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Dergimizin 29. sayısını hazırlarken öncelikle “Terapi”yi büyüten, 
olgunlaştıran ve bugüne taşıyan sevgili editörümüz Birsel Kutlu 
Timirli’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamının hayal ettiği gibi 
geçmesini dilerim.

Son yılların en çok konuşulan konularından biri bağımlılık halini 
aldı. Bağımlılık konusu, tıbbın, genetik araştırmaların, sosyal 
bilimlerin, davranış bilimlerinin ve eğitim bilimlerinin ortak konusu 
olarak sürekli gündemde. Bütün disiplinler özellikle yeni yetişen 
neslin korunması adına teoriler geliştirmekte. Bu sayımızda 
eğitimin temel basamağı, aileye önerileri de içine alan ve yaygın 
olarak izlenen “Teknoloji Bağımlılığı” konusunu işledik. Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ergen ve Çocuk Psikiyatristi Sayın Prof. 
Dr. Özgür Yorbik konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda herkesin peşinde koştuğu ve 
dillendirdiği “Başarı” içerdiği anlamı ve zihnimizde canlandırdığı 
mutluluk senaryoları ile birçok yazarın konusu olmaya devam 
ediyor. Oysa başarı mutluluk kaynaklarımızdan sadece biri. İçerdiği 
anlamı ve içimizdeki yansıyışı ile kısa yoldan nasıl başarılı oluruz 
yanıtının peşindeyiz. “Başarının Üç İlkesi” belki sizler için yeni bir 
anahtar olabilir…

İnsanın insana yaptığı kötülüğü sanırım doğada hiçbir canlı 
birbirine yapmamakta. Özellikle öğretim yaşları içinde görülen 

“Akran Zorbalığı” hem teşhisi, hem de iki yönlü etkileşim 
gerektirdiği için çok önemli. Hem zorbalığa maruz kalan hem de 
zorbaca davranan, öğretim hayatı içindeki çocuklar ve gençlerin 
sorunları ve maruz kaldıkları travmalar uzun süreli, yaşamın 
sonraki yıllarını doğrudan etkileme gücüne sahip. Bu nedenle 
konu ile ilgili farkındalık geliştirmek “Akran Zorbalığı” konusunda 
duyarlı olmak herkesin görevi.

Çocuklarımızı yetiştirirken “sorun varsa ben çözerim” ilkesinden 
hareket eden ebeveynler durumu bazen abartıp, sorunu var olmadan 
sezip ortadan kaldırabiliyorlar. Bu durum aslında insanoğlunun 
sorun çözme yeteneklerini de doğrudan körleştirebiliyor. Böyle 
büyüyen çocuklar, sorumluluk almak, problemlerinin çözümü için 
alternatifler üretmek konusunda yeteneklerini geliştiremiyorlar. 
Dolayısıyla “Çocuklarda Sorumluluk Bilinci Geliştirmek” aslında 
ebeveyn tutumları ile doğrudan ilişkili.

Özellikle son on yıldır ilköğretim kademesinden başlayarak sınıf içi 
davranışları ve öğrenme süreçleri izlenen ve değerlendirilen birçok 
çocuğa “DEHB” teşhisi konarak ilaçlarla müdahale edilmektedir. 
Konu ile ilgili uzmanlar yalnızca kimyasal tedbirler değil aynı 
zamanda öğretim yöntem ve tekniklerine de vurgu yapmaktalar. 

“DEHB” teşhisi konan çocuklarda evde ailelerin, okulda ise 
öğretmenlerin alacağı tedbirler ilaç kullanımından daha önemli.

Ailesi bireyin ilk sosyal alanıdır. Ancak konuşmayı öğrendikten 
sonra çevresi ile etkileşmeye başlar. Bu dönemden sonra akranları 
ve diğer bireylerle paylaşım da başlar. Acaba çocuklarımıza “nasıl 
arkadaş edinebilecekleri” konusunda bilgi vermek ve onları eğitmek 
mümkün müdür? İnsanoğlunun vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından 
biri olan “sosyalleşmek” öğretilebilen bir davranış mıdır?

Working on the 29th issue of the magazine, I firstly would like to thank 
Birsel Kutlu Timirli, the dearest editor who has created and furnished 
the magazine “Terapi” and wish her a life just like in her dreams. 

One of the hotly-debated issues is addiction. Addiction is constantly 
on the agenda as a common theme of medicine, genetic researches, 
social sciences, behavioral sciences and educational sciences. All 
disciplines are developing theories especially for the protection of the 
new growing generation. In this issue, we have dealt with the subject 
of “Technology Dependency”, which is the basic step of education, 
including suggestions for families. Prof. Dr. Özgür Yorbik, Child and 
Adolescent Psychiatrist at Maltepe University answered our questions 
about addiction. 

“Success”, which is pursued by everyone in our age with its meaning 
and happiness scenarios in our minds, continues becoming the 
theme of many writers. However, success is only one of the happiness 
sources. We are pursuing the answer of the question how we become 
successful briefly and to the point with its meaning and its reflection in 
us. “Three Principles of Success” might be a new key for you… 

Man’s inhumanity to man cannot be seen in the nature even in wildlife. 
The determination of “Bullying”, especially seen in school ages, is very 
important because it requires two-way interaction. The problems 
and traumas experienced by the children and adolescents who are 
exposed to bullying and who bully have long term impacts that affect 
the later years of life. Therefore, it is duty of everyone being sensitive 
about “Bullying” and developing awareness in this issue. 

Parents, who act with the principles “when there is a problem, I 
solve” when raising children, sometimes exaggerate the situation and 
eliminate the problem without occurring. This situation might directly 
blunt the problem-solving abilities in fact. The children who are raised 
in this way cannot develop their skills to take responsibility and offer 
alternatives for solving the problems. Therefore, “Developing the 
Skills of Taking Responsibilities in Children” is directly related to the 
parental attitudes, indeed. 

Especially for the past decade, many children who are monitored 
and evaluated in terms of their learning processes and their behavior 
in classroom starting from the primary school are diagnosed 
with “ADHD” and medicated. The professionals not only emphasize 
chemical measures/treatments but also emphasize teaching methods 
and techniques. The measures to be taken by parents at home and 
teachers at school for the children diagnosed with “ADHD” are more 
important than medication. 

Family is the first social area of the individuals. However, after 
learning to speak, s/he begins to interact with the environment. After 
this period, sharing with peers and other individuals also begins. Is it 
possible to inform and educate children about “how to make friends”? 
Is “socialize” one of the indispensable basic needs of human being a 
behavior that can be taught? 

Editörden
From the Editor

Sevgili Okurlar,
Dear Readers,

Nevin ÇİFTEL
Marmara Eğitim Kurumları

Lise Rehberlik Danışma Merkezi Koordinatörü
Marmara Educational Institutions

High School Counseling Department Coordinator
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ÇAĞIMIZIN TEHLİKESİ 
“BAĞIMLILIK”
THE DANGER OF OUR  
AGE: “ADDICTION”

Duygu Sabahat KURUCA
Psikolojik Danışman / Özel Marmara Koleji 
Psychological Counselor/ Marmara Private High School

Özellikle çok küçük yaşlardan itibaren tek-
noloji ile tanışan çocuklar ileriki yaşlarda 
bağımlı hale gelebiliyorlar. Bağımlılık sa-
dece teknoloji ile sınırlı kalmayıp madde 
bağımlılığı ile mücadele son yılların en çok 
üzerinde konuşulan konularından biri haline 
geldi. Bu konuda özellikle anne-babalara çok 
görev düşmektedir. Bu nedenle bu sayımızda 
bağımlılık konusunu Maltepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyat-
risti Sayın Prof. Dr. Özgür Yorbik ile konuştuk.

Children especially who meet technology 
in early ages mostly become addicted in 
later ages. Addiction is limited to technolo-
gy, fighting against the drug addiction (sub-
stance dependence) is one of the most hot-
ly-debated issues recently. In this regard, 
parents are the ones who have great to 
do. Therefore in this issue we interviewed 
with Prof. Dr. Özgür Yorbik, Child and Ado-
lescent Psychiatrist at Maltepe University 
about addiction. 

Duygu Sabahat Kuruca: Bağımlılık nedir?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Genel anlamda bağımlılık 
zarar verici sonuçlar doğurmasına karşın, ısrarcı 
bir şekilde bir maddeyi veya bağımlı olduğu nesneyi 
arama ve kullanma ile karakterize kronik ve tekrar-
layıcı bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık, o kişinin iş 
veya okul başarısını, arkadaşlarıyla veya ailesiyle 
ilişkilerini, verimini, sağlığını veya günlük yaşantı-
sında herhangi bir işlevselliği olumsuz etkiler. 

Duygu Sabahat Kuruca: Günümüzde özellikle ço-
cuklarda ve ergenlerde hangi tür bağımlılıktan 
söz edilebilir? (madde kullanımı, teknoloji vs.)

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Çocuk ve ergenlerde gö-
rülen bağımlılıklar, erişkinlere benzer şekildedir. 
Ancak yaşa göre görülme oranları farklıdır. Örne-
ğin, sigara, alkol, bonzai, marihuana, kokain, eroin, 
solventler ve uçucular gibi pek çok maddeye karşı 
bağımlılık gelişebilir.

Duygu Sabahat Kuruca: Teknoloji bağımlılığı nedir 
ve bunu oluşturan belirtiler nelerdir? 

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Aslında popüler olarak bu 
tip terminolojiler kullanılmakla birlikte bilimsel dile 
henüz yerleşmiş değildir. Örneğin, teknoloji bağım-

Duygu Sabahat Kuruca: What is addiction?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: In general, addiction is a 
chronic and recurrent brain disease characterized 
by the looking for and use of a substance or an ob-
ject that is addicted insistently although it causes 
harmful consequences. The disease affects the 
person’s job or school success, relationships with 
friends or family, and his/her efficiency, health or 
functions in his/her daily life negatively. 

Duygu Sabahat Kuruca: What are the addiction 
types that children or adolescent have today? 
(drug abuse, technology etc.)

Prof. Dr. Özgür Yorbik: The addictions of children 
and adolescents are similar with the addictions that 
adults have. However, the rates change depending 
on age factor. For example, they might develop ad-
diction to many substances including cigarettes, al-
cohol, bonsai, marihuana, cocaine, heroin, solvents 
and volatiles etc. 

Duygu Sabahat Kuruca: What is technology addic-
tion and what are its symptoms? 

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Although it is common to 
use such terminology, it has not found a place in the 
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Prof. Dr. Özgür Yorbik 
İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra GATA TIP Fakültesi’nden mezun oldu. Gaziantep 172. Zırhlı Tugayında 
baştabip olarak görev yaptı. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanındaki uzmanlığını GATA Tıp Fakültesi Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında tamamladı. Amerika Birleşik Devletlerinde, Western Psychiatric Institute 
and Clinic, University of Pittsburg’da staj eğitimi gördü. Ülkesine tekrar döndüğünde GATA Tıp Fakültesi Çocuk 
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.’da doçent oldu. Psikodrama, aile terapileri, boşanma süreci terapileri 
ve bilişsel davranışçı terapiler konularında eğitim aldı. GATA’dan ayrıldıktan sonra profesör unvanını alarak, 
T.C. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü başkanlığını yaptı. Halen T.C. Maltepe Üniversitesi Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı Anabilim dalında görev yapmaktadır. Çocuk psikiyatrisi alanında 100’ün üzerinde araştırma 
ve makalesi, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı ve çocuk psikiyatrisi alanında araştırma ödülleri vardır. Ayrıca 
çocuk psikiyatrisi ve çocuk yetiştirme alanında, halkın bilinçlenmesi amacıyla, çeşitli dergilerde, gazetelerde, 
TV ve radyo programlarında etkinlikleri olmuştur. Anne babalara ve öğretmenlere yönelik, anne baba tutumları 
ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu üzerine yazılmış iki kitabı mevcuttur. 

Prof. Dr. Özgür Yorbik 
After graduating from İzmir Atatürk High School, he studied at Gülhane Military Medical Academy (GATA). He 
worked as a chief-doctor at Gaziantep 172nd Armored Brigade. He completed his master’s degree on Child and 
Adolescent Psychology at Gülhane Military Medical Academy. He was an intern at Western Psychiatric Institute 
and Clinic, University of Pittsburg, USA. He worked as an associate professor at Gülhane Military Medical 
Academy, Department of Child and Adolescent Psychology and Diseases when he came back to Turkey. He 
studied on psychodrama, family therapy, divorce therapy and cognitive behavioral therapy. After leaving Gülhane 
Military Medical Academy and receiving the title of professor, he became the Department Head at T.C Üsküdar 
University, Pediatric Development Department. He is still working at T.C. Maltepe University, Department of Child 
and Adolescent Psychology. He has than 100 researches and articles and research awards in the field of child 
psychiatry. Besides, he has many contributions to the field of child psychiatry and raising child through various 
magazines, newspapers, TV and radio shows to increase awareness in the public. He is also the author of two 
books on parental attitudes and attention deficit hyperactivity disorder for both parents and teachers. 
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lılığı, bilgisayar bağımlılığı, tablet/cep telefonu ba-
ğımlılığı, internet bağımlılığı gibi terimler kullanılsa 
da henüz bu bağımlılıkların gerçek anlamda varlığı 
ortaya konulmamıştır. Örneğin “bilgisayar bağımlı-
lığı” terimini sıkça duyarız. Ancak burada pek çok 
çocuk bilgisayarı internet oyunlarını oynamak için 
kullanır. Bilgisayar bu oyunlara ulaşmada sadece 
bir araçtır. Benzer şekilde erişkin bir kişi bilgisa-
yar veya cep telefonunda kumar oynayabilir. Başka 
bir deyişle bağımlılık bilgisayara, cep telefonuna ve 
tablete değil internetteki kumaradır veya oyunadır. 
Kişi interneti, özgül bağımlı olduğu alanları elde et-
mek için kullanır. Çocuklar çoğu kez interneti oyun 
oynama amacı ile kullanırlar. Bu nedenle bu alan-
daki bilimsel araştırmalar daha çok “internet oyun 
oynama bozukluğu (internet gaming disorder) tanı-
mı ile yapılır. 

