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Editör’den
From the Editor
Sevgili Okurlarımız,
Dear Our Readers,
Günümüzde bir okul ya da üniversite ortamına yeni katılanlar
için hazırlanan oryantasyon programları, öğrencilerin yeni
ortama alışmalarında kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Maltepe
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN’i bu
sayımızda konuk ederek “Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin
oryantasyon problemleri ve üniversite oryantasyon programlarının
içeriği” konusunda bilgi edindik. Hazırlanan oryantasyon
programlarının doğrudan öğretimle ilgili olabileceği gibi, yeni
toplumsal ya da sosyal ortama, öğretimin dışında kalan yaşama
boyutlarına ilişkin de olabileceğini, öğrenciye en büyük katkısının
ise, üniversitede yaşayan biri değil, üniversiteyi yaşayan biri
olmasını sağlaması gerektiğini konuştuk.
Ergenler, birçok stres faktörü ile karşı karşıya kalmaktadırlar
ve henüz bu stres faktörleri ile nasıl başa çıkılacağını
bilememektedirler. “Ergenler ve Değişen Duygu Durumları” başlıklı
yazımızda ergenlerin duygusal gelişim sürecinde davranış ve
tutumlarında meydana gelen belirgin farklılıklara bir kez daha
dikkat çekmek ve bu süreçte ailenin etkisinin önemli olduğunu
vurgulamak istedik.
Öfke kendimiz olmamızı ve kendimizle bütünleşmemizi teşvik
eden önemli bir duygudur. Kişiyi bireysel farklılıklar üzerinde
çalışmak ve çatışmayla başa çıkmayı öğrenmek gibi yapıcı
toplumsal etkileşimlere motive eder. “Çocuklarda Öfke Yönetimi”
konulu yazımızda öfke duygusunu “normal ve sağlıklı” boyutuyla
değerlendirdik. Gelişim sürecinde bir çocuğun kazanması gereken
en önemli becerilerden biri olduğunun altını çizdik.
Anne ve babaların çocuklarını tanımadan ve onların zamana bağlı
gelişimsel özelliklerini bilmeden çocuklarına yaklaşmaları aile içi
mutsuzluklara yol açabildiği gibi “kuşak çatışması” yaşanmasına
da neden olabiliyor. “Nasıl Bir Anne-Baba?” başlıklı yazımızda ise
anne-babalara çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri için
önerilerimiz yer alıyor.
Günlük yaşamda zihin, çeşitli programların ortak çalıştığı bir
bilgisayar gibidir. Daha verimli çalışması için bazı pencerelerin
kapatılması gerekir. Bu, beynin tazelenmiş ve daha verimli olarak
harekete geçmesini sağlar. “Mındfulness (farkındalık)” konusunu
işlediğimiz yazımızda ise sakinleşmek için kullanılabilecek, bilimsel
araştırmalarla kanıtlanmış birkaç tekniği sizlerle paylaştık.
“Kaygı Ne Zaman Sorun Haline Gelir?” Çocuğunuz sınav öncesinde
kaygılıysa, ona yardımcı olurken öncelikle kaygının çocuğunuz
için bir sorun olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Çocuğun hiç
kaygılı olmaması da onu başarıdan uzaklaştırabilir. O zaman amaç
kaygıyı yok etmek değil, yönetmek olmalıdır. Eğer çocuğunuzun
yaşadığı sınav kaygısı, onu engelliyor, ona zorluk çıkarıyor, moral
bozukluğuna yol açıyor, çocuğu hem akademik hem de sosyal anlam
da yapmak istediklerinden alıkoyuyorsa, ebeveyn olarak durumu
önemsemek ve birtakım önlemler almak gerekir. Yazımızda kaygıyı
yönetmek için kullanabileceğiniz bazı etkili yöntemler yer alıyor.

Birsel KUTLU TİMİRLİ

Marmara Eğitim Kurumları
Lise Rehberlik Danışma Merkezi Koordinatörü
Marmara Education Institutions
High School Counselling Centre Coordinator

Today, orientation programmes prepared for new students who
arrive at a school or university has an important role in facilitating
participants’ adjustment to new surroundings. We had interview
with Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN, the Vice Rector at Maltepe
University for this issue on “University orientation problems of newcomers and content of orientation programmes.” We conversed on
the fact that orientation programmes might directly be related to
teaching, as well as to the new social environment and aspects of
life other than teaching; and the most important contribution to the
student is to ensure that university student is not the person living
there only; s/he is the person who experiences the university.
Adolescents are faced with many stress factors and they don’t
know how to cope with these factors yet. In the article named
“Adolescents and Changing Moods”, we would like to underline
the changes in behaviours and attitudes of adolescents during
emotional development process and emphasize the importance of
the family effect during this process.
Anger is an important feeling that encourages us to be ourselves
and integrate with ourselves. It motivates individuals to think
on individual differences and constructive social interactions
like learning how to cope with conflicts. In the article named
“Anger Management for Children”, we have touched upon
the feeling anger with its “normal and healthy” aspects.
We underlined that it is one of the most important skills that a child
must acquire in development process.
Parents’ approach towards their children without recognizing them
and knowing their time-dependent developmental characteristics
might lead unhappiness in family as well as “generation conflict”.
The article named “What Kind of Parents?” includes our suggestions
for the parents to develop healthy relations with their children.
In daily life, mind looks like a computer where various programmes
work together. In order to work more efficiently, some programmes
need to close. This allows brain to be refreshed and operate more
efficiently. In the article named “Mindfulness”, we tell a few words
on techniques that have been proved scientifically and can be used
to calm down.
“When Anxiety Turns into a Problem?” If your child is anxious before
exam, to help him/her you should first find out whether anxiety is
a problem for your child. Being not anxious at all might suspend
the success. Therefore, the matter is not to eliminate anxiety but to
manage and control it.
If your child’s test exam bothers him/her, causes difficulty and
downheartedness and prevents the child from what s/he wants to
do academically and socially, you should consider the situation and
take some precautions as parents. In the article, some effective
methods to control anxiety are enlightened.
Hoping to raise healthy future generations…

Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek dileğiyle…
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Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
PROF. DR. BETÜL ÇOTUKSÖKEN
İstanbul, 1950. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümünü bitirdi. 1984’te Felsefe Doktoru,
1987’de Yardımcı Doçent, 1988’de Doçent, 1996’da
Profesör oldu. Aynı Üniversitede 2000 yılına kadar
çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde
konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. 2000 yılından
beri Maltepe Üniversitesinde görev yapmaktadır. 2004
yılında Maltepe Üniversitesinde Felsefe Bölümünü
kurdu. Burada Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan
Yardımcılığı, eski adıyla Fen-Edebiyat Fakültesi, yeni
adıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
(aralıklı olarak iki dönem olmak üzere), Rektör
Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü,
LLP.-Erasmus Kurum Koordinatörlüğü görevlerinde
bulundu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Felsefe
İhtisas Komitesi Üyesi olarak çalıştı. Halen Rektör
Yardımcılığı
görevini
yürütmektedir.
Maltepe
Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Maltepe İlçesi İnsan
Hakları Kurulu Üyesi, Türkiye Felsefe Kurumu
ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu
Yönetim Kurulu üyesi ve Darüşşafaka Yüksek
Danışma Kurulu Üyesidir. Ortaçağ gibi çok geniş bir
tarih diliminin felsefi boyutlarıyla ilgileniyor olması,
insan sorunlarına ve insan dolayımında varlık, bilgi,
ahlak, dil, eğitim, kültür, insan hakları sorunlarına
ulaşmasını sağladı. Bu bağlamda “antropontoloji”
(insan-varlık bilgisi, insan-ontolojisi) terimini/
kavramını oluşturdu. Adı geçen felsefe disiplinlerine
ilişkin çok sayıda kitabı ve makalesi vardır.

Oryantasyon bir yandan eğitim-öğretime ya da akademik
olana yönelik olmalı, öte yandan da üniversitelinin
kendini keşfetmesine, özgüven kazanmasına yardımcı
olmalıdır. Öyle bir oryantasyon programı/programları
düzenlenmelidir ki üniversiteli orada yalnızca yaşayan
biri değil, orayı, üniversiteyi yaşayan biri olmalıdır. Bu
da oryantasyonun gücüne bağlıdır. Üniversitenin tüm
birimleri bu çalışmalara katkı vermelidir. Özellikle
özel gereksinimi olan kişiler için üniversite engelsiz bir
ortam oluşturmalıdır.

Orientation should focus on education-teaching or
what is academic and it should help university students
to discover and recognize themselves and gain selfconfidence at the same time. Orientation programme/
programmes should be organized in such a way that
it should take into consideration university student is
not the person living there only, s/he is the person who
experiences the university. It depends on the power
of orientation. All departments in a university should
contribute to these studies. University should constitute
an accessible environment especially for the students
with special needs.

Maltepe University, Vice Rector
PROF. DR. BETÜL ÇOTUKSÖKEN
Born in İstanbul, in 1950, she graduated from İstanbul
University, the Facutly of Literature, the Department of
Philosophy. She received her PhD degree in 1984; she
became an assistant professor in 1988 and professor in
1996. She worked at İstanbul University until 2000. She
worked as the visiting scholar at various universities
including İstanbul Technical University, Mimar Sinan
Fine Arts University and Uludağ University. She has
been worked at Maltepe University since 2000. In 2004
she founded the Department of Philosophy at Maltepe
University. She worked as Vice Dean at Faculty of
Sciences-Literature, Dean at Faculty of Humanities
and Social Sciences, previously called Faculty of
Sciences-Literature (for two terms intermittently),
Vice Rector, Head of Social Sciences Institute, LLP.Erasmus Coordinator. She worked as the Member of
the Committee on Philosophical Speciality, the Turkish
National Commission for UNESCO. She still works as
the Vice Rector at Maltepe University. She is the Board
Member of Centre For Research And Application Of
Human Rights, the Member of Maltepe District,
Human Rights Committee, the Board Member of the
Philosophical Society of Turkey and the International
Federation of Philosophical Societies and the member
of the Darüşşafaka High Advisory Council. The fact that
she studies on philosophical dimensions of the Middle
Age enables her to reach human issues, existence,
knowledge, ethics, language, education, culture and
human rights issues. She formed the term/concept
“antropontoloji” (anthropology-ontology). She has
written many books and articles on philosophical
disciplines above mentioned.
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T.C. Maltepe Üniversitesi Anket Çalışması Sonuçları
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin lise yaşantıları
ile yükseköğretim yaşantıları arasındaki farkı nasıl algıladıkları ve liseden yükseköğretime neler taşıyabildiklerini görmek üzere T.C. Maltepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesinden 203
öğrenciye 14 soruluk bir anket çalışması yaptık.
Anket üç bölümden oluşmuştur.
Birinci bölümde; lise ile yükseköğretim arasındaki
derslerin işlenişi, kurallar, kişisel karar verme ve sorumluluk ile sosyal ilişkilere ait farklılık algısına yönelik
sorulardan,
İkinci bölümde; lisede edinilen akademik kazanımların
yükseköğretime nasıl yansıdığına ilişkin sorulardan,
Üçüncü bölüm ise; lisede edindiği kişisel gelişimin yükseköğretim yaşantısına nasıl yansıdığına ilişkin sorulardan oluşmuştur.
Öğrenciler birinci bölümde sorulan lise ile yükseköğretim arasındaki derslerin işlenişi, kurallar, kişisel karar
verme ve sorumluluk ile sosyal ilişkilere ait farklılığa
ortalama %84,73 oranında “kesinlikle onaylıyorum” ve
“onaylıyorum” yanıtını verdiler.
Bu bölümde, “Lise yaşantısı ile yükseköğretim yaşantısı
arasında seçenekleri değerlendirmek, karar vermek ve
sorumluluk almak arasında fark var” tespitine %90,15
“kesinlikle onaylıyorum” ve “onaylıyorum” yanıtını verdiler. Dolayısıyla öğrenciler en çok kişisel sorumluluk
almak ve karar vermek alanı dahil olmak üzere yükseköğretim ile lise eğitimi arasında her alanda farklılıklara dikkat çektiler.
Öğrenciler, ikinci bölümde sorulan lisede edinilen akademik kazanımların yükseköğretime nasıl yansıdığına ilişkin sorulara ortalama %48,40 oranında “kesinlikle onaylıyorum” ve “onaylıyorum” yanıtını verirken
%34,85’i “onaylamıyorum” ve “kesinlikle onaylamıyorum” yanıtını verdiler.
Öğrenciler üçüncü bölümde sorulan lisede edindiği kişi-
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sel gelişimin yükseköğretim yaşantısına nasıl yansıdığına ilişkin sorulara ortalama %57,2 oranında “kesinlikle
onaylıyorum” ve “onaylıyorum” diyerek aslında lisede
kişisel gelişimlerinin desteklendiği konusunda da diğer
alanlara görece daha olumlu görüş bildirdiler.
Alınan sonuçlar incelendiğinde “Lisede öğrendiğim Fen
Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) konuları yükseköğretimde aldığım dersler için bana temel edindirdi” %52,22
ve “Lisede aldığım yabancı dil eğitimi yükseköğretim
için bana temel edindirdi.” Maddelerine %55,67 oranında “kesinlikle onaylıyorum” ve “onaylıyorum” diyerek
bu alanda en yüksek oranı fen ve yabancı dil derslerine
ayırdılar. Ancak genel olarak akademik kazanımların
yükseköğretime yansıması konusunda kararsız olanlar
da dahil edildiğinde Matematik- Geometri, Türkçe-Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında daha olumsuz görüş
bildirdiler.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve
ortaöğretim kurumları yönetmeliklerinde eğitim kademelerinin amaçları arasında öğrencileri bir üst öğretim
kademesine hazırlamakla ilgili maddeler de bulunmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında anket sonuçlarına göre hem
akademik olarak hem de kişisel gelişimleri konusunda
ortaöğretim kurumlarından yükseköğretime geçtiklerinde ortalamanın biraz üzerinde bir oranla kendilerini
iyi hissettikleri izlenmektedir.
Ancak %50’nin biraz üzerinde izlenen olumlu algı yeterli
mi?
Ayrıca anket sonuçları da incelendiğinde yüksek öğretime geçişte öğrencilerin yeterince hazır olmadıklarını
ve yüksek öğretim yaşantısının liseden çok faklı oluşu
nedeniyle etkili oryantasyon programlarına kesinlikle
ihtiyaç olduğu söylenebilir mi?
T.C Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Betül Çotuksöken ile yaptığımız röportajda bu sorulara
cevap aradık.

