsın ve bireysin yapabileceğin 
her yöntemle bunu kanıtla mesajları veriyor. 
Ergenlik bu durumlar arasında sıkışmış bir 

dönem. Durum böyle olunca haliyle çocuk 
çok dengede kalamıyor. Bu çerçeveden bak-
tığımızda Fikirleri ve duyguları açısından 
stabil kalamıyor ve kutuplaşıyor. Bazen en 
özgür, en değerli, en adil olmak istiyor gibi 
enlerle baş ediyor. Ya da tam tersi değersiz-
lik yaşıyor. burada da  aslında çocuk kendini 
hiç olarak görme eğiliminde oluyor.Çocuk-
lar genelde ya hep ya hiç olarak mesajlar 
veriyor. Bazı çocuklarsa bu şekilde yaşamı-
yor. Burada erken dönem ebeveyn tutumla-
rının ön plana çıktığını görüyoruz. Biz bu 

uçları göz önünde görmesek de içeride bu 
fırtınaları çocuklar yaşıyor.Temel mesajda 
ön ergenlikte çatışma var.Orta ergenlikte 
ben bir bireyim bana karışamazsınlar var. 
Bu Dönem biraz daha dürtünün ve vicdan 
gelişiminin olduğu bir dönemYetişkinliğe 
geçmeden önceki geç ergenlikte yine biraz 
daha çatışma var. Varlığını ortaya koymak 
için bağları koparmak üzerine eylemler var. 
Yine de Genellemelerin karşısındayım. Du-
rumlar her çocuğun kendine has gelişimle-
rine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

•  Jenerasyon ve kuşak farklılığında geçmişe 
bağlı kalmak mı ayak uydurmak mı?

Öncelikle söylemek isterim ki ergenlik ina-
nılmaz kıymetli bir dönem. Ailelerin zaman 
zaman kaygılandığı fakat çocuğun kendini 
bulmak için önce bu şekilde dağılması ge-
reken ve ona eşlik edilmesi gereken kıymetli 
bir dönem. Ergenliğe bir psikopatoloji gibi 
bakmak çok yanlış. Zor ama eşliği ve ya-
nında yürümenin çok önemli olduğunu dü-
şünmekteyim.Yaratıcı uyum bu süreçte en 
sağlıklısı. Her anne babanın bir mizacı var 
ve onların başka birini oynamalarını iste-
miyoruz. Her anne baba kendi koşullarında 
en iyisini yapmayı istiyor. Fakat onların da 
bir büyüme biçimi var kendi güzel anıları ya 
da travmatik deneyimleri var. Fakat eğer bir 
anne baba içinde bulunulan kuşağı hiç de-

ğerlendirmiyorsa sadece kendi geleneksel-
liğiyle değerlendiriyorsa Zaten araya giren 
mesafe bir uçuruma dönüşüyor. Çağımızın 
bambaşka bir uyaran durumu var. Yeni yö-
nelimler var ve bu çocuklar başka bir dün-
yayı yaşıyorlar. Bu ailenin bunun içerisine 
girip fakat çocuğun hayatına girmeden bu 
bilgileri öğrenen, bilen, alan bu dinamik-
lerle değerlendiren bir yerde durması çok 
sağlıklı olur. Bizim zamanımızın mahalle 
kültürü ve uyaran kısıtlılığı ile bu dönemin 
çocuklarını değerlendiremeyiz. O nedenle 
yaratıcı uyumdan kastım bir anne babanın 
kendi mizacında kalarak ama bu dönemin 
değişikliklerini de göz ardı etmeden esnek-
lik ve bir uyum içerisinde olması aslında.
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Depreme Dair Duygularımızı Tanıyalım

1.Yaşadıklarını paylaşmasına olanak tanıyın:

ÇOCUKLARIMIZA DEPREM BİLİNCİNİ AŞILAMAK

Deprem, jeolojik tanımı itibariyle, 
yer kabuğu içerisinde oluşan kırıl-
malar nedeniyle oluşan titreşimin, 

dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne yansı-
ması olayıdır, bir doğal afettir. Biz deprem 
kuşağında yaşayan insanlar içinse, bu doğal 
oluşum, duygusal açıdan hazırlıklı olmakta 
zorlandığımız, konusu açıldığında endişe 
ve korku yaşadığımız, bu nedenle de zaman 

zaman unutmayı veya görmezden gelmeyi 
seçtiğimiz zarar veren bir olay. Ülkemizin 
geçirdiği depremler ve bunların insan ya-
şamları üzerinde yarattığı kırılmalara dair 
şahitliğimiz, deprem gerçeğini bize içten 
içe hissettiriyor. Bu gibi afet durumlarında 
kurtarıcı yöntemlerin önceden bilinmesi, 
gerekli hazırlıkların yapılması ve zaman za-
man tatbikatların gerçekleştirilmesi, afet es-

nasında bizlerin daha soğukkanlı ve doğru 
eylemlerde bulunmamızı sağlayacağından, 
önemlidir. Aynı zamanda çocuklarımıza 
da bu bilinci aşılamak, kendilerini daha gü-
vende hissetmeleri açısından gereklidir.Bu 
yazımızda anne ve babalar olarak depremi 
çocuklarımıza nasıl anlatmalıyız, hazırlık-
larımızı ne şekilde yapmalıyız, ele alacağız.

Biz yetişkinler deprem esnasında ve son-
rasında korku, kaygı, üzüntü, çaresizlik 
gibi duyguları yaşamış olabiliriz. Güven-
de olma durumumuz aniden ve hazırlık-
sız biçimde sarsıldığında, duygularımızı 
kontrol edebilmemiz ve durumla başa 
çıkma becerilerimizi devreye sokmamız 
zorlaşabilir. Rahatlayabilmek ve yeniden 

kontrolü ele geçirebilmek adına bu konu-
yu sürekli konuşmak, onunla ilgili yeni bir 
bilgi yakalamak amacıyla haber ağlarına 
yoğunlaşabiliriz. Bu gibi davranışlarımı-
zın çocuklarımız tarafından izlendiğini 
unutmamamız gereklidir. Sizin deprem 
durumuna vermiş olduğunuz tepkiler, ço-
cuğunuza mesaj verir: Anne-babam kor-

kutucu ve güvensiz şekilde telaş içindeler 
mi? Kendilerinden emin ve sakin biçimde 
tedbir mi almaktalar? Çocuklarınıza dep-
rem bilincini vermeniz, onları baş etme 
becerileri açısından örnek olarak eğitme-
niz için sizlerle bazı önerileri paylaşmak 
istiyoruz.

Çocuklarla yaşananlar hakkında bir şey 
saklamadan, yanlış bilgi vermeden, onların 
anlayabileceği bir dilde konuşulmalıdır. Ko-
nuşurken göz göze olun, elini tutun, sırtını 
sıvazlayın, güvende hissettirin. ‘Senin de 
fark ettiğin gibi deprem aniden olan, hazır-
lıksız yakalandığımız için korku ve endişe 
yaşatan bir doğal olay. Belki sen ve arka-

daşların okulda iken bunu farklı yaşadınız. 
Neler oldu bana anlatır mısın?’ Cevabına 
göre, ‘Evet, bu duyguları yaşamışsın ve hepsi 
geçti. Şimdi güvendeyiz, bizi ve sizleri öğ-
retmenleriniz bilgilendirdiler. Her anınızda 
yanınızdaydılar, sizi korumak için bahçeye 
çıkarttılar ve bizlere ulaşana dek birarada 
kalmanızı sağladılar. Yeniden olursa diye 

endişe edebilirsin, ama beraberiz ve yeni-
den deprem olursa annen ve baban olarak 
bizler ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. 
İstersen seninle de bunu paylaşırız.’ deme-
niz çocuğunuza güven verir, korunduğunu 
hissettirir ve rahatlatır.
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3. Soğukkanlı olmalarını sağlayın ve tedbirleri anlatın:

4.Duygusal durumunu takip edin:

Çocuğunuzu bilgi ile eğitin ki korkusunu bilinçli hareketleriyle kontrol etmeyi öğrensin. Deprem anında yapacağı şeyleri sırasıyla anlatın ve 
birlikte tatbik edin. İşte söyleyebileceğiniz önemli bilgiler:

*Güvenli yere geç diz üstü çök. Başını ve enseni koru. Hayat Üçgeninde kal.Deprem olduğunda nefes nefese olabilirsin, nefesine odaklan ve 
hareket eden zeminin üzerinde sörf yaptığını ve bu dalgalı denizin sakinleşeceğini düşün, derin nefes alıp ver.