İnternet oyun oynama bozukluğundan söz edilebil-
mesi için, klinik olarak işlevsellikte önemli bir bo-
zulmaya veya zarar verici sonuçlara neden olacak 
şekilde, sürekli ve tekrarlayıcı bir şekilde internette 
çevrim içi veya çevrim dışı oyunları oynamadır. Bu 
kişilerin gündeminde sürekli oyunlar vardır. Oyunla 
ilgili düşünceler ve çabalar gününün çoğunu kapsar. 
Eğer bir şekilde oyun oynamalarına engel olunursa 
yoğun sinirlilik, sıkıntı veya üzüntü hissederler hat-
ta bu durum öfke kontrol sorunları ve şiddet uygula-
maya kadar varabilir. Bu kişiler, zaman içinde oyun 
oynama sıklığını ve süresini giderek arttırır ki, bu 
durum madde kullanan kişilerdeki maddeye karşı 

scientific jargon. For instance, the terms “technolo-
gy addiction”, “computer addiction”, “tablet/mobile 
phone addiction” and “internet addiction” are used, 
however these addiction have not been literally 
identified yet. For example, we frequently hear the 
term “computer addiction”. However in this regard 
many children use computer to play video games. 
Computer is just a tool to access the video games. 
Similarly, an adult may gamble on a computer or 
mobile phone. In other words, addiction is not re-
lated to computer, mobile phone or tablet but to 
gambling or gaming on the internet. Persons use 
the internet to access areas of specific addiction. 
Children often use the internet with the purpose of 
gaming. For this reason, the scientific researches in 
this area are mostly based on the definition of “in-
ternet gaming disorder”.

Internet gaming disorder means persistent and re-
current use of the internet to engage in games online 
or offline leading to clinically significant impairment 
or distress. Games are always on the agenda for 
those with internet gaming disorder. Thoughts about 
games and efforts in games cover most of their day. 
If they are prevented from gaming in some way, they 
will feel intense nervousness, distress or sadness, 
and even this can lead to anger management prob-
lems and violence. These people gradually increase 
the frequency and duration of gaming in time, which 
is similar to the development of tolerance to the sub-
stance in the people with substance-use disorders. 
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tolerans gelişimine benzer bir durumdur. Aynı keyif-
li etkinin oluşabilmesi için belli zamanlarda doz ar-
tışı gerekir. Doz artışı, sağlığı tehdit eden bir durum 
oluşturabilir. Bu kişiler, internet oyunu oynamayı bı-
rakmak isterseler de, genellikle başarısız girişimler 
söz konusudur; bir şekilde internet oyunu oynamaya 
devam ederler. Bu durum öyle bir hal alır ki, arka-
daşlık ve aile ilişkilerinden vazgeçerler, daha önceki 
hobilerini, yaptıkları sporu bırakırlar, ders çalışma-
yı veya işini aksatırlar. Bu kişiler, olumsuz duygu 
durumlarını, örneğin neşesizliğini, çaresizliğini, 
suçluluğunu veya sıkıntısını azaltmak için internet 
oyununu kullanırlar. Aile üyelerine, psikiyatristle-
rine veya öğretmelerine oynadıkları oyunun süresi 
ile ilgili yalan söylerler. Hatta yazında tuvalete bile 
gitmeyen olgular bildirilmiştir. Psikososyal alan-
daki kötüye gidişe karşın bu kişiler internet oyunu 
oynamaya devam ederler. İnternette oyun oynama 
nedeniyle, iş veya okul başarısı düşer, hatta kişinin 
sağlığı olumsuz etkilenebilir.

Duygu Sabahat Kuruca: İnternet oyun oynama bo-
zukluğunun önemi nedir? İnternet oyun bağımlılığı 
kimyasal bağımlılıktan daha mı az zararlıdır?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Bir durum veya nesne bağım-
lılık haline geldiğinde zaten zararlar başlamıştır. Ya-
zında, genel internet kullanımının fazla olduğu olgu-
larda, obesite ve kalp damar hastalıkları daha fazla 
bildirilmiştir. Türkiye’de, okul dönemindeki birçok ço-
cuk, okul saatleri dışında iken, ya ders çalışıyor veya 
tablet/bilgisayar başında zaman geçiriyor. Bu yüzden, 

In order to have the same pleasure, dose increase is 
necessary at certain times. Dose increase can cre-
ate a health-threatening condition. Although these 
people want to quit gaming on the internet, their 
attempts are mostly unsuccessful; they continue 
playing online games somehow. Even it gets worse, 
they give up friendship and family relationships, quit 
their previous hobbies, the sports they have been 
doing, delay studying or working. These people play 
online games to relieve their negative mood, such 
as sadness, desperation, guilt, or trouble. They lie 
to family members, psychiatrists, or teachers about 
the time they spend gaming. Even, in literature, it is 
reported that there are some cases playing games 
without going to the toilet. Despite the deteriora-
tion of the psychosocial area, these people continue 
playing online games. Due to gaming on the Inter-
net, job or school success falls, and even the health 
of the person can be negatively affected.

Duygu Sabahat Kuruca: What is the importance of 
internet gaming disorder? Is internet game addic-
tion less harmful than chemical addiction?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: In the case that a situation 
or an object becomes the element of addiction, the 
damages have already started. In the literature, 
obesity and cardiovascular diseases have been re-
ported more frequently in cases in which the gener-
al internet use is more. In Turkey, many children at 
the school age, spend their time studying or in front 
of the computer/tablet after school. So, probably 
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olasılıkla 15-20 sene kadar sonra, obesite ve kalp da-
mar hastalıkları yönünden bir patlama yaşanacak. 

İnternet oyun oynama bozukluğu, ders başarısını da 
olumsuz etkiler. Örneğin haftada 14 saatin üstünde 
internet oyunu oynayanlarda ders başarısının daha 
kötü olduğu gösterilmiştir. 

İnternet oyun oynama bozukluğu, sosyal ilişkileri ve 
aile ilişkilerini olumsuz etkiler. Ben bu tür çocuk-
ların uzun süreli internet kullanımına bağlı olarak 
duygusal ve sosyal olarak küntleştiğini izliyorum. 
Daha sinirli, öfkeli ve depresif bir duygu durum olu-
şuyor. Yavaş yavaş kilolarının arttığını gözlüyorum. 
Bu gözlemlerimle uyumlu olarak, internet oyun oy-
nama bozukluğu olan kişilerde daha fazla obesite, 
anksiyete bozukluğu, depresyon, uyku sorunları, 
öfke kontrol sorunu ve agresyon bildirilmiştir. Ay-
rıca, vücut algısını olumsuz etkilendiği ve yeme bo-
zuklarının daha sık olduğu gösterilmiştir. 

Duygu Sabahat Kuruca: Sigara ve uyuşturucu kul-
lanımına gösterilen hassasiyet internet oyun ba-
ğımlılığına da gösteriliyor mu? 

Prof. Dr. Özgür Yorbik: İnternet oyun oynama bo-
zukluğu, ülkelere, yaşa ve değerlendirme yöntem-
lerine bağlı olarak değişmekle birlikte toplumda 
yüzde 1 ile 10 arasında görülmektedir. Bu durumu 
yaşayan aileler bu konudaki hassasiyetini dile getir-
seler de, henüz bu durum toplumsal bir tepkiye dö-
nüşmemiştir. Üstelik devlet ve okullar da bu alanda 
yavaş kalmışlardır. Bunun olası bir nedeni interne-
tin getirdiği sayısız olanaklardır.

there will be an explosion in terms of obesity and 
cardiovascular diseases 15-20 years later.

Internet gaming disorder affects school success 
negatively. For instance, it is proved that those who 
play online games more than 14 hours in a week 
have lower school success. 

Internet gaming disorder affects social relation-
ships and family relationships negatively. I observe 
that these children are emotionally and social-
ly blunted depending on the long-term use of the 
internet. A more nervous, angry and depressed 
mood occurs. They gain weight slowly. Consistent 
with these observations, obesity, anxiety disorder, 
depression, sleep problems, anger management 
problem and aggression have been reported in the 
people with internet gaming disorder. Moreover, it is 
shown that body sensation is adversely affected and 
eating disorders are more frequent. 

Duygu Sabahat Kuruca: Do you think that the se-
nility shown towards smoking and drug use is also 
shown towards internet gaming disorder? 

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Internet gaming disorder 
varies between 1 and 10 percent in society, depend-
ing on countries, age and assessment methods. Al-
though families experiencing the situation express 
their sensitivity to this issue, it has not yet turned 
into a social response. Moreover, the state and the 
schools are not seemed active in this area. One of 
the probable reasons for this might be the numer-
ous opportunities that the internet provides. 



Konuk/Guest 11

Duygu Sabahat Kuruca: İnternet oyun oynama bo-
zukluğunun nedenleri nelerdir?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: İnternet oyun oynama bo-
zukluğunun nedenleri ve gidişi hakkında maalesef 
çok az bilgiye sahibiz. Tanı ölçütleri bile yeni oluştu-
rulmuş durumda. Bu bozukluk açısından, dürtüsel-
lik, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, sosyal 
becerinin yetersizliği veya oynanan oyun süresinin 
fazlalığı, oyunun içeriği gibi durumlar risk olarak 
düşünülse de henüz kesin yargılara varılmış de-
ğildir. Olasılıkla diğer bağımlılıklarda olduğu gibi, 
genetik, biyolojik ve çevresel etkenlerin karmaşık 
etkileşimi sonucunda bu durum oluşmaktadır.

Duygu Sabahat Kuruca: Günümüzde çocuklar çok er-
ken yaşlarda teknoloji ile tanışıyorlar. Bu doğru mu?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Artık 2 yaşındaki çocukla-
rın ellerine bile cep telefonu veya tablet verildiğini 
gözlemliyoruz. Yoğun teknoloji kullanımı okul önce-
si grupta, özellikle sosyal iletişim etkileşim beceri-
lerinin gelişimi bakımından riskli olan çocuklarda,  
içe kapanma, duygusal küntleşme ve sosyalleşme-
de azalma riski olabilir. 

Duygu Sabahat Kuruca: Çocuklarda ve ergenlerde 
elektronik medya kullanımı ile ilgili anne-babalar 
ne yapmalıdır?

Duygu Sabahat Kuruca: What are the reasons for 
internet gaming disorder?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Unfortunately, there is lit-
tle knowledge about the reasons for internet gam-
ing disorder and its progress. Even the diagnostic 
criteria are newly created. Although impulsivity, 
attention deficit disorder with hyperactivity, inade-
quacy of social skills, long hours of gaming, game 
content etc. are considered as risk for this disorder, 
it has not been reached definite judgement yet. This 
is probably the result of complex interactions of ge-
netic, biological, and environmental factors, as in 
other addictions.

Duygu Sabahat Kuruca: Today, children meet tech-
nology at very early ages. Do you think that it is 
correct? 

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Now we observe that even 
2-year-old children are given mobile phones or tab-
lets. Intensive use of technology can pose risk in the 
pre-school group especially the children who are at 
risk for the development of social communication 
interaction skills in terms of isolation, emotional 
blunting and decreased socialization. 

Duygu Sabahat Kuruca: What should parents do in 
relation to the electronical media use of children? 
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Prof. Dr. Özgür Yorbik: Öncelikle anne babalar in-
ternet oyununun ve sosyal medyanın kullanımının 
denetlenmesinde aktif olarak rol oynamalıdırlar. Bu 
konuda hem kendi bilgilerini hem de çocuklarının 
bilgilerini arttırmalıdırlar.

Çocuklarına internet oyununun ve sosyal medyanın 
dışında, serbestçe yaratıcı sokak veya ev oyunları oy-
namasına fırsat tanımalıdırlar. Çocuklarının bir spor 
veya sanat etkinliği ile uğraşması için cesaretlendir-
melidirler.

Çocuğun veya gencin yatak odasındaki imkânlar (ör; 
televizyon, bilgisayar, tablet) sınırsız kullanıma yol 
açabilir. İnternet, televizyon, tablet ve bilgisayar 
kullanımı, kontrol altında tutulabilecek bir yerde 
örneğin salonda olmalıdır. 

Annenin babanın bu konuda evin kurallarını belir-
lemesi ve teknolojinin kullanım süresine kararlı bir 
şekilde sınır koymasının bağımlılığın oluşmamasın-
da önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Dört yaşı-
na kadar olan çocuklarda cep telefonu, tablet ve bil-
gisayar kullanımı tamamıyla ortadan kaldırılmalıdır. 
Beş yaş ve üzerinde sınırlı saatlerde teknolojiye izin 
verilmelidir. Teknoloji kullanım süresi, çocuğun ya-
şına göre artabilir. Ancak genel olarak günlük süre 
bir saati aşmamalıdır. Hafta sonları bu süre iki saati 
bulabilir. Okul dönemlerinde hafta içi teknoloji kul-
lanımı tamamen kaldırılabilir.

Prof. Dr. Özgür Yorbik: First of all, parents should 
play active roles in controlling the use of internet 
gaming and social media. In this regard, they should 
increase both their own knowledge and their chil-
dren’s knowledge.

They should give their children the opportunity to 
play freely creative indoor or outdoor games instead 
of internet gaming and social media. They should en-
courage children to deal with sports or arts. 

The opportunities of the child or the adolescent in 
bedroom (eg. television, computer, and tablet) might 
cause unlimited use. The use of the Internet, televi-
sion, tablets and computers must be performed in 
place, for example in the living room, where it can 
be kept under control.

It is believed that parents play an important role in 
preventing technology addiction by determining the 
house rules and limiting the time of use of technology. 
Children under the age of four should not be allowed 
to use mobile phones, tablets and computers. As far 
as children at the age of five and above are concerned, 
they should use technology within limited hours. The 
duration of technology use may increase according 
to the age of the child. However it should not excess 
one hour in a day. It might be two hours on weekends. 
During school times the use of technology might be 
prevented completely on weekdays. 
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İzlem çalışmalarında teknoloji içeriğinin ve süre-
sinin uygun şekilde denetlenmesinin çocuklar için 
önemli bir koruyucu etken olduğu ortaya konul-
muştur. Oyunların içeriği çocuğun duygu durumu-
nu, düşüncelerini, davranışlarını ve uyku sağlığı-
nı etkileyebilmektedir. Özellikle şiddet ve dehşet 
içeren oyunların oynanmasına engel olunmalıdır. 
Oyunların veya medyanın fazla kullanımı ile ilgili 
zararlar ve ne zaman ve nasıl kendisini durdurabi-
leceği öğretilmelidir. Bunun için anne baba tekno-
lojinin kullanılma süresi hakkında çocuğu ile önce-
likle fikir birliği yapmalıdır. Daha sonra bunu kesin 
saatler ile uygulamalıdır. Uygulamada, çocuğun 
görebileceği bir saat çocuğun da annenin babanın 
da işini kolaylaştıracaktır. Çocuğun yatmasından 
bir buçuk saat öncesinde teknoloji kullanımı sınır-
landırılmalıdır. 

