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Sevgili Okurlar;

Bu sayımızda psikolojik danışmanlarımız, çocukluktan 
gençliğe edindiğimiz ya da etkilendiğimiz, yetişkin yaşamımızı 
şekillendiren birçok konuyu bu sayıda ele aldılar.

Duygu Taşsilen, hayatımızı yönlendiren düşünce kalıplarımızı 
incelerken bu düşünce kalıplarının nasıl şemalara dönüştüğüne 
işaret etti.

Esra Ünsal olumsuz yaşam deneyimlerimizin kendimize karşı 
nasıl acımasız bir geri dönüş yaşatabileceğini ve öz şefkati yazdı.

Özer Öztürk özellikle son yıllarda ebeveynlerden gelen 
“Çocuklarımıza Neyi Nasıl Söylemeliyiz” sorusunun yanıtını 
vermeye çalıştı.

Candan Kavalcı “Bir Çocuk ilk Ne Zaman Var Olur?” sorusunun 
ardından çocukların birey olma yolculuğunu izledi.

İrem Gizem Yılmaz “Bu İşte Bir Çocuk Var” başlıklı yazısında 
çocuklarda cinsellik kavramının gelişimi ve ebeveynlerin 
çocuklardan gelen soruları nasıl yanıtlayacağına cevap aradı.

Duygu Kuruca “Aynı Olaya Neden Farklı Tepkiler Veririz?” 
sorusunun ardından kişilik ve gelişimi konusunu işledi.

Aylin Tomakan, bu sayımızda “Evde Akademik(!) Eğitim 
Şart” diyerek çocukların akademik yaşamına evde nasıl katkı 
sunabileceğimizi yazdı.

Simge Özömek, engelli bireylerin sosyal engellerinin de nasıl 
kaldırılacağına dikkati çekti.

Cansu Polat, yeme bozukluklarının duygusal nedenleri ve 
fizyolojik sonuçları ile arasındaki ilişkiyi kaleme aldı.

Miray Taşkıran ergenliği çocuklukla yetişkinlik arasında bir 
köprü olarak adlandırarak iletişimin önemine işaret etti.

Serap Duman son yıllarda hem eğitim kurumlarında hem de 
sosyal olarak en çok konuşulan “İstismar” konusunu işledi.

Gözdem Toplu çocuklarda ayrılık kaygısının özellikle ebeveyn 
çocuk arasındaki bağlanma biçiminden nasıl etkilendiğine dikkati 
çekti.

Ceren Karakaş Uslu çocuklarda disiplin konusunu işlerken baskı 
ve korkunun aslında disiplin ile eş anlamlı olamayacağına işaret 
etti.

İpek Türker erken çocukluk dönemi ve oyunun çocuklar 
üzerindeki etkisini ele aldı.

Fatma Uygun, “Modern Çağ Masalı” başlıklı yazıda teknolojinin 
neler getirdiğini neleri sildiğini inceledi.

Ayşenur Yılmaz doğal afetlerin çocuklar üzerindeki etkilerini ele 
aldı.

Keyifle okumanız dileği ile…

Dear Readers;

In this issue, our psychological counsellors have addressed the 
many issues that have shaped our adult lives, whether we have 
acquired or been influenced from childhood to youth.

Duygu Taşsilen pointed out how these thought patterns turn into 
schemes when examining the thought patterns that guide our lives.

Esra Ünsal wrote about how our negative life experiences can 
bring about a brutal return to ourselves and self-compassion.

Özer Öztürk has tried to answer the question “How should we tell 
our children, what?” especially in recent years.

Candan Kavalcı’s question, “When does a child first exist?” 
followed the children’s journey to become individuals.

İrem Gizem Yılmaz, in his article titled “There Is a Kid in This”, 
sought answers to the development of the concept of sexuality in 
children and how parents would answer questions from children.

Duygu Kuruca, after her question “Why do we react differently 
to the same event?” she addressed the issue of personality and 
development.

Aylin Tomakan wrote in this issue that “Academic Education at 
Home (!) Is a Must” is about how we can contribute to the academic 
life of children at home.

Simge Özömek also pointed out how to remove social barriers for 
disabled individuals.

Cansu Polat authored the relationship between the emotional 
causes and physiological consequences of eating disorders.

Miray Taşkıran called adolescence a bridge between childhood and 
adulthood and pointed out the importance of communication.

Serap Duman has covered the subject of “abuse”, which is the most 
talked topic, both in educational institutions and socially in recent 
years.

Gözdem Toplu pointed out how separation anxiety in children 
is particularly affected by the attachment between parents and 
children.

Ceren Karakaş Uslu pointed out that pressure and fear cannot 
actually be synonymous with discipline when handling the subject 
of discipline in children.

İpek Türker addressed early childhood and the impact of play on 
children.

Fatma Uygun, in the article titled “Modern Age Tale” examined 
what technology brings, what it erases.

Ayşenur Yılmaz addressed the effects of natural disasters on 
children.

With the hope that you will read with pleasure…

Editörden
From the Editor

Sevgili Okurlar,
Dear Readers,

Nevin ÇİFTEL
Marmara Eğitim Kurumları

Lise Rehberlik Danışma Merkezi Koordinatörü
Marmara Educational Institutions

High School Counseling Department Coordinator
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Hepimizin hayatını yöneten ve yönlendiren bazı düşünce 
kalıpları ya da şemalar vardır. Bu şemalar kendimizle 
ve hayatı algılama biçimimizle ilgilidir. En genel 
anlamda şema, çocukluktan başlayan ve yaşam boyunca 
sürekli tekrar eden bir kalıptır. Şemalar düşünce, duygu 
ve ilişki kurma biçimlerimizi etkiler. Öfke, üzüntü ve 
kaygı gibi bazı güçlü duyguları tetikler. Şemalar bize 
olumlu yaşantısal deneyimler olarak da geri dönebilir. 
Ancak biz bu yazımızda kendini tekrar eden bir döngü 
halinde, sürekli olarak hayatımızın aynı alanında 
aynı sorunları yaşamamıza neden olan şemalardan 
bahsedeceğiz. 

There are certain thought patterns or schemes that 
rule and direct the lives of all of us. These schemes 
relate to ourselves and the way we perceive life. In 
the most general sense, the scheme is a pattern 
that begins in childhood and repeats continuously 
throughout life. Schemes affect the way we think, feel 
and relate. It triggers some strong emotions, such 
as anger, sadness and anxiety. Schemes can also 
come back to us as positive life experiences. However, 
in this article we will talk about schemes that are 
constantly causing us to have the same problems in 
the same area of our lives, in a self-repeating cycle. 

Sahip olduğu şemaların farkında olmayan ve 
şemalarına teslim olmuş olan bir birey; sosyal 
statü, ideal evlilik, meslekte başarı gibi birçok şeye 
sahipmiş gibi görünse de hayattan tat almayı ve 
başarılarına sevinmeyi beceremez.

Jeffrey Young tarafından geliştirilen şema modeline 
göre birden fazla şema çeşidi vardır. Bunlar terk 
edilme, kuşkuculuk, sosyal izolasyon, duygusal 
yoksunluk, bağımlılık, dayanıksızlık, yetersiz 
özdenetim, karamsarlık, boyun eğicilik, haklılık ve 
yüksek standartlar şemalarıdır. Örneğin, terk edilme 
şeması olan bir insan, sevdiği insanların kendisini 
terk edeceğine ve duygusal olarak yalnız kalacağına 
dair temel bir inanca sahiptir. Bu şemaya sahip 
bireyler sevdiği insanlardan herhangi bir uzak kalma 
olasılığı karşısında bile aşırı kaygılanır ya da öfkeye 
kapılır. Özellikle romantik ilişkilerinde kendilerini 
partnerlerine karşı duygusal olarak bağımlı hisseder. 
Terk edilme şeması genellikle sözel dönem öncesi 
gelişen bir şemadır. Çocuk konuşmayı öğrenmeden 
önce, hayatın ilk yıllarında başlar.  Çok erken 
dönemde başladığı için de duygusal gücü çok fazladır. 

Şema, en fazla, sevilen birinden ayrılmakla tetiklenir 
fakat bu şemanın tetiklenmesi için ayrılıkların gerçek 
olması veya fiziksel bir seviyede olması gerekmez. 

Başka bir şema tipi olan kuşkuculuğu inceleyecek 
olursak, bu şemaya sahip bireylerin, herhangi 
bir dayanakları olmamasına rağmen, insanların 
kendilerini inciteceğine ve kullanacağına dair temel 
bir inançları olduğu görülür. Bu bireyler sürekli 
olarak tetiktedirler ve kendilerini korumak zorunda 
hissederler. İnsanların kendilerini incitmelerinden 
korktukları için yakın ilişkiye girmekten çekinirler. 
Bu şemaya sahip bireyler çocukluk çağında ihmal ya 
da istismara uğramış olabilir. 

Yukarıda açıklanan terk edilme ve kuşkuculuk şeması 
gibi diğer şemaların da ortaya çıkmaları genelde 
çocukluk çağında başlamıştır ve birtakım bilişsel 
çarpıtmalar içerir.  Bu bilişsel çarpıtmalar başa 
çıkması güç duyguların yaşanmasına neden olur ve 
bireyin hayat kalitesinin düşmesi sonucunu doğurur. 

Young’a göre kişinin şemalarla başa çıkma biçimi 
teslim olma, kaçınma veya aşırı telafi şeklindedir. 
Kişinin şema “gerçekleşmiş” gibi davranması, teslim 
olma; şemanın ortaya çıkmasını engellemek için 
yapılan her davranış, kaçınma; tetiklenen şemanın 
tam tersi doğruymuş gibi davranıp şemayla savaşma 
ise aşırı telafidir.  

Yukarıda örneğini verdiğimiz kuşkuculuk şemasına 
sahip bir ergeni ele alacak olursak, şöyle bir 
düşünceye sahip olduğunu söyleyebiliriz. “Çok 
yakınlaşmak tehlikelidir; son derece dikkat etmeliyim, 
beni kullanıyorlar ve er geç bana kötü davranacaklar.” 
Bu ergen böyle bir şemayla başa çıkmaya çalışırken 
teslim olmayı tercih ederse istismar ve suiistimal 
eden arkadaşlıklar ve ilişkiler içinde olur. Bunun 
tam tersi olarak aşırı telafiyi tercih ediyorsa sözünü 
geçirebileceği ve istismar edebileceği arkadaşlıkları 
seçer.  Kaçınma modu aktif ise yakın arkadaşlıklardan 
korku dolu bir şekilde kaçınır.

Bireylerin problem yaşamalarına neden olan 
şemalarının farkında olmaları ve hayatlarını 
şemalarının yönetmesine izin vermek yerine kontrolü 
ele almaya karar vermeleri sürecin başlangıcı 
açısından çok önemlidir. 

Young tarafından geliştirilen şema terapi modeli 
bilişsel terapi, geştalt terapi, bağlanma ve nesne 
ilişkileri kuramlarını bir araya getiren bütüncül 
bir yaklaşımdır. Geleneksel BDT yaklaşımından 
farklı olarak şema terapi sadece var olan belirtileri 
sürdüren faktörlerle değil, doğrudan bu belirtilerin 
gelişimi (etiyolojisi) ile ilgilenir. 

Şema terapi ile terapistin hedefi, danışanın uzun 
süreli bilişsel, duygusal, ilişkisel ve davranışsal 
kalıplarının değiştirilmesi çerçevesinde temel 
duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına ve bu 
ihtiyaçlarını uyum sağlayıcı bir biçimde karşılama 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

An individual who is not aware of his schemes and 
who has surrendered to his schemes may seem 
to have many things, such as social status, ideal 
marriage, success in the profession, but is unable to 
taste life and rejoice in his achievements.

There are multiple schema variants according to 
the schema model developed by Jeffrey Young. 
These are schemes of abandonment, skepticism, 
social isolation, emotional deprivation, dependence, 
resilience, inadequate self-regulation, pessimism, 
subjugation, rightness and high standards. For 
example, a person with an abandonment scheme has 
a fundamental belief that the people he loves will 
abandon him and be emotionally alone. Individuals 
with this scheme become extremely anxious or angry, 
even at the prospect of any distance from the people 
they love. Especially in romantic relationships, they 
feel emotionally dependent on their partners. The 
abandonment scheme is a scheme that usually 
develops before the verbal period. It begins in the 
early years of life, before the child learns to speak.  

Because it started very early, it has a lot of emotional 
power. The scheme is triggered at most by separation 
from a loved one, but separation does not need to be 
real or on a physical level to trigger this scheme.

If we examine skepticism, which is another type of 
scheme, it is seen that individuals with this scheme 
have a fundamental belief that people will hurt and use 
themselves, even though they have no basis. These 
individuals are constantly alert and feel compelled 
to protect themselves. They’re afraid of intimate 
relationships because they’re afraid people might hurt 
themselves. Individuals with this scheme may have 
suffered neglect or abuse during the childhood.

Other schemes, such as the abandonment and 
scepticism scheme described above, usually start 
in childhood and involve some cognitive distortions.  
These cognitive distortions cause difficult emotions 
to cope with and result in a decline in the quality of 
life of the individual.

According to young, the way a person deals with 
schemes is in the form of surrender, avoidance or 
overcompensation. If the person acts as if the scheme 
has “occurred”, it is surrender; any behavior to prevent 
the scheme from appearing is avoidance; and fighting 
the scheme while pretending that the opposite of the 
triggered scheme is true is overcompensation.

If we consider an adolescent with the skepticism 
scheme that we have given the example above, we 
can say that he has the following idea. “It’s dangerous 
to get too close; I have to be extremely careful, 
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Hepimizin hayatını yöneten ve yönlendiren bazı düşünce 
kalıpları ya da şemalar vardır. Bu şemalar kendimizle 
ve hayatı algılama biçimimizle ilgilidir. En genel 
anlamda şema, çocukluktan başlayan ve yaşam boyunca 
sürekli tekrar eden bir kalıptır. Şemalar düşünce, duygu 
ve ilişki kurma biçimlerimizi etkiler. Öfke, üzüntü ve 
kaygı gibi bazı güçlü duyguları tetikler. Şemalar bize 
olumlu yaşantısal deneyimler olarak da geri dönebilir. 
Ancak biz bu yazımızda kendini tekrar eden bir döngü 
halinde, sürekli olarak hayatımızın aynı alanında 
aynı sorunları yaşamamıza neden olan şemalardan 
bahsedeceğiz. 

There are certain thought patterns or schemes that 
rule and direct the lives of all of us. These schemes 
relate to ourselves and the way we perceive life. In 
the most general sense, the scheme is a pattern 
that begins in childhood and repeats continuously 
throughout life. Schemes affect the way we think, feel 
and relate. It triggers some strong emotions, such 
as anger, sadness and anxiety. Schemes can also 
come back to us as positive life experiences. However, 
in this article we will talk about schemes that are 
constantly causing us to have the same problems in 
the same area of our lives, in a self-repeating cycle. 

Sahip olduğu şemaların farkında olmayan ve 
şemalarına teslim olmuş olan bir birey; sosyal 
statü, ideal evlilik, meslekte başarı gibi birçok şeye 
sahipmiş gibi görünse de hayattan tat almayı ve 
başarılarına sevinmeyi beceremez.