* Evdeyken balkona,kapı altına,asansöre veya merdivene gitme, bitmesini bekle.Dışarıdaysan ağaçlar, tabelalar, uçacak veya devrilecek eş-
yaların bulunduğu bina yakınlarında bulunma. Elektrikler tedbir için kesilebilir, telefonlar bir süre çalışmayabilir,bu olağandır, endişe etme. 
Bulunduğun yerde ortamın sakinleşmesini bekle ve bizimle temasa geç.

*Bizim de benzer şeyleri yapacağımızı bil ve bizim için endişe etme. 

*Evde hayat üçgeni bölgelerimizi belirledik, hepimiz o alanlarda güvendeyiz.

* Evdeysek bitiminde deprem çantamızı alıp çıkarız, içinde bizi idare edecek pek çok şey var.

Akşamında karanlıktan ve yalnız yatmaktan korkarsa, onu rahatlatacak şekilde ışık açık bırakın, rahatlatıcı bir yatak sohbeti yapın, yanına 
uzanıp hikaye/masal okuyun.
Birlikte resim çizin, oyun oynayın. Duygusal yükü atmasına yardımcı olun.
Oyun, uyku, yemek yeme, güvenli hareket etme davranışlarını 2 hafta kadar izleyin. 2 haftayı geçen bir korku, uyuyamama, kabusla uyan-
ma,içe çekilme, yemek yememe, irkilme vd. korku tepkileri gözlemlerseniz bir uzmana başvurun.
Tüm bu süreçlerde, sizler de konuşmalarınızda korkutucu cümlelerden uzak durun. Televizyonda izlediklerinizle evinizin gündeminde 
depremi baş köşeye koymayın. Deprem çantası, yatak başı hazırlıkları ve hayat üçgeni köşelerinizi belirledikten sonra normal yaşantınıza 
geri dönün.

2. ‘Depremi, Hayat Üçgenini ve Çök-Kapan-Tutun Yöntemini’ anlatın:
Depremin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, 
dünyanın her bölgesinde buna benzer doğa 
olaylarının meydana geldiğini, bu fay kırıl-
malarının ve sarsıntıların doğanın bir rutini 
olduğunu anlayacağı dille anlatmak gerekir. 
Okul öncesi çocuklarda depremi yaşamış, 
korkmuş ve merak edip sormuşsa, oyunla 
anlatın. Birlikte kilden/legodan/tahtadan 
kuleler inşa edin. Legolar dayanıksız, kil 
dayanıklı, tahta orta dayanıklılıkta olsun. 

Bitince masayı hafifçe sallayın. Daha sonra 
daha kuvvetli sallayın ve yapının sağlamlı-
ğını konuşun. Depremin oluşunu bunlara 
dayanarak anlatın. Sorarsa,okulunun, evi-
nin ve merak ettiği yerlerin sağlamlılığı-
nı birlikte değerlendirin. Bunlar olurken, 
önemli olanın korunma davranışları oldu-
ğunu oyunla gösterin.İlkokul ve ortaokul 
düzeyindeki çocuklara, ‘Bunlar olurken 
bizim güvende olmamızı sağlayacak şey, o 

anda doğru korunma hareketlerini yapıyor 
olmamız, deprem bitene dek Hayat Üçgeni-
ne girmemiz ve Çök-Kapan-Tutun şeklinde 
kalmamızdır. Bittikten sonra okuldaysak 
öğretmenlerimizin, evde isek biz anne ve 
babanın, kalabalık bir ortamdaysak ilgili 
görevlilerin ve bizim seni yönlendirmemizi 
izlemelisin.’ deyip yöntemleri gösterebilirsi-
niz.

Hazırlayanlar: Bahar Boylu (Anabilim Rehberlik Koordinatörü)

İndigo Dergisi, Sayı:129. Çocuklar İçin Deprem Bilinci Arttırma Programı 

www.haberler.com, Klinik Psikolog Merve Büyükkucak, Deprem Çocuklara Nasıl Anlatılmalı?

 www. koalay.com, Çocukların Depremle İlgili Bilmesi Gerekenler

KAYNAKÇA
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 Zekaya Bilimsel Bakış Açısı

Zekanın Kökeni Genetik Geçiş Mi?