Anneler babalar, kendi teknoloji kullanım süreleri 
ile çocuklarına model olmalıdırlar. Aile içi uygun 
boş zaman etkinliklerinin düzenlenmesi, hem tek-
noloji kullanımını azaltacaktır, hem de aile bağlarını 
güçlendirecektir.

Eğer anneler babalar kendi uygulamaları ile ço-
cuklarının internette aşırı oyun oynamasının veya 
elektronik medyanın uygunsuz kullanımının önüne 

The follow-up studies has demonstrated that the 
control of technology content and time spent for 
technology appropriately is an important protective 
factor for children. The content of the games can 
affect the child’s moods, thoughts, behaviors, and 
sleep. Particularly games with violence and horror 
content must not be allowed. It should be taught how 
to overcome the damages caused by excessive use 
of games or media, and how and when to stop them. 
For this reason, parents should first make a consen-
sus about the duration of the use of the technology 
with their children. Then, it should then applied with 
exact hours. In practice, an hour child that a child 
has will facilitate the work of the parents and chil-
dren as well. The use of technology should be limited 
an hour before children goes to the bed. 

Parents should be role models for their children with 
their own technology use periods. Organizing appro-
priate leisure activities within family will reduce both 
the use of technology and strengthen family bonds. 

If parents are unable to prevent excessive use of the 
internet on gaming or improper use of electronical 
media of their children with their own methods, they 
should consult a child and adolescent psychiatrist 
for professional help. 
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geçemiyorlarsa, bir çocuk ergen psikiyatristinden 
profesyonel yardım almalıdırlar. 

Duygu Sabahat Kuruca: Teknoloji bağımlılığı ile 
mücadelede (eğitim, aile, yasal vs.) neler önerir-
siniz?
Prof. Dr. Özgür Yorbik: İnternet oyun bozukluğu ve 
elektronik medyanın kullanımı ile ilgili, doğru, gü-
venilir ve kanıta dayalı bilgi sınırlıdır. Bu konuların 
biyolojik ve çevresel nedenleri, risk faktörleri, teda-
visi, gidişi (prognozu) hakkında daha fazla bilimsel 
araştırmaya ihtiyaç vardır. Elektronik medya kulla-
nımı ve ders başarısının düşmesi arasında önemli 
bir ilişki olduğundan, okullar bu konunun araştırıl-
masında mükemmel yerlerdir.  

Okullarda, elektronik medyanın uygunsuz kullanı-
mının zararlı etkileri üzerinde eğitimler verilmelidir. 
Ayrıca okullar, çocukların elektronik medya dışında 
çeşitli ilgi alanlarına yönlendirilmesi için rol oyna-
yabilirler.

Bazı ülkeler, örneğin Güney Kore, internet oyun bo-
zukluğunun ve sosyal medyanın uygunsuz kullanımı 
ile ilgili aktif çalışan akıl sağlığı kurumları oluştur-
muşlardır. Amerika Birleşik Devletleri, bu konu ile 
ilgili önlemler almak, eğitimi ve tedaviyi sağlamak 

Duygu Sabahat Kuruca: What do you recommend in 
the fight against technology addiction (education-
al, family, legal, etc.)?
Prof. Dr. Özgür Yorbik: There is limited accurate, 
reliable and evidence-based information regarding 
internet gaming disorder and the use of electronic 
media. Further scientific research is needed on the 
biological and environmental reasons, risk factors, 
treatment, and prognosis of these issues. Since 
there is a significant relationship between the use 
of electronic media and the decrease in school suc-
cess, schools are the perfect place to research this 
topic.

There should be trainings in schools on the harmful 
effects of improper use of electronic media. More-
over, schools can play a role in directing children to 
various interests other than electronic media.

Some countries, for example South Korea, have 
established mental health institutions that oper-
ate actively with regard to internet gaming disorder 
and improper use of social media. United States of 
America has begun to devote considerable resourc-
es to taking measures, training and treatment for 
this issue. Considering this issue within a frame of 
state policy also has great importance in terms of 
the mental and physical health of the next gener-
ations. It should be raised awareness in the pub-
lic through various programs on general media 
and electronic media and using informative videos, 
posters and slogans. 

Duygu Sabahat Kuruca: Is there any positive ef-
fects of electronic media on children? 

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Of course... Internet is a very 
fast source to access information. However, infor-
mation we access on the internet may not be accu-
rate. For this reason, it is better to obtain informa-
tion from reliable websites.
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için büyük kaynaklar ayırmaya başlamıştır. Ülke-
mizde de bu konunun bir devlet politikası olarak ele 
alınmasında gelecek kuşakların akıl ve beden sağlı-
ğı açısından önemli yararı vardır. Genel medyada ve 
elektronik medyada, çeşitli programların yapılması, 
uyarıcı videoların, yazıların, afişlerin, sloganların 
kullanılması ile kamuoyu duyarlılığının arttırılması 
sağlanmalıdır.

Duygu Sabahat Kuruca: Elektronik Medya’nın ve 
internetin çocuklara yararlı etkileri var mı?

Prof. Dr. Özgür Yorbik: Tabii ki... İnternet bilgiye 
ulaşmada oldukça hızlı bir kaynak. Ancak internette 
ulaştığımız her bilgi doğru olmayabilir. Bu nedenle 
güvenilir sitelerden bilginin elde edilmesinde yarar 
var. 

İnternetin eğitime katkısı oldukça büyük olabilir... 
Bazı okullarda, eğitim internet oyunları üzerinden 
verilmeye başladı bile. Bu oyunlar çocukların sıkıl-
madan bir şeyler öğrenmesini sağlıyorlar. Üstelik 
öğrenirken eğleniyorlar. Ancak bu eğitici öğretici 
oyunların, internet oyun bozukluğu oluşmasına kat-
kısının olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

İnternet sosyal destek sağlama için oldukça uygun 
bir araç. Örneğin çocuklar, uzakta oturan bir okul 
arkadaşı ile daha fazla iletişim halinde bulunabili-
yorlar. İnternette, yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Bir 
uyarı daha: İnternette kurulan arkadaşlıklar güvenilir 
olmayabilir veya kötü amaçlı kişiler burada kolayca 
kendilerini gizleyebilirler. Bu nedenle aileler çocuk-
larını bu konuda da eğitmeliler ve önlemlerini alma-
lıdırlar. 

Internet might have great contributions to educa-
tion… In some school it has been initiated that les-
sons are being taught via internet gaming. These 
games allow children to learn something without 
getting bored. Moreover, they learn and have fun at 
the same time. However, it is still unclear whether 
these educational games contribute to the forma-
tion of internet gaming disorders. 

Internet is a very convenient tool for social support. 
For example, children can communicate more with 
a schoolmate who lives far away. They make new 
friends on the Internet. One more warning: friend-
ships established on the Internet may not be trust-
worthy, or people with evil intentions can easily 
disguise on the Internet. For this reason, parents 
should educate and inform their children on this is-
sue and take required precautions.
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Everyone wants to be successful:  getting high-
er grades, passing grade level, getting a good job, 
being happy, being respected, earning money… Be-
sides the things we achieve, there are a number of 
things that we are not able to accomplish. It often 
pushes us to underestimate our skills, or be disap-
pointed. Human is a world of possibilities. We hold 
the keys of the doors that open to the different as-
pects of life. As we see the people around us who 

Herkes başarılı olmak ister:  yüksek not almak, sınıf 
geçmek, iyi bir işe girmek, mutlu olmak, saygı gör-
mek, iyi para kazanmak… Başarıya ulaştığımız konu-
lar yanında, bir o kadar da belki daha çok başarama-
dığımız konular vardır. Çoğu zaman yapabilecekleri-
mizi, yeteneklerimizi küçümsemeye ya da hayal kırık-
lığına sevk eder bizi. İnsan bir olasılıklar dünyasıdır. 
Yaşamın farklı görünüşlerine açılan kapıların anah-
tarı elimizdedir. Ne yazık ki onu hep dışarıda ararız. 
Çevremizde bizim ulaşmak istediklerimize ulaşmış 
insanları gördükçe onları yüceltir, kendimizi yereriz. 
O akıllıdır, çalışkandır, yeteneklidir, şanslıdır… Biz 
şanssızızdır, beceriksizizdir, anlamıyoruzdur, sıkılıyo-
ruzdur… Bu olumsuz etiketleri yapıştırmak da aslında 
öfkeyi kendimize yöneltmektir. Masum ve anlık rahat-
lama sağlayan bir durum gibi görünse de, kendimize 
yaptığımız en büyük kötülüktür. Benliğimize zulmet-
mek, yeteneklerimize ihanet etmektir. Denemedi-
ğimiz sürece becerilerimizin sınırını bilme şansımız 
yoktur. Yani neyi yapıp neyi yapamayacağımızın far-
kında değilizdir. 55 yaşında çektiği film ile ödül alan 
köylü teyzeyi, 70 yaşında yağlı boya yapmaya başlayıp 
sergi açan amcayı, 60 yaşında üniversiteden mezun 
olan hademeyi bizlerden farklı kılan budur. Geç kal-
mış gibi görünseler de denediler, bir zamanlar tahmin 
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bile edemedikleri şekilde değişti yaşamları ve kendi-
lik algıları. Peki ya sen, neleri yapabileceğinin ger-
çekten farkında mısın? Neyi başarmak için çabala-
dın? Ne kadar zorlandın? Neleri başarmak isterdin? 
Başarı senin için nedir? Bu kavramı tanımladın mı? 
Başarının bizim için ne olduğunun sınırlarını çizme-
den, onun bize ne ifade ettiğini belirlemeden hareket 
etme şansımız yoktur. Debelenip dururuz olduğumuz 
yerde, bahanelere bulanmış bir zihinle. 

achieve what we desire, we dignify them and vilify 
ourselves. They are smart, hardworking, talented 
and lucky, whereas we are unlucky, awkward most-
ly don’t understand and getting bored… Embracing 
these negative labels is actually directing our an-
ger towards ourselves. It seems like a situation that 
provides innocent and temporary relief, but it is 
the greatest evil we do to ourselves. To persecute 
ourselves is to betray our talents. Unless we try, 
we have no way of knowing the limits of our skills. 
In other words we are not aware what we can do 
and cannot to do. This is what differ the 55-year-
old villager woman winning award with her film, or 
the man starting painting and opening exhibition at 
the age of 70 or servant graduating from universi-
ty at the age of 60 from us. Although they seemed 
late, they tried; their lives and self-perceptions have 
changed in a way even they cannot imagine. Are you 
really aware of what you are capable of? What have 
you been trying to accomplish? How much did you 
push it? What would you like to achieve? What does 
success mean to you? Did you identify this concept? 
Without identifying what success means to us or de-
termining the frame of success, there is no way to 
take an action. 



18 Eğitim/Education

Öyleyse öncelikle başarıyı tanımlamakla işe baş-
lamak gerekir. Başarı nedir? TDK’ye göre başarı, 

“kişinin yetenek ve becerilerini kullanarak sergi-
lediği davranışların ürünüdür. Bir işi istenildiği 
biçimde bitirmektir.” Türk Dil Kurumu başarıyı 
yukarıdaki gibi tanımlasa da başarının anlamı ki-
şilere göre değişir. Bu kavramın bize göre ne ol-
duğunu belirledikten ve sınırlarını çizdikten sonra 
hedeflerimizi belirlemeye başlayabiliriz. Monte-
igne’in bu konudaki sözünü hatırlayalım, “Hede-
fi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yol göstermez”. 
Hedeflerimiz yoksa eylemlerimiz anı kurtarmanın 
ötesine geçemez. 

Hedef koyma zihnimizi ve davranışlarımızı dağınık-
lıktan kurtarır. Kendimize eylemlerimizin yöneleceği 
bir yol haritası çizmiş oluruz. Öncelik sırasına göre 
kısa-orta-uzun vadeli hedefler belirleyerek ilerle-
mek bizi amaçlarımıza ulaştırır. Çünkü ulaşmak is-
tediğimiz nokta ve ona ulaşma sürecinde yapacakla-
rımız artık nettir. Zihnimiz gün içinde peş peşe gelen 
hayallerin, anlık isteklerin, olaylara bağlı olumlu-o-
lumsuz fikirlerin esaretine girmekten kurtulur. He-
defin net ve ulaşılabilir olması önemlidir. Ulaşabile-
ceğimizin üstündeki fikirler hedef değil hayal olur. 
İstek düzeyinde kalır ve ne yazık ki bizi harekete ge-
çirme gücünden yoksundur. Oysa hedefte ulaşmak 
istediğimiz yer, o yere ulaşma süresi ve bu süreçte 
atmamız gereken adımlar bellidir. Böylece fikirler 
artık “istek” boyutundan çıkmış “karar” boyutuna 
yükselmiş olur. 

So first we have to start with defining what success 
is. What is success? According to TDK, “success is 
the product of behaviors exhibited by a person us-
ing his talents and skills. It is to finalize a work/task 
in the way it is desired.” Although Turkish Linguis-
tic Society defines success as above, the meaning 
of success depends on the person. Once we iden-
tify what this concept matters to us and determine 
its boundaries and frames, we can begin to set our 
goals. Remember Montaigne’s statement, “No wind 
favors he who has no destined port”. If we don’t have 
goals, our actions cannot go beyond saving the day. 

Goal setting saves our minds and behavior from dis-
organization. We can determine a road map in which 
we can direct our actions. Moving ahead by setting 
short-medium-long-term goals according to order 
of priority leads us to achieve our goals. Because 
the point we want to reach and the things that we 
do on the way are clear. Our mind is saved from be-
ing captivated by dreams, instant wishes, and posi-
tive-negative ideas dependent to the events that take 
place during the day. It is important that the goal is 
clear and accessible. The ideas which are over our 
capabilities are not goals but dreams. It remains at 
just as a demand and unfortunately it lacks of the 
power that motivates us. However, as far as goals 
are concerned, the point where we want to reach, 
the time to reach the point and steps we should take 
in this process are clear. Thus, ideas now change the 
dimension from “desire” to “decision”.
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Karar verme bizi ileriye doğru taşıyacak olan içsel 
motivasyon sürecini harekete geçirir ve hedeflerimi-
ze doğru emin adımlarla yol almaya başlarız. Karar-
lılık, tüm eylemlerimizi yönlendiren ana unsurdur. 