Jeffrey Young tarafından geliştirilen şema modeline 
göre birden fazla şema çeşidi vardır. Bunlar terk 
edilme, kuşkuculuk, sosyal izolasyon, duygusal 
yoksunluk, bağımlılık, dayanıksızlık, yetersiz 
özdenetim, karamsarlık, boyun eğicilik, haklılık ve 
yüksek standartlar şemalarıdır. Örneğin, terk edilme 
şeması olan bir insan, sevdiği insanların kendisini 
terk edeceğine ve duygusal olarak yalnız kalacağına 
dair temel bir inanca sahiptir. Bu şemaya sahip 
bireyler sevdiği insanlardan herhangi bir uzak kalma 
olasılığı karşısında bile aşırı kaygılanır ya da öfkeye 
kapılır. Özellikle romantik ilişkilerinde kendilerini 
partnerlerine karşı duygusal olarak bağımlı hisseder. 
Terk edilme şeması genellikle sözel dönem öncesi 
gelişen bir şemadır. Çocuk konuşmayı öğrenmeden 
önce, hayatın ilk yıllarında başlar.  Çok erken 
dönemde başladığı için de duygusal gücü çok fazladır. 

Şema, en fazla, sevilen birinden ayrılmakla tetiklenir 
fakat bu şemanın tetiklenmesi için ayrılıkların gerçek 
olması veya fiziksel bir seviyede olması gerekmez. 

Başka bir şema tipi olan kuşkuculuğu inceleyecek 
olursak, bu şemaya sahip bireylerin, herhangi 
bir dayanakları olmamasına rağmen, insanların 
kendilerini inciteceğine ve kullanacağına dair temel 
bir inançları olduğu görülür. Bu bireyler sürekli 
olarak tetiktedirler ve kendilerini korumak zorunda 
hissederler. İnsanların kendilerini incitmelerinden 
korktukları için yakın ilişkiye girmekten çekinirler. 
Bu şemaya sahip bireyler çocukluk çağında ihmal ya 
da istismara uğramış olabilir. 

Yukarıda açıklanan terk edilme ve kuşkuculuk şeması 
gibi diğer şemaların da ortaya çıkmaları genelde 
çocukluk çağında başlamıştır ve birtakım bilişsel 
çarpıtmalar içerir.  Bu bilişsel çarpıtmalar başa 
çıkması güç duyguların yaşanmasına neden olur ve 
bireyin hayat kalitesinin düşmesi sonucunu doğurur. 

Young’a göre kişinin şemalarla başa çıkma biçimi 
teslim olma, kaçınma veya aşırı telafi şeklindedir. 
Kişinin şema “gerçekleşmiş” gibi davranması, teslim 
olma; şemanın ortaya çıkmasını engellemek için 
yapılan her davranış, kaçınma; tetiklenen şemanın 
tam tersi doğruymuş gibi davranıp şemayla savaşma 
ise aşırı telafidir.  

Yukarıda örneğini verdiğimiz kuşkuculuk şemasına 
sahip bir ergeni ele alacak olursak, şöyle bir 
düşünceye sahip olduğunu söyleyebiliriz. “Çok 
yakınlaşmak tehlikelidir; son derece dikkat etmeliyim, 
beni kullanıyorlar ve er geç bana kötü davranacaklar.” 
Bu ergen böyle bir şemayla başa çıkmaya çalışırken 
teslim olmayı tercih ederse istismar ve suiistimal 
eden arkadaşlıklar ve ilişkiler içinde olur. Bunun 
tam tersi olarak aşırı telafiyi tercih ediyorsa sözünü 
geçirebileceği ve istismar edebileceği arkadaşlıkları 
seçer.  Kaçınma modu aktif ise yakın arkadaşlıklardan 
korku dolu bir şekilde kaçınır.

Bireylerin problem yaşamalarına neden olan 
şemalarının farkında olmaları ve hayatlarını 
şemalarının yönetmesine izin vermek yerine kontrolü 
ele almaya karar vermeleri sürecin başlangıcı 
açısından çok önemlidir. 

Young tarafından geliştirilen şema terapi modeli 
bilişsel terapi, geştalt terapi, bağlanma ve nesne 
ilişkileri kuramlarını bir araya getiren bütüncül 
bir yaklaşımdır. Geleneksel BDT yaklaşımından 
farklı olarak şema terapi sadece var olan belirtileri 
sürdüren faktörlerle değil, doğrudan bu belirtilerin 
gelişimi (etiyolojisi) ile ilgilenir. 

Şema terapi ile terapistin hedefi, danışanın uzun 
süreli bilişsel, duygusal, ilişkisel ve davranışsal 
kalıplarının değiştirilmesi çerçevesinde temel 
duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına ve bu 
ihtiyaçlarını uyum sağlayıcı bir biçimde karşılama 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

An individual who is not aware of his schemes and 
who has surrendered to his schemes may seem 
to have many things, such as social status, ideal 
marriage, success in the profession, but is unable to 
taste life and rejoice in his achievements.

There are multiple schema variants according to 
the schema model developed by Jeffrey Young. 
These are schemes of abandonment, skepticism, 
social isolation, emotional deprivation, dependence, 
resilience, inadequate self-regulation, pessimism, 
subjugation, rightness and high standards. For 
example, a person with an abandonment scheme has 
a fundamental belief that the people he loves will 
abandon him and be emotionally alone. Individuals 
with this scheme become extremely anxious or angry, 
even at the prospect of any distance from the people 
they love. Especially in romantic relationships, they 
feel emotionally dependent on their partners. The 
abandonment scheme is a scheme that usually 
develops before the verbal period. It begins in the 
early years of life, before the child learns to speak.  

Because it started very early, it has a lot of emotional 
power. The scheme is triggered at most by separation 
from a loved one, but separation does not need to be 
real or on a physical level to trigger this scheme.

If we examine skepticism, which is another type of 
scheme, it is seen that individuals with this scheme 
have a fundamental belief that people will hurt and use 
themselves, even though they have no basis. These 
individuals are constantly alert and feel compelled 
to protect themselves. They’re afraid of intimate 
relationships because they’re afraid people might hurt 
themselves. Individuals with this scheme may have 
suffered neglect or abuse during the childhood.

Other schemes, such as the abandonment and 
scepticism scheme described above, usually start 
in childhood and involve some cognitive distortions.  
These cognitive distortions cause difficult emotions 
to cope with and result in a decline in the quality of 
life of the individual.

According to young, the way a person deals with 
schemes is in the form of surrender, avoidance or 
overcompensation. If the person acts as if the scheme 
has “occurred”, it is surrender; any behavior to prevent 
the scheme from appearing is avoidance; and fighting 
the scheme while pretending that the opposite of the 
triggered scheme is true is overcompensation.

If we consider an adolescent with the skepticism 
scheme that we have given the example above, we 
can say that he has the following idea. “It’s dangerous 
to get too close; I have to be extremely careful, 
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they’re using me and sooner or later they’re going 
to treat me badly. ” If this adolescent chooses to 
surrender while trying to deal with such a scheme 
it would be in friendships and relationships that are 
abused and misused. On the contrary, if he prefers 
overcompensation, he chooses friendships that he 
can promise and exploit.  If the avoidance mode is 
active, it fearfully avoids close friendships.

It is very important for the beginning of the process 
for individuals to be aware of the schemes that cause 
them to have problems and to decide to take control of 
their lives instead of allowing their schemes to lead.

The schema therapy model developed by Young is a 
holistic approach that combines cognitive therapy, 
Gestalt therapy, attachment, and object relations 
theories. Unlike the traditional CBT approach, 
schema therapy deals not only with the factors that 
sustain existing symptoms, but directly with the 
development (aetiology) of these symptoms.

The therapist’s goal with schema therapy, is to help 
the client understand their basic emotional needs 
and develop their ability to meet them in an adaptive 
manner within the framework of changing their long-
term cognitive, emotional, relational and behavioral 
patterns.

Schema therapy recognizes a group emotional 
need that is primarily universal. Although the 
degree of violence varies individually, everyone has 
some emotional needs. But some may be more in 
need of safety, while others may be too willing to 
receive innate care. We have emotional needs from 
childhood. Many of them manifest themselves in their 
strongest form in childhood. For example, although 
the need for security and stability lasts for a lifetime, 
it is most strongly observed when the person is more 
vulnerable and helpless.

Maladaptive schema development, which causes 
individuals to have problems, is the result of unmet 
needs, especially in early childhood.

As a result, unmet needs lead to disruptive schemes. 
Every individual who wants to take control of his or 
her life into his or her own hands, who wants to be 
an adult who takes responsibility by stepping out of 
his or her role as a victim, should first be aware of 
his or her discordant schemes. It is one of the most 
important tasks to be performed in terms of mental 
health to develop the skills to be aware of their 
own needs and to meet their needs in appropriate 
ways and to observe the needs of the people with 
whom they are in a relationship. To have the ability 
to perform these tasks, the individual must know 
himself / herself well. One should not hesitate to 
seek expert support if one finds that their adaptive 
schemes have reduced their quality of life.

Şema terapi öncelikle evrensel olan bir grup 
duygusal ihtiyacı kabul eder. Bireysel olarak 
şiddet derecesi farklılık gösterse de herkesin 
birtakım duygusal ihtiyaçları vardır. Ancak bazıları 
doğuştan bakım alma konusunda çok istekli olurken 
bazılarının güvenlik ihtiyacı daha fazla olabilir. 
Duygusal ihtiyaçlarımız çocukluktan itibaren vardır. 
Birçoğu en güçlü haliyle çocuklukta kendini gösterir. 
Örneğin güvenlik ve istikrar ihtiyacı tüm yaşam boyu 
sürse de en güçlü şekliyle kişi daha savunmasız ve 
çaresiz olduğunda görülür.  

Bireylerin problem yaşamasına neden olan uyumsuz 
şema gelişimi özellikle erken çocukluk döneminde 
karşılanmamış ihtiyaçların sonucu olarak karşımıza 
çıkar.

Sonuç olarak, karşılanmamış ihtiyaçlar uyum bozucu 
şemalara sahip olunmasına neden olur. Hayatının 
kontrolünü kendi eline almayı isteyen, kurban 
rolünden çıkarak sorumluluk alan bir yetişkin 
olmayı hedefleyen her birey bu yolda ilk olarak sahip 
olduğu uyum bozucu şemalarının farkında olmalıdır. 
Kendi ihtiyaçlarının farkında olma ve ihtiyaçlarını 
uygun yollarla karşılama becerilerini geliştirmek 
ve ilişki içinde olduğu insanların da ihtiyaçlarını 
gözetmek ruhsal sağlık açısından yerine getirilmesi 
gereken en önemli görevlerdendir. Bu görevleri 
yerine getirebilme yeteneğine sahip olmak için birey 
kendini iyi tanımalıdır. Kişi uyum bozucu şemalarının 
hayat kalitesini düşürdüğünü fark ederse bir uzman 
desteği almaktan çekinmemelidir. 
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Olumsuz birtakım yaşam deneyimleriyle 
karşılaştığımızda kendimize karşı acımasız ve 
eleştirel bir tavır takınma eğiliminde oluyoruz. Bu 
eğilim, yaşadığımız durumları sağlıklı bir şekilde 
değerlendirmemizi engellerken aynı zamanda duygu 
durumumuzu da olumsuz etkilemektedir.  Budist 
felsefesinin temeline dayanan “şefkat” kavramı 
kendimize olduğu kadar çevremizdeki insanların 
çektiği acılara karşı da duyarlı olmayı ifade etmektedir. 
Etrafımızdaki insanlara ve onların yaşadığı acılara 
karşı son derece şefkatle yaklaşabiliyorken kendi 
süreçlerimizi kabulde zorlanıyor ve yargılayıcı 
olabiliyoruz.  

Her geçen yıl daha çok duymaya başladığımız “öz 
şefkat” kavramı, kişinin kendini yargılamadığı ve 
duygusal süreçlerine anlayışla yaklaştığı bir bakış 
açısını temsil etmektedir. Kişi başarısızlık, yetersizlik, 
acı veren bir yaşam deneyimiyle karşı karşıya 
geldiğinde karşılaştığı bu durumlarla öz şefkat 
sayesinde daha sağlıklı bir ilişki kurar. Yaşadığı durum 
kendinden kaynaklanan bir hata veya yetersizlik olsa 
dahi öz şefkatin koruyucu bir etkisi vardır. “Güvenli 
ve yargısız” bir alan oluşturarak kişinin sevmediği 
özelliklerine karşı, kabulde kalan bir tutum 
sergilemesini sağlar ve kişinin kendini gerçekçi bir 
şekilde değerlendirmesini olanaklı kılar. Öz şefkat, en 
temel haliyle algılanan başarısızlık, yetersizlik veya 
kişisel acı deneyimleri karşısında kendimizle nasıl 
ilişki kurduğumuzu ifade eder. (Neff, 2015)

When we encounter negative life experiences, we 
tend to take a cruel and critical attitude towards 
ourselves. This tendency prevents us from 
evaluating the situations we live in in a healthy way, 
but also negatively affects our mood.  The concept of 

“compassion”, which is based on Buddhist philosophy, 
means being sensitive to the suffering of people 
around us as well as to ourselves. While we can 
approach people around us and their suffering with 
utmost compassion, we are forced to accept our own 
processes and be judgmental.

The concept of “self-compassion”, which we begin 
to hear more and more with each passing year, 
represents a point of view in which one does not 
judge oneself and approaches one’s emotional 
processes with understanding. When a person 
is faced with failure, incompetence, a painful life 
experience, he / she has a healthier relationship 
with these situations through self-compassion. 
Self-compassion has a protective effect, even if the 
situation he is experiencing is a self-induced error or 
inadequacy. By creating a “safe and nonjudgmental” 
space, it enables the person to have an accepted 
attitude towards his / her dislikes and allows the 
person to realistically evaluate himself / herself. 
Self-compassion, in its most basic form, refers to 
how we relate to ourselves in the face of perceived 
failure, inadequacy or personal experiences of pain. 
(Neff, 2015)
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to treat me badly. ” If this adolescent chooses to 
surrender while trying to deal with such a scheme 
it would be in friendships and relationships that are 
abused and misused. On the contrary, if he prefers 
overcompensation, he chooses friendships that he 
can promise and exploit.  If the avoidance mode is 
active, it fearfully avoids close friendships.

It is very important for the beginning of the process 
for individuals to be aware of the schemes that cause 
them to have problems and to decide to take control of 
their lives instead of allowing their schemes to lead.

The schema therapy model developed by Young is a 
holistic approach that combines cognitive therapy, 
Gestalt therapy, attachment, and object relations 
theories. Unlike the traditional CBT approach, 
schema therapy deals not only with the factors that 
sustain existing symptoms, but directly with the 
development (aetiology) of these symptoms.

The therapist’s goal with schema therapy, is to help 
the client understand their basic emotional needs 
and develop their ability to meet them in an adaptive 
manner within the framework of changing their long-
term cognitive, emotional, relational and behavioral 
patterns.

Schema therapy recognizes a group emotional 
need that is primarily universal. Although the 
degree of violence varies individually, everyone has 
some emotional needs. But some may be more in 
need of safety, while others may be too willing to 
receive innate care. We have emotional needs from 
childhood. Many of them manifest themselves in their 
strongest form in childhood. For example, although 
the need for security and stability lasts for a lifetime, 
it is most strongly observed when the person is more 
vulnerable and helpless.

Maladaptive schema development, which causes 
individuals to have problems, is the result of unmet 
needs, especially in early childhood.