BAŞARININ GENETİK ALT YAPISI: ZEKA VE YETENEK

Dünya üzerinde yaşayan her insan farklıdır, eşsizdir ve yalnız kendine özgü bir insani potansiyele sahiptir. Büyümenin ve gelişmenin 
insana yüklediği en önemli görevlerden biri de kendi tekliğini ve potansiyelini keşfetmesidir. İnsanların kendi tekliğini ve potan-
siyelini keşfetmesi kendine özgü olan özelliklerinin farkına varmasını içerir. Kendine özgü olma özelliklerinden biri de bireyin 

kendine özgü olan zekası ve bununla ilintili olan öğrenme stilidir.

Zekanın ne olduğu ve tanımı uzun yıllardır 
üzerinde çalışılan ilgi alanlarından biridir. 
Bilim insanları  farklı  ortamlarda yetenek 
ve ilgi alanlarına odaklanmış ve çoklu zeka 
kuramını ortaya atmıştır. Harvard psiko-
loglarından Howard Gardner 1983 yılında 
yayımladığı “Frames of Mind” (Zihnin Çer-
çeveleri) adlı eserinde, kültürümüzün zeka-
yı çok kısıtlı olarak tanımlayıp ele aldığını, 
zekanın bir çok faktörü içerdiğini ve her 
insanda yedi temel zekanın bulunduğu tezi-
ni ortaya atmıştır. Gardner, zekayı, problem 
çözme ve zengin içerikli ve doğal ortamlar-
da yeni ürünler ortaya çıkarma kapasitesi 
olarak tanımlamaktadır. Gardner, Çoklu 
Zeka Kuramı ile zeka kavramına daha ge-

niş bir bakış açısı kazandırarak insanların 
sahip oldukları yetenekleri ve potansiyelleri 
‘zeka alanları’ olarak adlandırmıştır. Gard-
ner’in zeka alanlarını inceleyen pek çok kişi, 
bu kategorilerin niçin yetenek ya da beceri 
değil de zeka olarak ele alındığını merak 
etmişlerdir. Gardner, insanlar arasında “çok 
zeki değil ama müthiş bir müzik yeteneği 
var” gibi konuşmalar geçtiğini belirterek 
her kategoriyi zeka olarak vurguladığını 
belirtmektedir. Çoklu zeka alanlarının da-
yandıkları biyolojik ve kültürel temeller 
vardır. Nörobiyolojik araştırmaların sonuç-
larına göre öğrenme, hücreler arası sinaptik 
bağlardaki değişiklikler sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin içindeki 

farklı temel elementleri beyinde dönüşüm-
den sorumlu özel bir bölgede bulunmakta-
dır. Öğrenme türlerindeki çeşitlilik, beyinde 
farklı alanlardaki sinaptik bağlantıların bir 
sonucudur. Örneğin, beynin Broca alanın-
da meydana gelebilecek bir hasar kişinin 
konuşma yeteneğini kaybetmesine neden 
olurken konuşulanları anlamasını engelle-
memektedir. Biyolojik etkenlerin yanı sıra 
kültürel etkenlerin de zeka gelişiminde 
büyük etkisi vardır. Her toplum için farklı 
zeka alanları önemlidir. Kültürel değerler-
ce desteklenen zeka alanları gelişme fırsatı 
bulurken mevcut değerlerce önemli görül-
meyen zeka alanları diğerleri kadar gelişe-
memektedir.

Onlarca yıldır bilim insanları, zekanın ne 
kadarının genlerden kaynaklandığını tartışı-
yorlar. Tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan 
araştırmalar, zekanın % 60-80’inin genlerden 
kaynaklı olduğunu öne sürdü. Ancak Peter 
Visscher ve arkadaşları, “Genetik mi yoksa 
çevre mi zekayı şekillendirir?” tartışmasına, 
belki de aralarında bir ayırım yoktur, cevabını 
vermeye başladılar.  Zekânın, sadece genetik 
olduğunu söylemek konuya eksik bir bakış 
açısı getirmek olacaktır. Çünkü zekâ hem ge-
netik hem de çevresel faktörlerden etkilenen 
karmaşık bir yapıdır. Bilim adamlar zekâyı 
etkileyen genler üzerinde birçok araştırma 
yapmışlardır. Sonuçlar genetiğin zekâ düzeyi 
üzerinde etkililiği olduğunu göstermekle bir-
likte, çevresel faktörlerinde zekâyı geliştirdi-
ğini de gösteriyor.
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Zekânın genetik kaynağını göz ardı etmek mümkün değildir. Ama yüksek zekânın bir diğer nesile 
nasıl ve ne zaman geçtiğini de açıklamak her zaman mümkün olmamaktadır.