“Kararlı eylem” hedefe ilerleme sürecinde, aldığımız 
sonuçlar ne olursa olsun eylemi sürdürmeye devam 
etmektir. Şimdiye kadar düzenli çalışma alışkanlığı-
nı kazanamamış bir öğrencinin, çalışmaya başlayıp 
kısa sürede sonuç alması mümkün değildir. Geriye 
dönük süre ne kadar uzunsa sonuç alma süresi de 
ona bağlı olarak uzar. Bu noktada işe motivasyon, 
amaca odaklanma, kararlılık derecesi de girer ve 
sürecin kişilere göre farklılaşmasını sağlar. O hal-
de “kararlı eylem” hedefe ulaşana kadar yapmamız 
gereken davranışları ısrarla yapmak anlamına gelir. 
Davranışlarımızın sonuçlarını alamasak da olumsuz 
sonuçlarla karşılaşsak da pes etmeden, vazgeçme-
den eylemde bulunmaya devam etmek gerekir. Tıpkı 
suyun kendinden çok daha güçlü olan taşı, damlaya 
damlaya delmesine benzer bu durum. Taş, sert ve 
güçlü; su, hafif ve kaygandır ancak hep aynı nokta-
ya damlayan su, bir süre sonra taşı aşındırır. Kararlı 
eylem sergilemeden başarılı olmak mümkün değil-
dir. Diğer yandan işler her zaman bizim beklediğimiz 
şekilde gerçekleşmeyebilir. Gardımız düştüğünde, 

Decision-making activates the internal motivation 
process that will carry us forward and we start to 
take firm steps towards our goals. Determination is 
the main factor that drives our actions. “Determined 
action” is the continuation of action in the process of 
achieving the goal, regardless of the results we have. 
It is not possible for a student, who has not gained 
regularly studying habits until now to start working, 
deciding to start studying, to get favorable result in 
short time. The longer is the retroactive period, the 
longer is result process. At this point, the motivation, 
the focus on purpose, the degree of determinism is 
included in the process and differentiates the pro-
cess according to the person. So, “determined action” 
means to insist on the actions we have to take until 
we reach the goal. Whether we cannot get the results 
of our behaviors or face negative consequences, we 
must continue to act without giving up. Just like wa-
ter dripping and drilling stone which is much stronger 
than itself. Stone is hard and strong; water is mild and 
fluid, but water always dripping on the same point, 
corrodes stone after a while. It is not possible to suc-
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moralimiz bozulduğunda bize hedefimizi ve eylem-
lerimizi hatırlatacak bir motivasyon kaynağımızın 
olması gerekir. 

Başarıya giden yolda bizlere o motivasyonu sağla-
yacak olan, beynimizin “canlandırma” özelliğidir. 
Canlandırma insanın kullanabileceği en mucizevi 
özelliktir. Ne yazık ki değeri hep göz ardı edilir. İnsan 
beyni “gerçekle “gerçek olmayanı” ayırt edemez. Sü-
rekli düşündüğümüz fikirleri, sürekli kullandığımız 
kelimeleri gerçeklik olarak algılar ve bize bizim ona 
yüklediğimiz verilere bağlı bir gerçeklik sunar. Ger-
çek olarak algıladığı durumu bize yaşatır. Hedefimizi 
ve ona ulaşma sürecinde atmamız gereken adımla-
rı sık sık zihnimizde canlandırdığımızda, tekrarlar 
aracılığıyla beyinde sinapslar oluşmaya başlar. Yeni 
oluşan sinir ağları ve protein zincirleri daha önceki 
ağlara bağlanarak bizi geliştirmeye ve her seferinde 
hedefe daha doğru daha hızlı şekilde yol almamıza 
yardımcı olur. 

ceed without determined action. On the other hand, 
things may not always happen as we expect. When we 
lower our guard, and feel distress we need a source 
of motivation that reminds us our goals and actions. 

It is the “imagination” feature of our brain that will 
provide that motivation for us on the way to success. 
Imagination is the most miraculous feature that a 
person can use. Unfortunately, its value is always 
ignored. The human brain cannot distinguish the 
real and unreal. It perceives the thoughts we con-
stantly think and the words that we use as reality; 
and it gives us a reality depending what we put into 
it. It makes us live the situation that it perceives as 
reality. When we constantly imagine our goals and 
the steps that we should take to achieve it, synaps-
es occur in the brain through repetitions. The newly 
formed neural networks and protein structures help 
us to develop and achieve our goals faster by con-
necting to the previous networks. 
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Öyleyse ulaşmak istediğiniz şeyleri zihninizde her 
yönüyle canlandırmaya başlayın; rengiyle, sesiyle, 
kokusuyla, görünüşüyle, hedefe ulaştığınızda hisse-
deceğiniz duyguyla o anı tekrar tekrar yaşatın ken-
dinize. 

Hatırlayın! Başarının üç ilkesi vardır:
1. Hedef belirleme netleştirir.
2. Kararlı eylem güçlendirir.
3. Canlandırma hedefe ulaştırır.

In a nutshell, start imagining everything in your 
mind you want to achieve in every aspects including 
its colors, sounds, smells, appearances; and make 
yourself feel that moment that you will experience 
when you achieve your goals. 

Remember! There are three principles for success:
1. Setting goal clarifies. 
2. Determined decision strengthens 
3. Imagination paves the way of success. 
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Man’s inhumanity to man cannot be seen in 
the nature even in wildlife. The determina-
tion of “Bullying”, especially seen in school 
ages, is very important because it requires 
two-way interaction. The problems and 
traumas experienced by the children and 
adolescents who are exposed to bullying 
and who bully have long term impacts that 
affect the later years of life. Therefore, it 
is duty of everyone being sensitive about 

“Bullying” and developing awareness in 
this issue. 

İnsanın insana yaptığı kötülüğü sanırım do-
ğada hiçbir canlı birbirine yapmamakta. Özel-
likle öğretim yaşları içinde görülen “Akran 
Zorbalığı” hem teşhisi, hem de iki yönlü etki-
leşim gerektirdiği için çok önemli. Hem zor-
balığa maruz kalan hem de zorbaca davranan, 
öğretim hayatı içindeki çocuklar ve gençlerin 
sorunları ve maruz kaldıkları travmalar uzun 
süreli, yaşamın sonraki yıllarını doğrudan et-
kileme gücüne sahip. Bu nedenle konu ile ilgili 
farkındalık geliştirmek “Akran Zorbalığı” ko-
nusunda duyarlı olmak herkesin görevi.

Zeynep Gökçe KÜÇÜKYILDIZ
Psikolojik Danışman / Kocaeli  Özel Marmara Koleji 
Psychological Counselor / Kocaeli Marmara College

BULLYING AT SCHOOLS

OKULLARDA
AKRAN ZORBALIĞI

Nowadays, aggression and bullying another type 
of aggression among children and adolescents in 
school age, can be regarded as a popular universal 
problem. Unwanted behaviors, damaging the person, 
exhibiting the behavior, having negative effects on 
other students, teachers and school life, comprise 

Günümüzde okul çağındaki çocuklar ve gençler ara-
sında saldırganlık ve saldırganlığın bir diğer türü olan 
zorbalık popüler bir evrensel sorun olarak değerlen-
direbilir. İstenmeyen davranışlar sadece davranışı 
gerçekleştiren kişiye zarar veren, bazen de olumsuz 
etkileri diğer öğrencilere, öğretmenlere, akademik 



Eğitim/Education 23

yaşantıya kadar uzanır ve “tahrip etmeyenden, çok 
tahrip edene” kadar kapsamlı bir davranış çeşitliliği-
ni içerir. Engelleyici ve kaba konuşma, diğer öğren-
cilere ya da öğretmenlere karşı sert ya da saygısız-
ca davranma gibi davranışlar, okullarda görülebilen 
fakat istenmeyen olumsuz türden davranışlardır. 

Okullarda yaşanan zorbalığın üzerinde durulması ge-
reken bir konu olarak görülmesinin en büyük nede-
ni, zorbalığa uğrayan öğrencinin, zorbalık ortamında 
okuldan soğuması, korku ve kaygı yaşaması ve her 
fırsatta devamsızlık yapması sonucunda akademik 
başarısının düşmesiyle beraber kendini savunmak 
için çeşitli yöntemlere başvurmasıyla sonuçlanma-
sıdır. Diğer taraftan bu durumlarla beraber çeşitli 
psikolojik sorunlar yaşaması da kaçınılmaz hale ge-
lecektir.

of a wide range of behaviors ranging from “nonde-
structive to destructive”. Behaviors such as harsh 
or disrespectful speeches, disrespectful behaviors 
towards other students or teachers, are the unde-
sirable negative behaviors that can be observed in 
schools. 

The most important reason why the bullying that is 
experienced in school is to be considered as a matter 
to be emphasized is that the student who is bullied 
gets alienated from the school atmosphere, feels fear 
and anxiety, is absent from the school at every oppor-
tunity and has lower school success, which results in 
the application of various methods to defend her/him-
self. On the other hand, it will become inevitable to for 
her/him experience psychological problems together 
with these situations.
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Definition of Bullying 
As bullying is evaluated as a subtype of aggression, 
researchers have tried to define this concept with dif-
ferent approaches. It was Olweus who made the most 
detailed definition of the concept in 1993: it is “an ag-
gressive, intentional act or behavior that is carried 
out by a group or an individual repeatedly and over 
time against a victim who cannot easily defend him or 
herself” (Olweus 1993). These acts can be in different 
forms including but not limited to undesired touch-
es, teasing about appearance, rude gestures, leav-
ing someone out on purpose in a group. In order to 
name an act as bullying it is needed that the acts are 
on purpose, constant and there is a power imbalance 
between the one who is bullied and bullies. 

Types of Bullying 
Many researchers have limited the definition of bully-
ing within the frame of physical acts. However as it is 
categorized in general; it is as follows: 

1. Social bullying includes lying or spreading rumors 
and socially exclude someone etc.  

2. Verbal bullying is saying or writing mean things. 
Verbal bullying includes name calling, teasing and 
threatening etc. 

3. Physical bullying involves hurting a person’s body 
or possessions. Physical bullying includes hitting, 
kicking, pushing etc. 

Zorbalığın Tanımlanması
Zorbalık saldırganlığın bir alt türü olarak ele alındı-
ğında, araştırmacıların her biri bu konuyu farklı yak-
laşımlarla tanımlamaya çalışmışlardır. Konuyla ilgili 
en ayrıntılı tanımlamayı, 1993 yılında Olweus yapmış-
tır, Ona göre; bir öğrencinin zorbalığa uğraması de-
mek diğer bir öğrenci tarafından sistemli bir şekilde 
sürekli olarak negatif hareketlere uğraması anla-
mına gelir. Bu eylemler istenmeyen dokunma, görü-
nüşle alay etme, çirkin jestler kullanma, grup dışlan-
ması gibi farklı şekillerde olabilir, hareketin zorbalık 
şeklinde anlamlandırılması için: Kasıtlı olarak zarar 
verme amacı taşıyan davranışların olması, sürekli ol-
ması, zorba ve kurban arasında güç dengesizliğinin 
olması gerekir.

Zorbalığın Türleri
Çoğu araştırmacı tanımında zorbalığı sadece fizik-
sel olarak sınırlamamış, karşı tarafı inciten pek çok 
davranış olarak değerlendirmiştir fakat genel olarak 
kategorize edildiğinde,

1. Psikolojik ve duygusal zorbalık yani bir kişi hakkın-
da dedikodu yayma, bir kişiyi konuşmalardan dışlama 
gibi.

2. Sözel zorbalık yani isim takma, tehdit etme, gözdağı 
verme gibi.

3. Fiziksel zorbalık yani itme, tekme atma, vurma gibi 
davranışlar görülmektedir.
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Zorbaların Özellikleri
Literatürdeki zorbaların tüm belirlenen özellikleri şu 
şekilde özetlenebilir:
• Kavgacı davranışlar görülür.
• Arkadaşlık kurmayı “kolay” olarak algılarlar.
• Otoriter ebeveynlere sahiptirler
• İstismar sorunları yaşarlar.
• Okul uyumları zayıftır.

Kurbanların Özellikleri
Zorbalığın diğer bir ucunda ise kurbanlar vardır, kur-
banlar, zorbaların saldırgan davranışlarına maruz 
kalanlar, aslında farklı şekilde ifade edilecek olursa 

“mağdur” olan bireylerdir. Kurbanlara ilişkin belirle-
nen özellikler şu şekilde sıralanabilir:
• Özsaygıları düşüktür.
• Diğer çocuklara göre daha az popülerlerdir.
• Vakitlerinin çoğunu yalnız kalarak geçirirler.
• Sosyal açıdan onlarla daha az vakit geçiren 
 ebeveynlere sahiptirler.
• Acımasız ve kötü ev ortamlarından gelirler.

Common Characteristics Bullies 
The characteristics of bullies are categorized as 
follows in the literature: 
•	 They	are	aggressive	
•	 They	perceive	making	friends	is	“simple/easy”
•	 They	have	authoritarian	parents	
•	 They	experience	abuse.
•	 They	have	low	school	adaptation	

Common Characteristics Bullied People 
On the other side of bullying there are bullies who are 
victims exposed to the behaviors of bullies. In other 
words they are “injured party”. The characteristics 
of victims can be categorized as follows: 
•	 They	have	low	self-respect	
•	 They	are	less	popular	compared	to	the	 
 other kids.
•	 They	spend	most	of	their	time	alone	
•	 They	have	parents	who	spend	less	time	with 
 them socially 
•	 They	have	cruel	and	bad	backgrounds.
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The Short and Long Term Effects of Bullying 
Bullies will learn unhealthy behaviors that are not 
functional during the later ages being strong hold-
ing power over others. Children who demonstrate 
aggression towards their peers in childhood will 
also have a high likelihood of exhibiting behavior 
such as domestic violence, crime and drug use in 
the future.