Maltepe University Survey Results
In order to see how students who arrive at university
recently perceive the difference between high school and
higher education and what they bring to higher education
from high school education, we have carried out a survey
with 14 questions including 203 students at Maltepe
University Faculty of Educational Science, Faculty of
Engineering, Faculty of Humanities and Social Sciences
and Faculty of Medicine.
The survey has three stages.
The first stage consists of the questions on perception of
the differences between high school and higher education
in relation to lessons, rules, personal decision making,
responsibility and social relations.
The second stage consists of the questions on how the
academic acquisitions acquired in high school reflect on
higher education.
The third stage consists of the questions on how personal
development in high school is reflected on higher
education.
For the first stage, students’ answers of “I strongly agree”
and “I agree” about the difference between high school
and higher education in relation to lessons, rules, personal
decision making, responsibility and social relations was
84.73% on average.
In this stage, 90,15% of the answers was “I strongly agree”
and “I agree” for the statement “There are differences
between high school life and higher education life in
relation to evaluating options, making decisions and
taking responsibility.” Therefore, students underlined
differences in each area between high school and higher
education, including taking personal responsibility and
making decisions.
For the second stage, 48.40% of students gave the answers
of “I strongly agree” and “I agree” to the questions on how
the academic acquisitions acquired in high school reflect
on higher education was on average; whereas 34.85%
of students gave the answers of “I don’t agree” and “I
completely don’t agree”

For the third stage, 57.2% of students gave the answers
of “I strongly agree” and “I agree” to the questions on
how personal development in high school is reflected on
higher education. They reported more positive opinion
compared to the other parts on the fact that their personal
development was supported in high school.
As the results are analyzed, 52,22% of the answers for the
statement “the subjects of Sciences (Physics, Chemistry,
Biology) I studied in high school provided me with the basic
information for the courses I took in higher education”
consisted of “I strongly agree” and “I agree”; and 55,67%
of the answers for the statement “The foreign language
education I had in high school provided me with the basic
information for higher education” consisted of I strongly
agree” and “I agree”. It is seen that the highest ratio was
for science and foreign language. However, in general,
when the ones who hesitated about the reflection of
academic acquisitions on higher education were included,
they reported more negative opinions about MathematicsGeometry, Turkish-Literature and Social Sciences fields.
The Ministry of National Education of the Republic of
Turkey’s regulations on secondary schools has provisions
that the educational institutions prepare students for the
next level of education.
From this point of view, according to the results of the
survey, it is observed that they feel good a little above
the average level about their academic and personal
development as they passed from secondary school
institutions to higher education institutions.
However, is the positive perception that is just over 50%
satisfactory?
Moreover, when survey results are examined, is it possible
to say that there is a need for sustainable effective
orientation programmes due to the fact that students are
not ready enough to transit to higher education life and
higher education life is quite different from high school
life?
We look for the answers in the interview with Maltepe
University Vice Rector Prof. Dr. Betül Çotuksöken.
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Nevin ÇİFTEL: Oryantasyon nedir?

Nevin ÇİFTEL: What is orientation?

Betül ÇOTUKSÖKEN: “Oriri”den (birdenbire belirmek,
ortaya çıkmak) türeyen “oriens”ten gelen “orient” güneşin doğduğu yer anlamına geliyor. “Orienter” ise rehberlik yapmak, çevirmek, yöneltmek anlamlarını taşıyor; oryantasyon (orientation) ise belirli bir yön verme,
yönleri bulma, yönünü saptama, yönelim, eğilim, yön
durumu, yöneltme, yönelme, yönlendirme (Tahsin Saraç, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük/Grand dictionnaire
français-turc; Paul Robert, Le Petit Robert 1, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française)
anlamlarını içeriyor. Eğitim, iş, çalışma vb. ortamlarda
özellikle kullanılan terim, herhangi bir kişi ya da topluluğu yeni ortama hazırlama ve alıştırma olarak daha çok
değerlendiriliyor. Yepyeni bir ortama giren kişilerin, söz
konusu ortama uyumunu sağlayan, uyum yeteneklerini
çoğaltan etkinliklerin tümüne oryantasyon diyebiliriz.
Özellikle eğitimin her aşamasında kullanılan oryantasyon çalışmalarının belli amaçlar ve bu amaçlara yönelik
hedefler doğrultusunda olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Bu türden çalışmalar akran konumunda olanlar
arasında olabileceği gibi, farklı konumlarda, yetkilerde
olanlar arasında da olabilir. Günümüzde herhangi bir
okul ya da üniversite ortamına yeni katılanlar için hazırlanan oryantasyon programları, katılımcıların yeni ortama alışmalarında kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Bu
bağlamda hazırlanan programlar doğrudan öğretimle
ilgili olabileceği gibi, yeni toplumsal ya da sosyal ortama, öğretimin dışında kalan yaşama boyutlarına ilişkin
de olabilir. Yapılan bu tür çalışmalar ister lise ister üni-

Betül ÇOTUKSÖKEN: “Orient”, coming from “oriens” and
derived from “Oriri” (to rise) means part of the sky where
the sun rises. “Orienter” means a person who guides and
directs; orientation means direction, sense of direction,
tendency, directing, tending and guidance (Tahsin Saraç,
/Grand dictionnaire français-turc; Paul Robert, Le Petit
Robert 1, Dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française). The term orientation which is mostly
used educational and professional environment means
preparing or guiding a person or a group in adjusting
to new surroundings. The activities, which enhance the
adaptation skills of new comers to the surroundings in
question, can be named as orientation. It is widely known
that orientation studies used at every stage of education,
in particular, are in compliance with certain objectives and
certain targets for these objectives. These studies could
be carried out both among peers and the ones who have
different positions or authorities. Orientation programme
organized for new students at any school or university has
an important role in facilitating participants’ adjustment
to new surroundings. The programmes prepared within
this context may relate directly to teaching or may relate
to the new social environment and aspects of life other
than teaching. Such studies, whether in high school or in
the university are organized in line with the requirements.
For sure, differences are determinant here.
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Nevin ÇİFTEL: What are the significant differences
between high school education and university?

versite bağlamında olsun, gereksinimler doğrultusunda
örgütlenir. Elbette farklılıklar burada belirleyicidir.
Nevin ÇİFTEL: Lise eğitimi ile üniversite eğitimi arasındaki belirgin farklılıklar nelerdir?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Lise ya da okul eğitimi, daha açık
bir anlatımla ortaöğrenim-ortaöğretim aşaması çocukların, ilk gençlik dönemini
sürdürenlerin, hem bilgi
bakımından birikim elde
etmelerini hem de çeşitli
türleriyle değerler konusunda yetişimlerini sağlayan bir ortam olarak kendini gösterir. Ortaöğretim
daha çok eğitim ağırlıklıdır ve zorunludur. Üniversiteye gelince diğer adıyla
yükseköğrenim-yüksek
öğretim aşaması daha
çok öğrenim - öğretim
ağırlıklıdır. Bu bağlamda eğitim daha dolaylı bir
biçimde ortaya çıkar. Üniversiteye kendi tercihiyle yönelen, seçim yapan,
artık çocukluğu tümüyle
geride bırakmış olan bireylerin daha olgun, ergin
bir duruş içinde olmaları
beklenir. İleride temsilcisi olacakları bir mesleğe
doğru ilk adımların atıldığı, bütünlük içinde özgür
istençli bir tutumun sergilendiği yıllardır üniversite
yılları. Önlisans, lisans ve
lisansüstü yılları olarak
da değerlendirilen bu yıllar, sağlam birikimli lise
yılları üzerine yükselmektedir, yükselmesi gerekir.
Bilgi birikiminin en yoğun
biçimde elde edildiği yıllar
lise yıllarıdır aslında. Lise
yıllarında kendi türdeşiyle, dünyayla ve farklı bilgi
boyutlarıyla karşılaşan kişiler, üniversite eşiğinde
çok daha bilinçli kararlar
alabilirler; kişi olarak önceliklerini, gereksinimlerini çok daha iyi bir biçimde belirleyebilirler.
Nevin ÇİFTEL: Akademik, sosyal ve kültürel olarak liselerimizden mezun olan öğrencilerimizi üniversite eğitimi
için hazır buluyor musunuz?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Her eğitim-öğretim-öğrenim ortamı “akademik, sosyal ve kültürel” olanı içinde barındırır.
Bu çerçeveler nitelik olarak ne denli iyi ve gerektiği gibi
olursa, üniversiteye yönelecek olan genç de o denli iyi ha-

Betül ÇOTUKSÖKEN: Education in high school or school,
with a more clear explanation, secondary school or
secondary school stage manifests itself as an environment
which enables children or the individuals during puberty to
gain knowledge and various types of values. The secondary
education focuses on education and it is compulsory. As
far as university is concerned, namely higher education, it
focuses predominantly
on learning-teaching.
Education
manifests
itself indirectly in this
context. It is expected
that individuals who go
to university with their
own will, make choices
and have left behind the
childhood completely,
should be more mature.
University years are the
years when individuals
take the first step in
profession they will
represent in future.
These are the years
when individuals adopt
attitudes with free will
in coherence. These
years, which are also
named undergraduate,
graduate
and
postgraduate years are
mounted/required
to
be mounted above the
high school years. In
fact it is the high school
years when knowledge
is gained intensively.
Individuals who come
across
with
their
peers and congeners,
world and different
knowledge dimensions
during high school
years will be able to
make more conscious
decisions at the point of
university; they will be
better at determining
the
priorities
and
requirements
as
individuals.
Nevin ÇİFTEL: Do you
think that the youngsters
who graduated from high school are academically,
socially and culturally ready for universities?
Betül
ÇOTUKSÖKEN:
Every
education-teachinglearning environment includes what is “academic,
social and cultural” in itself. If the frameworks have
better qualifications and they are as required, the young
individuals who chose university education will be ready
for their own future better. Young individuals whose right
to education and study has been preserved and developed
Konuk/Guest
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zırlanmış olacaktır kendi geleceğine. Lise yıllarında eğitim
alma, öğrenim görme hakkı gereğince korunmuş ve geliştirilmiş olan gençler, üniversite öğrenimi için artık hazır hale gelmişler demektir. Yıllardan beri üniversitelerde
ders veren, gençlerle yalnızca ders ortamında (curriculum) buluşmayan, ders dışı etkinliklerde de (extra curriculum) onlarla birlikte mesleğini icra eden biri olarak,
liselerden gelen gençlerin yetişimlerinin ortak paydalarının çok küçük bir kesit oluşturduğunu gözlemliyorum. Her
birinin birikimi çok farklı nitelik ve nicelikte; onların yetişim ortaklığı içinde olmadıklarını düşünüyorum. Ülkemizdeki lise türlerinin sayıca çok fazla olması, bu durumun
önde gelen nedenlerinden biri. Bu nedenle, “bütünlük”
(universitas) anlamına gelen üniversiteye geldiklerinde
bu yeni ortamın kendilerine özenle anlatılması, gösterilmesi, tanıtılması gerekmektedir. Bu, üniversitelerin en
temel ödevidir. Çünkü üniversiteye adım atan kişi, yepyeni
bir ortama girmiştir; hatta belki de o güne kadar birlikte
yaşadığı ailesinden ayrılmıştır. Bu yalnızca aileden değil,
o güne kadar havasını soluduğu ortamından ayrılmıştır.
Çok farklı kişilerle üstelik karşılaşmaktadır, yaşayacağı
ilk duygu, yabancılık olacaktır ve bununla başa çıkmak hiç
de kolay değildir.
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as required in high school are now ready for university
education. I, as a person who meets with students not only
within the scope of curricular activities but also within
the scope of extra-curricular activities in universities
for years, observe that the common grounds for the
formation of young individuals who has just graduated
from high school constitute a very small section. Each
one has knowledge with different quality and quantity;
I think they do not share a common formation. The fact
that there are too many high school types in Turkey is one
of the leading reasons for this situation. Therefore, when
individuals arrive at university, which means universitas,
the new environment is required to be introduced
meticulously to them. It is the main duty of universities,
because an individual arriving at university arrives at a
new environment, indeed; even s/he might has left from
family members whom s/he has lived together until that
day. It is not only about leaving family, it is also about
leaving the environment that s/he has lived in until that
day. Moreover, s/he encounters with different people;
the first feeling that would be experienced is alienation,
which is really hard to cope with.
Nevin ÇİFTEL: What kind of problems do new students

Nevin ÇİFTEL: Üniversite eğitiminin ilk yılında yeni gelen
öğrenciler hangi problemlerle karşılaşıyorlar? Ekonomik problemler, eğitim-öğretim problemleri, psikolojik
problemler, sosyo-kültürel problemler, staj ve iş bulma
problemleri olarak sıralayabilir miyiz bunları?

face in the first year of university education? Is it
possible to categorize them as economic problems,
education-teaching problems, psychological problems,
socio-cultural problems, internship and employment
problems?