As a result, unmet needs lead to disruptive schemes. 
Every individual who wants to take control of his or 
her life into his or her own hands, who wants to be 
an adult who takes responsibility by stepping out of 
his or her role as a victim, should first be aware of 
his or her discordant schemes. It is one of the most 
important tasks to be performed in terms of mental 
health to develop the skills to be aware of their 
own needs and to meet their needs in appropriate 
ways and to observe the needs of the people with 
whom they are in a relationship. To have the ability 
to perform these tasks, the individual must know 
himself / herself well. One should not hesitate to 
seek expert support if one finds that their adaptive 
schemes have reduced their quality of life.
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birtakım duygusal ihtiyaçları vardır. Ancak bazıları 
doğuştan bakım alma konusunda çok istekli olurken 
bazılarının güvenlik ihtiyacı daha fazla olabilir. 
Duygusal ihtiyaçlarımız çocukluktan itibaren vardır. 
Birçoğu en güçlü haliyle çocuklukta kendini gösterir. 
Örneğin güvenlik ve istikrar ihtiyacı tüm yaşam boyu 
sürse de en güçlü şekliyle kişi daha savunmasız ve 
çaresiz olduğunda görülür.  

Bireylerin problem yaşamasına neden olan uyumsuz 
şema gelişimi özellikle erken çocukluk döneminde 
karşılanmamış ihtiyaçların sonucu olarak karşımıza 
çıkar.

Sonuç olarak, karşılanmamış ihtiyaçlar uyum bozucu 
şemalara sahip olunmasına neden olur. Hayatının 
kontrolünü kendi eline almayı isteyen, kurban 
rolünden çıkarak sorumluluk alan bir yetişkin 
olmayı hedefleyen her birey bu yolda ilk olarak sahip 
olduğu uyum bozucu şemalarının farkında olmalıdır. 
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While we try to avoid our judgmental attitude 
towards ourselves, at the same time our judgmental 
attitude towards other people diminishes. The 
reason for this is the reduction of the comparisons 
that one makes with other people through self-
compassion.

In literature studies, self-compassion has also been 
considered as a strategy of emotion regulation. 
When a person is confronted with a situation 
that makes him feel sad, he does not ignore and 
accept these feelings. He objectively evaluates the 
conditions in which he is in and brings the negative 
feeling to the appropriate level, knowing that such 
negative situations do not only happen to him, but 
that all these are common experiences of humanity.

The concept of self-compassion consists of the 
components of self-compassion, awareness of 
sharing and conscious  awareness (mindfulness).  
Self-compassion is the capacity to be understanding 
and positive towards one’s self when faced with 
negative situations, as opposed to judging one’s self 
ruthlessly and critically. The common experience 
component of humanity is that when people are 
faced with negative situations, they do not have some 
thoughts that these situations can only happen to 
them in life; it is the component that represents 
that such situations are the common experience 
of humanity. “Whatever is bad in life finds me.”, 

“Everything happens to me.” contrary to rhetoric like, 
“sometimes things like this can happen to anyone.” it 
enables him to demonstrate his approach. “These 

Kendimize karşı yargılayıcı tavrımızı önlemeye 
çalışırken aynı zamanda diğer insanlara dair de 
yargılayıcı tutum azalmaktadır. Bunun sebebi öz 
şefkat aracılığıyla kişinin diğer insanlar ile yaptığı 
kıyaslamaların azalmasıdır.

Yapılan literatür araştırmalarında öz şefkatin aynı 
zamanda bir duygu düzenleme stratejisi olarak 
da ele alındığı görülmüştür. Kişi kendisine acı 
veren, üzgün hissettiren bir durumla karşı karşıya 
geldiğinde yaşadığı bu duyguları yok saymaz ve 
kabullenir. İçinde bulunduğu koşulları objektif bir 
şekilde değerlendirir ve bu gibi olumsuz durumların 
sadece onun başına gelmediğini, bütün bunların 
insanlığın ortak deneyimleri olduğunu bilerek 
olumsuz duyguyu uygun seviyeye getirir.

Öz şefkat kavramı öz sevecenlik, paylaşımların 
bilincinde olma ve bilinçli farkındalık (mindfulness) 
bileşenlerinden oluşmaktadır.  Öz sevecenlik 
olumsuz durumlar ile karşı karşıya gelindiğinde 
kişinin kendisini acımasızca, eleştirel bir tutumla 
yargılamasının aksine kendisine karşı anlayışlı ve 
olumlu değerlendirme kapasitesidir. İnsanlığın 
ortak deneyimi bileşeni ise kişilerin olumsuz 
durumlar ile karşı karşıya geldiklerinde bu 
durumların hayatta sadece onların başına 
gelebileceği gibi birtakım düşüncelere 
kapılmamasını; bu gibi durumların insanlığın 
ortak deneyimi olduğunu temsil eden bileşendir. 

“Hayatta kötü olan ne varsa beni buluyor.”, “Her şey 
benim başıma geliyor.” gibi söylemlerin aksine, 

“Herkesin başına bazen böyle şeyler gelebilir.” 

yaklaşımını sergilemesini sağlamaktadır. “Böyle 
şeyler sadece benim başıma gelir.” noktası 
kişileri yalnızlaştırarak yaşadığı acının katlanarak 
büyümesine sebep olmaktadır. Kabul süreci ise 
kişiye iç görü kazandırmakta ve yaşadığı acı ile 
daha rahat baş etme gücü sağlamaktadır.

Öz şefkatin son bileşeni olan bilinçli farkındalık alt 
alanı ise bilinçli olarak dikkatin şu ana verilmesidir. 
Mindfulness sayesinde kişi karşı karşıya kaldığı 
olumsuz duyguları veya düşünceleri serbest 
bırakır ve sorgulamayarak kabul eder.  Kişi 
olumsuz duruma ve kendisine karşı yargılayıcı 
olmadan anlamlandırma sürecini sağlıklı bir 
şekilde tamamlar. Anda kalabilme yeteneği aslında 
varoluşumuzla birlikte insanoğlunun repertuarında 
sahip olduğu bir özelliktir. Fakat zihnimizin sürekli 
yaptığı geçmiş ve gelecek yolcuğu bu yeteneğin 
körelmesine sebep olmaktadır. 

Öz şefkat ve alt bileşenlerinin farkında olmak ve 
bunları hayatımıza katmak için çabalamak kendimize 
karşı sunduğumuz şefkati arttırmakta, yaşadığımız 
olumsuz durumlarda yalnız olmadığımızı 
hissettirmekte ve anın farkına varmamızı 
sağlamaktadır.

Günlük hayatımız içinde bunu sağlamak zor gibi 
gözükse de hayatımızı bu şekilde yönlendirebilme 
gücü bizlerin elindedir. Bunun için öncelikli olarak öz 
şefkat kavramını daha yakından tanıyabiliriz. 

• Pembe Fili Düşünme (Zeynep Selvili Çarmıklı) 
• Öz Şefkatli Farkındalık (Christopher K. Germer)
• Şimdi ve Burada  (Zümra Atalay)

Öz şefkat ve bilinçli farkındalığa 
dair yapılan okumaların dışında 
bu kavramları hayatımıza 
entegre etmek için anda kalmayı 
başarmalıyız. 

Unutmayın ki geçmiş yaşandı 
ve bitti. Gelecek için daha zaman 
var. Şimdi ve şu ana odaklanmanın, 
kendinize karşı şefkatli olmanın tam 
zamanı. Uzun zamandır bakmadığınız 
gökyüzü, şehrin gürültüsünden 
dinlemeyi unuttuğunuz 
rüzgârın sesi ve uzun zamandır 
gülümsemediğiniz aynadaki 
yansımanız sizi bekliyor.

Anda görüşmek 
dileğiyle…

things only happen to me.” the point is causing the 
pain to grow exponentially by isolating people. The 
process of acceptance gives the person insight and 
provides the power to cope with the pain more easily.

The final component of self-compassion is 
the subfield of conscious awareness, which is 
consciously giving attention to the present moment. 
Through mindfulness, the person releases the 
negative feelings or thoughts they face and accepts 
them without question.  The person completes the 
process of meaningation in a healthy way without 
being judgmental towards the negative situation 
and himself. The ability to stay in the moment is 
actually a characteristic of our existence and human 
repertoire. But our mind’s constant journey past and 
future causes this ability to be dulled. 

Being aware of self-compassion and its sub-
components and striving to add them to our lives 
increases the compassion we offer for ourselves, 
makes us feel that we are not alone in the negative 
situations we live in and makes us aware of the 
moment.

Although it may seem difficult to achieve this in our 
daily lives, the power to direct our lives in this way 
is in our hands. For this, we can first get to know the 
concept of self-compassion more closely.

• Don’t Think about the Pink Elephant (Zeynep 
Selvili Crucified) 

• Self-Compassionate Awareness (Christopher K. 
Germer)

• Now and Here (Zümra Atalay)

Apart from readings on self-compassion and 
conscious awareness, we must manage 

to stay in the moment to integrate 
these concepts into our lives. 

Remember, the past is lived and 
done. There’s still time for the future. 
It’s time to focus on the present and 

now, to be kind to yourself. The 
sky you haven’t looked at in a long 

time, the sound of the wind that 
you forgot to listen to from 
the noise of the city, and the 
reflection in the mirror that you 

haven’t smiled for a long time are 
waiting for you.

Hope to see you at the 
moment…
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“Lütfen, sadece ne diyeceğimi söyle bana.”
Az ama öz konuşmak.

Ebeveyn gruplarında, bireysel görüşmelerde, 
umutsuz bir telefon çağrısında temel istek budur. 
Ebeveynler, “Görmüyor musun çaresizim, bana 
hemen yardım et!” paniği ile gerçek, uygulanabilir ve 
doğrudan bir şeyler duymak istiyorlar. Ancak işler 
öyle yürümüyor.

Çocuklar ancak gözlerinizde bir pırıltı iken, 
ebeveynlik düşleriniz sarılmalardan, öpücüklerden, 
atılan ilk adımdan, iki tekerlekli bisiklet sürmeyi 
öğrenmekten, mutfak masasının etrafındaki aile 
sohbetlerinden ibarettir. Gerçek hayat ise bunları 
ve daha fazlasını size getirir: Çocuk büyütmek ne 
inanılmaz yolculuktur! Daha ne olduğunu anlamadan 
çocuğunuzun büyüme yıllarına bakarsınız ve 
zamanın nasıl geçip gittiğini merak edersiniz. Ancak 
o sürecin tam ortasında iseniz ve çocuklarınız 
özellikle iki-altı yaş aralığında ise bu tümüyle farklı 
bir hikâyedir.

Ebeveynlik bir yolculuktur. Büyüleyici, heyecanlı, 
müthiş zorlayıcı ve tatmin edici bir yolculuk. 
Hayatınızı zenginleştiren, sizi daha iyi biri haline 
getiren ama gerçekten zor bir deneyimdir. Ebeveyn 
olmak, özellikle başlangıçta fiziksel olarak tüketir; 
ilk on sekiz yıl psikolojik olarak da çok çaba 
gerektirir. Bebeğiniz ayak başparmağına asılmış 
küçük bir talimatlar kitapçığı ile gelmiyor. Ayak 
uydurmak veya bir adım önde olmak ve nasıl karşılık 
vereceğinizi bilmek, en hafif deyişle ürkütücü. Bir 
çocuğu sağlıklı, kendine yeten, mutlu bir yetişkin 
olmak üzere yetiştirmenin en emin yolu, kendi 

evinizi bir düzene sokmaktan geçer. Duygusal olarak 
sağlıklı ve “birlikte”  olan yetişkinler çocuklarına, 
aynı özelliklerle yetişmeleri için yol gösterirler. 
Kendi ihtiyaçlarınız karşılanmadıkça çocuğunuzun 
ihtiyaç duyacağı ebeveyn olamazsınız. Bu nedenle 
kendinize özen göstermelisiniz. Yürümek, sevdiğiniz 
sporu yapmak, arkadaşlarınızla yemeğe çıkmak, 
kitap okumak, bir uzmandan duygusal destek 
almak için zaman ayırın ve ne gerekiyorsa yapın! 
Bunları yaptığınız için çocuklarınız daha iyi durumda 
olacaklardır.

Ebeveynliğin en kolay bölümü çocuğunuzu sevmektir. 
Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için de bir kitaba 
ihtiyacınız yoktur. Aslında ebeveynlik yolundaki 
engellere çarptığınızda sizi besleyen, bu sevgidir.  

Çocuklarınızla İletişim: Charlie Brown ve Snoopy 
çizgi filmlerini anımsayın. Ekranda görünmeyen 
aileler “Vaooohhh, vaoooohhh, vaooohh!” sesiyle 
temsil ediliyordu. Onları göremiyordunuz ama 
uğultunun onlardan geldiğini biliyordunuz. O 
uğultu, ebeveyn-çocuk iletişiminin belli bir türünün 
güçlü bir simgesidir. Zaman zaman çocuklarınız 
söylediklerinizi tam olarak “Vaoooohh!” olarak duyar 
gerçekten. “Yemek zamanı...” dersiniz. Çocuğunuzu 
duyduğu “Vaooohh!” olur ve bir şey yapmaz. “Hadi 
oyuncaklarını toplayalım.” dersiniz, onun duyduğu 

“Vaoohhh!”tur ve yerinden kımıldamaz. Bu gündelik 
iletişim, çocuklarınızın gelecekte dönüşecekleri 
yetişkin modelinin biçimlenmesine yardımcı olur. 

“Vaooohhh!”tan öte bir fark yaratması için iletişim, 
dikkatli ve amaca yönelik olmalıdır. Ebeveyn olarak 
siz, çocuğunuza kim olduğunu yansıtan aynasınız. 
Onunla iletişiminiz büyümesini, gelişmesini, kişisel 
görüntüsünü ve davranış biçimini doğrudan etkiler. 
Bunu bilmek, nasıl iletişim kurduğunuza dikkat 
etmenizi gerektirir.

Konuşma Hakkında Konuşmak: Ebeveyn-çocuk 
bağının zenginleşip güçlenmesini sağlayan, çocuğa 
konuşmak değil, çocukla konuşmaktır. Çocuklarla 
konuşmak yalnızca onların öğrenmelerine ve 
büyümelerine yardımcı olmakla kalmaz, onların 
ruhlarına bakmanızı, kim 
olduklarını, ne düşünüp ne 
hissettiklerini görmenizi 
sağlayan bir pencere 
açar önünüzde. Ebeveyn 
çocuk bağının zenginleşip 
güçlenmesini sağlayan, 
çocuğa konuşmak değil 
çocukla konuşmaktır.

Çoklu Duyusal İletişim 
Kullanmak: Zaman 
zaman bütün çocuklar 
ebeveynlerini görmezden 
gelirler. Söylediğiniz 
şeyi çocuğunuzun 
duyduğundan emin olmak 
için onunla çoklu duyusal 
iletişim kurabilirsiniz. 

“Please, just tell me what to say.”
Small talk, but concise.

In groups of parents, in individual conversations, 
that’s the basic request in a desperate phone call. The 
parents want to hear something real workable and 
direct, with their panic, “Can’t you see I’m desperate, 
help me now!” But it doesn’t work like that.

While children are barely a twinkle in your eyes, your 
dreams of parenthood consist of hugs, kisses, the 
first step taken, learning to ride a bicycle, family 
conversations around the kitchen table. Real life 
brings you all this and more: What an incredible 
journey raising a child is! Before you know it, you 
look at your child’s growth years and you wonder 
how time has passed. However, if you are in the 
middle of that process and your children are in the 
two-to-six age range, this is a completely different 
story.