Most bullies have problems with mental health, and 
the late diagnosis of bullying can lead to long-term 
health problems. Moreover, it has been determined 
that extremely aggressive bullies have personali-
ty deficiencies such as having a positive attitude to-
wards physical aggression.

Zorbalığın Kısa ve Uzun Dönemli Etkileri
Zorbalar, ilerleyen yaşlarında işlevsel olmayan, di-
ğerleri üzerinde güç kullanmayla güçlü olmayı öğ-
renen sağlıksız davranışları öğreneceklerdir. Çocuk-
luklarında akranlarına karşı saldırganlık sergileyen 
çocukların, ilerde aile içi şiddet, suç ve madde kulla-
nımı gibi davranışlar sergileme olasılıkları da olduk-
ça yüksek olacaktır.

Çoğu zorba, zihinsel sağlıkla ilgili problemler yaşar 
ve zorbalığın geç farkına varılması durumu uzun dö-
nemli sağlık problemlerine yol açabilir. Ayrıca aşı-
rı saldırgan zorbaların fiziksel saldırganlığa karşı 
olumlu bir tutum sahibi olma gibi kişilik yetersizlikle-
ri olduğu saptanmıştır. 
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Akran Zorbalığı ve Baş Etme Stratejileri
Günümüzde zorbalığın önlenmesi açısından alanda en 
çok bilinen programlardan biri olan “Olweus Zorbalığı 
Önleme Programı”  oldukça kabul görür. Bu uygulama 
ilk ve ortaöğretim kademesindeki öğrencileri hedefle-
yerek öğretmen ve yöneticileri de programa dâhil eder. 
Programın içeriğinde okul personelinin sıcak, ılımlı ol-
duğu yetişkinlerin ise hem otorite imgesi hem de birer 
rol modeli gibi bir davranışa teşvik etmeyi amaçlamıştır.

Akran zorbalığı, zorbalığın yapıldığı kişiye yani kur-
ban öğrenciye ve zorba öğrenciye hem fiziki hem sos-
yal anlamda bununla birlikte psikolojik ve akademik 
açıdan da zarar veren istenmeyen bir davranıştır. Zor-
balığın öğrencinin güvenli bir çevrede okuma hakkına 
zarar verdiği tartışılmaz bir gerçektir ve bununla be-
raber hiçbir ebeveyn çocuğunu okula gönderdiğinde, 
çocuğunun başına kötü olayların gelebileceğine iliş-
kin endişeler yaşamamalıdır.

Okullarda yaşanan akran zorbalığı davranışlarının 
önüne geçebilmek adına okulun rehberlik biriminin 
okuldaki tüm çalışanları, aileyi, öğretmeni ve akran-
ların içinde bulunduğu bir ekip çalışmasıyla zorbalık 
konusunda etkili bir yol izlemesi ve program gelişti-
rerek uygulaması gereklidir.

Bullying and Coping Strategies 
Today, the “Olweus Bullying Prevention Program”, 
one of the best-known programs in the field for the 
prevention of bullying, is highly regarded. This pro-
gram targets the students at primary and second-
ary levels including teachers and administrators in 
the program. The aim of the program is to encour-
age school personnel to be warm and moderate, as 
well as adults, both as authority images and role 
models.

Bullying is an undesired act that damages both the 
victim who is bullied and the bully both physical-
ly and socially as well as psychologically and aca-
demically. It is an indisputable fact that the bullying 
violates the right of the student to study in a safe 
environment, and besides, it is not good for par-
ents to worry about their children when they are at 
schools.  

In order to prevent bullying at schools, it is neces-
sary for the school’s counselling and guidance de-
partment to follow an effective way and to develop 
and implement a program collaboratively including 
all employees in the school, parents, teachers and 
peers in the school.

Kaynakça / Sources:
1. Dake, J.A., Price, J.H. and Telljohann, J.K. (2003). The nature and extent of
2. Bullying at school. Journal of Scholl Health, 73(5), 173-181.
3. Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do.Cambridge: MA: Blackwell.
4. Pace, B. (April, 2001). Bullying. JAMA, 285(16), 2158-2159.



28 Psikoloji/Psychology

Özellikle son on yıldır ilköğretim kademesin-
den başlayarak sınıf içi davranışları ve öğ-
renme süreçleri izlenen ve değerlendirilen 
birçok çocuğa “DEHB” teşhisi konarak ilaç-
larla müdahale edilmektedir. Konu ile ilgili 
uzmanlar yalnızca kimyasal tedbirler değil 
aynı zamanda öğretim yöntem ve teknikle-
rine de vurgu yapmaktalar. “DEHB” teşhisi 
konan çocuklarda evde ailelerin, okulda ise 
öğretmenlerin alacağı tedbirler ilaç kullanı-
mından daha önemli.

Especially for the past decade, many children 
who are monitored and evaluated in terms of 
their learning processes and their behavior in 
classroom starting from the primary school are 
diagnosed with “ADHD” and medicated. The pro-
fessionals not only emphasize chemical mea-
sures/treatments but also emphasize teaching 
methods and techniques. The measures to be 
taken by parents at home and teachers at school 
for the children diagnosed with “ADHD” are 
more important than medication. 

Özer ÖZTÜRK
Uzman Klinik Psikolog / Özel Marmara Ortaokulu 
Clinical Psychologist / Marmara Private Middle School

Hiperaktif Çocuk Okulda 
“Öğrenmeyi  
gerçekleştirmek  
için sınıf için- 
de ve evde  
yapılabile- 
cekler”.

Hyperactive Child at School 
“Things to do in classroom and at home for learning”

What is hyperactivity?

Hiperaktivite 
Dedikleri…
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One of the major problems that obstructs child’s 
learning and adaptation in classroom is hyperactivity 
in which child has difficulty in paying attention for a 
long time to the things (duty or responsibilities) that 
s/he is not interested or push him/her. Before looking 
at how the disorder named Attention-Deficit Hyper-
activity Disorder (ADHD) is determined on the basis of 
which behaviors, let’s review the fundamental points 
about attention. Beyond just being observed, remem-
ber that these behaviors must be evaluated to the 
extent that makes life difficult for both child and sur-
roundings under many circumstances. 

Attention is not just attention…
•	 Attention	is	a	mental	function	that	can	be	seen	as	
part of the characteristics of the temper.
•	 Temper	characteristics	might	cause	compliance	
and behavior problems under certain conditions
•	 Attention	is	a	general	concept	that	includes	all	
the functions of prioritization, ordering, planning and 
organizing.
•	 These	characteristics	arise	as	a	result	of	the	way	
the brain operates in its own way.
•	 These	characteristics	can	turn	into	a	problem	
in a child who experiences conditions and behaviors 
that are not appropriate for their characteristics.

The characteristics of Children with “Attention Dis-
order” 
•	 They	might	be	hyperactive,	act	without	thinking	
and not be able to concentrate on the issues they are 
not interested more than a few minutes. 
•	 They	can	be	described	as	impatient,	easily	bored,	
and temperamental/ inconstant 

Sınıfta çocuğun öğrenmesini ve uyumunu zorlaştıran 
problemlerden başlıcası,  hiperaktivite diye anılan, ço-
cuğun dikkatini, ilgisini çekmeyen ya da onu zorlayan 
(görev ve sorumluluk özelliği taşıyan) şeylere dikka-
tini uzun sürelerle vermekte zorlanması durumudur. 
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) diye 
adlandırılan durumun, hangi davranışlara dayana-
rak saptandığına bakmadan önce, dikkat hakkındaki 
temel hususları gözden geçirelim. Bu davranışların, 
sadece bir kere gözlenmesinden öte, pek çok koşulda, 
çocuk ve çevresi için hayatı zorlaştıracak ölçüde gö-
rülmesi gerektiğini hatırlayalım.

Dikkat Sadece Dikkat Değildir…
•	 Dikkat,	huy	özelliklerinin	bir	parçası	olarak	da	 
görülebilecek zihinsel bir işlevdir.
•	 Huy	özellikleri	belli	koşullarda	uyum	ve	davranış	
sorunlarına neden olabilir.
•	 Dikkat,	öncelik	belirleme,	sıraya	koyma,	planla-
ma ve düzenleme işlevlerinin tümünü içeren genel 
bir kavramdır.
•	 Bu	özellikler	beynin	kendine	özgü	bir	işleyiş	tar-
zının sonucu olarak ortaya çıkar.
•	 Özelliklerine	uygun	olmayan	koşullar	ve	davra-
nışlarla karşılaşan çocukta bu özellikler bir soruna 
dönüşebilir.

“Dikkati Bozuk” Diye Tanımlanan Çocukların Özellik-
leri;
•	 Gereğinden	fazla	hareketli	olabilirler,	düşünme-
den davranabilir ve ilgilerini çekmeyen konularda 
dikkatlerini birkaç dakikadan fazla yoğunlaştırama-
yabilirler.
•	 Sabırsız,	tez	canlı,	çabuk	sıkılan	ve	maymun	iş-
tahlı olarak tanımlanabilirler.
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Kendini Tutmakta Zorlanan Hiperaktif Çocukların 
Sık Görülen Davranışları
•	 Yerinde	duramaz.
•	 Oturması	gerektiği	halde	oturamaz.
•	 Yerli	yersiz	koşup	tırmanır.
•	 Çok	konuşur.
•	 Sessiz	sakin	oyun	oynamakta	güçlük	çeker.
•	 Her	zaman	bir	şeyle	uğraşır.
•	 Cevapları	ağzından	kaçırır.
•	 Sırasını	beklemekte	zorlanır.
•	 Olaylara	veya	konuşmalara	müdahale	edip	
yarıda keser.

Dikkati Dağınık Çocukların Yaşayabileceği Zorluklar
•	 Yönergeleri	başından	sonuna	kadar	takip	
edemez.
•	 Dikkatini	yaptığı	işe	veya	oynadığı	oyuna	
vermekte zorlanır.
•	 Evde	veya	okulda	yapacağı	işler	ve	aktiviteler	için	
gereken araç gereçleri kaybeder.
•	 Dinlemez.
•	 Detayları	gözden	kaçırır.
•	 Düzensizdir.
•	 Uzun	süre	zihinsel	çaba	gerektiren	işleri	
yapmakta zorlanır.
•	 Unutkandır.
•	 İlgisi	kolayca	başka	yönlere	kayar.

The common behaviors of hyperactive children 
•	 They	often	fidget	
•	 They	do	not	sit	even	when	they	are	supposed	to.
•	 They	run	about	or	climb	excessively	in	situations	
in which it is not appropriate
•	 They	talk	excessively	
•	 They	have	difficulty	playing	or	engaging	in	leisure	
activities quietly
•	 They	fidget	with	hands	or	squirms	in	seat
•	 They	blurt	answers	out
•	 They	have	difficulty	in	waiting	turn
•	 They	intervene	and	interrupt	the	events	or	
speeches

Difficulties that experienced by children with atten-
tion disorder
•	 Difficulty	in	following	instructions	
•	 Difficulty	in		sustaining	attention	during	activities	
•	 Often	loses	things	necessary	for	tasks	or	
activities at school or at home 
•	 Often	does	not	seem	to	listen	
•	 Often	misses	the	details
•	 Disorganized	
•	 Difficulty	in	actives	that	require	sustained	mental	
effort 
•	 Often	forgets	
•	 Is	easily	distracted	by	extraneous	stimuli
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Herkesin Dikkati Dağılabilir Tekrar Toplayabildiği 
Sürece Sorun Yok
Dikkat kontrolünün tam gelişmediği, özellikle zor 
gelen ya da zevk vermeyen durumlarda dikkat üze-
rindeki denetimin iyice zayıflamasının başlıca nedeni  

“hiperaktivite”dir. Hiperaktif çocukların bazıları aşırı 
hareketli olurken bazıları ise “hiperpasif” denilecek 
ölçüde, durgun ve hareketsiz olabilir.  Mutsuzluk, ha-
linden memnuniyetsizlik, iç sıkıntısı, öğrenememe, 
ilgi duymama gibi durumların hepsinin dikkati dağıt-
tığını biliyoruz. 

Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrencilerin Sınıf İçinde 
Sergiledikleri Davranış Bozukluklarını Önlemek İçin 
Uygulanabilecek Bazı Yöntemler

Sınıfta zorluk çıkaran, davranış bozuklukları sergi-
leyen bir çocuğa yardımcı olmak, pek çok kişiye bir 
şirket veya derbi maçı yönetmekten bile zor gelebilir.

Bu davranış sorunlarının azaltılması, çocuğun haya-
tının kolaylaşması ve öğrenme ortamının ihtiyaçlara 
uygun hale gelmesinde en önemli basamağı oluşturur.

Çocuğun davranışlarını kontrol edemediği ve bunun 
kontrol etmek istemediği şeklinde yorumlandığı bir 
durumda, öğretmenin ne yapacağını bilerek sınıfa 
girmesi çözüm yolundaki ilk adımdır. Bu bölüm ise 
öğretmenin en baştan ne yapacağına karar vermesi 
için bazı ipuçları içermektedir.

Everybody can get distracted, but it is okay as long 
as being able to concentrate again 
Hyperactivity is the main reason of failure of the con-
trol on attention when the attention control is not de-
veloped well especially difficult and unpleasant situ-
ations. Some hyperactive children may be overactive, 
while others may be so “hyper-passive”, meaning 
they are stable and inactive. We know that all situa-
tions such as unhappiness, dissatisfaction, tedious-
ness, not learning, lack of interest distract people. 

Some Methods for Preventing Behavioral Disorders 
Exhibited in Classrooms by Students with Special 
Needs
For many people, helping a child who makes troubles 
in the school, exhibiting behavioral disorders is hard-
er than managing a company or a derby game. 

Reducing these behavioral problems constitutes the 
most important step in making the child’s life easier 
and adapting the needs of the learning environment. 

In a situation where the child is unable to control his 
behavior and does not want to control it, the first step 
for the solution is that teacher enters in the class-
room by knowing what to do and how to behave. This 
part of the article contains some tips for the teacher 
to decide what to do in advance.



32 Psikoloji/Psychology

Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, öğrenme güçlüğü 
gibi nedenlerden dolayı okul yaşamında zorlanan ço-
cukların eğitim ve öğretimde sergiledikleri sorunla-
rın önlenmesi ve çözümü için özel eğitim ve öğretim 
yöntemlerinin kullanılması gereklidir. Bu öğrencile-
rin, özellikle disiplinli ve düzenli sınıflarda eğitim ve 
öğretim görmeye ihtiyaçları vardır.