Betül ÇOTUKSÖKEN: Özellikle farklı kentlere giden öğrenciler çok daha fazla sorunla karşılaşıyorlar. Kişinin
olanaklarına göre, mizacına göre, o güne değin içselleştirdiği özelliklerine göre, duygu durumuna göre, karşılaştığı güçlüklere göğüs germe gücüne göre, sorun çözme
alışkanlıklarına göre her bir kişinin tekil ve biriciklik içinde
ortaya çıkan durumu ve içinde bulunduğu duruma karşı
duruşu, birbirinden çok farklı olmakta elbette. Bu durumda da yetkililere düşen, her birinin durumunu özenli bir
biçimde dikkate almak, her birine değerli olduğunu duyumsatmak ve anlamaya çalışmak olmalı. Kendi başına
kalan kişi olarak üniversiteli, zaman yönetiminden tutun,
para yönetimine kadar yaşamının tüm işleyişini düzenlemek durumundadır artık. Ailesiyle, yeni karşılaştığı kişilerle olan ilişkilerini, akademik ilişkilerini, akranlarıyla,
hocalarıyla, akademik danışmanıyla, gerektiğinde başvurduğu diğer danışmanlarıyla ilişkilerini bizzat kendisi oluşturmak zorundadır. Seçme, tercihte bulunma olanağına

Betül ÇOTUKSÖKEN: Especially students who move to
different cities for university encounter problems more.
The situation of individuals specific and unique to them
and the position that individuals take against the situation
differs depending on the opportunities that individuals
have, their disposition, internalized characteristics,
mood, coping skills and problem solving habits. In this
case, the authorities’ share is to take into consideration
every situation concerning each student meticulously,
make students feel precious and try to understand them.
University students who survive on their own should
organize their lives from time management to cash
management. They are needed to establish the relations
with their families, new people they might encounter,
peers, academic counsellors and other counsellor that
they apply if required by themselves. University students
who are eligible to make choices and decisions now might
sometimes need help to realize these choices and decisions
Konuk/Guest
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artık sahip olan üniversitelinin bu olanaklarını en sağlıklı
biçimde hayata geçirme konusunda zaman zaman yardıma gereksinimi olabilecektir. İşte üniversite ortamında
yapılan yönlendirme ya da oryantasyon çalışmaları çok
incelikli olarak düzenlenmek durumundadır. Oryantasyon
programları öngörülü olmalı, âdeta üniversitelinin içinde
bulunduğu durumları senaryolaştırarak, gereksinimleri
öngörülü bir biçimde dikkate alarak hazırlanmalıdır. Her
üniversitenin de koşulları, özellikleri bir diğerinden farklı
olduğu için, üniversiteye gelen kişilerin de her biri farklı
kişilik özellikleriyle bu yeni ortama geldikleri için, hem akranlar arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulmasına, hem öğrenen-öğreten ilişkisinin düzgün bir biçimde kurulmasına
yardımcı olunmalıdır.
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in a best way. Therefore, guiding or orientation projects
conducted in university environment are required to be
organized carefully. Orientation programmes should be
prepared in a prudent manner that they take into account
the requirements through reflecting the issues that
university students have. As the conditions and features
of each university are different and individuals, who arrive
at new surroundings, have different characteristics, it is
required to help them to develop healthy peer relations
and learner-teacher relations in an appropriate way.
Nevin ÇİFTEL: Could you, please, tell about the orientation
programme of the university?

Betül ÇOTUKSÖKEN: Oryantasyon bir yandan eğitim-öğretime ya da akademik olana yönelik olmalı, öte yandan da
üniversitelinin kendini keşfetmesine, özgüven kazanmasına yardımcı olmalıdır. Bu bağlamda yıllardan beri yinelediğim bir değerlendirmem var: Öyle bir oryantasyon programı/programları düzenlenmelidir ki üniversiteli orada
yalnızca yaşayan biri değil, orayı, üniversiteyi yaşayan biri
olmalıdır. Bu da oryantasyonun gücüne bağlıdır. Üniversitenin tüm birimleri bu çalışmalara katkı vermelidir. Oryantasyon çalışmaları bölümlerde/programlarda, fakültelerde/yüksekokullarda, üniversitenin bütün bileşenlerinde
hayata geçirilmelidir. Laboratuvarlar, kütüphane, bireysel
ve toplumsal gereksinimlerin karşılandığı yerler, kişisel
gelişim ortamları vb. mekânlarla tanışmanın güvene dayalı bir ilişki ağı içinde tasarımlanması son derece önemlidir. Özellikle özel gereksinimi olan kişiler için üniversite
engelsiz bir ortam oluşturmalıdır. Özetle ne türden olursa
olsun engellerin artık engel olmaktan çıktığı bir ortam yaratılmalıdır üniversitede.

Betül ÇOTUKSÖKEN: Orientation should focus on
education-teaching or what is academic and it should
help university students to discover and recognize
themselves and gain self-confidence at the same time.
I have an evaluation that I have repeated for years in
this context: Orientation programme/programmes
should be organized in such a way that it should take
into consideration university student is not the person
living there only, s/he is the person who experiences the
university. It depends on the power of orientation. All
departments in a university should contribute to these
studies. Orientation studies should be implemented in
every components of a university including departments/
programmes and faculties/schools. It is crucial to
organize students’ introduction to the new places
including labs, library, places where the personal and
social requirements are met, personal development
environments etc. in a network based on trust. University
should constitute an accessible environment especially
for the students with special needs. In brief, it should be
created an environment in which obstacles, regardless of
their types, are not obstacles anymore.

Nevin ÇİFTEL: Oryantasyon programlarının uygulanması
için en iyi zaman nedir?

Nevin ÇİFTEL: What is the best time for the implementation
of orientation programmes?

Betül ÇOTUKSÖKEN: Elbette akademik yılın tam da başlamaya yakın olduğu günler, en ideal zaman dilimi olarak
düşünülebilir. Derslerin başladığı, kişilerin ders vb. ortamlara katılma hazırlığı içinde oldukları, seçimlerini yaptıkları günlerde oryantasyon çalışmaları yoğun bir biçimde

Betül ÇOTUKSÖKEN: The ideal time for university
orientation is few days before the academic year starts.
Orientation studies should be carried out intensely during
the days in which courses start, individuals prepare for
attending courses and make course selections. The

Nevin ÇİFTEL: Üniversitenizin oryantasyon programının
içeriğinden bahseder misiniz?
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yapılmalıdır. Bu sırada öğrencinin en yoğun olarak uğradığı mekânlar, örneğin, Öğrenci İşleridir, Akademik Birimlerin yönetim ofisleridir, Sağlık, Kültür ve Spor işlerinin
örgütleyicisi ofislerdir; Bilgi-İşlem ofisleridir, Yurtlardır,
Kütüphanedir. Buralarda öğrencilerin nasıl karşılandığı
son derece önemlidir. Bu mekânlarda çalışan herkesin
üniversite ortamına yeni katılanları ölçü alarak işlerini
yaptıklarını, her paydaşın bu ortamda, doğrudan ya da dolaylı olarak öğrencilerin eğitim-öğrenim hakkını koruduklarını kavramaları, bunun farkına varmaları gerekir. Bu da
bize gösteriyor ki oryantasyon sürdürülebilir olmalıdır.
Nevin ÇİFTEL: Sürdürülebilir bir oryantasyon programının özellikleri neler olmalıdır?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Üniversiteyi taşıyan her paydaşın
katıldığı bir oryantasyondan söz ediyorum tam da bu noktada. Üniversite ortamı son derece canlı, yeniliklerin her
an söz konusu olduğu, toplumsal yaşamın hızlı bir şekilde
aktığı bir ortamdır. Üniversite deneyim ve bilgi birikiminin
karşılıklı olarak aktarıldığı bir yaşama alanıdır. Bu etkin
oluşu, ustaca hazırlanmış olan oryantasyon programları
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places where students drop by frequently during these
days are, for instance, Student Affairs, Administration
Offices of Academic Units, the offices organizing Health,
Culture and Sports Affairs, Information Technology
offices, Boarding Houses and Libraries. The way how
students are welcomed in these units is highly important.
Everyone who works in these units should understand
be aware of the fact that they do their jobs by taking
into consideration new students who arrive at university
and every stakeholder in this environment directly or
indirectly protect students’ right to education-learning,
which points that orientation should be sustainable.
Nevin ÇİFTEL: What features should a sustainable
orientation programme have?
Betül ÇOTUKSÖKEN: What I mean at this point is an
orientation which is includes the participation of all
stakeholders of a university. University environment
is vivid and dynamic in which flow of social life is fast.
University is a living space in which experience and
knowledge is exchanged. This effective formation could

ancak taşıyabilir. Üniversitelinin merkeze alındığı, her şeyin onlar için, onların gereksinimlerine göre hazırlandığı
programlar planlanmalıdır. Örneğin; stajlarla ilgili düzenlemeler, uzmanlık alanlarıyla tanışma bağlamlarının
hazırlanmasına ilişkin çalışmalar, farklı sektörlerle tanışma olanağını içinde barındıran örgütlenmeler, öğrenme
ortamlarının çoğaltılmasına ilişkin tasarımlamalar, sürdürülebilir bir oryantasyonun ana çizgilerini oluşturabilir.
Bu türden çalışmalarla daha lise yıllarında tanışanların
daha avantajlı durumda oldukları ileri sürülebilir. Bildiğiniz gibi, biz Maltepe Üniversitesinde daha lise yıllarını sürdüren gençlerle buluşuyoruz; onları üniversite ortamına
davet ederek ya da bulundukları ortamlara, liselere giderek, üniversitenin ne olduğunu, onların nasıl bir ortamla
karşılaşacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. Sizinle birlikte
yürüttüğümüz “Yükseköğretime Dokunmak” başlıklı proje ne kadar heyecan verici değil mi? Üniversitede yönetici
olarak da çalışanlar olarak, liselileri her zaman en doğru
biçimde karşılamaya, içine girecekleri yeni ortamı en doğru biçimde anlatmaya çalışıyoruz.

be only sustained by the well-prepared orientation
programmes. Student-centred programmes which are
prepared for students and in accordance with their needs
should be planned. For example, the main lines of a
sustainable orientation include arrangements related to
internship, projects carried out in relation to introduction
to professions, organizations bearing opportunity to meet
with different sectors and designs for the multiplication
of learning environments. It could be argues that people
being included in these kinds of studies in high school are
more advantageous. As it is known that we meet with high
school students in Maltepe University; we invite them to
the university or visit them where they study to explain
them what is university and what kind of environment
they will face in future. Isn’t the project named “Touching
on Higher Education” carried out in cooperation
with Marmara College exciting? We, working as the
administrators at universities, try to welcome high school
students in a best way and elucidate the new environment
they will arrive at in a most appropriate manner.
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Nevin ÇİFTEL: Liseli öğrenciler yükseköğrenime hazırlanırken akademik çalışmalar dışında neler yapmalılar?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Üniversiteyi, yükseköğretim sistemlerini, dünyada üniversiteler bağlamında nelerin olup bittiğini ayrıntılı bir şekilde anlatmak; liselileri üniversite ortamına çekmek büyük önem taşıyor. Üniversite yaşamının
başlamasından çok önce olmak üzere hatta bir tür oryantasyon çalışması yapmak, yükseköğretime geçiş sınavlarının öncesinde ve hemen sonrasında da gereksinimlere
göre farklı yönlendirme çalışmaları yapmak son derece
önemli, anlamlı ve kolaylaştırıcı görünüyor. Yükseköğrenime hazırlananlara en çok önereceğim şu olacaktır:
Kendilerini tanıma ve tanıtma, ifade etme konusunda çaba
harcamaları gerekiyor; bunun için de sağlıklı bir biçimde
hayata katılmaları, başarı öyküsü olan kişileri yakından tanıma çabası içine girmeleri bence çok önemli. Bu türden
bir çaba, amaç belirlemede, hedefleri daha bilinçli olarak
saptamada onlara çok yardımcı olacaktır.
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Nevin ÇİFTEL: Besides the academic studies, what
should high school students do to prepare for higher
education?
Betül ÇOTUKSÖKEN: It is important to enucleate
university, higher education systems, what is happening
across the world within the scope of universities and to
catch the attention of high school students on universities.
It seems extremely important, significant and facilitating
to implement orientation studies before the beginning
of university life and to carry out different orientation
studies in accordance with the needs just before and after
to university entrance exams. The most important thing I
would like to advise those who are preparing for higher
education is that they should make efforts to recognize
and introduce themselves and to express themselves; I
think it is very important for them to participate in life in
a healthy way and try to get to know the people who are
successful. Such an effort will help them to set objectives

Nevin ÇİFTEL: Üniversite öğrencilerinin oryantasyon
hizmetlerinden beklentileri nelerdir?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Üniversiteyi tanıma, güven içinde yaşama, kendini keşfetme ve ardından da geliştirme
çabasında yalnız olmadığını hissetme. Böyle bir yaşama
alanının hazırlanması ve sürdürülmesi üniversiteliye “başarı” olarak geri dönecektir.
Nevin ÇİFTEL: Etkili bir oryantasyon programı hangi
problemleri önler?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Üniversitede günlük yaşamın sağlıklı bir biçimde kurgulanması ve kurulması için neler gerekiyorsa doğru bir oryantasyon onları sağlayacağı için,
sorunlar da bir bakıma azalacaktır. Zaman kaybını, iletişimsizlikleri önleyecektir doğru bir oryantasyon programı.
Nevin ÇİFTEL: Tüm öğrenciler aynı oryantasyon programına mı dahil olur?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Oryantasyon programlarının başarıya ulaşması gereksinimlerin doğru saptanmasıyla bağlantılıdır. Üniversitede de elbette birbirinden çok farklı
gereksinim ağları olduğuna göre, kişi ya da grup/topluluk
ölçeğinde düzenlenecek programlar bu gereksinimleri dikkatli bir biçimde saptamalıdır. Bu nedenle de daha
incelikli bir biçimde hazırlanmış olan programlar daha
başarılı olacaktır. Çok genel, yüzeysel oryantasyon programları sadece zaman kaybıdır.

and determine targets more consciously.
Nevin ÇİFTEL: What are the expectations of university
students from orientation services?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Feeling that you are not alone in the
efforts for the learning about university, living in trust,
self-recognition and self-development. The preparation
and maintenance of such a living space will return to the
university as “success”.
Nevin ÇİFTEL: What kind of problems does an effective
orientation programme prevent?
Betül ÇOTUKSÖKEN: The problems will be diminished in
a sense thanks to the orientation that provides what is
required for constituting and organizing a healthy daily
life in university. It is a correct orientation programme
that will prevent time loss and communication gaps.
Nevin ÇİFTEL: Are all students included in the same
orientation programme?
Betül ÇOTUKSÖKEN: Success of an orientation
programme depends on determination of requirements
appropriately. As universities are, for sure, networks of
different requirements, the programmes organized on
the basis of individual or group must carefully identify
and designate these requirements. Therefore, the
programmes organized in more sophisticated manner
will be more successful. The superficial and unspecific
orientation programmes are just waste of time.