Parenting is a journey. It’s a fascinating, exciting, 
tremendously compelling and satisfying journey. 
It’s a really tough experience that enriches your 
life, makes you a better person. Being a parent 
consumes you physically, especially initially; the 
first eighteen years also require a lot of effort 
psychologically. Your baby doesn’t come with a small 
instructions booklet slung on his big toe. Keeping Up 
or being one step ahead and knowing how to respond, 
in the lightest of words, is eerie. The surest way to 
raise a child to become a healthy, self-sufficient, 
happy adult is to put your own home in order. Adults 
who are emotionally healthy and “together” guide 
their children to grow up with the same traits. You 

can’t be the parent your child needs unless your 
own needs are met. Therefore, you must take care 
of yourself. Take the time to walk, do your favourite 
sport, go out to dinner with friends, read a book, get 
emotional support from a specialist, and do whatever 
it takes! Your children will be better off doing these 
things.

The easiest part of parenting is loving your child. And 
you don’t need a book to learn how to do it. It’s love 
that actually feeds you when you hit obstacles in the 
way of parenting.

Communication with Your Children: Remember 
the Charlie Brown and Snoopy cartoons. Families 
who did not appear on screen chanted “Vaooohhh, 
vaoooohhh, vaooohh!” he was represented by his 
voice. You couldn’t see them, but you knew the 
hum was coming from them. That buzzing is a 
powerful symbol of a certain kind of parent-child 
communication. From time to time your kids are 
exactly what you say, “ Vaoooohh! ”as he hears 
really. “Mealtime...” you say. He heard your child say, 

“ Vaooohh!” it happens and it doesn’t do anything. 
“Let’s pack your toys.” you say, he hears, “ Vaoohhh!” 
and he won’t budge. This casual communication 
helps shape the adult model your children will 
develop in the future. More than “Vaooohhh!”, 
communication must be careful and purposeful in 
order to make a difference. As a parent, you are the 
mirror that reflects who you are to your child. Your 
communication with him directly affects his growth, 
development, personal appearance and behavior. 
Knowing this requires you to be careful how you 
communicate.

Talking About Speech: It is not talking to the child, 
it is talking to the child that makes the parent-child 
bond richer and stronger. Talking to children not 
only helps them learn and grow, it opens a window 
for you to look at their souls, see who they are, what 
they think and feel. What makes the parent - child 
bond rich and strong is not talking to the child but 
talking with the child.
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Mutfaktan bağırmak yerine çocuğunuza yaklaşın, 
onunla aynı hizaya inin ve nazikçe bir elinizi çocuğun 
omuzuna, bacağına, koluna veya sırtına koyun. 
Bunu yaptığınızda dört duyusuyla bağlantı kurmuş 
olursunuz: Sizi işitir, hisseder, göz ucuyla bile olsa 
sizi görür. Böylece iletişim için bağlantı kesinlikle 
kurulmuş olur. İstediğiniz şeyi yapmamasının nedeni 
olarak sizi işitmediğini söylemeyecektir. Bu şekilde 
iletişim kurduğunuzda “Bana inanmalısın, ciddiyim.” 
mesajının yanı sıra “Seni önemsiyorum, iletişimimizi 
önemsiyorum ve beni duyduğundan emin olmak 
istiyorum.” mesajını da vermiş olursunuz. 

Az ama Öz: Tanıdığım birçok ebeveyn çok konuşuyor. 
Vıdı vıdı vıdı... Hiç susmuyorlar. Çocuğunuzun 
olağanüstü yetenekli, ileri düzeyde bir kavrayışa 
sahip olduğunu düşünseniz de çok konuştuğunuz 
sürece onu dinlememek üzere eğitiyorsunuz. 
Çocuğunuz ileride size karşı sağır olacaktır. 
Çok konuştuğunuzda mesajınız karmaşıklaşır. 
Çocuğunuz söylediğiniz şeyin ne olduğunu 
anlayamaz veya odaklanamaz. Yapmasını istediğiniz 
şeyi sade bir şekilde ifade edin. “Akşam yemeği 
zamanı, masaya gel!” demek yerine, “ Sana on 
dakika önce de söylediğim gibi, akşam yemeği 
zamanı. Yaptığın şeye son vermeni, gidip ellerini 
yıkamanı istiyorum; havluyu düzgün astığından 
emin ol. Belki önce çişini de yapmak istersin, 
böylece yemeğin ortasında tuvalete gitmen 
gerekmez. Çişini yapacaksan ellerini yeniden 
yıkamayı unutma ve sabun kullan ve havluyu yerine 
asmayı unutma. Beni duydun mu?” dediğinizde, 
çocuğunuz sizi artık duymaz, hâlâ yerde oturmuş 
oyuncakları ile oynuyordur. 

Çocuğunuzu Dinleyin, Söylediklerini Hemen 
Yargılamayın veya Düzeltmeyin: Çocuğu 
susturmanın en kolay ve kesin yolu, konuşmasını 
bölerek onu anında yargılamak veya düzeltmektir. 
Çocuğunuzun söylediklerinin tamamını dinleyin ve 
daha sonra kendisini ifade etmeyi sürdürmesine 
yardımcı olacak sorular sorun. Böyle davranarak bir 
konuyu çocuğunuzun bakış açısından görme olanağı 
bulursunuz.

Çocuğunuzun Sizinle Paylaştığı Duyguları Takdir 
Edin: Çocuğunuzun duygularını sizinle paylaşmasını 
bir armağan olarak kabul edin. Duygusunu 
yadsımamaya özen gösterin. “Hadi ama, sen 
Ahmet’ten gerçekten nefret etmiyorsun.” demek 
yerine, duygunun geçerli olduğunu kabul edin. 

“Gerçekten çok kızmışsın, Ahmet son zamanlarda 
canını çok sıkıyor.” Basit bir onay ifadesi bile 
çok işe yarar ve çocuğunuz duygularını sizinle 
konuşabileceğini bilir.

Çocuklar bağırmaya, haykırmaya, çok yüksek sesle 
söylenen şeylere karşılık vermezler. Ebeveynler 
bağırdığında çocuğun dikkati asıl konudan ayrılır ve 
doğrudan bağırmaya yönelir. Dinlemek, ona saygınızı 
göstermenin yollarından biridir. Ayrıca dinlemek, 

“Seni önemsiyorum.” demektir.

Bir çocuk ilk ne zaman var olur? Yanıtlar, “Anne 
hamile kaldığında.”, “Anne doğum yaptığında.” 
diye çoğaltılabilir. Peki, sizce hangisi? Ben işinizi 
kolaylaştırmak adına hemen paylaşmak istiyorum. 
Kadın, bir bebeğinin olduğu veya bebeği olsa nasıl 
olurdu diye düşünmeye başladığı andan itibaren 
bebeğin varlığı anne için oluşmaya başlar. Aslında 
çocuğun ilk yeri anne karnı gibi düşünülse de artık 
çocuğun ilk yerinin annenin düşlemi olduğunu 
biliyoruz. Bu düşlem annenin bebeğiyle kavuşmaya 
giden yolculuğunu ve kavuşma gerçekleştikten 
sonraki birlikteliği biçimlendirir. 

Winnicott, “Tek başına çocuk yoktur, anne ve 
çocuk vardır.” der. Bunun nedeni anne ve çocuk 
ilişkisinin, annenin kendi hayatında çocuğa bir 
ruhsal alan açmasının çocuğun varoluşundaki 
önemini vurgulamaktır. Elbette bu yolculuk anne ve 
çocuk ilişkisine babanın da dahil olması ile gelişir 
ve ilerler.  Çocuğun var oluş hikayesi annesinin 
kendi bünyesinde ona yer açmasıyla başlar ve 
büyüme yolculuğunda bireyselleşmeye ihtiyaç 
duymasıyla devam eder. Annenin bu anlamda 
öncelikle kapsayıcı olması çocuğun varoluşu için 
kaçınılmazdır. Bu anlamda doğum ilk ayrımlaşmadır. 
Çocuğun hayatında annesinin bedeninden çıkarak 
kendisinin annesinin bir uzantısı olmasının yanı sıra 
kendi varlığını anlamaya ve oluşturmaya yönelik 
yolculuğu da başlamış olur. Ayrımlaşma, birey olma 
yolculuğunun olumlu/olumsuz tüm etkileri çocuğun 
yetişkin olma yolculuğunda ve yetişkinlik hayatında 
etkilerini gösterir.

Bir çocuk anne-babasından ne ister? Bütün karmaşa 
burada başlıyor sanki. Bebek dünyaya geldiği 
andan itibaren hem istekleri hem de tercihleri 

Using Multisensory Communication: From time 
to time all children ignore their parents. You can 
have multisensory communication with your child to 
make sure that your child hears what you are saying. 
Instead of shouting from the kitchen, approach your 
child, line up with him and gently place one hand 
on the child’s shoulder, leg, arm or back. When you 
do this, you connect with four senses: he hears you, 
he feels you, he sees you even out of the corner of 
his eye. Thus, the connection for communication is 
definitely established. He won’t say he didn’t hear 
you for the reason he didn’t do what you asked. When 
you communicate that way, you give the message, “I 
care about you, I care about our communication and 
I want to make sure you hear me.” along with the 
message “You have to believe me, I mean it.”

Few but Concise: A lot of parents I know talk a lot. 
Bla bla bla... They don’t never shut up. Although 
you think your child has an extraordinarily talented, 
advanced grasp, you train him not to listen as long 
as you talk too much. Your child will be deaf to you in 
the future. When you talk too much, your message 
gets complicated. Your child cannot understand or 
focus on what you are saying. Simply put what you 
want him to do. When you say “ As I told you ten 
minutes ago, it’s time for dinner. I want you to stop 
what you’re doing, go wash your hands, make sure 
you hang the towel properly. Maybe you want to pee 
first, so you don’t have to go to the bathroom in the 
middle of dinner. If you’re gonna pee, don’t forget to 
wash your hands again and use soap and hang the 
towel back. Do you hear me?”  instead of , “Time 
for dinner, come to the table!” to your child, he/ she 
doesn’t hear you anymore and still sitting on the floor 
playing with toys.

Listen to Your Child, Don’t Judge or Correct What 
He or She Says Immediately: The easiest and 
definitive way to silence the child is to judge or 
correct him or her instantly by interrupting his or her 
speech. Listen to all of what your child says and then 
ask questions to help him / her continue to express 
himself / herself. By acting like this, you can see a 
subject from your child’s point of view.

Appreciate the Feelings Your Child Shares with 
You: Accept it as a gift for your child to share their 
feelings with you. Be careful not to deny his emotion. 

“Come on, you don’t really hate Ahmed.”instead of 
saying, accept that emotion is valid. “You’re really 
angry, Ahmet has been bothering you a lot lately.” 
Even a simple statement of approval is very useful, 
and your child knows that he or she can talk to you 
about his or her feelings.

Children don’t respond to yelling, yelling, things 
being said too loudly. When the parents shout, the 
child’s attention diverges from the main subject and 
goes straight to the shouting. Listening is one of the 
ways to show him your respect. Also listening; “I 
care about you.” that means.

When does a child first exist? The answers, “When 
the mother becomes pregnant.”, “When the mother 
gives birth.”, these replies can be reproduced. . 
Well, which one do you think? I would like to share 
immediately to make your work easier. From the 
moment the woman starts to think about what 
it would be like if she had a baby, the baby’s 
presence begins to form for the mother. In fact, 
the first place of the child is considered as the 
mother’s womb, but now we know that the first 
place of the child is the dream of the mother. This 
dream shapes the mother’s journey to be reunited 
with her baby and the union after the reunion has 
taken place.

“There are no children alone, there are mothers 
and children, “ Winnicott said.” This is because 
the mother and child relationship emphasizes the 
importance of the mother opening a spiritual space 
for the child in her own life in the child’s existence. 
Of course, this journey develops and progresses with 
the inclusion of the father in the mother and child 
relationship. The story of the child’s existence begins 
with his mother making room for him in his own body 
and continues with the need for individualization 
in his journey of growth. It is inevitable for the 
child’s existence that the mother is primarily 
inclusive in this sense. Birth in this sense is the first 
discrimination. In addition to being an extension of 
his mother, his journey towards understanding and 
creating his own existence begins in the child’s life 
by coming out of his mother’s body. Discrimination, 
all positive/negative effects of the journey to 
become an individual shows the effects of the child 
on the journey to become an adult and in the life of 
adulthood.
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Mutfaktan bağırmak yerine çocuğunuza yaklaşın, 
onunla aynı hizaya inin ve nazikçe bir elinizi çocuğun 
omuzuna, bacağına, koluna veya sırtına koyun. 
Bunu yaptığınızda dört duyusuyla bağlantı kurmuş 
olursunuz: Sizi işitir, hisseder, göz ucuyla bile olsa 
sizi görür. Böylece iletişim için bağlantı kesinlikle 
kurulmuş olur. İstediğiniz şeyi yapmamasının nedeni 
olarak sizi işitmediğini söylemeyecektir. Bu şekilde 
iletişim kurduğunuzda “Bana inanmalısın, ciddiyim.” 
mesajının yanı sıra “Seni önemsiyorum, iletişimimizi 
önemsiyorum ve beni duyduğundan emin olmak 
istiyorum.” mesajını da vermiş olursunuz. 

Az ama Öz: Tanıdığım birçok ebeveyn çok konuşuyor. 
Vıdı vıdı vıdı... Hiç susmuyorlar. Çocuğunuzun 
olağanüstü yetenekli, ileri düzeyde bir kavrayışa 
sahip olduğunu düşünseniz de çok konuştuğunuz 
sürece onu dinlememek üzere eğitiyorsunuz. 
Çocuğunuz ileride size karşı sağır olacaktır. 
Çok konuştuğunuzda mesajınız karmaşıklaşır. 
Çocuğunuz söylediğiniz şeyin ne olduğunu 
anlayamaz veya odaklanamaz. Yapmasını istediğiniz 
şeyi sade bir şekilde ifade edin. “Akşam yemeği 
zamanı, masaya gel!” demek yerine, “ Sana on 
dakika önce de söylediğim gibi, akşam yemeği 
zamanı. Yaptığın şeye son vermeni, gidip ellerini 
yıkamanı istiyorum; havluyu düzgün astığından 
emin ol. Belki önce çişini de yapmak istersin, 
böylece yemeğin ortasında tuvalete gitmen 
gerekmez. Çişini yapacaksan ellerini yeniden 
yıkamayı unutma ve sabun kullan ve havluyu yerine 
asmayı unutma. Beni duydun mu?” dediğinizde, 
çocuğunuz sizi artık duymaz, hâlâ yerde oturmuş 
oyuncakları ile oynuyordur. 

Çocuğunuzu Dinleyin, Söylediklerini Hemen 
Yargılamayın veya Düzeltmeyin: Çocuğu 
susturmanın en kolay ve kesin yolu, konuşmasını 
bölerek onu anında yargılamak veya düzeltmektir. 
Çocuğunuzun söylediklerinin tamamını dinleyin ve 
daha sonra kendisini ifade etmeyi sürdürmesine 
yardımcı olacak sorular sorun. Böyle davranarak bir 
konuyu çocuğunuzun bakış açısından görme olanağı 
bulursunuz.