Sınıf ortamında kendilerini güvende hissetmeleri, 
akademik alanda ve davranışsal olarak kendilerinden 
beklenenleri iyice anlamaları gerekir.

It is necessary to use special education and train-
ing methods to prevent and solve the problems of 
children who are struggling in school life due to 
reasons such as attention deficit, hyperactivity, and 
learning difficulties. These students need to be 
educated, especially in disciplined and organized 
classrooms. 

They need to feel safe in the classroom environment, 
understand well what is expected from them the aca-
demically and behaviorally. 
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DEHB’li öğrencilerin sınıfta sergileyebilecekleri 
davranış bozukluklarını önlemekte yararlı olabile-
cek bazı yöntemler:
•	 Öğrenciden	beklenenleri	kendisine	açık	bir	
biçimde anlatın.
•	 Sınıfta	yapılabilecek	ve	yapılamayacak	
hareketlerin neler olduğunu teker teker öğretin.
•	 Öğrenciye,	önceden	tahmin	edebileceği	biçimde	
davranın. Sağınız solunuz belli olsun.
•	 Öğrenciden	beklenen	davranışları,	uyulması	
gereken kuralları ve bunlara uyulmamasının 
doğuracağı sonuçları açıkça söyleyin ve sıkça 
tekrarlayın.
•	 Uygulamalarınızda	adil	olun,	açık	ve	anlaşılabilir	
biçimde davranın.
•	 Uygulamaları	ve	sonuçlarını	izleyin.
•	 Zor	anlarda	bile	anlayışlı,	sabırlı	ve	esnek	
olmaya çalışın.
•	 Sorunları,	yaşanmadan	önlemeye	çalışın.
•	 Öğrencilerle	tek	tek	ilgilenin.

Some methods that will be useful to prevent behav-
ioral disorders exhibited by the student with ADHD 
in classroom environment: 
•	 Explain	the	expectations	to	the	student	clearly
•	 Teach	your	students	what	they	are	supposed	to	
do and not supposed to do in the classroom one by 
one.
•	 Treat	the	student	in	a	way	that	he	or	she	can	
predict. Be consistent. 
•	 Clearly	explain	and	repeat	what	is	expected	
from the students, the rules to be followed and 
the consequences of these rules unless they are 
followed. 
•	 Be	fair,	clear	and	understandable	in	your	
practices.
•	 Monitor	applications	and	consequences.	
•	 Try	to	be	understanding,	patient	and	flexible	even	
in difficult times.
•	 Try	to	prevent	problems	before	they	happen.
•	 Take	care	of	students	one	by	one.	
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Ailesi bireyin ilk sosyal alanıdır. Ancak konuş-
mayı öğrendikten sonra çevresi ile etkileş-
meye başlar. Bu dönemden sonra akranları 
ve diğer bireylerle paylaşım da başlar. Acaba 
çocuklarımıza “nasıl arkadaş edinebilecekle-
ri” konusunda bilgi vermek ve onları eğitmek 
mümkün müdür? İnsanoğlunun vazgeçilmez 
temel ihtiyaçlarından biri olan “sosyalleş-
mek” öğretilebilen bir davranış mıdır?

Family is the first social area of the individ-
uals. However, after learning to speak, s/he 
begins to interact with the environment. Af-
ter this period, sharing with peers and oth-
er individuals also begins. Is it possible to 
inform and educate children about “how to 
make friends”? Is “socialize” one of the in-
dispensable basic needs of human being a 
behavior that can be taught?

Sezin BOTASUN
Psikolojik Danışman / Özel Marmara İlkokulu Rehberlik Koordinatörü 
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ÇOCUĞUMA  
NASIL ARKADAŞLIK 
KURABİLECEĞİNİ 
ÖĞRETEBİLİR MİYİM?
CAN I TEACH MY CHILD 
HOW TO MAKE FRIENDS?
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Friendship is a multi-dimensional and complicat-
ed concept for children. Grownups (mother-fa-
ther-teacher) who ignore communication of children 
while playing or in classroom and describe it childish, 
don’t notice that self-respect, social consciousness 
and future accomplishments are established on this 
base. There are various dimensions of friendship 
through childhood and youth, it is a serious responsi-
bility to teach your child how to make friends.

Learning how to make friends and how to protect this 
friendship is like learning to walk and speak. At least 
it is not harder than learning to tie your shoelace or 
cycle. 

Making friends is a highly complicated social behav-
ior; it is the combination of verbal and non-verbal 
communication elements, character and personali-
ty characteristics, self-esteem and self-confidence. 
No doubt that most of us have disappointed when 
we try to make friends. Adults have problems about 
it as much as children do. When we try to make 
friends, almost all of us need support in terms of 
social skills.

The first step to be taken to gain social skill is 
to understand what this skill includes. Be a role 
model of your child to make her/him learn a 
skill. Be a detailed and explicit example of the 
behavior. 

Show your child that you appreciate her-his efforts. 
It is really hard for your child to make an effort for 
social progress. S/he would need to be supported or 
encouraged by you. These are some examples to en-
courage your child:

Çocuklar için arkadaşlık çok boyutlu ve karışık bir 
kavramdır. Çocukların oyun oynarlarken ya da sınıf 
içinde yaşadıkları sosyal iletişimi, çocuğumsu olarak 
nitelendirip göz ardı eden yetişkinler (anne-babalar ve 
öğretmenler), benlik saygısının, sosyal farkındalığın ve 
gelecekteki başarılarının temelinin buralarda atıldığını 
fark edemezler. Çocuklukta ve ergenlikte arkadaşlığın 
çeşitli boyutları vardır, çocuğunuzun arkadaş edin-
mesine yardımcı olmanız önemli bir sorumluluktur.
Nasıl arkadaşlık kuracağınızı veya arkadaşlıklarını-
zı nasıl koruyacağınızı öğrenmeniz, aynen yürümeyi 
ve konuşmayı nasıl öğrendiğinize benzer. Ya da en 
azından ayakkabılarınızı bağlamayı veya bisiklete 
binmeyi öğrenmenizden daha zor değildir. 

Arkadaşlık kurmak oldukça karmaşık bir sosyal 
davranıştır; yüzlerce sözel ve sözel olmayan iletişim 
nüansının, karakter ve kişilik özelliklerinin, kişinin 
kendisine verdiği değerin ve de kendine güvenin bir 
bileşimidir. Hiç şüphesiz, birçoğumuz arkadaşlık kur-
makta hüsrana uğramışızdır. Yetişkinler de en az ço-
cuklar kadar bu konuda sorunlar yaşarlar. Arkadaşlık 
kurmamız gerektiğinde, hemen hepimiz sosyal bece-
riler bağlamında desteğe ihtiyaç duyarız.

Sosyal bir beceriyi kazandırmak için atılacak ilk adım, 
o becerinin bireysel olarak ne içerdiğini anlamaktır. 
Bir beceriyi öğrenebilmesi için çocuğunuza model 
olun. Tam ayrıntısıyla ve tüm açıklığıyla davranışın 
modelliğini yapın. 

Çocuğunuza gayretlerini takdir ettiğinizi gösterin. 
Çocuğunuzun sosyal gelişim için çaba sarf etmesi 
gerçekten zor bir iştir. Sizin desteğinize ve yüreklen-
dirmenize ihtiyacı olacaktır. Çocuğunuzu cesaretlen-
dirmekte kullanabilecek bazı örnek cümleler;
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•	 You	did	a	great	job.
•	 I	appreciate	you	behavior.
•	 Great,	keep	on	working.
•	 You	are	really	creative.
•	 You	thought	well.
•	 You	should	be	proud	of	what	you	have	done.
•	 This	is	a	perfect	way	to	dealt	with	the	problem.
•	 I	am	proud	of	what	you	have	done.
•	 You	are	doing	right.
•	 This	is	perfect.
•	 It	is	a	good	decision.	It	shows	that	you	are	
thinking hard about it.
•	 Keep	on	working.	It	is	obvious	that	you	have	
made progress.

Social Skills which Your Child Needs to Learn

Suggestions on Mutual Speaking Skills 

Meet new people: It’s never easy to go near some-
one you’ve never met before, and introduce yourself. 
Sometimes you may want to be friend with a popular 
someone who has many friends, but you will be more 
succesfull if you talk to someone who looks in need 
to make friend. Try to introduce yourself at right time. 

•	 Mükemmel	bir	iş	yaptın.
•	 Yaptığın	davranış	beni	memnun	etti.
•	 Çok	iyi,	çalışmaya	devam.
•	 Çok	yaratıcısın.
•	 İyi	düşünmüşsün.
•	 Yaptıklarınla	gurur	duymalısın.
•	 Bu	sorunla	başa	çıkabilmen	için	oldukça	iyi	bir	
yol.
•	 Yaptıklarınla	gurur	duyuyorum.
•	 Doğru	yoldasın.
•	 Bu	mükemmel.
•	 Bu	iyi	bir	karar.	Bu	konuda	çok	düşündüğünü	
gösteriyor.
•	 Çalışmaya	devam	et.	İlerleme	kaydettiğin	açık.

Çocuğunuzun Öğrenmesi Gereken Sosyal Beceriler

Karşılıklı Konuşma Becerileri Önerileri

Yeni İnsanlarla Tanışma: Daha önceden hiç tanıma-
dığınız birinin yanına gidip, kendinizi tanımanız hiç 
kolay değildir. Bazen zaten bir sürü arkadaşı olan 
popüler biriyle arkadaşlık kurmak isteyebilirsiniz, 
ama arkadaşa ihtiyaç duyuyormuş gibi görünen biri-
ne yaklaşırsanız daha başarılı olursunuz. Kendinizi 
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Don’t interrupt any conversation of anyone. You can 
look into eyes of the one you want to meet and tell 
who you are. You can say something about yourself. 
You can ask ‘I am new to school, how long have you 
been here? or “Can I join the game?” .

Starting a Conversation: Conversation requires 
practicing. Don’t talk about sad and unpleasent 
things. Don’t make complaints or criticize. Nobody 
would like to talk with someone who isn’t enjoyable. 
If you don’t know what to say, you can ask questions 
to understand fields of interest of whom you are 
talking to. 

doğru zamanda tanıtmaya çalışın. Kimsenin konuş-
masını yarıda kesmeyin. Tanışmak istediğiniz insa-
nın gözlerine bakıp, kim olduğunuzu söyleyebilirsi-
niz. Kendinizle ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. ’Ben 
bu okulda yeniyim, sen ne zamandır bu okuldasın? 
Ya da ‘’Oyuna ben de katılabilir miyim?’’ diye sora-
bilirsiniz.

Karşılıklı Konuşmayı Başlatma: Karşılıklı konuşma 
pratik gerektirir. Üzücü ve hoş olmayan şeylerden 
konuşmayın. Şikâyet etmeyin, eleştirmeyin. Hiç kim-
se eğlenceli olmayan biriyle uzun süre konuşmak is-
temeyecektir. Eğer söyleyecek bir şey bulamıyorsa-
nız, karşınızdaki kişinin ilgi alanlarını anlamak için 
sorular sorabilirsiniz. 
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Listening to Speakers: Look into eyes of the one you 
are speaking to, don’t turn your eyes away. While you 
are thinking about what has been told, nod your head 
to show that you understand. Sometimes ask ques-
tions.

Waiting for your turn in a conversation: If 
everybody is speaking at the same time, it’s so 
hard to join in a conversation. Don’t be rude or 
interrupt anybody. Wait until you ensure that the 
speaker is done.

Activity Suggestions to Help Develop Friendship 
Skills and Apply at Home
•	 Concentrate	on	making	friends	in	a	certain	time	
(week or month). Try to observe the way each of 
family members follows for new friendships. Try to 
learn name or even a characteristic of the new friend 
of family member.
•	 Get	used	to	say	each	other	“Please”,	“Thank	you”	
or “I’m sorry” in the family. Don’t shout or raise your 
voice. Avoid criticizing each other or making heart-
breaking complaints.
•	 While	the	family	is	gathering	around	the	table,	
each family member has a compliment that sits to 
the right of the individual. Compliments must be 
quite perceptible.
•	 The	family	tries	to	define	a	feeling	that	each	
individual lives on that day, and can speak of the 
conditions that bring about this sense.

Konuşulanları Dinleme: Konuşan kişinin yüzüne ba-
kın, gözlerinizi gözlerinden kaçırmayın. Ne söylendi-
ğini düşünürken, konuşan kişiyi anladığınızı göster-
mek için başınızı sallayın. Zaman zaman soru sorun.

Karşılıklı Konuşmada Sıra Bekleme: Eğer herkes 
aynı anda konuşuyorsa, tartışmaya ya da konuşmaya 
katılabilmek zor bir iştir. Kabalaşmamaya veya kim-
senin lafını yarıda kesmemeye çalışın. Karşınızdaki 
kişinin lafını bitirdiğinden emin olana kadar bekleyin.

Arkadaşlık Kurma Becerilerinin Gelişmesine Yar-
dımcı Olacak, Evde Uygulanabilecek Aktivite Öne-
rileri
•	 Belirli	bir	süre	(hafta	ya	da	ay),	arkadaş	
edinmeye konsantre olun. Ailenin her bir bireyinin 
yeni arkadaşlıklarında izledikleri yolu gözlemlemeye 
çalışın. Her bir bireyin yeni arkadaşının adını ve hatta 
bir özelliğini öğrenmeye çalışın.
•	 Aile	içinde	birbirinize	‘’Lütfen’’,	‘’Teşekkür	
ederim’’ veya ‘’Özür dilerim’’ gibi cümleleri düzenli 
olarak söyleme alışkanlığı geliştirin. Bağırmayın, 
sesinizi yükseltmeyin. Birbirinizi eleştirmekten ya da 
birbirinize karşı kırıcı yorumlar yapmaktan kaçının.
•	 Ailece	masanın	etrafında	toparlanmışken,	her	bir	
aile bireyi sağında oturan bireye bir iltifatta bulunur. 
Yapılan iltifatlar oldukça somut olması gerekir.
•	 Ailenin	her	bir	bireyi	o	gün	yaşadığı	bir	duyguyu	
tanımlamaya çalışır, bu duyuyu ortaya çıkaran 
koşullardan söz edebilir.
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•	 Playing	games	like	box	games,	puzzles,	silent	
movies and puzzles etc. makes it easy for you to do 
something in the family, and gets you together. 
•	 Turn	off	the	TV	and	read	books,	magazines,	
newspapers instead. Walk, help each other in the 
house. Bake together and go to the cinema, the 
theater and the museum. 
•	 Try	to	put	a	family	photo	in	order	by	asking	
help from everyone in the family. So that you can 
remember your happy memories. 
•	 You	can	compare	cars,	schools,	lessons,	
movies and spare times in terms of how they were 
when “you were child” and how they are now.
•	 Card	games	give	a	good	opportunity	to	improve	
social skills. Every week have a certain time for 
these games and try to have a fairplay.
•	 Have	some	social	activities	with	other	families.	
Learning characteristics and life style of other 
families and seeing how to get along with them 
will enrich your family in social way.