Konuk/Guest
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ERGENLER VE DEĞİŞEN
DUYGU DURUMLARI
ADOLESCENTS AND
CHANGING MOODS
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Ergenlik döneminde bireyin duygu ve
davranışlarında
birçok
iniş
çıkışlar
yaşanabilir. Duygusal gelişim sürecinde
davranış ve tutumlarında belirgin farklılıklar
görülebilir.

D

uygular, çevremizle olan etkileşimimizi etkileyen
öfke, sevinç, üzüntü, kaygı, korku gibi durumlardır. Duygularımız düşünce ve davranışlarımıza
yön verirler ve düzenleyici bir rolü vardır. Ergenlik döneminde, dengeli ve uyumlu çocuğun yerini güç beğenen,
kuruntulu, her şeye çabuk tepki veren ve öfkelenen, tedirgin bir ergen alır. Bu nedenle bu dönem dengesiz ve
düzensiz bir evredir. Bunun başlıca nedenleri; çocukluk
döneminde kişi duygularını daha açık davranışlarla ifade
edebilir fakat ergen öfke, kızgınlık, sevinç gibi duyguları
maskeleme eğilimindedir. Çocukluk döneminde bireyde küçük dünyanın getirdiği bir güven hissi vardır fakat
ergenlik dönemine gelindiğinde birey artık soyut düşünmeye başlar ve bununla birlikte dünyadaki yerini sorgular
ve bu belirsizlikler nedeniyle o güven duygusunun yerini
derin bir boşluk, anlamsızlık ve depresif ruh hali alır. Aynı
zamanda cinsel uyanış ile birlikte de yeni ruhsal tepkiler
belirmeye başlar.
Ergenliğin ilk yıllarında ergenler, birçok stres faktörü ile

There might be various ups and downs in
behaviours and feelings of individuals during
adolescence. Significant differences in
behaviour and attitudes can be seen in the
process of emotional development.

E

motions are states including anger, joy, sadness,
anxiety and fear, affecting our interactions with
surroundings. These emotions direct our thoughts
and behaviours and have a regulatory role. In adolescence,
the balanced and complaint child turns into a fastidious,
obsessive, impulsive and irritable and irritated adolescent.
Therefore, this stage is unbalanced and irregular. The
main reason for this is people might their feeling explicitly
in childhood, however adolescents have tendency to mask
feelings like anger, fury or joy. In childhood individuals
have sense of trust that the little world brings but as far
as adolescence is concerned, individuals start thinking
in abstract ways, interrogating their existence. Due to
these uncertainties, the sense of trust is replaced by deep
nullity, unreason and depressive mood. Moreover, along
with sexual awakening, new mental reactions occur.
Adolescents are faced with many stress factors during
the first years of adolescence and they don’t know how to
cope with these factors yet. Therefore, they are affected
from this situation emotionally, physiologically and
psychologically; because they do not have this skill to cope
Psikoloji/Psychology
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karşı karşıya kalmaktadırlar ve henüz bu stres faktörleri ile nasıl başa çıkılacağını bilememektedirler. Dolayısı
ile bu beceriye sahip olmadıkları için duygusal, fizyolojik
ve psikolojik açıdan bu durumdan etkilenirler. Ergenler
ilerleyen yıllarda deneyim ile birlikte bu beceriyi geliştirebilirler. Tüm bu süreçte aile ve yetişkinlerin etkisi önem
kazanır. Bireyler, okul öncesi ve ilkokul döneminde anne
babalarını ve diğer yetişkinleri model alarak problem
çözme becerilerini geliştirebilirler. Ergenliğin ilk dönemlerinde ise deneyim yolu ile duygularını yönetme becerileri arttıkça duygu odaklı başa çıkmayı geliştirebilirler.
Ergenlerin duygusal gelişim sürecinde davranış ve tutumlarında meydana gelen belirgin farklılıkları şu şekilde
sıralayabiliriz:

Duyguların Yoğunluğunda Artış: Ergenler duygularını daha yoğun bir şekilde yaşama eğilimindedirler.

Depresyon, ağlama nöbetleri, hiçbir şeyden tat alamama,
inatçılık gibi olumsuz duygular el-kol hareketleri, yüz ifadesi ve bağırma gibi sözlü ve sözsüz davranışlarla dışa
vurulmaktadır. Heyecan, coşku, sevinç gibi duyguları veya
karşı cinse yönelik duygularını da aynı şekilde abartılı yaşamaktadır. Çünkü ergen, olumlu veya olumsuz özellikleriyle kendini kabul edememektedir.

Duygularda İstikrarsızlık: Ergenin duygusal durumlarının değişimi çok hızlıdır ve düzenlilik göstermez.
Bir gün çok mutlu ve enerjik olan ergen ertesi gün çok
bitkin ve mutsuz olabilir. Bu duygular anlık bile değişebilir. Ebeveynler değişen davranış karşısında baskıcı olmamalıdırlar ve duygu değişimindeki bireysel farklar göz
önünde bulundurulmalıdır.
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with. Adolescents can develop this skill with experience
in the forthcoming years. In this process, the influence
of family and adults becomes important. Individuals can
develop problem solving skills by modeling their parents
and other adults in preschool and primary school. In early
adolescence, as emotion management skills are improved
through experience, they could develop emotion-focused
coping.
Significant changes in behaviours and attitudes of
adolescents occurring during emotional development
process are listed below:

Increase in Intensity of Emotions: Adolescents
tend to live their emotions more intensely. Negative
emotions such as depression, crying seizures, no taste
from anything, stubbornness are expressed through
verbal and nonverbal behaviors such as gestures,


Aşık Olma: Ergenlik öncesinde bireyler karşı cinse yönelik bilgileri edinmeye başlarlar. Bu dönemde bireye en heyecan veren duygu karşı cins tarafından beğenilmektir. Ergenler bir kız ya da erkek arkadaş edinince ne
yapacağını, nasıl davranacağını bilemeyebilirler veya onu
geri çevirmek konusunda sıkıntılar yaşayabilirler. Kimi
zaman karşı cinse olan saf sevgilerini sadece içlerinde
yaşayabilirler veya duygularını en yoğun şekilde yaşayıp
karşı cins ile evlenmeyi isteyebilirler. Ergenin karşı cins
ile yaşadığı ilişki biçimi içinde bulunduğu aile ve toplum
tarafından değişiklik gösterecektir.

Mahcubiyet ve Çekingenlik: Ergenlikte bedensel
görünüm her şeyden daha önemlidir. Güzel veya yakışıklı
olup olmadığı ile ilgili kaygılar taşırlar ve bedensel görünümündeki en ufak ayrıntı bile kaygı yaratabilir. Yüzü
sivilceli ise yüzünü, dişleri düzensiz ise dişlerini sakla-

facial expression and yelling. Their emotions, such as
excitement, joy, happiness or feelings towards opposite
sex, are also expressed exaggeratedly, because the
adolescent cannot accept him/herself with his/her positive
or negative characteristics.

Emotional Instability: The change of the
emotional state of adolescents is very fast and instable.
One day a very happy and energetic adolescent could be
very exhausted and unhappy the next day. Emotions can
even change instantaneously. Parents should not be
oppressive against changing behaviour; and individual
differences in changing emotion should be taken into
consideration.

Falling in Love: Individuals start to acquire
information about the opposite sex before adolescence.
The most exciting feeling that adolescent experiences in
this period is being liked or admired by the opposite sex.
When adolescents have a girlfriend or boyfriend, they
might not know what to do or how to act, or might have
trouble with rejecting dating. Sometimes they might not
want to express their pure love or they even might want to
marry. Relation forms that adolescents develop change in
accordance with the family and society that adolescents
live with and in.
Psikoloji/Psychology
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maya çalışır ve bunu büyük bir sorun haline getirebilir.
Ergenlerde yaygın olan duygu durumlarından biri de çıplak görünmekten utanma ve mahcup olmadır. Genelde
vücutlarını saklamak eğilimindedirler.

Aşırı Hayal Kurma: Hormonal değişimler, cinsel
gelişme ve duygularındaki yoğun artış ile birlikte ergenlerin daha sık hayal kurdukları görülmektedir. Hayal kurma
yolu ile ergen arzularını düşüncelerine yansıtır. Hayalleri
daha çok karşı cinse yöneliktir ama gelecekte seçmek istediği meslek veya gerçekleşmesini istediği bir arzusu da
olabilir.

Yalnız Kalma İsteği: Ergenler birtakım hormonal
ve fiziksel değişimler, vücudunda olup bitenleri anlama
çabası, değişen ruh hali ile birlikte bütün bunlarla nasıl
mücadele edeceği ile ilgili bir çıkış yolu bulması amacı ile
sık sık yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirler. Zaman zaman
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Embarrassment
and
Shyness:
Physical
appearance is the most important thing in adolescence.
Adolescents care about whether they are beautiful or
handsome; and even the slightest detail in the physical
appearance might cause anxiety. For instance if s/he has
a pimpled face, s/he tends to hide the face, and makes it
a big deal. One of the prevailing feelings in adolescence,
adolescents is ashamed of being seen naked. In general,
they tend to hide their bodies.

Excessive Daydreaming:
It is seen that
adolescents dream more along with the changes in
hormones, sexual development and intense increase in
emotions. They reflect their aspirations on their thought
through dreaming. The dreams are mostly about the
opposite sex but they are sometimes about future
profession or desire.

Desire for being alone: Adolescents might need
to be alone often with the purpose of finding a way to cope

ailesinden ve arkadaşlarından ayrılıp içe dönebilir. Bu dönemde ergenlerin yalnız kalma ihtiyacına saygı duymak
gerekir. Ebeveynler bireyin kendisini ifade etmesi ve duygularını paylaşması için fırsatlar yaratabilirler.

Çalışmaya Karşı İsteksizlik: Ergen hızlı bir bedensel gelişme içinde olduğu için vücut enerjisini bedenine harcar. Bunun sonucunda çalışmaya karşı isteksizlik
oluşmakta, sık sık can sıkıntısı oluşabilmektedir ve dolayısı ile bu durum derslerine yansımakta ve akademik
başarıda düşüş meydana gelmektedir. Ebeveynler hemen
kaygılanmamalı, bunun geçici bir süreç olduğunu kabul
etmelidirler.
Ergenlik döneminde bireyin duygu ve davranışlarında birçok iniş çıkışlar yaşanabilir ama bunun yanında birey bu
dönemde soyut düşünme becerisi kazanır. Kendini kanıtlama eğiliminde olduğu için yeteneklerini ortaya koymaya
çalışır. İlgi alanları genişler, geleceği ile ilgili konularda
daha aktif rol oynar.

with problems aroused due to the changes in hormones
and changing mood. Sometimes they might want to be
way from their family and friends and become introverted.
It is necessary to respect to adolescents’ need for being
alone in this period. Parents can create opportunities for
adolescents to express him/herself and share his or her
feelings.

Reluctance to Study: As adolescents are in a fast
physical development, the body uses the energy for itself.
As a result, adolescents are reluctant to study/work and
they often feel bored. The situation reflects on school
life and there might be decreases in academic success.
Parents should not be worried immediately, should accept
that this is a temporary process
There might be various ups and downs in behaviours and
feelings of individuals during adolescence; however, they
acquire an understanding of abstract ideas as well. They
try to prove their talents as they tend to prove themselves.
Their interests expand and have more active role in issues
about their future.

Psikoloji/Psychology
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ÇOCUKLARDA ÖFKE
YÖNETİMİ
ANGER MANAGEMENT
IN CHILDHOOD
Öfke kendimiz olmamızı ve kendimizle
bütünleşmemizi teşvik eden önemli bir
duygudur. Bu duygunun yaşanma sıklığı,
öfkeye yol açan olaylar, öfkeyle ilgili
düşünceler, öfkeli bir insana gösterilen
tepkiler ve öfkelenince ortaya çıkan belirtiler
kişiden kişiye değişmektedir.
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Anger is an important emotion that encourages us to be ourselves and to integrate with
ourselves. The frequency of experiencing
this emotion, the events causing anger, the
thoughts about anger, the reactions towards
an angry person, and the symptoms that arise
in case of anger vary from person to person.

Ö

fke, hakkımız olanı alamadığımızda ya da önem
verdiğimiz bir insan beklentilerimiz doğrultusunda
davranmadığında yaşanan bir duygudur.