Çocuğunuzun Sizinle Paylaştığı Duyguları Takdir 
Edin: Çocuğunuzun duygularını sizinle paylaşmasını 
bir armağan olarak kabul edin. Duygusunu 
yadsımamaya özen gösterin. “Hadi ama, sen 
Ahmet’ten gerçekten nefret etmiyorsun.” demek 
yerine, duygunun geçerli olduğunu kabul edin. 

“Gerçekten çok kızmışsın, Ahmet son zamanlarda 
canını çok sıkıyor.” Basit bir onay ifadesi bile 
çok işe yarar ve çocuğunuz duygularını sizinle 
konuşabileceğini bilir.

Çocuklar bağırmaya, haykırmaya, çok yüksek sesle 
söylenen şeylere karşılık vermezler. Ebeveynler 
bağırdığında çocuğun dikkati asıl konudan ayrılır ve 
doğrudan bağırmaya yönelir. Dinlemek, ona saygınızı 
göstermenin yollarından biridir. Ayrıca dinlemek, 

“Seni önemsiyorum.” demektir.

Bir çocuk ilk ne zaman var olur? Yanıtlar, “Anne 
hamile kaldığında.”, “Anne doğum yaptığında.” 
diye çoğaltılabilir. Peki, sizce hangisi? Ben işinizi 
kolaylaştırmak adına hemen paylaşmak istiyorum. 
Kadın, bir bebeğinin olduğu veya bebeği olsa nasıl 
olurdu diye düşünmeye başladığı andan itibaren 
bebeğin varlığı anne için oluşmaya başlar. Aslında 
çocuğun ilk yeri anne karnı gibi düşünülse de artık 
çocuğun ilk yerinin annenin düşlemi olduğunu 
biliyoruz. Bu düşlem annenin bebeğiyle kavuşmaya 
giden yolculuğunu ve kavuşma gerçekleştikten 
sonraki birlikteliği biçimlendirir. 

Winnicott, “Tek başına çocuk yoktur, anne ve 
çocuk vardır.” der. Bunun nedeni anne ve çocuk 
ilişkisinin, annenin kendi hayatında çocuğa bir 
ruhsal alan açmasının çocuğun varoluşundaki 
önemini vurgulamaktır. Elbette bu yolculuk anne ve 
çocuk ilişkisine babanın da dahil olması ile gelişir 
ve ilerler.  Çocuğun var oluş hikayesi annesinin 
kendi bünyesinde ona yer açmasıyla başlar ve 
büyüme yolculuğunda bireyselleşmeye ihtiyaç 
duymasıyla devam eder. Annenin bu anlamda 
öncelikle kapsayıcı olması çocuğun varoluşu için 
kaçınılmazdır. Bu anlamda doğum ilk ayrımlaşmadır. 
Çocuğun hayatında annesinin bedeninden çıkarak 
kendisinin annesinin bir uzantısı olmasının yanı sıra 
kendi varlığını anlamaya ve oluşturmaya yönelik 
yolculuğu da başlamış olur. Ayrımlaşma, birey olma 
yolculuğunun olumlu/olumsuz tüm etkileri çocuğun 
yetişkin olma yolculuğunda ve yetişkinlik hayatında 
etkilerini gösterir.

Bir çocuk anne-babasından ne ister? Bütün karmaşa 
burada başlıyor sanki. Bebek dünyaya geldiği 
andan itibaren hem istekleri hem de tercihleri 

Using Multisensory Communication: From time 
to time all children ignore their parents. You can 
have multisensory communication with your child to 
make sure that your child hears what you are saying. 
Instead of shouting from the kitchen, approach your 
child, line up with him and gently place one hand 
on the child’s shoulder, leg, arm or back. When you 
do this, you connect with four senses: he hears you, 
he feels you, he sees you even out of the corner of 
his eye. Thus, the connection for communication is 
definitely established. He won’t say he didn’t hear 
you for the reason he didn’t do what you asked. When 
you communicate that way, you give the message, “I 
care about you, I care about our communication and 
I want to make sure you hear me.” along with the 
message “You have to believe me, I mean it.”

Few but Concise: A lot of parents I know talk a lot. 
Bla bla bla... They don’t never shut up. Although 
you think your child has an extraordinarily talented, 
advanced grasp, you train him not to listen as long 
as you talk too much. Your child will be deaf to you in 
the future. When you talk too much, your message 
gets complicated. Your child cannot understand or 
focus on what you are saying. Simply put what you 
want him to do. When you say “ As I told you ten 
minutes ago, it’s time for dinner. I want you to stop 
what you’re doing, go wash your hands, make sure 
you hang the towel properly. Maybe you want to pee 
first, so you don’t have to go to the bathroom in the 
middle of dinner. If you’re gonna pee, don’t forget to 
wash your hands again and use soap and hang the 
towel back. Do you hear me?”  instead of , “Time 
for dinner, come to the table!” to your child, he/ she 
doesn’t hear you anymore and still sitting on the floor 
playing with toys.

Listen to Your Child, Don’t Judge or Correct What 
He or She Says Immediately: The easiest and 
definitive way to silence the child is to judge or 
correct him or her instantly by interrupting his or her 
speech. Listen to all of what your child says and then 
ask questions to help him / her continue to express 
himself / herself. By acting like this, you can see a 
subject from your child’s point of view.

Appreciate the Feelings Your Child Shares with 
You: Accept it as a gift for your child to share their 
feelings with you. Be careful not to deny his emotion. 

“Come on, you don’t really hate Ahmed.”instead of 
saying, accept that emotion is valid. “You’re really 
angry, Ahmet has been bothering you a lot lately.” 
Even a simple statement of approval is very useful, 
and your child knows that he or she can talk to you 
about his or her feelings.

Children don’t respond to yelling, yelling, things 
being said too loudly. When the parents shout, the 
child’s attention diverges from the main subject and 
goes straight to the shouting. Listening is one of the 
ways to show him your respect. Also listening; “I 
care about you.” that means.

When does a child first exist? The answers, “When 
the mother becomes pregnant.”, “When the mother 
gives birth.”, these replies can be reproduced. . 
Well, which one do you think? I would like to share 
immediately to make your work easier. From the 
moment the woman starts to think about what 
it would be like if she had a baby, the baby’s 
presence begins to form for the mother. In fact, 
the first place of the child is considered as the 
mother’s womb, but now we know that the first 
place of the child is the dream of the mother. This 
dream shapes the mother’s journey to be reunited 
with her baby and the union after the reunion has 
taken place.

“There are no children alone, there are mothers 
and children, “ Winnicott said.” This is because 
the mother and child relationship emphasizes the 
importance of the mother opening a spiritual space 
for the child in her own life in the child’s existence. 
Of course, this journey develops and progresses with 
the inclusion of the father in the mother and child 
relationship. The story of the child’s existence begins 
with his mother making room for him in his own body 
and continues with the need for individualization 
in his journey of growth. It is inevitable for the 
child’s existence that the mother is primarily 
inclusive in this sense. Birth in this sense is the first 
discrimination. In addition to being an extension of 
his mother, his journey towards understanding and 
creating his own existence begins in the child’s life 
by coming out of his mother’s body. Discrimination, 
all positive/negative effects of the journey to 
become an individual shows the effects of the child 
on the journey to become an adult and in the life of 
adulthood.
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forcing the mother and sometimes the perception 
of “difficult child who chooses food” may occur in 
mother’s mind. n fact, as an individual, it is possible 
that it may be a meal that does not appeal to his or 
her taste, or that he or she is not hungrier, even if it 
is time to eat. Should the fact that she didn’t eat that 
meal or the shift in mealtime mean you’re not a good 
mother? The answer to that is “no.” of course. If you 
answer this question positively, you ask yourself, “ 
who says this to me?”I suggest you ask the question. 
When you ask yourself this question, it will tell you 
where your perception that shapes your parenting 
attitude comes from.

The magic word in the relationship between 
mother, father and child is separation. You’re right, 
you’ve given him a place in your life, you’ve valued 
him, you’ve planned a lot of things for him. “What 
decomposition now?” I hear you ask. But children 
need a balance between” being safe “and” being 
an individual.” Even though you brought him into 
the world, he is a separate individual, with his 
body, with his soul... He was born to write about his 
experiences on his own immaculate page. They need 
you to stand next to him and testify to what he wrote, 
not take the pen and write it on their behalf. You’ve 
already started writing your own fate, and you’re 
still writing it. Maybe you had a parent who didn’t let 
you write your own writing in your childhood, then I 
suggest you take action to take control of still writing 
your own life from now on. Instead of occupying 
your child’s, you can use your power to break 
this tradition that has been passed down through 
generations.

Dear parents,
Our children first need a space of their own, where 
they are accepted as they are in our lives, and then 
a relationship of trust is established with them. The 
child’s perception of the world that feels safe will be 
happy and reliable. They are individuals who were 
born through us... Why do we call it” individuals”? 
Because no matter how much they are our children 
and take their genetic background from us, they are 
just as different from us. They go on this journey to 
find their own selves, their identities. We need to give 
them boundaries to remain safe, space to move and 
move forward, respect to understand that they can 
be accepted by their own differences, and plenty of 
love to feel that they are precious and unique.

Yes, a person doesn’t grow up easily, and our job is 
very difficult. What makes this difficult is, I think, 
is that we all want perfection. That we expect 
perfection from ourselves and our children. Well, 
how about putting the word “enough” into your life? 
Doesn’t it sound too stressful to enforce your own 
terms, to provide more than is available?

Get used to saying “Enough!”
We don’t have to hide from our child the negative 
things that you can’t do, the possibilities that you 
don’t have right now. They must also observe 

olan bir varlıktır. Bütün kargaşa burada oluşur 
çünkü anne ve baba çocuğun dünyaya geldiği ilk 
andan itibaren varsayımlar üzerine bu ihtiyaçları 
karşılamaya çalışır. Nedir bu varsayımlar? Ağlıyorsa 
acıkmıştır, duş aldırırsan daha rahat uyutursun vb. 
büyüklerimizin bizlere verdiği öğütler, çocuğu olan 
arkadaşlarımızın, komşularımızın, televizyonların 
ve kitapların, toplumun çoğunluğu üzerinde 
yapılmış araştırmaların sonuçlarına göre verdikleri 
tavsiyelerle yaptığımız çıkarımlar ve onların 
eylemlerimizi şekillendirmesi... Anne ve babaların 
buradaki motivasyonları ortaktır aslında: Çocuğum 
için en iyisini yapmalıyım.

En iyisi nedir ve bunu kim belirliyor? İşte kendimize 
cevabını vermemiz gereken bir soru daha.

Günümüz anne ve babalarından beklenti büyük, 
çevrenin beklentisinin büyük oluşu anne ve 
babaların kendilerinden beklentilerinin de büyük 
olmasının tuzu biberi oluyor gibi. Bir insanın ileride 
nasıl bir anne ya da baba olacağı kendi çocukluk 
yaşantısında deneyimledikleri, kendi anne ve 
babasından öğrendikleri ve çocukluklarında neleri 
gerçekleştirip nelerin içlerinde ukde kaldığıyla 
şekillenmektedir. Anne babalardan “Biz de böyle 
büyüdük, annemiz babamız bizi böyle yetiştirdi.” 
ya da “Benim çocukluğumda ben bunları hiç 
yapamadım, çocuğum benim gibi olmayacak” 
gibi söylemleri çokça duyarız. Bunun sebebi biz 
insanların geçmişte deneyimledikleri şeyleri 
orada öylece hiç yaşanmamış gibi bırakamamamız 
ile ilgilidir. Her insanın doğduğu andan itibaren 
sırtladıkları çantaları vardır. Bu çantanın içine 
yaşam boyu edindikleri deneyimlerini koyarlar 
ve bu deneyimlerle ilişkiye girer, yaşantılarını 
şekillendirirler. Yani bizler nasıl bir anne ya da baba 
olacağımıza çocuğumuzu kucağımıza almadan çok 
önce karar vermiş oluyoruz. 

Bizim kendi yaşantımız, deneyimlerimiz, bizden 
beklentiler, hepsi bir çocuk yetiştirme tutumu ortaya 
çıkartıyor. Bunlar anne ve baba ile ilgili olan kısım. 
Peki ya çocuk? 

Biraz önce bahsettiğimiz varsayımlara dönersek, 
başlarda doğru mu değil mi, iyi mi yapıyoruz 
kötü mü, seviyor mu sevmediğinden mi yapıyor 
bilemezken çocuğun büyüyerek bize geri bildirimler 
vermesiyle bu kargaşa biraz ortadan kalkmış oluyor. 
Peki, bizler bu geri bildirimleri duyuyor muyuz ya da 
duyduğumuz geri bildirimleri nasıl yorumluyoruz?  
Kendimize bu soruyu sormak gerekiyor.

Çocuğun içinde ruhsal dengeyi sağlamak için 
varlığını korumak isteyen bir benliği var. Reddedişler 
aslında bu anlamda benliğin varlığını koruma 
çabasıdır. Yemeği yemek için ağzını açmayı reddeden 
bir bebek anneyi zorluyor olabilir ve bazen “yemek 
seçen zor çocuk” algısının annede oluşmasına 
sebep olabilir. Aslında bir birey olarak onun da 
damak zevkine hitap etmeyen bir yemek olabileceği 
veya yemek saati olsa bile daha acıkmamış olması 

What does a child want from their parents? It’s like 
this is where the whole mess starts. The baby is an 
entity that has both wants and preferences from the 
moment it comes into the world. This is where all the 
turmoil occurs because the mother and father try to 
meet these needs on assumptions from the moment 
the child is born. What are these assumptions? If 
he’s crying, he’s hungry, if you take a shower, you’ll 
sleep more easily, etc. the advice given to us by 
our elders, the inferences we make with the advice 
given by our friends with children, by our neighbors, 
by television and books, by the results of research 
conducted on the majority of society, and their 
shaping of our actions... The motivations of parents 
here are common: I have to do what’s best for my 
child.

What is best and who determines it? Here’s another 
question we need to answer to ourselves.

The expectations of today’s parents are great, the 
expectations of the environment is great, as if the 
expectations of the parents themselves are great. 
How a person will become a mother or father in 
the future is shaped by what they experience in 
their childhood life, what they learn from their own 
parents, and what they realize and what remained 
unfulfilled desire in their childhood. 

Our own life, our experiences, our expectations, all 
reveal a child-rearing attitude. This is the part about 
mom and dad. What about the child?

Going back to the assumptions we just mentioned, 
at first we don’t know whether we’re doing it right or 
good or bad, whether we’re doing it like it or not, and 
then the kid grows up giving us feedback, so that’s a 
little bit of disarray. So do we hear these feedback, or 
how do we interpret the feedback we hear? We have 
to ask ourselves that question.

The child has a self that wants to maintain its 
existence in order to maintain spiritual balance. 
Refusals are essentially an effort to preserve 
the existence of the self in this sense. A baby 
who refuses to open its mouth to eat food may be 

mümkün. O yemeği yememiş olması veya yemek 
saatinin kayması sizin iyi bir anne olmadığınız 
anlamına mı gelmeli? Bunun cevabı “Hayır.” tabii 
ki. Bu soruya olumlu yanıt veriyorsanız kendinize 

“Bunu bana kim söylüyor?” sorusunu sormanızı 
tavsiye ederim. Bu soruyu kendinize sorduğunuzda 
sizin ebeveynlik tutumunuzu şekillendiren algınızın 
nereden geldiği size cevabı söyleyecektir. 