•	 Kutu	oyunları,	bulmacalar,	sessiz	sinema	
ve puzzle vb. oyunlar oynamak, ailece bir şeyler 
yapmanızı kolaylaştıracak ve birlik olmanızı 
sağlayacaktır. 
•	 Televizyonu	kapatın	ve	bunun	yerine	kitap,	dergi,	
gazete okuyun. Yürüyüş yapın, ev işlerinde birbirinize 
yardımcı olun. Birlikte bir şeyler pişirin ve sinemaya, 
tiyatroya ve müzeye gidin. 
•	 Ailedeki	herkesin	yardımını	alarak,	aile	
fotoğraflarını bir düzene koymaya çalışın. Böylelikle, 
mutlu anılan tekrar gözden geçirilmesi şansı doğar. 
•	 ‘’Ben	çocukken’’	sözünün	etrafında	dönen,	sizin	
zamanınızdaki ve şu andaki arabaları, okulları, 
dersleri, filmleri ve boş zamanlarda yapılan 
aktiviteleri karşılaştırabilirsiniz.
•	 Sosyal	becerileri	uygulamakta	kart	oyunları	iyi	
bir fırsat yaratacaktır. Her hafta belirli bir zaman 
dilimini bu tür oyunlara ayırın, başlamadan önce 
sportmenlik kuralları üzerinden gidin.
•	 Başka	ailelerle	birlikte	sosyal	olaylara	
zaman ayırın. Başka ailelerin kendilerine özgü 
özelliklerini ve yaşam tarzlarını öğrenmek, onlar 
ile geçinebileceğinizi görmek ailenizi sosyal açıdan 
zenginleştirecektir.
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Being a mother makes great changes in a woman’s 
life in every way. A mother needs support during 
pregnancy and postnatal the most. In this process, 
every mother gets feeling of inadequacy. The moth-
er has sense of competence when she is supported 
by someone who she trusts about holding the baby, 
putting the baby to sleep, feeding, cleaning etc. The 
sense of competence ensures a lasting sense of trust 

Anne olmak, bir kadının hayatını her bakımdan büyük 
değişikliklere uğratır. Hamilelik ve doğum sonrası, 
annenin birçok yönden desteğe ihtiyaç duyduğu sü-
reçtir. Bu süreçte her anne yetersizlik duygusu yaşar. 
Bebeğin tutulması, uyutulması, beslenmesi, temiz-
lenmesi vb. konularda güvenebileceği birinden yar-
dım alması, annenin güven ve yeterlilik duygusu his-
setmesine neden olur. Yeterlilik duygusu ise anne ve 

Nurbahar TURHAN
Pedagog / Özel Marmara Anaokulu 
Pedagog / Private Marmara Kindergarten

EVHAMLI 
ANNE 
SENDROMU
NEUROTIC 
MOTHER 
SYNDROME
“ Bütün dünya üzerinde bir tek güzel çocuk 
vardır, bütün annelerde ona sahiptir.“

Çin Atasözü

“There is one beautiful child all over the 
world, and all the mothers have it.”

Chinese Proverb
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between the mother and the baby. If the mother’s 
feelings of inadequacy are increased by the reactions 
she receives from her environment, it may lead to the 
lack of confidence and misconceptions in maternal 
and child life in some cases.

The feeling of motherhood is one of the most import-
ant emotions a woman can live. Every child is very 
valuable to their parents. Mothers makes an effort to 
raise their children faultless, excellent and perfect. 
But no one is perfect, so no mother can be complete-
ly perfect. Mothers must define areas of error and 
never blame themselves in the event of failure.

Today, new syndromes can be created by adding the 
word “syndrome” behind a word. The American writ-
er Peggy Orenstein who researches the mothers has 
questioned the female roles of our time by inter-
viewing a wide selection of women with 200 different 
statutes such as married, single, single, rich, edu-
cated, educated while writing the book. Only the role 
of motherhood has remained unchanged for ages, 
whatever the role of motherhood in the 50’s 60’s re-
mains the same as motherhood today. 

One of the biggest common problems of the moth-
ers is concern. No matter how the children grow up, 
the mothers keep worrying about them. According 
to Orenstein, motherhood is the most stressful and 
tiring role of a woman. Of course this is not wrong, 
but the problem is exaggerating this role and over-
coming itself. The author gave the name “perfect 
maternal syndrome” and saw that the majority of 
the mothers she spoke had this syndrome. She has 
realized mothers consider that children’s failures or 
successes belong to themselves. 

bebek arasında kalıcı güven duygusunun oluşmasını 
sağlar. Çevresinden aldığı tepkilerle annenin yeter-
sizlik duygusu artarsa, anne ve çocuk arasında, bazı 
durumlarda yaşam boyu sürecek güven eksikliği ve 
yanlış bağlanma duygu ve davranışlarının oluşması-
na neden olabilir.

Annelik duygusu, bir kadının yaşayabileceği en önem-
li duygulardan birisidir. Her çocuk ebeveynleri için 
çok değerlidir. Anneler çocuklarını yetiştirirken ha-
tasız, mükemmel, eksiksiz yetiştirmeye gayret eder. 
Fakat hiçbir insan mükemmel değildir, dolayısıyla 
hiçbir anne de tamamen mükemmel olmayabilir. An-
neler, kendisine hata yapma alanları tanımalı ve ba-
şarısızlık durumunda kendisini asla suçlamamalıdır.

Günümüzde bir sözcüğün arkasına “sendrom” keli-
mesini ekleyerek yeni sendromlar yaratılabiliyor. An-
neler üzerine araştırma yapan Amerikalı yazar Pe-
ggy Orenstein, kitabını yazarken yaklaşık 200 kadar, 
farklı statülere sahip, evli, bekâr, zengin, eğitimli, 
eğitimsiz vb. geniş bir yelpazeden seçilmiş kadınlarla 
görüşerek çağımızın kadın rollerini sorgulamış, kita-
bının bütününde, kadın rollerinin günümüze kadar ne 
kadar geliştiği belgelenmiştir. Sadece annelik rolü 
çağlar boyu değişmemiş, 50’li 60’lı yıllarda annelik 
rolü neyse günümüzde de annelik rolü aynı kalmıştır. 
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Excellent maternal syndrome is the exaggeration of 
maternal feelings and the role that the mother will 
have to look good and perfect to her baby, result-
ing in a situation that both mother and baby / child 
are damaged. Mothers who live in this situation do 
not trust anyone but themselves. She surrounds her 
child with interest, love and protection. This situation 
causes the child to feel distress and unhappiness in 
the future. With the mother, the child can also have 
spiritual troubles. 

Suspicions is actually anxiety. The state of anxiety 
affects the mother and sometimes the father and 
prepares an infrastructure for negative psycholog-
ical effects on the child. Mothers who want to pro-
tect their children from the world outside the home 
tend to control every step the child takes and behave 
as if something bad is going on. It may be thought 
that there may be anxiety disorder in the mother who 
shows this to the child with her attitude and behav-
ior. Anxious mother always use sentences such as 
you will fall, watch out, you get hurt. In fact, these 
sentences give the child the message that “life is 
dangerous, not safe, something can happen to you 
at any moment”. Often first-born children, late-born 
children, single-child, single-boys or girls can often 
be an exaggerated focus and a focal point. They are 
wrapped up in cotton wool to not to get hurt or tired.

Annelerin en büyük ortak problemlerinden bir tanesi 
kaygı. Çocukları ne kadar büyürse büyüsün anneler 
onlar için endişe duymaya devam ediyor. Orenstein’e 
göre, kadını strese sokan ve en fazla yoran rol an-
nelik rolüdür. Tabii ki bu yanlış değil fakat sorun, bu 
rolü abartmakta ve kendini aşırı derecede aşmakta 
yatıyor. Yazar bu duruma “mükemmel anne sendro-
mu” adını vermiş ve konuştuğu annelerin çoğunda bu 
sendromun var olduğunu görmüş. Annelerin, çocuk-
ların başarısızlıklarının veya başarılarının kendi ha-
nelerine puan olarak yazıldığını düşündüklerini fark 
etmiş. 

Mükemmel anne sendromu, annenin bebeğine iyi ve 
mükemmel bakacağım diye annelik duygusunu ve 
rolünü abartması ve bunun sonucunda hem anneye 
hem de bebeğe/çocuğa zarar getiren bir durumun 
yaşanmasıdır. Bu durumu yaşayan anneler kendi-
lerinden başka kimseye güvenmezler. İlgi, sevgi ve 
korumasıyla çocuğunu kuşatır. Bu durum ilerleyen 
dönemlerde çocuğun sıkıntı ve mutsuzluk duyması-
na neden olur. Anne ile birlikte çocuk da ruhsal sıkın-
tılar içine girebilir. 

Evham,   aslında kaygıdır. Kaygı durumu anneyi hat-
ta bazen babaları da ele geçirerek çocuk üzerinde 
olumsuz psikolojik etkiler oluşmasına alt yapı hazır-
layabiliyor. Çocuklarını evin dışındaki dış dünyadan 
korumak isteyen anneler, çocuğun attığı her adımı 
kontrol etme, sürekli başına kötü bir şey gelecekmiş 
gibi davranma eğilimindedir. Tutum ve davranışlarıy-
la bunu çocuğa belli eden annede bir kaygı bozukluğu 
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Extremely protective attitudes can be displayed not 
only by the mother but also by the father. Parents 
exhibiting exaggerated love and protective attitudes 
are deeply emotionally connected to their children. 
Surely, children are very valuable to their parents 
and they are under the responsibility of their parents 
until they are able to make their own decisions. How-
ever, in this extreme protective environment where 
the child is not allowed to grow, the social develop-
ment of the child is also prevented. The process of 
starting a child becoming a separate individual be-
gins around the age of three. The child who begins 
to socialize get idea about the life by starting her/his 
parent and environment. In this process s/he choos-
es a role model. This role model can be chosen while 
the child is observing around. If a child chooses an 
anxious mother as a model, s/he may develop an 
anxious, shy, even timid personality in the future. In 
this case, the mothers may unintentionally raise chil-
dren who are constantly anxious, unable to individu-
alize, difficult to socialize, difficult to separate from 
their mothers, or worries about abandonment if they 
are not present with their mothers.

Every child may experience some adverse events 
that are likely to happen. Anxious mothers tend to ex-
aggerate and distort these situations a little. Parents 
who have a high degree of concern and exhibit ex-
treme protective attitudes may cause their children 
to feel weak when they are alone.

olabileceği düşünülebilir. Evhamlı anneler sıkça; dü-
şersin, aman dikkat et, canın yanar gibi benzer söz-
cüklerle kaygılarını ele veren cümleler kurar. Aslın-
da bu cümlelerle çocuğuna “hayat tehlikeli, güvende 
değilsin, başına her an bir şey gelebilir” mesajını 
vermektedir. Genellikle ilk doğan çocuk, geç kavuşu-
lan çocuk, tek çocuk, tek erkek veya kız çocuklar ge-
nellikle abartılan bir ilginin ve kaygının odak noktası 
olabiliyor. İncinmesin ya da yorulmasın diye üzerleri-
ne titreniliyor.

Aşırı koruyucu tavırları sadece anneler değil babalar 
da sergileyebiliyor. Abartılı sevgi ve koruyucu tavırlar 
sergileyen anne babalar çocuklarına derin duygusal 
bağla bağlıdırlar. Elbette çocuklar ebeveynleri için 
çok değerlidir ve bireyselleşip kendi kararlarını ala-
bilecek yaşa gelene kadar, ebeveyninin sorumluluğu 
altındadır. Fakat çocuğun büyümesine izin verilme-
yen bu aşırı koruyucu ortamda aynı zamanda çocu-
ğun toplumsal gelişimi de engellenmiş olur. Çocu-
ğun, ayrı bir birey olmaya başlama süreci, üç yaş ci-
varında başlar. Sosyalleşmeye başlayan çocuk, önce 
ebeveynlerinden başlayarak çevresinden hayatın 
nasıl olduğuna dair fikir edinmeye başlar. Bu süreçte 
kendisine bir rol model seçer. Bu rol modeli etrafını 
gözlemlerken seçebilir. Çocuk model olarak evhamlı 
anneyi seçerse, ilerleyen süreçte kaygılı, çekingen 
hatta ürkek bir kişilik geliştirebilir. Bu durumda an-
neler istemeden de olsa sürekli kaygılı olan, birey-
selleşemeyen, sosyalleşmekte zorlanan, annesinin 
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What can the anxious mothers do?
First they need to free their children by changing 
themselves or their thinking. 

We should not forget the fathers. The children is 
also a child of the father not just the mother. Moth-
ers should trust also fathers. Most mothers are con-
cerned when they leave their child alone with their 
father. In fact fathers are fond of their children as 
much as mothers evern though they don’t seem so. 
Sometimes many fathers prefer to stay away from 
their children because of mother’s attitude.

Mothers and fathers who worry too much about their 
children should turn to positive thinking. They can get 
away from overly anxious thoughts by adding some 
activities to their private lives and creating new ones.

Mothers and fathers should not forget that while 
demonstrating their love and showing their protec-
tive attitude reasonably, they actively support their 
children’s psycho-social development.