Öfke kendimiz olmamızı ve kendimizle bütünleşmemizi
teşvik eden önemli bir duygudur. Kişiyi bireysel farklılıklar
üzerinde çalışmak ve çatışmayla başa çıkmayı öğrenmek
gibi yapıcı toplumsal etkileşimlere motive eder. Bu haliyle
normal ve sağlıklıdır.
Gelişim sürecinde bir çocuğun kazanması gereken en
önemli becerilerden biri, bir yandan öfkelenebilme
yeteneğini devam ettirirken, diğer yandan öfkesini
frenleyerek problem yaratan bir duruma sebep
olmamaktır.

A

nger is experienced when we cannot get what
we deserve or a person we care about does not
behave in accordance with our expectations.

Anger is an important emotion that encourages us to be
ourselves and to integrate with ourselves. It motivates
individuals with constructive social interactions such as
working on individual differences and learning to cope
with conflicts. In this case it is accepted as normal and
healthy.
One of the most important skills a child is required to
acquire in development process is not causing a problem
by controlling anger while maintain the ability of getting
anger at the same time.

ÖZELLİKLER

FEATURES

Öfke herhangi bir engelleme karşısında kendiliğinden
ortaya çıkmakla birlikte fenomonolojik bir duygudur.
Bu duygunun yaşanma sıklığı, öfkeye yol açan olaylar,

Anger is a phenomenological emotion which also emerges
automatically against any inhibition. The frequency of
experiencing this emotion, the events causing anger, the
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öfkeyle ilgili düşünceler, öfkeli bir insana gösterilen
tepkiler ve öfkelenince ortaya çıkan belirtiler kişiden
kişiye değişmektedir.

thoughts about anger, the reactions towards an angry
person, and the symptoms that arise in case of anger
vary from person to person.

Öfke duygusu, sadece kişinin kendisinin yaşayabileceği
öznel bir duygudan ziyade, kendisiyle çevresi arasında
oluşan karmaşık etkileşimin sonucu oluşan bir duygudur.
Daima bir hedefi vardır, bu nedenle çevreyle etkileşim
halinde yaşanır.

Anger is an emotion that is a result of the complex
interaction between individuals and their surroundings,
rather being a subjective emotion that individuals
experience by themselves. It always has a target;
therefore, it has interactions with the environment.

Öfkenin sağlıklı ya da yararlı olduğu zamanlar vardır. Öfke,
arkadaşlığı korumaya ve sürdürmeye devam ediyorsa,
kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamasına yardım ediyorsa,
öfkeye neden olan kişinin davranışlarını değiştirebiliyor ve
problemi çözebiliyorsa yararlıdır. Fakat öfkeye vesile olan
kişiye fiziksel ya da psikolojik zarar veriyorsa, intikam
duygularını pekiştiriyorsa zararlıdır.

Anger sometimes might be healthy or beneficial. Anger
is beneficial, if it helps protecting and maintaining
friendship; if it helps individuals meeting their needs;
if it can change the behavior of a person causing the
anger, and can solve the problem. However, if it harms
individuals physically or psychologically and strengthens
the feelings of revenge it is harmful.

Öfke ve saldırganlık, çoğu zaman birbirleriyle ilişkili olarak
ele alınmaktadır. Aralarında ilişki olmasına rağmen ikisi
aynı şey değildir. Saldırganlık bir davranış şeklidir, öfke
bir duygudur. Birçok saldırgan davranışın arkasında yatan
dürtü olarak görülen öfke, zaman zaman saldırganlığa yol
açsa da her zaman saldırganlığın başlatıcısı değildir.

Anger and aggression are mostly evaluated in the same
pot. Although they have relations, they are not the same
thing. Aggression is a behavior; whereas anger is an
emotion, mood. The anger, which is seen as the driving
force behind many aggressive behaviors, sometimes
might lead to aggression, yet it is not always the initiator
of aggression.

İnsanların en çok sevmedikleri kişilere öfkelendikleri
yönünde yaygın kanı vardır. Oysa araştırmalar bunun
doğru olmadığını, insanların genelde sevdikleri kişilere
öfkelendiklerini göstermektedir.
“Öfke nedeni; ya bir olay ya bir durum ya da başka birinin
davranışıdır. Bunların hepsi de bizim dışımızdadır. Öfke
başımıza gelen bir şeydir ona bir şey yapamazsınız”
düşüncesi doğru değildir. Çünkü öfkenin nedeninden biz
sorumluyuzdur.
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There is a prevailing thought that people are angry with
people they do not like the most. However, researches
show that this is not true; people are generally angry
with people they love.
The idea that “The reason for anger is either an event or
a situation or the behavior of someone else. These are all
independent from us. Anger is something that happens

NEDENLER
• Çocuğun anne baba ve yakınları tarafından kardeşi ya
da diğer çocuklarla karşılaştırılması,
• Fiziksel ihtiyaçların karşılanmaması,
• Çok sık fiziksel cezaya ve haksızlığa maruz kalması,
• Baskıcı, engelleyici ve yargıcı aile ortamı,
• Çocuktan yapamayacağı şeylerin beklenmesi,
• Okul başarısızlığı varsa bunun yarattığı yetersizlik
duygusu,
• Anne, baba ve öğretmenlerin aynı durum ve davranışlar
için tutarsız davranmaları
(birinin takdir ettiği davranışı
diğerinin cezalandırması) çocukta öfkeye yol açmaktadır.
• Çocuk yakın çevresindeki büyüklerin sık sık
öfkelendiklerini ve isteklerini bu yolla gerçekleştirdiklerini
gördükçe kendisi de aynı yola başvuracaktır.

to us, you cannot do anything about it” is not correct,
because we are responsible for the cause of the anger.
REASONS
• Comparison of a child with siblings or other children
by parents or relatives
• Not meeting the physical needs of a child
• Exposure to physical punishment and injustice often
• Repressive,
environment

obstructive

and

judicial

family

• Expectations from children that they cannot do
• Feeling of inadequacy aroused by failure in school if
any
• Inconsistent behaviors (one appreciates children for
a behavior whereas the other punishes children for the
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BELİRTİLER
• Çocuk yaşamın her alanında öfkelenecek bir şey
buluyor ve belli bir kişi ya da olay nedeniyle değil genel
olarak kendini öfkeli hissediyorsa,
• Öfkeyi iletişim kurma yolu veya sorunları çözme aracı
olarak kullanıyorsa,
• Her gün sınıf arkadaşlarıyla tartışıyor veya kavga
ediyorsa,
• Yanlış yaptığı ya da zorlandığı zamanlarda çok
öfkeleniyorsa,

• Engellenmeye karşı toleransı düşükse,
diğer

çocuklara

göre

daha

çok

• Beş altı dakikadan uzun süren öfke nöbetine benzeyen
davranışlar sergiliyorsa,
• Kendini öfkelendiren kişi ya da duruma karşı bir şey
yapmayıp kendi kendine vurarak, “kendimden nefret
ediyorum’’ şeklinde ifadeler kullanarak öfkesini kendine
yöneltiyorsa, çocuğun konuyla ilgili desteklenmesi
gerekir.
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• The child will resort to the same way when s/he sees
that the elders in surroundings often get angry and fulfill
their wishes in this way.
SYMPTOMS
• If the child finds something to be angry in every aspect
of life and feels angry not because of a particular person
or event but in general
• If the child uses anger as a way of communication or
as a mediation for solving problems

• Öfkelendiği durumlarda zaman zaman ağlıyorsa,

• Aynı yaştaki
öfkeleniyorsa,

same behavior) of parents and teachers for the same
situations and behaviors of children cause anger in
children.

• If the child argues or fights with classmates every
day,
• If the child is angry when s/he makes mistakes or is
challenged
• If the child cries occasionally when s/he gets angry
• If s/he has low tolerance for inhibition
• If the child gets more angry compared to his/her
peers,

ÖNERİLER
• Çocuğun temel ihtiyaçları zamanında ve düzenli
olarak karşılanmalıdır.
• Çocuğun rahat hareket edebileceği ve enerjisini
aktarabileceği ortamlar hazırlanmalıdır.

• If the child behave in a manner similar to tantrum
lasting more than five or six minutes
• If the child directs anger to him/herself by hitting
himself or using expressions like “I hate myself” instead
of doing something for the person or situation that make
him/her feel angry, the child needs to be supported.

• Çocuğa yapabileceği işlerde sorumluluk vermekten
çekinmemek, verilen sorumlulukları yerine getirmesi
eziyet verici bir hal aldığında bu işi yapması için ısrar
etmemek gerekir.

SUGGESTIONS

• Çocuk sakin kalarak zor bir durumla başa çıktığında,
onu takdir ederek bu olumlu davranışı ön plana
çıkarılabilir.

• The environment in which children can easily move
should be created

• Anne babanın yerine getirmesi gereken önemli
sorumluluklarından biri, çocuklarına duygulara nasıl
yön vereceklerini öğretmektir. Öfkesi ile ilgili çocukla
konuşarak, öfkenin uygun şekillerde ifade edilmesi
desteklenmelidir. Öfkeyi kontrol ederek kendimize zarar
vermeyi engellemenin elimizde olduğu hem anlatılmalı
hem de örnek davranışlarla gösterilmelidir.
• Anne baba çocuktan bekledikleri gibi davranarak
çocuğa iyi bir model oluşturmalıdır. Örneğin, anne baba
çocuğun yaptığı bir davranıştan ötürü incindiğinde, bu

• The basic needs of children should be met promptly
and regularly.

• It is important not to hesitate for giving responsibility
for the work that the child can do, and not to insist on
doing this when it becomes difficult and kind of torture to
fulfill these responsibilities given.
• When the child is able to cope with a difficult situation
through staying calm, it is important to appreciate this
positive behavior to reinforce it.
• One of the important responsibilities that parents
should fulfill is to teach their children how to direct their
emotions. It is required that parents should talk to the
children about the anger and they should be supported
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duygusunu çocukla paylaşarak çocuğun davranışlarının
kendisi dışındaki bireyleri nasıl etkilediğini görmesini
sağlayabilir.
• Çoğu zaman görünürdeki duyguların altında başka
duygular olabilir. Duyguları paylaşırken altta yatan
bu duyguyu ifade etmek daha işlevseldir. Bir annenin
yemek yerken çatalla oynayan çocuğun çatalı bir tarafına
batırmasından korktuğu için kızması örneğinde, annenin
kızgınlığının altında yatan duygu korkudur. Anne çocuğa
öfkeyle tepki vermek yerine, bu korkusunu onunla
paylaşırsa öfkelenmesine gerek kalmayabilir.
• Kalabalık bir yerde bir çocuğun kapris yapması pek
çok anne babanın öfkelenmesine yol açar. Gerçekte
öfke patlamalarının zaman zaman yaşanmadığı bir aile
hayal etmek zordur. Ancak bu durumlarda bile olumlu
sonuçlar çıkarılabilir. Olay geride kaldıktan sonra anne
ve baba çocukla konuşabilir; “birbirimize gerçekten de
çok kızdık, öyle değil mi?”. Bu paylaşım, çocuğun öfkenin
doğal ve kabul edilebilir bir duygu olduğunu, birbirlerini
seven insanların birbirlerine öfkelendiklerini, bu
durumda sevginin azalmayıp sorun çözüldüğünde daha
da güçlenebildiğini anlamasına yardımcı olur.
• Öfke ne kadar şiddetliyse o kadar önemsenmeli,
ancak çocuk öfkelenmesin diye de her istediğini yapması
hoş görülmemelidir.
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to express their anger in appropriate manners. It should
be both explained and shown by being role model that it
depends on us to control anger and to prevent damaging
ourselves.
• Parents should be a good model for children by
behaving in a manner that they expect from children. For
example, when parents are hurt by the child’s behavior,
they can share this feeling with the child and make him/
her see how his/her behavior affects the others.
• Mostly, there might be other emotions beneath the
emotions expressed. It is more functional to express this
underlying emotion when sharing feelings. For instance
a mother gets angry that her child plays with fork but
she is frightened indeed. The emotion that lies beneath a
mother’s anger is fear. There will be no need for anger if
the mother shares her fear that the child might hurt him/
herself, instead of reacting angrily.
• Children’s whimsical behaviors in crowded places
make many parents angry. It is difficult to imagine a
family atmosphere in which anger explosions are not
experienced. However, even in these cases, the positive
aspects can be seen. After the situation is over, parents
can talk to children; “We were very angry at each other,
weren’t we?” This sharing helps the child to understand
that anger is a natural and acceptable emotion, that
people who love each other might also be angry with

• Anne-baba ve diğer yetişkinler çocuğa uygulanan
eğitim konusunda ortak kararlar alarak tutarlı olmalıdır.

each other and that in this case love does not diminish,
but it gets stronger as the problem is solved.

• Çocuk öfkelendiğinde paniğe kapılıp hemen tepki
göstermeden onu etkin bir şekilde dinlemek çok
önemlidir. Biraz sakinleştiğinde çocuktan;

• The more severe anger is, the more attention should
be paid; however the children are not allowed to do
whatever they like in order not to get angry.

Kendisini öfkelendiren problemi,
Probleme nasıl tepkide bulunduğunu,
Bu tepkinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu,
Bunun problemi halletmek için iyi bir yol olup olmadığını,
Neyin daha iyi olabileceğini düşünüp anlatması
istenebilir.

• Parents and other adults should be coherent in
making mutual decisions about the education of children.

Kaynakça:

1-KUZUCU, Yaşar. (2008), Küçükler İçin Büyüklere, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı.
Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
2-YAVUZER, Haluk. (2006), Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul.