Anne, baba ve çocuk ilişkisindeki sihirli kelime 
ayrışmadır. Haklısınız, siz ona hayatınızda yer 
verdiniz, kıymet verdiniz, onun için birçok şey 
planladınız.  “Ne ayrışması şimdi?” dediğinizi 
duyar gibiyim. Ama çocuklar “güvende olma” ve 

“birey olma” arasında dengeye ihtiyaç duyarlar. 
Siz dünyaya getirmiş olsanız da o ayrı bir birey; 
bedeniyle, ruhuyla tek başına bir birey... Kendi 
tertemiz sayfasıyla üzerine deneyimlerini yazmak 
üzere dünyaya gelmiş. Yanında durup neler yazdığına 
tanıklık etmenize ihtiyaçları var, kalemi alıp onlar 
adına yazmanıza değil. Siz kendi yazınızı yazmaya 
başladınız zaten ve yazmaya da devam ediyorsunuz. 
Belki çocukluğunuzda kendi yazınızı yazmanıza 
izin vermeyen bir anne-babaya sahiptiniz, o zaman 
bundan sonra hâlâ kendi hayatınızın yazısını yazma 
kontrolünü elinize almanız için harekete geçmenizi 
öneririm. Çocuğunuzunkini işgal etmek yerine 
nesiller boyunca aktarılan bu geleneği kırma 
gücünüzü kullanabilirsiniz. 

Değerli Anne ve Babalar, 
Çocuklarımız öncelikle onlara yaşantımızda 
oldukları gibi kabul edildikleri, kendilerine ait bir 
alana, daha sonra da kendileriyle güven ilişkisi 
kurulmasına ihtiyaç duyarlar. Kendini güvende 
hisseden çocuğun dünya algısı mutlu ve güvenilir 
olacaktır. Onlar bizler aracılığıyla dünyaya gelmiş 
bireyler... Neden “bireyler” diyoruz? Çünkü ne kadar 
bizim çocuklarımız olsalar ve genetik alt yapılarını 
bizden alsalar da bizden bir o kadar farklı bireyler. 
Bu yolculuğa kendi benliklerini, kimliklerini bulmak 
için çıkıyorlar. Bizlerin onlara güvende kalmaya 
devam etmeleri için sınırlar, hareket edebilip 
ilerlemeleri için alan, kendi farklılıklarıyla kabul 
görebileceklerini anlamaları için saygı, çok kıymetli 
ve biricik olduklarını hissetmeleri için de bol bol 
sevgi aktarmamıza ihtiyaçları var. 

Evet, bir insan kolay yetişmiyor ve işimiz çok zor. 
Bunu zorlaştıran şey biraz da sanırım bizlerin 
mükemmeli arzuluyor olması. Kendimizden ve 
çocuklarımızdan mükemmeli bekliyor oluşumuz. 
Peki, hayatınıza “yeterince” kelimesini sokmaya ne 
dersiniz? Kendi şartlarını zorlamak, mevcut olandan 
daha fazlasını sağlamak kulağa çok stres verici 
gelmiyor mu? 

“Yeterince” olmayı hayatınıza sokun.
Elinizden gelmeyişleri, olanakların şu anda 
olmayışı gibi olumsuz durumları çocuğumuzdan 
saklamamız gerekmez. Onların da bazen 
başarısızlığa uğrayan bir yetişkin gözlemlemeleri, 
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forcing the mother and sometimes the perception 
of “difficult child who chooses food” may occur in 
mother’s mind. n fact, as an individual, it is possible 
that it may be a meal that does not appeal to his or 
her taste, or that he or she is not hungrier, even if it 
is time to eat. Should the fact that she didn’t eat that 
meal or the shift in mealtime mean you’re not a good 
mother? The answer to that is “no.” of course. If you 
answer this question positively, you ask yourself, “ 
who says this to me?”I suggest you ask the question. 
When you ask yourself this question, it will tell you 
where your perception that shapes your parenting 
attitude comes from.

The magic word in the relationship between 
mother, father and child is separation. You’re right, 
you’ve given him a place in your life, you’ve valued 
him, you’ve planned a lot of things for him. “What 
decomposition now?” I hear you ask. But children 
need a balance between” being safe “and” being 
an individual.” Even though you brought him into 
the world, he is a separate individual, with his 
body, with his soul... He was born to write about his 
experiences on his own immaculate page. They need 
you to stand next to him and testify to what he wrote, 
not take the pen and write it on their behalf. You’ve 
already started writing your own fate, and you’re 
still writing it. Maybe you had a parent who didn’t let 
you write your own writing in your childhood, then I 
suggest you take action to take control of still writing 
your own life from now on. Instead of occupying 
your child’s, you can use your power to break 
this tradition that has been passed down through 
generations.

Dear parents,
Our children first need a space of their own, where 
they are accepted as they are in our lives, and then 
a relationship of trust is established with them. The 
child’s perception of the world that feels safe will be 
happy and reliable. They are individuals who were 
born through us... Why do we call it” individuals”? 
Because no matter how much they are our children 
and take their genetic background from us, they are 
just as different from us. They go on this journey to 
find their own selves, their identities. We need to give 
them boundaries to remain safe, space to move and 
move forward, respect to understand that they can 
be accepted by their own differences, and plenty of 
love to feel that they are precious and unique.

Yes, a person doesn’t grow up easily, and our job is 
very difficult. What makes this difficult is, I think, 
is that we all want perfection. That we expect 
perfection from ourselves and our children. Well, 
how about putting the word “enough” into your life? 
Doesn’t it sound too stressful to enforce your own 
terms, to provide more than is available?

Get used to saying “Enough!”
We don’t have to hide from our child the negative 
things that you can’t do, the possibilities that you 
don’t have right now. They must also observe 

olan bir varlıktır. Bütün kargaşa burada oluşur 
çünkü anne ve baba çocuğun dünyaya geldiği ilk 
andan itibaren varsayımlar üzerine bu ihtiyaçları 
karşılamaya çalışır. Nedir bu varsayımlar? Ağlıyorsa 
acıkmıştır, duş aldırırsan daha rahat uyutursun vb. 
büyüklerimizin bizlere verdiği öğütler, çocuğu olan 
arkadaşlarımızın, komşularımızın, televizyonların 
ve kitapların, toplumun çoğunluğu üzerinde 
yapılmış araştırmaların sonuçlarına göre verdikleri 
tavsiyelerle yaptığımız çıkarımlar ve onların 
eylemlerimizi şekillendirmesi... Anne ve babaların 
buradaki motivasyonları ortaktır aslında: Çocuğum 
için en iyisini yapmalıyım.

En iyisi nedir ve bunu kim belirliyor? İşte kendimize 
cevabını vermemiz gereken bir soru daha.

Günümüz anne ve babalarından beklenti büyük, 
çevrenin beklentisinin büyük oluşu anne ve 
babaların kendilerinden beklentilerinin de büyük 
olmasının tuzu biberi oluyor gibi. Bir insanın ileride 
nasıl bir anne ya da baba olacağı kendi çocukluk 
yaşantısında deneyimledikleri, kendi anne ve 
babasından öğrendikleri ve çocukluklarında neleri 
gerçekleştirip nelerin içlerinde ukde kaldığıyla 
şekillenmektedir. Anne babalardan “Biz de böyle 
büyüdük, annemiz babamız bizi böyle yetiştirdi.” 
ya da “Benim çocukluğumda ben bunları hiç 
yapamadım, çocuğum benim gibi olmayacak” 
gibi söylemleri çokça duyarız. Bunun sebebi biz 
insanların geçmişte deneyimledikleri şeyleri 
orada öylece hiç yaşanmamış gibi bırakamamamız 
ile ilgilidir. Her insanın doğduğu andan itibaren 
sırtladıkları çantaları vardır. Bu çantanın içine 
yaşam boyu edindikleri deneyimlerini koyarlar 
ve bu deneyimlerle ilişkiye girer, yaşantılarını 
şekillendirirler. Yani bizler nasıl bir anne ya da baba 
olacağımıza çocuğumuzu kucağımıza almadan çok 
önce karar vermiş oluyoruz. 

Bizim kendi yaşantımız, deneyimlerimiz, bizden 
beklentiler, hepsi bir çocuk yetiştirme tutumu ortaya 
çıkartıyor. Bunlar anne ve baba ile ilgili olan kısım. 
Peki ya çocuk? 

Biraz önce bahsettiğimiz varsayımlara dönersek, 
başlarda doğru mu değil mi, iyi mi yapıyoruz 
kötü mü, seviyor mu sevmediğinden mi yapıyor 
bilemezken çocuğun büyüyerek bize geri bildirimler 
vermesiyle bu kargaşa biraz ortadan kalkmış oluyor. 
Peki, bizler bu geri bildirimleri duyuyor muyuz ya da 
duyduğumuz geri bildirimleri nasıl yorumluyoruz?  
Kendimize bu soruyu sormak gerekiyor.

Çocuğun içinde ruhsal dengeyi sağlamak için 
varlığını korumak isteyen bir benliği var. Reddedişler 
aslında bu anlamda benliğin varlığını koruma 
çabasıdır. Yemeği yemek için ağzını açmayı reddeden 
bir bebek anneyi zorluyor olabilir ve bazen “yemek 
seçen zor çocuk” algısının annede oluşmasına 
sebep olabilir. Aslında bir birey olarak onun da 
damak zevkine hitap etmeyen bir yemek olabileceği 
veya yemek saati olsa bile daha acıkmamış olması 

What does a child want from their parents? It’s like 
this is where the whole mess starts. The baby is an 
entity that has both wants and preferences from the 
moment it comes into the world. This is where all the 
turmoil occurs because the mother and father try to 
meet these needs on assumptions from the moment 
the child is born. What are these assumptions? If 
he’s crying, he’s hungry, if you take a shower, you’ll 
sleep more easily, etc. the advice given to us by 
our elders, the inferences we make with the advice 
given by our friends with children, by our neighbors, 
by television and books, by the results of research 
conducted on the majority of society, and their 
shaping of our actions... The motivations of parents 
here are common: I have to do what’s best for my 
child.

What is best and who determines it? Here’s another 
question we need to answer to ourselves.

The expectations of today’s parents are great, the 
expectations of the environment is great, as if the 
expectations of the parents themselves are great. 
How a person will become a mother or father in 
the future is shaped by what they experience in 
their childhood life, what they learn from their own 
parents, and what they realize and what remained 
unfulfilled desire in their childhood. 

Our own life, our experiences, our expectations, all 
reveal a child-rearing attitude. This is the part about 
mom and dad. What about the child?

Going back to the assumptions we just mentioned, 
at first we don’t know whether we’re doing it right or 
good or bad, whether we’re doing it like it or not, and 
then the kid grows up giving us feedback, so that’s a 
little bit of disarray. So do we hear these feedback, or 
how do we interpret the feedback we hear? We have 
to ask ourselves that question.

The child has a self that wants to maintain its 
existence in order to maintain spiritual balance. 
Refusals are essentially an effort to preserve 
the existence of the self in this sense. A baby 
who refuses to open its mouth to eat food may be 

mümkün. O yemeği yememiş olması veya yemek 
saatinin kayması sizin iyi bir anne olmadığınız 
anlamına mı gelmeli? Bunun cevabı “Hayır.” tabii 
ki. Bu soruya olumlu yanıt veriyorsanız kendinize 

“Bunu bana kim söylüyor?” sorusunu sormanızı 
tavsiye ederim. Bu soruyu kendinize sorduğunuzda 
sizin ebeveynlik tutumunuzu şekillendiren algınızın 
nereden geldiği size cevabı söyleyecektir. 

Anne, baba ve çocuk ilişkisindeki sihirli kelime 
ayrışmadır. Haklısınız, siz ona hayatınızda yer 
verdiniz, kıymet verdiniz, onun için birçok şey 
planladınız.  “Ne ayrışması şimdi?” dediğinizi 
duyar gibiyim. Ama çocuklar “güvende olma” ve 

“birey olma” arasında dengeye ihtiyaç duyarlar. 
Siz dünyaya getirmiş olsanız da o ayrı bir birey; 
bedeniyle, ruhuyla tek başına bir birey... Kendi 
tertemiz sayfasıyla üzerine deneyimlerini yazmak 
üzere dünyaya gelmiş. Yanında durup neler yazdığına 
tanıklık etmenize ihtiyaçları var, kalemi alıp onlar 
adına yazmanıza değil. Siz kendi yazınızı yazmaya 
başladınız zaten ve yazmaya da devam ediyorsunuz. 
Belki çocukluğunuzda kendi yazınızı yazmanıza 
izin vermeyen bir anne-babaya sahiptiniz, o zaman 
bundan sonra hâlâ kendi hayatınızın yazısını yazma 
kontrolünü elinize almanız için harekete geçmenizi 
öneririm. Çocuğunuzunkini işgal etmek yerine 
nesiller boyunca aktarılan bu geleneği kırma 
gücünüzü kullanabilirsiniz. 

Değerli Anne ve Babalar, 
Çocuklarımız öncelikle onlara yaşantımızda 
oldukları gibi kabul edildikleri, kendilerine ait bir 
alana, daha sonra da kendileriyle güven ilişkisi 
kurulmasına ihtiyaç duyarlar. Kendini güvende 
hisseden çocuğun dünya algısı mutlu ve güvenilir 
olacaktır. Onlar bizler aracılığıyla dünyaya gelmiş 
bireyler... Neden “bireyler” diyoruz? Çünkü ne kadar 
bizim çocuklarımız olsalar ve genetik alt yapılarını 
bizden alsalar da bizden bir o kadar farklı bireyler. 
Bu yolculuğa kendi benliklerini, kimliklerini bulmak 
için çıkıyorlar. Bizlerin onlara güvende kalmaya 
devam etmeleri için sınırlar, hareket edebilip 
ilerlemeleri için alan, kendi farklılıklarıyla kabul 
görebileceklerini anlamaları için saygı, çok kıymetli 
ve biricik olduklarını hissetmeleri için de bol bol 
sevgi aktarmamıza ihtiyaçları var. 

Evet, bir insan kolay yetişmiyor ve işimiz çok zor. 
Bunu zorlaştıran şey biraz da sanırım bizlerin 
mükemmeli arzuluyor olması. Kendimizden ve 
çocuklarımızdan mükemmeli bekliyor oluşumuz. 
Peki, hayatınıza “yeterince” kelimesini sokmaya ne 
dersiniz? Kendi şartlarını zorlamak, mevcut olandan 
daha fazlasını sağlamak kulağa çok stres verici 
gelmiyor mu? 

“Yeterince” olmayı hayatınıza sokun.
Elinizden gelmeyişleri, olanakların şu anda 
olmayışı gibi olumsuz durumları çocuğumuzdan 
saklamamız gerekmez. Onların da bazen 
başarısızlığa uğrayan bir yetişkin gözlemlemeleri, 
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an adult who sometimes fails, experiencing 
helplessness or inadequacy. So they too can tolerate 
their own failures or the inadequacies of the people 
around them. We can’t expect them to exhibit a skill 
they haven’t observed.

Don’t be a problem solver.
For a child, having a parent with whom he or she 
can express his or her feelings and feel confident 
and accepting enough to explain his or her problems 
is a treasure. But we can say that there is a huge 
chasm between listening and solving problems for 
him. If we can only guide children to solve their own 
problems that are appropriate for their current age, 
they will develop as good problem solvers as they 
grow older.