In the minds of anxious mothers, there are a lot of 
dangerous situations that can happen to the child. 
The reason for this may be that mothers put aside 
other roles in life and focus only on the role of mother. 
In order to get rid of this, alternative thoughts and 
images can be produced instead of worried thoughts 
and images. The mother, who is worried that the 
child may fall and be injured in the street, in the park 
or in the school, experiences excessive sense of re-
sponsibility and improves the attitude of the control-
ler, thinking that the child will suffer damage. She 
also worries the child. Develops approaches such 
as “Stay at home, outside is dangerous”. As an al-
ternative, they can place a picture of their children 

yanından ayrılmakta zorlanabilen veya annesinin ya-
nında bulunmadığı durumlarda terk edilebileceğine 
dair kaygılar yaşayan çocuklar yetiştirebilir.

Her çocuğun başına, yaşanması muhtemel olan bazı 
olumsuz durumlar gelebilir. Evhamlı anneler bu du-
rumları biraz abartma ve çarpıtma eğilimindedir. 
Yüksek derecede kaygıları olan ve aşırı koruyucu 
tavırlar sergileyen anne-babalar, çocuklarının tek 
başına kaldıklarında kendilerini zayıf hissetmelerine 
neden olabilirler.

Evhamlı anneler neler yapabilir?
Öncelikle kendilerini veya düşünce yapılarını değişti-
rerek çocuklarını özgür bırakmaları gerekiyor. 

Babaların varlığını da unutmamak gerekir. Çocuk 
sadece annenin değil babanın da çocuğudur. Anne 
olarak babaya da güven duyulmalı. Çoğu anne, çocu-
ğunu babasıyla yalnız bırakırken endişe içinde olu-
yor. Oysa babalar, anne kadar ilgili görünmeseler de, 
çocuklarına anneler kadar düşkündür. Bazen birçok 
baba, annenin bu tutumundan dolayı çocuğun bakı-
mından uzak durmayı tercih edebiliyor.

Çocuklarıyla ilgili aşırı kaygı duyan anne ve babalar 
olumlu düşüncelere yönelmeli. Kendi özel hayatları-
na bazı etkinlikler katarak ve yeni hobiler oluştura-
rak aşırı evhamlı düşüncelerden uzaklaşabilirler.
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Anne ve babalar sevgilerini gösterirken ve koruyucu 
tutumlarını sergilerken, ölçülü davrandıklarında ço-
cuklarının psiko-sosyal gelişimini sağlıklı bir şekilde 
desteklediklerini unutmamalıdırlar.

Evhamlı yapıya sahip annelerin düşüncelerinde, ço-
cuğunun başına gelebilecek tehlikeli durumlar ço-
ğunluktadır. Bunun nedeni, yaşam içerisinde diğer 
rolleri bir kenara bırakıp sadece anne rolüne odak-
lanılması olabilir. Bundan kurtulabilmek için, kaygı 
yüklü düşünce ve görüntülerin yerine alternatif bir 
düşünce ve görüntü üretilebilir. Sokakta, parkta veya 
okulda çocuğunun düşüp yaralanabileceği endişesini 
yaşayan anne, çocuğu dışarıya çıktığında başına za-
rar geleceği düşüncesiyle aşırı sorumluluk duygusu 
yaşar ve kontrolcü tutum geliştirir. Dolayısıyla çocu-
ğunu da kaygılandırır. “Dışarısı tehlikeli evde otur” 
gibi yaklaşımlar geliştirir. Alternatif olarak, “Çocu-
ğuma dışarıdayken kendini koruması için gereken 
şeyleri öğrettim” ”Sokakta arkadaşlarıyla oynaması 
onun gelişimi için önemli” ” Parkta defalarca oyun 
oynadı ama başına bir şey gelmedi” diyerek zihinle-
rine çocuklarının sokakta, parkta veya okulda mutlu 
bir şekilde oyun oynadığı bir görüntüyü yerleştirebi-
lirler. 

Unutmayın ki, kimse mükemmel değildir. Çocuk ye-
tiştirirken hata yapmamak için çabalarken, hata yap-
tığınızı fark etmek sizi daha fazla strese sokacaktır. 
Bu durum sizin daha fazla hata yapmanıza neden ola-
bilir. Çocuklarınızı sevginizle yıpratmadan, benliğini 
sağlıklı bir şekilde geliştirmesine fırsat tanıyarak 
büyütmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

Ne yaşanmış olursa olsun, hiçbir şey için geç kalmış 
sayılmazsınız. 

playing in the street, in the park, or at school happily, 
saying, “I taught my child what s/he needed to pro-
tect herself/himself while s/he was outdoors.” “It’s 
important for her/his development to play with her/
his friends on the street.” 

Do not forget that nobody is perfect. As you strug-
gle to not to make mistakes while raising children, 
realizing that you are making mistakes will put you 
in more stressful condition. This may cause you to 
make more mistakes. It will be the right approach to 
grow your child by giving her/him the opportunity to 
develop her/hisself in a healthy way without knocking 
your children out with your love.

No matter what happened, you are not considered 
late for anything. 
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Çocuklarımızı yetiştirirken “sorun varsa ben 
çözerim” ilkesinden hareket eden ebeveynler 
durumu bazen abartıp, sorunu var olmadan 
sezip ortadan kaldırabiliyorlar. Bu durum 
aslında insanoğlunun sorun çözme yetenek-
lerini de doğrudan körleştirebiliyor. Böyle 
büyüyen çocuklar, sorumluluk almak, prob-
lemlerinin çözümü için alternatifler üretmek 
konusunda yeteneklerini geliştiremiyorlar. 
Dolayısıyla “Çocuklarda Sorumluluk Bilinci 
Geliştirmek” aslında ebeveyn tutumları ile 
doğrudan ilişkili.

Esra ÜNSAL
Psikolojik Danışman / Özel Marmara İlkokulu 
Psychological Counselor / Marmara Private Primary School

Parents, who act with the principles “when 
there is a problem, I solve” when raising chil-
dren, sometimes exaggerate the situation 
and eliminate the problem without occurring. 
This situation might directly blunt the prob-
lem-solving abilities in fact. The children who 
are raised in this way cannot develop their 
skills to take responsibility and offer alter-
natives for solving the problems. Therefore, 

“Developing the Skills of Taking Responsibili-
ties in Children” is directly related to the pa-
rental attitudes, indeed. 

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK 
KAZANMAYI GELİŞTİRMEK
DEVELOPING THE SKILLS OF 
TAKING RESPONSIBILITY  
IN CHILDREN
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Sorumluluğun kelime tanımına baktığımızda bireyin 
kendi yaptığı eylemlerin sonuçlarını üstlenmesi ola-
rak ifade edilmiştir. Sorumluluk kelimesi daha çok 
insan yaşamında yetişkinlikle ilişki kurulan bir kav-
ramdır. Oysaki insanoğlunun her yaş döneminde üst-
lenebileceği sorumluluklar vardır. Çocuklarınızın ile-
ride kendi davranışlarının sorumluluklarını almasını 
istiyorsanız, bu bir günde gerçekleşebilecek bir öğre-
ti değildir. Zamana yayarak yaşamının ilk yıllarından 
itibaren destekleyerek bu becerinin kazanımını sağ-
lamış olursunuz. 

Sorumluk duygusu taşıyan çocuklar kendi kendile-
rine yetebilen bireyler olarak gelişirler.  Burada en 
önemli nokta verilen sorumluluğun çocuğun yaş ge-
lişimi kriterlerine uygun olarak belirlenmesidir. Aksi 
takdirde verilen sorumluluğu yerine getiremeyen ço-
cukta başarısızlık hissi oluşabilir. Örneğin altı yaşın-
da bir çocuğa yatağını toplaması sorumluluğu verildi-
ğinde beklentimizi onun düzeyine uygun ayarlamamız 
gerekir. 

As it is looked at the literal definition of responsibili-
ty, it is individual’s undertaking of the consequences 
of his/her own actions. Responsibility is a concept 
that is related to adulthood mostly. On the other 
hand, human beings have responsibilities that they 
take at any age. If you want your children to take 
responsibilities of their own behavior in the future, 
this is not a doctrine that can be taught in a day. By 
spreading over time, you will make them gain this 
skill by supporting them from the first years of their 
live.

Children who have the sense of responsibility grow 
as self-sufficient individuals. The most important 
point here is to determine the responsibility given in 
accordance with the child’s age development criteria. 
Otherwise child who cannot fulfill his/her responsibil-
ity might experience a sense of failure. For example, 
when a six-year-old is given responsibility of tidying 
the bed, our expectation should be in accordance with 
his/her abilities according to his/her age. 
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You must first ensure that the child experiences 
achievement in terms of the responsibilities given 
with your support. Their trials and attempts should 
be developed with a parental attitude which is not 
controlling but supportive. When you accomplish 
your own duties and responsibilities consistently 
and decisively, you will contribute to this acquisition. 
The matter is seeing the child’s endeavor. Although 
s/he fails from time to time, you need to support and 
help him/her just because s/he has tried. If you do 
not control yourself by leaving a room for the child, 
they will give up trying automatically thinking that 
they will fail.  

When we culturally examine our parental attitudes, it 
is inevitable for all of us to discover that we have not 
created space for the child, and that we exhibit conser-
vative and protective parental attitudes. For example, 
when we are confronted with a child who is trying to 
wear shoes, the parents are impatient and intervene 
immediately and help them wearing it. With such atti-
tudes you make the life easier for your children in good 
purpose but you might lead that they cannot develop 

Verilen sorumluluklarda öncelikle çocuğun sizin des-
teğinizle bunu başarabildiğini deneyimlemesini sağ-
lamanız gerekmektedir. Kontrol edici olmadan ama 
destekleyici bir ebeveyn tutumuyla girişimleri geliş-
tirilmelidir. Çocuğunuza bazı sorumluluklar verirken 
anne baba olarak sizin de ona rol model olmanız ge-
rekmektedir. Kendi görev ve sorumluluklarınızı tu-
tarlı ve kararlı bir şekilde yerinize getirdiğinizde bu 
kazanıma katkı sağlamış olurusunuz. Önemli olan 
çocuğun çabasını da görüyor olmaktır. Zaman za-
man girişimleri başarısız sonuçlansa da denediği için 
desteklemeli ve ona yardım etmelisiniz. Çocuğa alan 
yaratarak kendinizi kontrol etmezseniz deneme giri-
şimleri nasıl olsa başaramayacağım otomatik düşün-
cesiyle kendini geri çekmesiyle sonuçlanacaktır.

Kültürel olarak ana baba tutumlarımızı incelediği-
mizde çocuğa alan yaratmadığımız ve daha çok aşırı 
koruyucu kollayıcı ebeveyn tutumu sergilediğimizi 
keşfetmek hepimiz için kaçınılmaz oluyor. Örneğin 
kapıda ayakkabılarını giymeye çalışan bir çocukla 
karşılaştığımızda anne baba sabırsız davranarak he-
men müdahale etmekte ve ayakkabıyı kendisi giydire-
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problem solving skills that help them for life. Such 
an inclusive attitude will lead to a child who does not 
want help. Because s/he has got a mother or father 
who does everything for him/her without s/he is ask-
ing for help. 

To teach responsibility, you need to be eager to give 
responsibility: as parents you must stand behind the 
events and let it happen. Sometimes it is useful to 
allow the child to do things that are wrong, to make 
him/her see the result of his/her behavior. The mat-
ter here is not only to give responsibility but also to 

bilmektedir. Bu gibi tutumlar ile çocuklarınız için en 
iyi dilekleriniz ile yaşamlarını kolaylaştırmayı çalışır-
ken hayat boyu onlara destek olacak problem çözme 
becerilerinin gelişmemesine sebep olabilirsiniz. Böy-
lesine kapsayıcı bir tutum yardım istemeyen çocuğu 
da peşi sıra getirecektir. Çünkü yardım istemesine 
gerek kalmadan her şeyi onun için düşünen ve yapan 
anne babaya sahiptir.

Sorumluluğu öğretmek için sorumluluk vermeye is-
tekli olmalısınız: Anne-baba olarak, olayların biraz 
gerisinde durup bir şeylerin olmasına izin vermeli-
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siniz. Bazen yanlış olduğunu bildiğimiz davranışları 
çocuğun yapmasına izin vermek, onun davranışının 
sonucunu görmesi için faydalıdır. Önemli olan sadece 
sorumluluk vermek değil aynı zamanda verilen so-
rumluluğun sonuçlarını da üstlenmesini sağlamaktır. 
Okul çantasını evde unutup okula giden bir öğrenci bu 
açıklamayı öğretmenine kendi yapabildiğinde sorum-
luluğu ve sonuçlarını üstlenmiş olacaktır.

Eğer çocuğunuza sorumluluk vermiyor ve her şeyi 
onun için sağlıyorsanız özgüven gelişimini de zedeli-
yorsunuz demektir. Bakıldığı zaman sadece basit bir 
ev işine destek gibi görülen sorumluluk aynı alanda 
bilişsel, motor ve duygusal alanları da desteklemek-
tedir. Çocuk verilen sorumluluğu yerine getirirken 
başarma duygusuyla birlikte özgüveni de desteklenir. 
Çocuk kendi kendine yetebildiğini gördükçe ebeveyne 
olan bağımlılık, olması gerektiği düzeye ulaşarak bi-
reyselleşmesini sağlayacaktır.

Bir bilge ‘’çocuk olmanın en zor yanı; insanoğlunun 
yetişkin modelinin olmasıdır’’ demiştir. Unutmayın 
ki çocuklarımıza güvenerek gelişimlerine uygun so-
rumluluklar verdiğimizde bağımsızlaşan ve ayakları 
yere basan yetişkinler olacaklardır.

ensure that they undertake the consequences of the 
responsibilities given. When a student who forgets 
the school bag at home is able to explain the situ-
ation to the teachers, it means s/he undertakes the 
responsibility and the consequences of his/her ac-
tion. 

If you don’t give your child responsibility and you pro-
vide everything for him/her, it means you are damag-
ing his/her self-confidence development. For exam-
ple, a responsibility that seems just helping a simple 
house work supports cognitive, motor and emotional 
areas at the same time. While the child fulfills his/her 
responsibilities, self-confidence is supported with the 
sense of accomplishment. When the child recognizes 
that s/he is self-sufficient, the dependency on the par-
ents will reach the level it should be and it leads to 
individuality. 

A wise person said: ‘’the most difficult part of being a 
child is that human being is the future model of chil-
dren’’. Remember when we trust our children and 
give them responsibilities appropriate to their devel-
opment, they will be adults who are independent and 
who are able to stand on their own feet. 
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