• As children get angry, it is important to listen to them
efficiently without panic and any reaction. As children get
calmer, they might be asked to think about the problem
makes them angry,
how they react to the problem,
the results caused by the reaction,
whether it is a good way to solve the problem
and how it would be better.
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Gençlerle kendi yetiştiğimiz şartların
gerektirdiği
tutum
ve
davranışlarla
değil,
onları
anlayabilecek
duygusal
yaklaşımlarımızla
iletişim
kurmaya
çalışmalıyız. Daha açık bir ifadeyle
düşüncelerimizle değil, duygularımızla
onları anlamaya çalışmalıyız.

A

nne ve babaların çocuklarını tanımadan ve onların
zamana bağlı gelişimsel özelliklerini bilmeden
çocuklarına yaklaşımları aile içi mutsuzluklara
yol açabildiği gibi “kuşak çatışması” yaşanmasına da
neden olabiliyor. Örneğin, son yıllarda günümüz kent
yaşamının yarattığı olumsuz koşullar ergenlik dönemi
özellikleriyle birleşince, ergenlerin kimlik arayışları ve
mutsuzluklarının daha da derinleştiği görülüyor.
Peki, bu durumda en çok sorumluluk kime düşer?
Tabi ki anne ve babaya daha çok sorumluluk düşer.
Çünkü anne ve babaların yaklaşım biçimi, çocukları
üzerinde olumlu ya da olumsuz daha fazla etkiye sahip.

We should try to communicate with young
individuals not in a manner that is required
by the conditions in which we grew up but
in a manner established with the emotional
approaches through which we can understand
them. To put it more clearly, we should try to
understand them by means of our emotions
rather than our thoughts.

P

arents’ approach towards their children without
recognizing them and knowing their timedependent developmental characteristics might
lead unhappiness in family as well as “generation
conflict”. For example, as the adverse conditions
caused by today’s urban life are combined with the
characteristics of adolescence, it is seen that seeking
identity and unhappiness of adolescents deepen
further.
So, who is the most responsible in this case?
For sure, parents are the most responsible, because
parent’s approaches have more effect –positive or
Eğitim/Education
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Özellikle çocukların her döneminde, ebeveynlerin
çocuklarıyla iletişimlerini duygudaşlık üzerinden
kurmaları
gerekmektedir.
Yani
çocuklarınızla
kendi yetiştiğiniz şartların gerektirdiği tutum ve
davranışlarla değil, onları anlayabilecek duygusal
yaklaşımlarınızla iletişim kurmaya çalışmalısınız. Daha
açık bir ifadeyle düşüncelerinizle değil, duygularınızla
onları anlamaya çalışmalısınız.
X-Y-Z Kuşağı Farkı
Anne-babalar, kendi yetiştikleri dönemdeki şartlarla
çocuklarını yetiştirmeye çalıştıkları zaman kuşak
çatışması kaçınılmaz oluyor. Çünkü X kuşağı annebabanın yaşadığı dönemle Y ve Z kuşağının şimdi içinde
bulunduğu dönem birbirinden çok farklı özellikler
taşıyor.
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negative – on children. Especially in each period, it is
necessary for parents to establish relations with their
children on the basis of empathy. In other words, you
should try to establish relations with children through
emotional approaches that help you to understand
them instead of behaviors and attitudes required by
the circumstances in which you grew up. To put it more
clearly, you should try to understand them by means of
emotions rather than thoughts.
X-Y-Z Generation Gap
Generation conflict is inevitable when parents try to raise
their children with the conditions of their times. Because
generation X to which parents belong is significantly
different from generation Y and generation Z.

Y ve Z kuşağı, teknoloji ile büyüdükleri ve bu çağın
özelliklerini taşıdıkları için akranları ile sürekli
online halde olmayı yaşam tarzı olarak benimserler.
X kuşağı ise teknolojiyle günlük yaşamında belirli
bir mesafededir. X kuşağı anne-baba, Y ya da Z
kuşağı çocukları ile önemli şeyler konuşuyor diyelim,
çocukları aynı anda ipad elinde facebook, twitter ile
arkadaşlarıyla mesajlaşabiliyor. Bu durum, teknoloji ile
pek de barışık olmayan X kuşağı anne-baba tarafından,
kendilerinin çocukları tarafından dinlenmedikleri ve
ciddiye alınmadıkları düşüncesiyle saygısızlık olarak
kabul edilebilir. Oysa Y ve Z kuşağı çocuğu için bu
son derece normal bir durumdur. Çünkü teknoloji ile
büyüyen bu çocuklarda dikkat özellikleri, aynı anda
birden fazla işle meşgul olabilmeyi sağlayabilmektedir.

Generation Y and generation Z embrace a life style
of being constantly online, because they have grown
up with technology and bear the features of this age,
whereas the people of Generation X are in a certain
distance with technology in daily life. For instance, as
parents who belong to Generation X talk to children who
belong to Generation Y or Generation Z about important
issues, the children simultaneously communicate
with their friends via I-pads on Facebook or Twitter.
This situation might be regarded as disrespect by the
parents belonging to Generation X with the thought that
they are not listened by children or taken seriously.
However, it is completely normal for the children of
Generation X and Generation Z. because, the attention
features of these children growing up with technology
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İşte X kuşağı anne-babalar, teknoloji ile büyüyen,
beklentileri, çözüm yöntemleri, arkadaşlık ilişkileri,
dünyaya bakış açıları çok farklı olan Y ve Z kuşağındaki
çocuklarının özelliklerini çok iyi bilmeli ve ona göre
çocuklarına karşı söylem ve davranış geliştirmelidirler.
Çocuğunuzla Arkadaş Olmayın!
Çocuklarınızla arkadaş değil onlara iyi birer anne ve
baba olmalısınız. Çünkü çocuklarınız ile “eşit” değilsiniz.
Siz rolünüzü, konumunuzu bilerek çocuğunuza karşı
etkili anne-baba olmaya çalışmalısınız. Asla ve asla
onlarla arkadaş olmayın. Hiçbir çocuk, kendisinden 2025 yaş büyük arkadaş istemez. Hele hele aynı evde. Aksi
takdirde etkili anne-baba olmazsınız.
Çocuklarınızı iyi tanımaya çalışın, onları etkili dinleyin
ve anlamaya çalışın. Çünkü “siz ergen oldunuz ama
onlar anne-baba olmadı!” Çocuğunuzla doğru ve etkili
iletişim yollarını kurmaya çalışın.
“Anne-baba olmak” sadece onların maddi ihtiyaçlarını
karşılamak değildir. Evde beraber yemek yiyin, beraber
tatile çıkın, sinemaya gidin. Kısacası çocuğunuza zaman
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ensure that they can engage in more than one thing at
the same time.
At this point, parents who belong to Generation X should
know very well the characteristics of Generation Y or Z
children, who are growing up with technology and whose
expectation, solution methods, friendship relations and
perspectives are completely different and they should
develop discourse and behavior against their children.
Don’t Be Friends with Your Child!
You should not be a friend of your children but be good
parents, because you are not “equal” with your children.
Knowing your role and your position, you should try to
exhibit effective parenthood for your child. Never be
friends with them. No child wants a 20-25 year old
friend who is bigger than himself, even at the same
home. Otherwise you will not be an effective parent.
You should try to get to know your children well, listen
to them effectively and try to understand them. Since,
“you were an adolescent once, but they haven’t been
parents!” You should try to establish correct and

ayırın, kaliteli zaman geçirmeye çalışın. Sıcak sevginizi
onlara hissettirmeye çalışın. Anne-babalar pozitifse,
mutluysa, ailede sevgi ortamı varsa, çocukları da bu
özellikleri kazanıyor.
Çocuğunuza Dedektiflik Yapmayın!
Çocuğunuzun her işini yapmaya çalışmayın. Ona
yardımcı olacağınıza, aslında farkına varmadan
zarar veriyorsunuz. Çocuğunuzun kendi işini kendisi

effective ways of communicating with your child.
“Being a parent” does not only mean meeting their
financial needs. Eat together at home, go to vocation
together or go to movies. In short, take time for your
children; try to spend quality time with them. Try to
make them feel your warm love. If parents are positive
and happy, if there is a love environment in the family,
their children also have these qualities.

Eğitim/Education

37

yapmasına fırsat vermelisiniz. Çünkü onların sorunlarını
çözme tarz ve yöntemleri sizinkinden çok daha farklıdır.
Sizin çözümleriniz onları tatmin etmeyebilir. Bu da
çocuklarınızın size karşı güvenlerinin azalmasına neden
olabilir. Gelişimine ve yeteneğine uygun sorumluluklar
verin. Fatura yatırma, alış veriş yapma vs.
Çocuğunuzun takipçisi olmayın, onun her adımını, her
davranışını izlemeyin. Yapıyorsanız bile çok dikkatli
olmak zorundasınız. Ama anne ve baba olarak tabii
ki çocuklarınıza karşı “kayıtsız” da kalmayın, onların
“dedektifi” değil, “yardımcısı ve rehberi” olmaya çalışın.
Anne-baba çocuğuna karşı tutum ve davranışlarında
“aşırılıktan” kaçınmalıdır. İlkçağ filozofu Aristoteles,
mutluluk için aşırılıklardan kaçınmak gerektiğini
söylemiştir. Bu sözü, her anne ve baba, bir hayat
felsefesi olarak benimsemelidir. Yani çocuklarınıza
karşı davranışlarınızda aşırı ilgi, aşırı üstüne düşkünlük
kadar; aşırı ilgisizlik, aşırı kayıtsızlık da doğru değildir.
Kısacası çocuğunuza karşı tutum ve davranışlarınızda
“aşırı uçlarda” değil “orta yolda” olmanız daha doğru
olacaktır.
Bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken şey, her yaş
aralığının yaşadığı çağın ve günün koşullarına göre
farklı özelliklerinin olması. Her kuşak içerisinde yer alan
bireyler arasında farklılıklar olsa da, genelde aynı tarz
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Don’t be Sherlock!
Do not try to do everything that is the task of your
children. You think you help them but actually give harm
without realizing. You should allow your children to do
their own work themselves, because their ways and
methods of solving problems are much different than
yours. Your solutions may not satisfy them. This may
cause that your children will lose confidence in you.
Give responsibilities appropriate to their development
and ability, including paying bills, shopping, etc.
Do not monitor every step your children take or every
behavior of them. If you do, you must be very careful.
But, of course, as parents, do not be “indifferent” to your
children, try to be their “assistant and guide”, not their
“detective”. Parents should avoid from “excessiveness”
in their attitudes and behaviors towards their children.
According to Aristotle, the ancient philosopher, having
something that is excessive can destroy happiness.
Every parent should adopt this quote as a philosophy
of life. In other words, besides the excessive care and
interest, excessive indifference or negligence is not
appropriate. In short, it would be better if your attitudes
and behaviors towards your child are in the “middle
way” rather than “extreme way”.
It is important to be aware of the fact that every age

giyinirler, aynı tarz müzik dinlerler, hobileri benzerlik
taşır yani bir anlamda dünyaya aynı pencereden
bakarlar. Böyle olunca farklı kuşaklardan olan annebabalar ile çocukları arasında çatışmanın olması da
kaçınılmaz olur. Çok beğendiğim bir söz; “insanların
anlaşamamalarına değil, anlaşabilmelerine şaşırın.”
Gerçekten de öyle, bireysel farklılıklar insanlara farklı
özellikler, mizaçlar biçiyor o nedenle anlaşmazlıklar
insanlar arasında olağan kabul edilmeli. Hele
günümüzde teknoloji ile doğup büyüyen çocuklar ile
anne-babalar arasında kuşak çatışmasının olması
kadar normal bir şey olamaz.
Önemli olan, yaşanan kuşak çatışmasını en aza
indirmektir. Bunun için en başta anne ve babalar

range has different characteristics depending on the
era and the circumstances of the day. Although there
are differences among individuals in each generation,
they generally dress the same style, listen to the
same music, and their hobbies resemble each other,
which means they look at the world from the same
perspective. Therefore, it is inevitable that there is a
conflict between the parents and the children, who are
from different generations. I would like emphasize a
sentence I like very much; “Not be amazed that people
have conflicts but be amazed they can negotiate.”
Indeed, individual differences differentiate human
beings from each other, so disagreements among
people should be regarded as normal. There is nothing
Eğitim/Education
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çocuklarını dönemsel özellikleri ile tanımaları ve
buna göre onlara karşı tutum, davranış ve yaklaşım
sergilemelidirler.
Karşınızdaki eşiniz olabilir, çocuğunuz, arkadaşınız
olabilir hiç fark etmez mutlaka “anlaşamadığınız”
konularda “konuşarak” birbirinizi olduğu gibi kabul
edin ve “anlamaya” çalışın. Çocuğunuzun her
düşüncesini doğru kabul etmeyin, yeri geldiğinde
onlara katılmadığınızı da açıkça ve anlayabileceği
bir dille belirtin. Çünkü yanlış düşünebilirler, yanlış
kararlar da alabilirler ama onların duygularına saygılı
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normal than the generation conflict between parents
and children who grow up with technology.
The important thing is to minimize the generation
conflict. For this, parents firstly recognize their children
with their periodic characteristics and exhibit attitudes,
behaviors and approaches towards them accordingly.
No matter the person, who might be your partner,
children or friend, you have conflict, you should accept
as is by “talking” on the issues you “disagree” and try to
“understand” each other. Do not accept every thought
of your child correct, and state that you disagree

olun. Eleştirilerinizi duygularına değil, davranışlarına
yapın. O zaman her şey eskisinden çok daha farklı
olacaktır.
Kendilerini Gerçekleştirmelerine Fırsat Tanıyın
Mutlaka çocuğunuzun kendisini ifade etmesine fırsat
tanımalısınız. O zaman göreceksiniz ki çocuğunuz, çok
daha yaratıcı, başarılı ve mutlu olacaktır.
Çocuklarınız, kendi kimliklerini kendileri oluşturdukları
zaman, sizin ya da toplumun beklediği şekilde bir
role girmeye çalışmaz. Kısacası “maske” takmaz,
“palyaçoluk” yapmaz. İçinden geldiği gibi doğal davranır.
Aksi durumda annesi, babası ve çevresindekiler
mutlu olsun diye, kendisine yabancılaşarak, onların
beklentilerine uygun davranışlar sergilemeye başlar.
Sorunları Çatışarak Değil Uzlaşarak Hallediniz
Yine anne ve babalar, çocuklarının sorunlarını
“çatışarak” değil “uzlaşarak” halletmelidirler. Sakın

with them when appropriate in a clear manner which
children can understand. They can think wrong or
different, take wrong decisions but you should be
respectful to their feelings. Do your criticisms for their
behavior, not for their emotions. Then, everything will
be much more different than before.
Give Them Opportunity to Realize Themselves
You should give your child an opportunity to express
himself/herself. Then you will see that your child will
be much more creative, successful and happy.
When your children create their own identities by
themselves, they will not try to pretend in a way
expected either by you or community. In short, they
do not “mask”. They behave sincerely and naturally.
Otherwise, in order to make parents and surroundings
happy, they behave according to their expectations and
they experience alienation.
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ola, çocuğunuzla sürekli karşılıklı söz dalaşı üzerinden
bir ilişki kurmaya çalışmayın. Hele son zamanlarda anne
ve babaların yaptığı en büyük hata, “negatif motivasyon”
dediğimiz, yadırgayıcı, aşağılayıcı ve başkaları ile
karşılaştırma yapmalarıdır. Bu tutum çok büyük bir
yanılgıdır ve onarılması güç tahribatlara yol açar. Anne
ve babalar böyle bir durumda çocuklarından; sağlıklı,
mutlu ya da başarılı olmasını beklememelidirler.
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Resolve Disputes Not by Conflicting but by Reconciling
Parents should also deal with the problems of their
children by “reconciling” rather than “conflicting”. Do
not ever try to establish a relationship with your child
through battle of words. Recently the biggest mistake
made by parents is “negative motivation,” which is
humiliating attitudes and comparing children with