Üstün Zeka ve Üstün Yetenek
Aynı Mıdır?

Genetik farklılıkları doğrudan ortaya çıkar-
mak için Visscher ve meslektaşları İngiltere 
ve Norveç’ten 18-90 yaş arası 3500 erişkin-
de analiz yaptılar. Araştırmada zeka, bir dizi 
kelime, işlem hızı ve akıl yürütme testleri 
ile ölçüldü. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 
yüksek bilişsel yeteneklerle ilişkili herhangi 
bir gen bulamadılar. Beynin karmaşıklığı 
göz önüne alındığında, tek bir genin zeka 

üzerinde büyük bir etkisi olması pek olası 
değildir. Yani, araştırmacıların bu gen etki-
lerini tespit etmek için çok daha büyük bir 
örneklemeye ihtiyaçları olacaktır. Bunun 
yerine, genetiğin zeka üzerindeki genel etki-
sini analiz etmek için istatistiksel bir teknik 
kullandılar. Spesifik olarak, her bir bireyin 
genetik olarak benzer olduğunu belirlemek 
için 500.000 SNP genini araştırmada kullan-

dılar. Araştırmacılar, zeka testlerinde daha 
yüksek puan alan kişilerin, düşük puan alan 
kişilere kıyasla genetik olarak birbirine daha 
fazla benzediğini buldu. Sonuçlar, yüzlerce, 
hatta binlerce genin her birinin zekaya kü-
çük birer katkı yapabileceğini gösteriyor. 
Ancak bu genlerin gizemi hala bir sır.

Üstün zekâ, en az bir yetenek alanında ak-
ranlarının arasında en az üst %10’luk kısım-
da bulunan, eğitilmemiş ve kendiliğinden 
açığa çıkan doğal potansiyellere sahip ol-
mak ve bunları kullanmaktır. 
Üstün yetenek, sistematik olarak geliştiri-
len yeteneklerde süper üstünlük ve insan 
etkinliğinin en az bir alanında akranlarının 
arasında en az üst %10’luk kısmında bilgi 
sahibi olma ve bu alanda aktif olmadır.
Bu tanımlara göre bu iki kavramın üç ortak 
yönü vardır:

a) İkisi de insan becerisine atıfta bulunur.
b) İkisi de ortalama ya da sıradan insanlardan farklı olan bireyleri hedef alan bir anlayış içindedir,
c) İkisi de sıra dışı davranışlardan dolayı “normal olmayan” insanlara atıfta bulunur. Bu ortak noktalar, gündelik dilin yanı sıra, alanda çalı-
şan öğretim üyelerinin çoğunun neden bu iki kavramı karıştırdığını açıklamaktadır.

Yetenekler, özel bir etkinlik alanındaki yük-
sek potansiyelin iyi eğitilmiş beceri özelliği-
ne dönüştürülmesinde aşama aşama ortaya 
çıkar. Bu alanlar oldukça çeşitlidir; aslında 
bir dizi becerinin yer aldığı hemen her mes-
leki alanın, en az seviyeli beceriden yüksek 
seviyeli uzmanlığa kadar olan mesafenin 
belirlenmesiyle, geniş bireysel farklılıkların 
oluşmasında etkin olması beklenir. Sıra dışı 
üstün becerileri sayesinde mesleki alanda en 
az üst %10’luk dilime giren bütün bireyler 
üstün yetenekli olarak tanınmalıdır.
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Üstün yetenekli birey, genellikle doğumuyla 
birlikte getirdiği hazır bulunuşluluğu zihin-
sel bakımdan üstün bir algılama ve kavrayış 
becerisine çevirebilen kişidir. Burada kulla-
nılan yetenek düzeyi kavramı zeka karşılı-
ğında kullana gelen bir kavramdır. Litera-
türdeki bir çok araştırmada zeka bölümü 
130 ve üzerinde olan bireylere üstün yete-
nekli denmektedir. Bu puan nüfusun %1-
2’sini oluşturmaktadır. Zeka olarak üstün 
olan çocukların üstün yetenekleri ergenlik 
ve yetişkinlikte de devam etmektedir.

Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim Konseyi 1991 yılında , “üstün zekâ” 
ve “üstün özel yetenek” kavramlarını “üstün 
yetenek” olarak bir araya getirmiş ve şöyle 
tanımlamıştır: “üstün yetenekliler, genel ve/
veya özel yetenekleri açısından yaşıtlarına 
göre yüksek düzeyde performans gösterdiği 
konunun uzmanları tarafından belirlenmiş 
kişilerdir” (MEB, 1991).Üstün zekanın tanı-
mı konusunda şuana kadar evrensel anlam-
da bir birliktelik sağlanmış değildir. Gerçek 
anlamda bu konuda bir birlikteliğe varmak 

ne kadar sağlıklı olur o da şüphe götürür. 
Çünkü üstün zeka psikolojiyi ilgilendirdi-
ği kadar sosyolojik de bir olgudur. Bundan 
dolayıdır ki üstün zeka ile ilgili kavramsal-
laştırma çalışmalarının kültürden kültüre, 
farklı coğrafya ve iklim koşullarına, farklı 
zaman dilimlerine ve bireyin içinde bulun-
duğu ve ihtiyaç hissettiği alanlara göre fark-
lılaştığını ileri sürmek inkar edilemeyecek 
bir durumdur.

Bu alanların çoğunda bireyler boş zaman 
etkinliği ile (yemek pişirme, bahçe işleri 
ile uğraşma, ustalık gibi) becerilerini ge-
liştirmeye devam ederler, hatta diğer alan-
larda bu boş zaman uğraşları katılımcıla-
rın çoğunluğunun (satranç, müzik, spor 
vb.) özelliklerini ortaya koyabilir. Zekâ ve 
yetenek alanları arasında doğrudan ikili 
ilişki yoktur. Belli bir alandaki doğal ye-
tenek, etkinlik alanına bağlı farklı yollar 
içinde ifade edilebilir. El becerisi, bir pi-

yanist, ressam ya da video oyuncusunun 
özel becerilerinde modellenebilir. Aynı 
şekilde zekâ, kimyagerin bilimsel gerek-
çelerinde, satranç oyuncusunun oyun 
analizinde, atletin stratejik planlarında 
modellenebilir. Fakat bazı mesleki alanlar, 
özel yetenek alanlarıyla daha doğrudan 
ilişkilidir. Örneğin, spor becerileri (gele-
neksel meslekler, teknik meslekler, zihin 
sporları, satranç ya da briç) motor bece-
rilerin üzerine inşa edilir; sosyal etkileşim 

meslekleri ise (pazarlama, öğretmenlik, 
sağlık hizmeti gibi) yüksek sosyal etkile-
şim becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Ye-
tenek, gelişimsel bir yapıdır. Bu şu anlama 
gelir: Çocukların bir dili öğrenirken yeni 
bir dizi beceri edinmelerinin hemen ar-
dından performanslarının kuralcı şekilde 
değerlendirilmesi ve yaklaşık olarak aynı 
sürede öğrenen akranlarıyla karşılaştırıl-
ması muhtemeldir.

Hazırlayanlar: Seda Aydın (Anabilim Anaokul Ve İlkokul Rehber Öğretmeni)
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ÇAĞIN YENİ NESLİ ALFA ÇOCUKLARI

Bu çağda anne baba olmak çok he-
yecan verici ve emek gerektiren bir 
süreç, hatta çok kollu rüzgârgülü ol-