Accept them as individuals.
Of course I’m not talking about letting them do 
whatever they want. Your child always needs limits 
set by you in accordance with the level of his or 
her age. This will prevent them from making big 
mistakes and prevent them from perceiving the 
world as a place without shelter. The healthiest 
limits are those that are appropriate for children’s 
age, flexible and stable according to their needs. 
Within the framework of these limits, you can 
support them to develop their choice and decision-
making skills and to develop them by demonstrating 
this skill from a very young age. Prevent them from 
becoming individuals tomorrow who don’t realize 
their aspirations, who don’t make their own choices, 
because you can’t expect them to exhibit the skills 
they don’t experience today when they become 
adults.

The concept of sexuality is often considered as a shame, 
sin or a ban within the society in which we live. Research 
shows that failing to properly convey healthy sex 
education at Children’s ages can lead to an individual 
having problems with sexuality during adulthood. 

Parents say in their child’s developmental stage, “ 
where did I come from?”, “Why are our bodies 
different?” such questions are faced. As with any 
issue, we can see the individual differences of 
children in the process of sexual development. Just 
as there are those who prefer to ask these questions 
directly, some express their curiosity in other ways. 

During the child’s early years, sexual warnings 
should be washed and appear during the under-
replacement. At the age of two, the child begins to 
realize his or her own gender, but also reaches the 
distinction of the opposite sex. When the child starts 
to exhibit behaviors such as walking naked, playing 
with his genitals, watching himself in front of a 
mirror, wanting to touch the body of the opposite sex, 
we can say that he is now getting to know himself 
and the opposite sex.

BEING CLEAR AND CLEAR
Before explaining the questions asked by the child, 
it is necessary to question what he / she is curious 
about and what he / she knows. Explaining more 
than you want to ask will lead to different curiosities. 
The answers must be clear and clear. Avoid being 
overreacted or overreacting to the subject. When you 
think the questions are not appropriate for your age, 
you say, “that’s enough for you, we can talk more 
when you’re older.” you can create an appointment by 
saying.

çaresizlik veya yetersizlikleri yaşamaları gerekir. 
Böylelikle onlar da kendi başarısızlıklarına veya 
çevrelerindeki insanların yetersizliklerine hoşgörülü 
olabilirler. Gözlemlemedikleri bir beceriyi onlardan 
sergilemelerini bekleyemeyiz. 

Sorun çözücü olmayın.
Bir çocuk için içini dökebildiği, sorunlarını 
anlatabilecek kadar güven ve kabulde hissettiği bir 
anne-babaya sahip olmak hazine değerindedir. Fakat 
dinlemek ve onun için sorun çözmek arasında büyük 
bir uçurum olduğunu söyleyebiliriz. Çocukların 
bugünkü yaşlarına uygun olan sorunlarını kendi 
kendilerine çözebilmeleri için onlara sadece 
rehberlik edersek yaşları büyüdükçe iyi birer 
problem çözücü olarak gelişirler. 

Onları birey olarak kabul edin. 
Elbette onların her istediğini yapmalarına izin 
vermekten bahsetmiyorum. Çocuğunuzun her zaman 
yaşının seviyesine uygun olarak sizler tarafından 
belirlenmiş sınırlara ihtiyacı vardır. Bu onların 
büyük hatalar yapmasına engel olacak ve dünyayı 
korunaksız bir yer olarak algılamalarının önüne 
geçecektir. En sağlıklı sınırlar çocukların yaşlarına 
uygun, ihtiyaçlarına göre esnetilebilir ve istikrarlı 
olanlardır. Koyduğunuz bu sınırlar çerçevesinde 
onların seçme ve karar verme becerilerinin 
gelişmesine, çok küçük yaştan itibaren bu beceriyi 
sergileyerek geliştirmelerine destek verebilirsiniz. 
Yarın kendi isteklerini fark edemeyen, kendi 
tercihlerini yapamayan bireyler olmalarının önüne 
geçin çünkü bugün deneyimlemedikleri becerileri 
onlardan yetişkin olduklarında sergilemelerini 
bekleyemezsiniz. 

İrem Gizem Yılmaz
Psikolog / Özel Marmara İlköğretim Okulu (İstanbul)
Psychologist / Marmara Private Elementary School (İstanbul)

THERE’S A KID 
IN THIS!

BU İŞTE 
BİR ÇOCUK VAR!

Cinsellik kavramı, yaşadığımız toplum içerisinde 
çoğu zaman ayıp, günah ya da yasak olarak 
değerlendirilmektedir. Araştırmalar, sağlıklı 
cinsel eğitimin çocuk yaşlarda doğru şekilde 
aktarılmamasının bireyin yetişkinlik döneminde 
cinsellikle ilgili sorun yaşamasına yol açabileceğini 
göstermektedir. 

Anne-babalar çocuğunun gelişim evresinde “Ben 
nereden geldim?”, “Neden vücutlarımız farklı?” gibi 
sorularla karşılaşmaktadır. Her konuda olduğu gibi 
çocukların bireysel farklılıklarını cinsel gelişim 
sürecinde de görebiliriz. Bu soruları direkt sormayı 
tercih edenler olduğu gibi, bazıları da başka 
yollardan merakını dile getirir. 

Çocuğun ilk yıllarında cinsel uyarılar yıkanma ve 
alt değiştirme sırasında ortaya çıkmaktadır. İki yaş 
civarında çocuk kendi cinsiyetinin farkına varmaya 
başlamasıyla birlikte karşı cinsin ayrımına da 
varmaktadır. Çocuk, çıplak dolaşma, cinsel organıyla 
oynama, ayna karşısında kendisini izleme, karşı 
cinsin vücuduna dokunma isteği gibi davranışlar 
sergilemeye başladığında artık kendini ve karşı cinsi 
tanımaya başladığından söz edebiliriz. 

AÇIK VE NET OLMAK
Çocuğun sorduğu sorulara açıklama yapmadan 
önce neyi merak ettiğini, neyi ne kadar bildiğini 
sorgulamak gerekmektedir. Sormak istediğinden 
fazlasını açıklamak farklı meraklara yol açacaktır. 
Verilen cevaplar açık ve net olmalıdır. Konuya 
karşı tepkili ya da fazla ilgili olmaktan kaçının. 
Sorulan soruların kendi yaşına uygun olmadığını 
düşündüğünüzde “Senin için bu kadarı yeterli, daha 
fazlasını büyüyünce konuşabiliriz.” diyerek randevu 
oluşturabilirsiniz. 
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an adult who sometimes fails, experiencing 
helplessness or inadequacy. So they too can tolerate 
their own failures or the inadequacies of the people 
around them. We can’t expect them to exhibit a skill 
they haven’t observed.

Don’t be a problem solver.
For a child, having a parent with whom he or she 
can express his or her feelings and feel confident 
and accepting enough to explain his or her problems 
is a treasure. But we can say that there is a huge 
chasm between listening and solving problems for 
him. If we can only guide children to solve their own 
problems that are appropriate for their current age, 
they will develop as good problem solvers as they 
grow older.

Accept them as individuals.
Of course I’m not talking about letting them do 
whatever they want. Your child always needs limits 
set by you in accordance with the level of his or 
her age. This will prevent them from making big 
mistakes and prevent them from perceiving the 
world as a place without shelter. The healthiest 
limits are those that are appropriate for children’s 
age, flexible and stable according to their needs. 
Within the framework of these limits, you can 
support them to develop their choice and decision-
making skills and to develop them by demonstrating 
this skill from a very young age. Prevent them from 
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İrem Gizem Yılmaz
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THERE’S A KID 
IN THIS!

BU İŞTE 
BİR ÇOCUK VAR!
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Walking around naked in the house or being 
completely naked in the bathroom can lead to 
complexity in the child. The child should be informed 
from the early years of his or her development that 
his or her body belongs to him or her and that he 
or she has to be informed about the boundaries of 
someone else’s body.

DO NOT IGNORE
Often parents say, “my child never asks questions like 
that.” Not being faced with questions should not mean 
that the child is not curious or that education about 
sexuality is not necessary. Providing a basic level of 
sex education will also raise awareness of privacy. 

FINDING THE RIGHT TIME
It is necessary to catch up on the appropriate times 
to give information. For example, when bathing or in 
the toilet, the names of the special areas, such as not 
showing them to anyone can be informed. When you 
see a baby or a pregnant you can talk about where 
the babies come from, how they formed.

SHOULD EDUCATION BE GIVEN BY THE MOTHER OR 
THE FATHER?
The best dialogue about sexuality is often 
established with the parent of the child’s own 
gender. Mother and daughter, father and son... In 
some families, it is observed that the fathers remain 
silent about the idea that authority will be shaken. 
At the point where the mother feels inadequate, the 
father must step in and answer the questions. But 
when faced with a question, the parent to whom the 
question is posed must give the appropriate answer.

A FEW Q & A WILL HELP YOU:
How did I form?
In order for babies to form, the father’s seeds and 
the mother’s eggs must merge. As a result of the 
merger, a spot in the mother’s abdomen is formed 
and this point begins to grow.

How was I born?
There is a special nest in the womb for the baby to 
live. You were born from your mother’s womb when 
you completed your development.

Why does mom have breasts?
Mothers are supposed to feed babies. Milk is 
produced in the breasts of mothers and babies are 
fed by drinking these milk.

How’s my brother/ sister going to get out of your belly?
Babies come out of a hole in the mother’s body. 

Why isn’t my genitals like Ahmet’s?
Boys have penises when they’re born, girls have 
vaginas. These things don’t change as they grow. It’s 
just that the bigger you get, the bigger they get with 
you. For example, birds have wings, elephants have 

Evde çıplak dolaşmak ya da banyoda tamamen çıplak 
olmak çocukta karmaşıklığa yol açabilir. Çocuk, 
gelişiminin ilk yıllarından itibaren bedeninin ona 
ait olduğu ve başkasının bedeninin sınırları ile ilgili 
bilgilendirilmelidir. 

YOK SAYMAMAK
Sıklıkla anne-babaların “Benim çocuğum hiç öyle 
sorular sormuyor.” dediğini duyabilirsiniz. Sorularla 
karşılaşmıyor olmak çocuğun merak etmediği ya 
da cinsellikle ilgili eğitim vermenin gerekmediği 
anlamını oluşturmamalıdır. Temel düzeyde cinsel 
eğitim vermek onları mahremiyet konusunda da 
bilinçlendirecektir. 

UYGUN ZAMANI BULMAK
Bilgi vermek için uygun zamanları yakalamak 
gerekmektedir. Örneğin, banyo yaparken ya da 
tuvalette özel bölgelerin isimleri, onların kimseye 
gösterilmemesi gibi konularda bilgilendirme 
yapılabilir. Bir bebek ya da bir hamile gördüğünüzde 
bebeklerin nereden geldikleri, nasıl oluştukları 
hakkında konuşabilirsiniz.

EĞİTİM ANNE TARAFINDAN MI BABA TARAFINDAN 
MI VERİLMELİ?
Cinsellik ile ilgili en iyi diyalog genellikle çocuğun 
kendi cinsiyetindeki ebeveyni ile kurulmaktadır. 
Anne ile kız, baba ile erkek çocuk... Bazı ailelerde 
otoritenin sarsılacağı düşüncesiyle babaların bu 
konuda suskun kaldığı görülmektedir. Annenin 
kendisini yetersiz hissettiği noktada baba devreye 
girerek soruları cevaplandırmalıdır. Ancak bir 
soruyla karşılaştığınızda sorunun yöneltildiği 
ebeveyn uygun cevabı vermelidir. 

BİRKAÇ SORU-CEVAP SİZLERE YARDIMCI 
OLACAKTIR:
Ben nasıl oldum?
Bebeklerin oluşabilmesi için babanın tohumlarıyla 
annenin yumurtalarının birleşmesi gerekir. 
Birleşmenin sonucunda annenin karnında noktacık 
halinde bir hücre oluşur ve bu nokta büyümeye başlar.  

Ben nasıl doğdum?
Anne karnında bebeğin yaşayabilmesi için özel bir 
yuva vardır. Sen gelişimini tamamladığında annenin 
karnından dünyaya geldin. 

Neden annemin memeleri var?
Annelerin bebekleri beslemesi gerekir. Annelerin 
memelerinde süt oluşur ve bebekler bu sütleri 
içerek beslenirler.

Kardeşim karnından nasıl çıkacak?
Bebekler, annenin vücudunda bulunan bir delikten 
çıkar. 

Cinsel organım neden Ahmet’inki gibi değil?
Erkekler doğduğunda penisleri vardır, kızların 

Kaynakça / Sources:
Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri – Yaşam Yanardağ Çelik 
Sex Education Stories For Children – Yaşam Yanardağ Çelik 

vajinaları. Bunlar büyüdükçe değişmez. Sadece sen 
büyüdükçe onlar da seninle büyür. Mesela kuşların 
kanatları, fillerin hortumları, balıkların yüzgeçleri 
vardır. Hepsi birbirinden farklıdır ve bunlar değişmez.

Anne / Baba, büyüyünce seninle evlenebilir miyim?
3-6 yaş evresinde çocuk ödipal karmaşa yaşamaktadır. 
Kız çocuk babaya, erkek çocuk anneye ilgi duymaya 
başlamaktadır. Bu soruya “Sen büyüdüğünde sevdiğin 
kişiyle evleneceksin. Ben de o anında senin yanında 
olacağım.” şeklinde bir cevap verilebilir.

Çocukların merak ettiği konuların başında cinsellik 
gelmektedir ve bu merak çocuğun gelişim süreci 
boyunca devam etmektedir. Gelişim ile birlikte 
sorular değişim gösterebilmektedir. Cevap vermenin 
zor olduğu konularda “Ben bu sorunun cevabını 
bilmiyorum, araştırıp öğrenmem gerekiyor.” 
cevabıyla zaman kazanılabilir. Araştırma yapıldıktan 
sonra ya da kendinizi hazır hissettiğiniz uygun 
zamanda cevabı paylaşılabilirsiniz.

Zamanında verilen cinsel eğitim, çocukların sağlıklı 
kimlikler geliştirmesine yardımcı olacaktır. 

KİTAP ÖNERİLERİ
• Cinsel Eğitim Öyküleri – Net Çocuk 
• “Ben Nereden Geldim?” – Aura Kitapları
• Kızlar, Erkekler – Pantolonlar, Etekler – Kök   
 Yayıncılık

• Hoş Geldim – Hep Çocuk
• Teo’nun “Ben Nereden Geldim?” Kitabı – Bilgi  
 Yayınevi

• Burcu ve Berk İle Cinsellik: Cinselliği   
 Keşfediyoruz – Artemis Yayınları

hoses, fish have fins. They’re all different, and they 
don’t change.

Mom / Dad, can I marry you when I grow up? 
At the age of 3-6, the child experiences oedipal 
confusion. Baby girl to Father, boy he is beginning to 
take an interest in the mother. The best answer to 
this question is “When you grow up, you will marry 
the person you love. And I’ll be there for you in that 
moment.”

One of the issues that children are curious about is 
sexuality, and this curiosity continues throughout the 
child’s development process. Questions may change 
with development. On issues that are difficult to 
answer, “I don’t know the answer to that question, I 
have to investigate and learn.” Answers can save you 
time. After the research is done, you can only share the 
answer at the appropriate time when you feel ready. 

Timely sex education will help children develop 
healthy identities.

BOOK RECOMMENDATIONS
• Sex Education Stories – Net Çocuk
• “Where Did I Come From?”- Aura Books
• Girls, Boys – Trousers, Skirts – Kök Publishing
• I’m Nice – Hep Çocuk
• Teo, “Where Did I Come From?”Book – Bilgi   
 Publishing House

• Sexuality with Burcu and Berk: Exploring   
 Sexuality – Artemis publications
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PERSONALITYKİŞİLİK
What makes us react differently to the same event? 