Yine, madde bağımlılığı, içe dönüklük, uykusuzluk ve
mutsuzluk gibi değişik psikolojik sorunlar yaşayan
çocukların, kesinlikle bir uzmandan yardım alınarak
tedavi edilmesi gerekir.
Boşanan çiftlerin yeri gediğinde çocuklarına duygusal
destek vermeleri için işbirliği içerisinde olmaları
gerekir. Çünkü çocukluk ve ergenlik döneminde en
çok anne ve babaya ihtiyaç duyulur. Kritik dönemler
olarak nitelendirilen bu dönemde, çocuklarınızın sizin
şefkatinize ve sıcak sevginize çok ihtiyaçları olduğunu
unutmayın!
Kısacası, günümüzde her şeyde olduğu gibi,
çocuklarınızın yaşlarına göre özellikleri de farklılaşıyor.
Çocuğunuzla iletişim kurarken onların duygularına
saygılı olmanız ve onları her zamankinden daha çok
anlamanız gerekir. Zaten doğru olan da bu değil midir?

others. This attitude is a big delusion and it causes
devastation. In this situation, parents should not expect
their children to be healthy, happy or successful.
Moreover, children with various psychological
problems including substance addiction, introversion,
insomnia and unhappiness, should definitely be treated
with the help of an expert.
The couples who have divorced should be in cooperation
to give their children emotional support when
appropriate, because in childhood and adolescence,
parents are the ones who are most needed. Remember
that your children need your affection and love in these
critical periods!
In short, the characteristics of your children vary
according to their age. Communicating with your
children, you must respect their feelings and
understand them more than ever. Is not it what is right,
anyway?
Eğitim/Education

43

Tümay KARAGÜL
Psikolog / Özel Marmara Anaokulu
Psychologist / Marmara Private Kindergarten

FARKINDALIK
MINDFULNESS
Farkındalık içinde dinlenmek, beyin çok
yüklenince fazla pencereleri kapatmak
veya ara verip sistemi yeniden başlatmak
gibidir.
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Resting in mindfulness is like shutting
down many windows when the brain is
overloaded or pausing and restarting the
system.

Günlük yaşamda zihin, çeşitli programların birden çalıştığı bir bilgisayar gibidir. Daha verimli çalışması için
bazı pencerelerin kapatılması gerekir. Farkındalık içinde dinlenmek, beyin çok yüklenince fazla pencereleri
kapatmak veya ara verip sistemi yeniden başlatmak
gibidir. Bu beynin tazelenmiş ve daha verimli olarak
harekete geçmesini sağlar.

In daily life, mind looks like a computer where various
programmes work together. In order to work more
efficiently, some programmes need to be closed. Resting
in mindfulness is like shutting down many windows when
the brain is overloaded or pausing and restarting the
system. This allows brain to be refreshed and operate
more efficiently.

Farkındalık; “şimdi” de olma tutumunu geliştirmektir.
Bu konuda gerekenler her zaman yanımızdadır: zihniniz
ve uygulamaları yapma niyetiniz. Farkındalık, sizi yaşamınızdan alıkoymaz, tersine yaşamınızda olanlarla daha nitelikli bağlar kurmanızı destekler.

Mindfulness is to develop the attitude of being “at
present”. What we need in this regard is always with
us: mind and intentions to follow practices. Mindfulness
does not restrain you from your life, but on the contrary,
it supports you to construct more qualified connections
with what you have in your life.

Farkında mıyız?
Bizi rahatsız eden, stres yaratan düşünceler içinde olduğumuz zaman, stresle baş etmek için çeşitli yollar ararız.
Kimi zaman mücadele eder, kimi zaman sorunları görmezden gelmeyi seçebiliriz. Böylelikle yok olup gideceklerini umarız. Ama bunlar stresi daha da arttırmaktan
başka işe yaramaz.
Dünyada farkındalık (Mindfulness) akımı, stresle baş
etmenin başka bir yolunu sunmaktadır. Farkındalık
temelli stres azaltma programı (MBSR-Mindfulness
Based Stress Reduction), 1979 yılında Massachusetts
Üniversitesi Tıp Merkezi’nde moleküler biyolog Jon Kabat-Zinn ve arkadaşları tarafından başlatılmıştır. Aslında bu yaklaşımın kökleri binlerce yıllık doğu kültürüne
dayanmaktadır. Sonraki yıllarda diğer üniversitelerde ve
tıp merkezlerinde sınanmış, 2000’li yıllarda ise hızlanan
bir ivmeyle pek çok alana yayılmıştır. Tıp biliminin her
alanında psikolojide, eğitimde, iş hayatında yer edinmiştir. Farkındalık, liderlik eğitimlerine dâhil edilmekte ve
Google, Twitter gibi bilişim devlerinde, Dünya Bankası,

Are we mindful?
When we are thinking on the issues that bother and
make us feel stressed, we are looking for ways to cope
with stress. Sometimes we struggle; and sometimes
we choose ignoring the problems; we hope that they
will disappear. However, these are nothing other than
increasing stress.
Mindfulness trend provides a different way to cope with
stress. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
program was initiated at University of Massachusetts
Medical Center in 1979 by the molecular biologist Jon
Kabat-Zinn and his friends. The approach is based on the
ancient eastern culture in deed. In the following years,
it was tested in other universities and medical centers
and it spread to many areas with a great acceleration
in 2000s. It has been involved in all fields of medicine,
psychology, education and business life. Mindfulness is
included in trainings on leadership and implemented in
pioneer IT companies like Google and Twitter, and in the
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Birleşmiş Milletler organizasyonlarında uygulanmaktadır. 2014’ten beri her Davos Dünya Ekonomi Forumu’nda
farkındalık workshopları düzenlenmektedir. Okullarda,
uluslararası holdinglerde, emniyet birimlerinde, orduda, hapishanelerde başvurulan, tümüyle bilimsel araştırmalara dayanan, binlerce yılın içinden süzülüp gelen
uygulamalardır. Hem doğu ve hem batı kültürlerinde var
olan, belki de zaman zaman başvurduğumuz yöntemler,
bugün sistemli bir hale getirilmiştir. Temelinde “dikkati
farkındalıkla eğitmek” yatar.

organizations of World Bank and United Nations. Since
2014, mindfulness workshops have been organized at
every Davos World Economic Forum. These are the
implementations, which are based entirely on scientific
research, and which have flown through thousands
of years, applied in schools, international holding
companies, security units, army and prisons. The
methods that exist in both eastern and western cultures
and we sometimes adopt are systematized today.
“Training attention through mindfulness” lies behind it.

Dikkat Bir El Feneri Gibi Çevrildiği Yeri Aydınlatır.

Attention Illuminates like a Torch

Dikkat nereye giderse zihnin algılama ve kavrama gücü
oraya gider. Düşünceyi belli bir şey üzerine yoğunlaştırabilmek demek olan dikkat, süreklilik kazandığında buna
konsantre dikkat (konsantrasyon) diyoruz. Bir adım ötesi dikkatin dağıldığının farkında olma yetisidir. Dikkati
farkındalıkla eğitmek, bilinçli bir farkındalık geliştirme
yoludur. Deneyimlerimizi doğru veya yanlış, iyi veya kötü
olarak değerlendirmeden olanı biteni daha açıklık ve
netlikle algıladığımız duru bir zihin halidir bilinçli farkındalık. Böylelikle stres kaynağıyla mücadele etmek veya
sorunu görmezden gelmek yerine stresle daha yapıcı baş
etme yolları geliştirebiliriz. Sıradan bir günde yaptıkla-

Whatever attention focuses on, mind’s perception and
comprehension skills focus the same thing. Attention
that means concentrate on a certain thing is named
concentration when gains continuity. One step further
is the ability to be aware of your distraction. Training
attention through mindfulness is the way to develop a
conscious awareness. Conscious awareness is the state
of clear mind in which we perceive what is happening
clearly without evaluating our experiences as right or
wrong and good or bad. Thus, instead of struggling with
the source of stress or ignoring the problem, we can
develop more constructive strategies for coping with
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rımızın bilinçli farkındalığı oldukça azdır. Uyanır, giyinir,
kahvaltı eder, işe gider çalışırız. Kimi zaman aklımıza
çok ciddi bir sorun gelir, bir sonraki dakika ise akşam
televizyonda ki dizimiz… Zihnin gün boyunca bir konudan
diğerine atladığının farkında bile olmayız. Bilinçli olarak
neler düşündüğümüze bakmazsak, zihnimizi gözlemlemezsek ne kadar meşgul olduğunu fark etmeyiz. Günlük
koşuşturmada yaşamın güzellikleriyle bağımızı kaybederiz. Bilinçli bir farkındalık, kendi yaşamınızla doğrudan
bağlantı kurmayı öğrenmektir, dışardan alacağımız bir
şey değildir, içimizdedir. Basitçe var olmak, kendimiz olmaktır. Şimdinin farkındalığı “Anda Kalabilme” becerisidir. Jon Kabat-Zinn’in tanımıyla: “Farkındalık, yargısız
bir şekilde, şimdiki ana odaklanabilmek amacıyla dikkatinizi toplayabilmektir”

stress. The conscious awareness of what we do on an
ordinary day is very little. We wake up, get dressed, have
breakfast, and go to work. Sometimes we think about a
serious problem, and the next minute we start to think
about the series on TV at that night. We are not even aware
that the mind has jumped from one subject to another
during a day. If we do not pay attention consciously on
what we think about or not observe our minds, we do not
realize how busy we are. We lose our connections with
the beauty of life in daily hassle.

Mindfulness (farkındalık) yaklaşımı;

Conscious awareness is learning to make direct contact
with your own life; it is not something extrinsic but
intrinsic. It is simply being ourselves. Awareness of now
is the ability to be “in the present moment”. Jon KabatZinn defines it: “Paying attention in a particular way: on
purpose, in the present moment, and nonjudgmentally”.

• Dikkat ve odaklanmanın gelişmesini,

Mindfulness helps;

• Kendi yaşantımızın iyi gözlemcileri olmayı,

• attention and concentration improvement,

• Anda kalabilme becerisini,

• us being good observers of our own lives,

• Etkili, üretken, düşünceleri seçebilmeyi,

• to be in the present moment ,
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• Bağışıklık sisteminin güçlenmesini,

• to select efficient and effective ideas,

• Zorlayıcı duygularla baş edebilmeyi,

• to strength the immune system,

• Yaşanan anın iyi yönlerinden daha çok tat almayı,

• to cope with tough feelings,

• Etkin dinlemeyi ve iletişimi iyileştirmeyi,

• to enjoy the moments more,

• Farklı çözümleri ve bakış açılarını görebilmeyi,

• efficient listening and improvement of communication,

• Yaratıcılığın, verimliliğin artmasını sağlar.

• to see different solutions and perspectives

Nefes

• to increase of creativity and productivity.

“Sakın Fırsatı Kaçırma, Çünkü Dünya Tek Bir Nefesten
İbarettir.”