maya benziyor. Çocuklarımızı yetiştirirken, 
ihtiyaçlarının, artıları ve eksileriyle kendisi-
nin farkında, duygusal açıdan dayanıklı ve 
kendini kabul eden bireyler olarak yetişmesi 
için gösterdiğimiz özen büyük. Biz yeni ne-
sil ebeveynler, kök ailemizden (anne-baba-
mızdan ve diğer genetik atalarımızdan) al-
dıklarımızla yetişkin olduk. Duygularımız, 
dünyaya ve insanlara dair gelişen inançları-
mız, değerlerimiz, hayallerimiz, ihtiyaçları-
mız bir önceki nesil ebeveynlerinden farklı. 
Doğal olarak yetiştirdiğimiz çocuklar da 
bizim çocukluğumuzdan farklı. Bu değişim 
gerçeğini esas alarak çağımızın yeni nesli 
Alfa Çocuklarını tanımak istedik. Umay Bi-
lim Sanat Yaşam Merkezi’nde, ‘Alfa Kuşağı 
Çocukları için Özgün Ebeveynlik Programı’ 
yürüten Eğitim Uzmanı ve Öğrenci Koçu 
Nurseli Tamer’e sorularımızı yönelttik.

Alfa Çocukları Kimlerdir?

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde Neredeler?

Gelecekte Nasıl Bireyler Olacaklar?

En genel tanımıyla 2010 sonrası doğan ço-
cuklar Alfa çocukları. Yani Ipad’in piyasaya 
sürüldüğü tarih. İlk kez Avustralyalı sosyo-
log Mark McCrindle’ın ortaya attığı bu ta-
nımdaki çocukların 2025 yılında 2 milyar 

kişi olmaları bekleniyor. Yaşları küçük ol-
masına rağmen ailenin “cüzdanını” yöneten 
bireyler, evcil hayvan veya geleneksel oyun-
cak yerine ipad istiyorlar. İşin hoş tarafı is-
tediklerini de yaptırıyorlar. Çocukların bu 

yönetme gücünü bilen Google bile yaptığı 
bir araştırmada pazarlamanın Alfa kuşağı-
na yönelik olması gerektiğine karar vermiş. 
Teknolojiyi kendilerinden önceki Z kuşa-
ğından çok daha rahat kullanıyorlar.

Yaygın olarak dijital, çevirimiçi ortamlarda 
olacaklar. Bu nedenle medya okuryazarlı-
ğı, dijital farkındalığı ve etik ilkelerini öğ-
retmek çok önemli. Bireysel, özgün ve de 
özgür olmak istiyorlar ve isteyecekler. De-
mokratik aile vazgeçilmezleri. Söz haklarını 
sonuna kadar savunacaklar. Dünyayı ada-
letli ve kuralları belirgin güven verici bir yer 

olarak görme ihtiyaçları var. Aktif, yeniyi 
araştıran, keşfetmeyi seven, kendini motive 
edebilen, deneyimlerini net olarak yansıta-
bilen çocuklar bunlar.
Görsel ve uygulamalı öğrenmek isteyecek-
ler, eleştirel düşünme becerilerine daha ko-
lay adapte olacaklar. Geleneksel yöntemleri 
gözden geçirmek gerekecek. Ekran zamanı 

konusunda hassaslar ve kendilerine geti-
rilen sınırlandırmaları tanıma konusunda 
zorlanacaklar. Yanı sıra toplumsal olaylara 
sadece kendi ülkeleri çerçevesinde sınırlı 
kalarak bakmayacaklar. Küresel bir sosyal 
farkındalık, merhamet, dünya barışı gibi 
hassasiyetleri, fikirleri ve farkındalıkları 
olacak.  

Alfa çocukları için kendini ifade edebilmek, 
kendi olmak çok önemli ve değerli. Belki 
de gelecekte günümüzdeki kadar giysilere, 
evlere, bağlanmalara gerek duymayacaklar. 
Kiralık arabalar ve evler, ucuz ve dayanıklı 

giysiler tercih edecekler. Çünkü onlar tek-
nolojiyi giyecekler de. Biliyorsunuz marka-
lar, “en hafif en sıcak” veya “en hafif ve de 
serin” filanca heute couture bizim için çizdi 
şeklinde reklam yapıyorlar. Amaç marka 

değil hafif ve kullanıcı dostu giyilebilir tek-
noloji.  Ama bunun yanı sıra ergenliğe adım 
atan Z kuşağında dijital milyoner olanlar da 
var. Teknoloji ve dünya meseleleriyle ilgili 
olacaklar. 
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Alfa Çocuklarla Nasıl İletişim Kurmalıyız?

Disiplin Nasıl Uygulanmalı?