Breath

Saadi Shirazi
Nefese dikkatimizi toplamayı öğrenebilirsek zamanla
dikkatimizi istediğimiz her şeye toplayabiliriz. Farkındalıkla nefes, günün her anı yapabileceğimiz bir çalışmadır.
Nefesi hiç değiştirmeden, doğal döngüsü içinde yargılamadan, yorumlamadan izlemek sadece nefes aldığımızı
fark etmektir. Nefes egzersizini bir kez öğrendikten sonra gün içinde nefesi kullanarak “şimdiki an” a gelebilirsiniz.
Geçicilik

“Don’t miss any opportunity, since the world is composed
of one single breath.”
Saadi Shirazi
If we can learn concentrating on breath, we can
concentrate on everything we want in time. Mindful
breathing could be practiced anytime time during a day.
It is seeing the breath without changing and judging it
in its natural cycle, and realizing that we are breathing.
Once you learn breathing exercise, you can reach the
“present moment” by means breathing exercises during
the day.
Temporariness

“Yaşadığımız Başarısızlıklar Bizim Sandığımız Kadar
Önemli Olmayabilir”

“Failures we experienced might not be important as much
as we thought”

Bertrand Russell

Bertrand Russell
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Zihni önceden eğiterek karşınıza çıkacak benzer stresli
durumlarda tepkisel davranmak yerine verimli ve daha
yapıcı davranışlar için fırsat yaratabilirsiniz. Mindfulness
eğitimiyle stres anında her zamanki düşünce, duygu ve
davranış kalıplarını fark edebilir, size yardımcı olacak bir
bakış açısını kavrayabilirsiniz. Hangi tekniği seçtiğinizin
bir önemi yok, yeter ki her gün uygulayın.
Sıradan Günlük İşlerin Duygularımız Üzerindeki Etkisi
Günlük aktivitelerinize göz atın. Hangileri sizi canlandırıyor? Enerjinizi azaltan etkinlikler neler? (Yıkıcı iç konuşma, sağlıksız yiyecek, içecek, olaylara olumsuz yorumlar katmak, öfkeli insanlarla zaman geçirmek, her türlü
bağımlılık, TV veya alışveriş tutkunluğu, doğadan uzak
yaşamak). Bir hafta boyunca gözlemleyin. Sizi besleyen,
ruhunuzu şenlendiren, destekleyen aktiviteleri nasıl çoğaltabilirsiniz?

By training your mind in advance, you can create
opportunities for more productive and constructive
behaviors rather than reactional behaviors in case
of stress you might encounter. Thanks to training on
Mindfulness, you can realize thinking, emotional and
behavioral patterns at the moment of stress and you
recognize the approach that may help you. No matter
which technique you choose, just practice it every
day.
Effects of Ordinary & Daily Tasks on Our Emotions

Strese veya Yorgunluğa İyi Gelebilecek Etkinlikler:

Take a look at your daily activities. Which of them do
boost your mood? What are the activities that consume
your energy (devastating internal speech, unhealthy food
and beverage, negative comments to events, spending
time with angry people, any addiction, TV or shopping
addiction, living far from nature etc.)? Observe them for a
week. How can you increase the number of the activities
that nourish you, cheer you up and support your soul?

1. Hoşnut kalacağınız bir şey yapın.

Activities for Reducing Stress and Fatigue:

2. Kendinizi etkili hissettiren bir iş yapın.

1. Do anything you like

3. Etkinliklerinize daha çok bilinç katın. Tüm dikkatinizi
yapmakta olduklarınıza vermek, bulunduğunuz ana bilinç katar.

2. Engage in a job that makes you feel efficient
3. Include awareness in your activities.
Psikoloji/Psychology
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Sakinleşmek İçin Kullanılabilecek, Bilimsel Araştırmalarla Kanıtlanmış Birkaç Teknik

A few methods proved with scientific researches used
to calm down

Öneri-1

Suggestion -1

1. Gözleri kapatın, 5-6 kez uykunuz gelmiş gibi esneyin.

1. Close your eyes and yawn 5-6 times as if you need
sleeping

2. Vücudu çok yavaş hareket ettirin. Örneğin başınızla 1
dakika süren bir çember çizin.
3. Bir dakika bedensel hislere dikkat verin.
Bu aşamalarda neler olur?
Esnemek sinir sisteminde gevşeme yaratır.
Yavaş hareket, beyinden kaslara gevşeme sinyali yollar.
Bedensel hisler, sizi bulunduğunuz ana en iyi düşünme
ve problem çözme haline getirir.

2. Move your body slowly. For example, draw a circle with
your head for 1 minute.
3. Take a moment to pay attention to physical sensations
What happens in these stages?
Yawning causes relaxation in the nerve system.
Slow motion sends the signal of relaxation from brain to
the muscles.

Öneri-2

Body sensations make you ready for problem solving and
thinking

Sizin için değerli bir veya birkaç kavram belirleyin. (sevgi,
huzur, iyilik, şefkat, başarı…)

Suggestion-2

Her nefes verişte bir sözcüğü tüm bedeninize (ve ruhunuza) gönderin.
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Identify one or more concepts that are valuable to you.
(Love, peace, kindness, compassion, success ...)

Öneri-3
İki sözcük belirleyin. Biri mutlu, huzurlu ve güvenli hissettirsin, diğeri bırakmak istediğiniz bir duyguyu anlatsın. Bu sözcükleri şu cümleye yerleştirin:
…… Alıyorum, ….. Veriyorum. (Huzur alıyorum, stresi veriyorum. Güven alıyorum, korkuyu veriyorum). İstediğiniz
süre tekrarlayın. Ardından yaptığınız işe dönün, zihninizin
tazelendiğini ve daha verimli çalıştığını fark edeceksiniz.
Farkında olduğunuz her an yeni bir andır. Yaşamı farkındalıkla yönetmek, düşünce ve duygulara bilinç katmak,
zamanla bir yaşam biçimi olur. Anı yaşamak sizi, bu gezegendeki varlığınızı tam anlamıyla hissetmeye davet
eder.
Günde sadece 10 dakika………………
Bu yeni yaşam biçimi için gerekenler sadece farkındalık
egzersizlerini öğrenmek ve diş fırçalamak gibi düzenli
uygulama alışkanlığı edinmek …

In every breath, send a concept to your whole body (and
your soul).
Suggestion -3
Identify two words, one of which makes you feel happy,
peaceful and safe and one of which tells the emotion that
you want to get rid of. Fill the blankets in this sentence
with these words:
...... I have it, ...... I do not have it. (I have peace, I do not
have stress, I have confidence, I do not have fear). Repeat
them as long as you want. Then go back to the work
you are dealing, and you will realize that your mind is
refreshed and working more efficiently.
Every moment you are mindful is a new moment.
Managing life with awareness, adding consciousness to
thoughts and feelings turns into a way of life over time.
Living the moment invites you to fully feel your presence
on this planet.
Just 10 minutes a day………………

Kaynakça:
1.Erk, Selmin/Şimdiki Zamanın İçinde. Koton Kitap/1.Basım,
Temmuz 2016/İstanbul
2. http://www.mindfulacademy.co/mindfulness-nedir_C24.html

What you need for this new way of life is just learning
about mindfulness exercises and getting habits to
practice them like brushing your teeth...
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Özer ÖZTÜRK
Uzman Psikolog / Özel Marmara Ortaokulu
Psychologist / Marmara Private Middle Scool

KAYGI NE ZAMAN
SORUN HALİNE
GELİR?
WHEN ANXIETY TURNS
INTO A PROBLEM
Eğer çocuğunuz sınav öncesinde yüksek
kaygılıysa, çok korkmanıza ve üzülmenize
gerek yoktur. Çünkü kaygı yönetilebilir.
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If your child is highly anxious before exams,
you do not need to be afraid or upset, because
anxiety can be controlled and managed.

B

inlerce öğrencinin gireceği LGS ve TEOG sınavına
sayılı günler kaldı. Tüm öğrenci ve velileri sınav
heyecanı sarmaya başladı. Bu tarz sınavlar da
başarılı olmak için sadece düzenli ve verimli ders
çalışma yeterli olmayabiliyor. Düzenli çalışmanın yanı
sıra bir takım teknik konularda da öğrencileri sınava
hazırlamak gereklidir. Şüphesiz ki bu durumların
en önemlisi, öğrencinin sınav öncesinde ve sınav
esnasında yaşayacağı aşırı kaygı durumudur. Eğer
çocuğunuz sınav öncesinde yüksek kaygılıysa, çok
korkmanıza ve üzülmenize gerek yoktur. Çünkü kaygı
yönetilebilir. Yeter ki siz, çocuğunuza yardım için bir
şeyler yapmaya yönlendirin kendinizi. Böyle bir sınav
öncesinde çocuklarınıza yardımcı olurken öncelikle
kaygının çocuğunuz için bir sorun olup olmadığını
tespit etmeniz gerekir. Şüphesiz ki hiç kaygılı
olmaması da onu başarıdan uzaklaştırabilir. Eğer
çocuğunuzun yaşadığı sınav kaygısı, onu engelliyor,
ona zorluk çıkarıyor, moral bozukluğuna yol açıyor,
çocuğu hem akademik hem de sosyal anlam da yapmak
istediklerinden alıkoyuyorsa, ebeveyn olarak durumu
önemsemek ve birtakım önlemler almak gerekir. Bazı
etkili yöntemlerin sınava girecek öğrencilere, kaygıyı
yönetmekte yardımcı olacağını düşünüyorum.

T

here are few days left for LGS and TEOG, which
thousands of students will have. All the students
and parents have started to be excited for the
exams. Sometimes studying regularly and efficiently
does not enough in order to be successful in such
exams. Besides studying regularly, it is necessary
to prepare students for exams through a number of
technical issues. Undoubtedly, the most important
of these situations is the excessive anxiety that the
student will experience before the exam and during
the exam. If your child is highly anxious before exams,
you do not need to be afraid or upset, because anxiety
can be controlled and managed; as long as you direct
yourself to do something to help your child. To your
children before such exam, you should first find out
whether anxiety is a problem for your children. For
sure, being not anxious at all might suspend the
success. If your child’s test exam bothers him/her,
causes difficulty and downheartedness and prevents
the child from what s/he wants to do academically
and socially, you should consider the situation and
take some precautions as parents. I think that some
effective methods will help the students who will take
the test, to manage the anxiety.

Psikoloji/Psychology

53

• Öncelikle kaygının bedeni nasıl etkilediğini çocuğun
anlamasına yardımcı olmak gerekir. Kaygı bedende
bir takım değişiklikler ortaya çıkarır. Bunlar, kalp
atışının yükselmesi, solunum değişiklikleri, terleme,
bacakların titremesi kasların gerilmesi vb. tepkilerdir.
Çocuğunuzun bu değişiklikleri düşünmesini sağlayın.
Çocuğa, kaygılandığı zaman kendi bedeninde neler
hissettiğini sorun, hatta çizerek kaygıdan etkilenen
beden parçalarını gösterebilir.
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• Firstly, it is necessary to help children to
understand how anxiety affects body. Anxiety leads
some changes in the body. These include increased
heart rate, changes in respiration, sweating, restless
legs and stretching of the muscles etc. Make sure
that your child thinks about these changes. Ask the
child what s/he feels in his/her own body when s/he is
worried, or even s/he could draw body parts affected
by anxiety.

• Kaygının tavan yapmasını sağlayan bazı otomatik
düşünceler vardır. Bunlar: “sınavı kazanamazsam
kimseler beni sevmez, başarısız olursam annem
ve babam üzülür, onlara ne derim, arkadaşlarımın
içinde küçük düşerim, öğretmenlerim beni sevmez”
vb. düşüncelerdir. Çocuğunuzun bu gerçekçi olmayan
düşünceleri değiştirmesi için ona yardımcı olmak
gerekir. Daha gerçekçi düşünmeyi öğrenmek, kaygıyı
yönetmeye yardımcı olan önemli bir taktiktir. Yukarıda
saydığımız, olumsuz ve otomatikleşmiş düşünceleri
olumlu düşüncelerle değiştirmesine yardımcı olun.
• Gevşeme kaygıyı hafifleten en önemli taktiklerden
biridir. Soluk alma ve hayal kurma yöntemlerini
kullanarak derin gevşemeyi çocuğa öğretmek gerekir.
Aynı zaman da stresli durumlarla başa çıkmada nefes
egzersizlerini çocuğa öğretmek yararlı olacaktır.

• There are some automatic considerations that
allow anxiety reaches peak. These are: “If I cannot pass
the exam, no one loves me; my parents will be sorry if
I fail, how I could explain it; I would feel degraded, my
teachers would not love me” and so on.. It is required
to help your child to change these unrealistic thoughts.
Learning to think more realistically is an important
method that helps to manage anxiety. Help them to
change the negative and automated considerations
mentioned above into positive considerations.
• Relaxation is one of the most important methods
to relieve anxiety. It is necessary to teach children to
relax using the methods of breathing and imagination.
It will also be useful to teach children breathing
exercises to cope with stress.
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GEVŞEME KAYIT FORMU
Gevşeme
Egzersizi
Yaptınız mı?

Kaç Dakika

Çocuk ne kadar gevşeyebildi?

Pazartesi

Evet
Hayır

Hiç

Biraz

Tam

Salı

Evet
Hayır

Hiç

Biraz

Tam

Çarşamba

Evet
Hayır

Hiç

Biraz

Tam

Perşembe

Evet
Hayır

Hiç

Biraz

Tam

Cuma

Evet
Hayır

Hiç

Biraz

Tam

Cumartesi

Evet
Hayır

Hiç

Biraz

Tam

Pazar

Evet
Hayır

Hiç

Biraz

Tam

Sınavlar öncesi yukarıda vermiş olduğum nefes egzersizlerini ve kayıt formunu kullanmanızı öneriyor ve her
çocuğumuzun istediğini elde ettiği bir sınav olmasını diliyorum.

RELAXATION FORM

Monday

Did you do
relaxation
exercises?
Yes
No

How many minutes?

How much did the child get relaxed?

Never Little A Great Deal

Tuesday

Yes
No

Never Little A Great Deal

Wednesday

Yes
No

Never Little A Great Deal

Thursday

Yes
No

Never Little A Great Deal

Friday

Yes
No

Never Little A Great Deal

Saturday

Yes
No

Never Little A Great Deal

Sunday

Yes
No

Never Little A Great Deal

I suggest you to use the breathing exercises and relaxation form that I have given above, before exams and I wish
that every child will have results that s/he desires.
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