Kişisel görüşüm güvenli alanda koşulsuz sevgi. Bu konuda Berna Sanku’dan alıntı yapmak isterim. “Sınırsız sevgimizin sınırları” der. İşte 
disiplin sevgimizin sınırlarıdır. Alfa çocuklarıyla iletişim konusunda geleneksel bilinenlerin yanı sıra, eğitimcilere ve ailelere birkaç öneri 
eklemek isterim:

•   Alfa yani ‘farklı olma’ hallerini görün, fark edin ve benimse-
yin, değiştirmeye çalışmayın.
•   Gözlerine bakın, aynı boyda olun, konuşurken başka şeyler-
le ilgilenmeyin. Tam anlamıyla bedenen ve ruhen orada olun. 
•   Beden dilini kullanın, kucaklayıcı, yakın, yavaş ve sakin 
olun.
•   Konuşmanız tereddüt içermesin, bilmiyorsanız bilmiyorum 
deyin. Açık ve net olun.
•   Özür dilemeyin, onun yerine, “Bilmiyordum”, “Yeniden de-
neyelim mi?” gibi konuya odaklı konuşun.
•   Hatasını yüzüne vurmak yerine, “Acaba sence…” Veya “Dü-
şündün mü şöyle yapsan?” gibi ifadeler kullanın. 
•   Başarısını kutlarken emeğinden söz etmeyi anımsayın ve 
hatta vurgulayın. 
•   Çalışmalarında süreci önemseyeceklerdir, siz de önemseyin.
•   Yargı ve yorumdan uzak sadece dinleyin. Bazen ayna olabi-
lirsiniz ama dinleyin. 

Önce kabul edelim ki üstün yetenekli de olsa, özel yetenekli de, alfa da çocuk çocuktur. Öğrenmeye gereksinim duyar, güvenli bir alan 
ister. 
Sylvia Rimm’in V kuralından söz etmek isterim. Tıpkı V harfi gibi çocuklar küçükken kurallar daha sıkışık ve yoğundur. Zaman 
ilerledikçe, özbenlik geliştikçe kurallar ebeveynlerce esnetilir. Ama başlarken V ters başlarsa, “Bak ne de güzel cüzdanımı bulup alı-
yor” gibi olmaması gereken davranış hoş görülürse veya övülürse ileride sorunlar çıkabilir. Bu kez ergenlikte, “Toplumsal kurallar var, 
uymuyorsun ve riskli hareketlerde bulunduğun için duvara tosluyorsun” gibi durumlar ortaya çıkar. 
Her ailenin özeli olduğunu biliyoruz. En azından bu coğrafyada yaşayan bizlerin büyüklerden gelen, “Bizim aile…” lafı vardır. İşte 
tam da bu noktada Alfa çocuklarıyla bizim aile kuralları oluşturmak çok değerli olacaktır. Elbette yaşına göre kuralları birlikte ya-
pabilirsiniz; örneğin ekran zamanı, örneğin yemek masasında telefon kullanmamak gibi. Bazen de akışta kalmak eğer sonuçlar zararlı 
olmayacaksa kendi başına keşfetmesine de izin vermek gerekir. Yaşasın olumsuz sonucuyla karşılaşsın ve bundan rahatsız olarak size 
gelsin. Neden olmasın, kendinizi güç savaşından arındırmış olursunuz. 
Disiplin sağlamaya, oluşturmaya çalışırken fazla konuşmak çocukların sözcük ve cümleler arasında dağılmasına neden olur. Net ve 
kısa cümleler kullanın.
Bir davranışın içselleşmesi için en az 21 gün gerekir diyen araştırmacılara hak verelim. Yönerge ve kuralların uygulanabilir olması ve 
sıklığı önemlidir. 
Doğru davranışları mutlaka fark edin ve ödüllendirin. 
Her yanlışı da görmeyin.
Çocuklar bizim aynamızdır, kendimiz o yaşlarda nasıldık? 
Sonuç olarak, çocuklarımız değerli olduklarını, her koşulda yalnız olmadıklarını bilmeli ve hissetmeliler. Mesajları doğru ve düzenli 
verdiğimizde zorluklarla baş edebilecek öz güven ve becerileri olacak. Gerektiğinde elbette yardım isteyecekler ve biz ebeveynler tam 
da orada olacağız. İşte bu çocuklar fark yaratacaklar.  
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