The methods people use to deal with the existing 
situation and the feelings they feel will differ. 
Although the initial reactions in cases affecting large 
populations are observed as if they were common, 
as we dig deeper, the specifics of individuals also 
emerge. Our behavior affects our personality as 
well as the situation we are in. Personality is what 
separates us from the other.

So what do the words “character” and “temperament” 
mean that we often hear in everyday life?

Temperament is biologically predisposed elements. 
Genetically, having certain codes is habit, nature. It’s 
the biological origin of our behavior. “It’s his nature, 
he’s a little nervous...”when we say, irritability is 
his temperament.  Depending on the biological 
predisposition by weight, the person may be cold-
blooded, melancholic, disciplined, or talkative. 
Examples are not limited to these. 

In character formation, although temperament is 
fundamental, it will be possible to see the effects of 
socialization-related elements such as upbringing 
conditions, values belonging to society, and 
education. The effect of one’s natural relationship 
bonds on personality, such as family, friends, 
society, shapes the character. At the same time, 
temperament characteristics, within their limits, 
continuity and repetition of perception also affect 
character formation.

Aynı olaya farklı tepkiler vermemizi sağlayan nedir? 

Kişilerin var olan durumla başa çıkmak için 
kullandıkları yöntemler ve hissettikleri duygular 
farklılık gösterecektir. Geniş kitleleri etkileyen 
durumlarda başlangıçta verilen tepkiler ortakmış 
gibi gözlemlense de derinlere inildikçe bireylere dair 
özgünlükler de ortaya çıkmaktadır. Davranışlarımızı 
içinde bulunduğumuz durum kadar kişiliğimiz de 
etkilemektedir. Kişilik bizi ötekinden ayırandır.

Peki, günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz “karakter” 
ve “mizaç” sözcükleri ne anlama gelmektedir? 

Mizaç, biyolojik olarak yatkınlığa bağlı unsurlardır. 
Genetik olarak belli kodlara sahip olma, huy, tabiattır. 
Davranışımızın altındaki biyolojik kökendir. “Onun 
tabiatı öyle, biraz asabi...” dediğimizde mizacıdır 
asabiyet. Ağırlıkla biyolojik yatkınlığa bağlı olarak 
kişi soğukkanlı, melankolik, disiplinli veya konuşkan 
olabilir. Örnekler elbet bunlarla sınırlı değildir. 

Karakter oluşumunda ise mizaç temel olmakla 
beraber yetişme koşulları, topluma ait değerler, 
eğitim gibi sosyalleşmeye bağlı unsurların etkisini 
görmek mümkün olacaktır. Aile, arkadaşlar, toplum 
gibi kişinin doğal ilişki bağlarının kişilik üzerindeki 
etkisi karakteri şekillendirir. Aynı zamanda mizaç 
özellikleri, sınırları dâhilinde, algılamanın sürekliliği 
ve tekrarı da karakter oluşumunu etkiler. 

Kişi, içsel ve dışsal süreçleri; mizacının elverdiği 
algılamaya dair çerçeve içinde değerlendirmeye 
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The person tends to develop personality by evaluating 
the internal and external processes within the 
framework of the perception that the temperament 
allows. Personality is formed by the interaction 
of genetic coding, biological predisposition, sex, 
intelligence, environmental conditions, family, 
education, social bonds and relationships 
established with the other. When our perceptions 
and interpretations are based on temperament 
characteristics, they will show differences and 
provide different personality formation. Biological 
predisposition is not the only determinant in 
personality. Biological predisposition will lead us to 
a certain line by cooperating with social bonds and 
familial influences related to upbringing. We should 
not ignore the part of the culture we are already born 
into that affects the personality.

Children have certain sensitivities and predispositions. 
Parents who watch their children carefully also 
see this difference. Sensitivities and traits will also 
enable parents to develop special responses. From 
this point of view, it is important not only to take into 
account the impact of the environment on personality 
development, but also the impact of the child on 
the environment, the reaction that the environment 
develops accordingly, and the reflection of this 
reaction in the child’s personality development.

Biological predispositions may increase the likelihood of 
certain personality traits being apparent. It is possible 
to see that the process will end with negative emotions 
if their experiences are not blocked due to the external 
process (if this obstruction is continuous), as the child 
who is sociable by structure may have the opportunity 
to learn more about the environment when supported.  
In the early years of life, the behavior of temperament-
related predispositions will affect the reactions 
of parents as well. People with similar biological 
predispositions have different personality traits and 
their environmental conditions are effective. It should 

alıp kişilik geliştirme eğilimindedir. Kişilik; genetik 
kodlama, biyolojik yatkınlık, cinsiyet, zekâ, çevresel 
koşullar, aile, eğitim, toplumsal bağlar ve öteki 
ile kurulan ilişkilerin etkileşim kurması ile oluşur. 
Algılamalarımız ve yorumlamalarımız da mizaç 
özellikleri temele alındığında farklılıklar gösterecek, 
farklı kişilik oluşumunu sağlayacaktır. Biyolojik 
yatkınlık, kişilikteki tek belirleyici değildir. Biyolojik 
yatkınlık sosyal bağlar ve yetiştirilmeye bağlı ailevi 
etkiler ile iş birliğine girerek belirli bir çizgiye doğru 
yönlenmemizi sağlayacaktır. Hâlihazırda içine 
doğmuş olduğumuz kültürün kişiliği etkilemedeki 
payını da göz ardı etmemek gerek.

Çocuklar belirli duyarlıklara ve yatkınlıklara sahiptir. 
Çocuklarını dikkatle izleyen ebeveynler de bu farklılığı 
görürler. Duyarlılıklar ve özellikler, ebeveynlerin 
de özel tepkiler geliştirmesini sağlayacaktır. Bu 
açıdan bakıldığında yalnızca çevrenin kişilik gelişimi 
üzerindeki etkisini dikkate almak değil, bununla 
beraber çocuğun çevreye etkisi, çevrenin buna 
bağlı geliştirdiği tepki ve bu tepkinin çocuğun kişilik 
gelişimindeki yansıması önemli olacaktır.  

Biyolojik yatkınlıklar bazı kişilik özelliklerinin belirgin 
olma olasılığını arttırabilir. Yapı itibarıyla girişken 
olan çocuk desteklendiğinde çevreye dair daha fazla 
bilgi edinme imkânına sahip olabileceği gibi,  dışsal 
sürece bağlı olarak yaşadıkları engellenmedeyse ( 
bu engellenme sürekli ise) sürecin olumsuz duygular 
ile son bulacağını görmek mümkündür.  Yaşamın ilk 
yıllarında mizaca bağlı yatkınlıkların oluşturduğu 
davranışlar, ebeveynlerin de tepkilerini etkileyecektir. 
Birbirine benzeyen biyolojik yatkınlıkları olan 
kişilerin birbirinden farklı kişilik özelliklerine sahip 
olmalarında bulundukları çevresel koşullar etkilidir. 
Farklı mizaca sahip olan kişilerin de aynı çevreyi farklı 
algılayacağı belirtilmelidir. 

Davranışların ortaya çıkmasını sağlayan süreçte, 
kişilik oluşumunda, çocukluk döneminde 
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PERSONALITYKİŞİLİK
What makes us react differently to the same event? 

The methods people use to deal with the existing 
situation and the feelings they feel will differ. 
Although the initial reactions in cases affecting large 
populations are observed as if they were common, 
as we dig deeper, the specifics of individuals also 
emerge. Our behavior affects our personality as 
well as the situation we are in. Personality is what 
separates us from the other.

So what do the words “character” and “temperament” 
mean that we often hear in everyday life?

Temperament is biologically predisposed elements. 
Genetically, having certain codes is habit, nature. It’s 
the biological origin of our behavior. “It’s his nature, 
he’s a little nervous...”when we say, irritability is 
his temperament.  Depending on the biological 
predisposition by weight, the person may be cold-
blooded, melancholic, disciplined, or talkative. 
Examples are not limited to these. 

In character formation, although temperament is 
fundamental, it will be possible to see the effects of 
socialization-related elements such as upbringing 
conditions, values belonging to society, and 
education. The effect of one’s natural relationship 
bonds on personality, such as family, friends, 
society, shapes the character. At the same time, 
temperament characteristics, within their limits, 
continuity and repetition of perception also affect 
character formation.

Aynı olaya farklı tepkiler vermemizi sağlayan nedir? 

Kişilerin var olan durumla başa çıkmak için 
kullandıkları yöntemler ve hissettikleri duygular 
farklılık gösterecektir. Geniş kitleleri etkileyen 
durumlarda başlangıçta verilen tepkiler ortakmış 
gibi gözlemlense de derinlere inildikçe bireylere dair 
özgünlükler de ortaya çıkmaktadır. Davranışlarımızı 
içinde bulunduğumuz durum kadar kişiliğimiz de 
etkilemektedir. Kişilik bizi ötekinden ayırandır.

Peki, günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz “karakter” 
ve “mizaç” sözcükleri ne anlama gelmektedir? 

Mizaç, biyolojik olarak yatkınlığa bağlı unsurlardır. 
Genetik olarak belli kodlara sahip olma, huy, tabiattır. 
Davranışımızın altındaki biyolojik kökendir. “Onun 
tabiatı öyle, biraz asabi...” dediğimizde mizacıdır 
asabiyet. Ağırlıkla biyolojik yatkınlığa bağlı olarak 
kişi soğukkanlı, melankolik, disiplinli veya konuşkan 
olabilir. Örnekler elbet bunlarla sınırlı değildir. 

Karakter oluşumunda ise mizaç temel olmakla 
beraber yetişme koşulları, topluma ait değerler, 
eğitim gibi sosyalleşmeye bağlı unsurların etkisini 
görmek mümkün olacaktır. Aile, arkadaşlar, toplum 
gibi kişinin doğal ilişki bağlarının kişilik üzerindeki 
etkisi karakteri şekillendirir. Aynı zamanda mizaç 
özellikleri, sınırları dâhilinde, algılamanın sürekliliği 
ve tekrarı da karakter oluşumunu etkiler. 

Kişi, içsel ve dışsal süreçleri; mizacının elverdiği 
algılamaya dair çerçeve içinde değerlendirmeye 
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The person tends to develop personality by evaluating 
the internal and external processes within the 
framework of the perception that the temperament 
allows. Personality is formed by the interaction 
of genetic coding, biological predisposition, sex, 
intelligence, environmental conditions, family, 
education, social bonds and relationships 
established with the other. When our perceptions 
and interpretations are based on temperament 
characteristics, they will show differences and 
provide different personality formation. Biological 
predisposition is not the only determinant in 
personality. Biological predisposition will lead us to 
a certain line by cooperating with social bonds and 
familial influences related to upbringing. We should 
not ignore the part of the culture we are already born 
into that affects the personality.

Children have certain sensitivities and predispositions. 
Parents who watch their children carefully also 
see this difference. Sensitivities and traits will also 
enable parents to develop special responses. From 
this point of view, it is important not only to take into 
account the impact of the environment on personality 
development, but also the impact of the child on 
the environment, the reaction that the environment 
develops accordingly, and the reflection of this 
reaction in the child’s personality development.

Biological predispositions may increase the likelihood of 
certain personality traits being apparent. It is possible 
to see that the process will end with negative emotions 
if their experiences are not blocked due to the external 
process (if this obstruction is continuous), as the child 
who is sociable by structure may have the opportunity 
to learn more about the environment when supported.  
In the early years of life, the behavior of temperament-
related predispositions will affect the reactions 
of parents as well. People with similar biological 
predispositions have different personality traits and 
their environmental conditions are effective. It should 

alıp kişilik geliştirme eğilimindedir. Kişilik; genetik 
kodlama, biyolojik yatkınlık, cinsiyet, zekâ, çevresel 
koşullar, aile, eğitim, toplumsal bağlar ve öteki 
ile kurulan ilişkilerin etkileşim kurması ile oluşur. 
Algılamalarımız ve yorumlamalarımız da mizaç 
özellikleri temele alındığında farklılıklar gösterecek, 
farklı kişilik oluşumunu sağlayacaktır. Biyolojik 
yatkınlık, kişilikteki tek belirleyici değildir. Biyolojik 
yatkınlık sosyal bağlar ve yetiştirilmeye bağlı ailevi 
etkiler ile iş birliğine girerek belirli bir çizgiye doğru 
yönlenmemizi sağlayacaktır. Hâlihazırda içine 
doğmuş olduğumuz kültürün kişiliği etkilemedeki 
payını da göz ardı etmemek gerek.

Çocuklar belirli duyarlıklara ve yatkınlıklara sahiptir. 
Çocuklarını dikkatle izleyen ebeveynler de bu farklılığı 
görürler. Duyarlılıklar ve özellikler, ebeveynlerin 
de özel tepkiler geliştirmesini sağlayacaktır. Bu 
açıdan bakıldığında yalnızca çevrenin kişilik gelişimi 
üzerindeki etkisini dikkate almak değil, bununla 
beraber çocuğun çevreye etkisi, çevrenin buna 
bağlı geliştirdiği tepki ve bu tepkinin çocuğun kişilik 
gelişimindeki yansıması önemli olacaktır.  

Biyolojik yatkınlıklar bazı kişilik özelliklerinin belirgin 
olma olasılığını arttırabilir. Yapı itibarıyla girişken 
olan çocuk desteklendiğinde çevreye dair daha fazla 
bilgi edinme imkânına sahip olabileceği gibi,  dışsal 
sürece bağlı olarak yaşadıkları engellenmedeyse ( 
bu engellenme sürekli ise) sürecin olumsuz duygular 
ile son bulacağını görmek mümkündür.  Yaşamın ilk 
yıllarında mizaca bağlı yatkınlıkların oluşturduğu 
davranışlar, ebeveynlerin de tepkilerini etkileyecektir. 
Birbirine benzeyen biyolojik yatkınlıkları olan 
kişilerin birbirinden farklı kişilik özelliklerine sahip 
olmalarında bulundukları çevresel koşullar etkilidir. 
Farklı mizaca sahip olan kişilerin de aynı çevreyi farklı 
algılayacağı belirtilmelidir. 

Davranışların ortaya çıkmasını sağlayan süreçte, 
kişilik oluşumunda, çocukluk döneminde 
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be noted that people with different temperaments will 
perceive the same environment differently.

The effect of childhood events on personality formation 
will be more decisive in the process that leads to the 
emergence of behaviors than in other periods. Children 
copy many behaviors from role models. Most of the time, 
neither the parent consciously intends to transfer it, nor 
the child repeats it by understanding its importance. This 
is a copying of everyday life. Children who are told of the 
importance of telling the truth in all situations experience 
a contradictory learning environment when they witness 
their parents not telling the truth in all situations. The 
child models the parents as well as other people with 
whom they interact. In addition to what happens in the 
environment is random, domestic experiences depend 
on a specific routine. Therefore, it is inevitable that what 
is repeated almost every day will have a lasting effect. 
A child who feels not accepted at home may develop a 
belief that he or she will not be accepted in the outside 
world and develop appropriate defence mechanisms; 
some may choose to avoid relationships, while others 
may develop hostile and aggressive behavior patterns 
to the outside world. Apart from those consciously 
transferred, nonverbal transfer is also effective on 
personality. At the same time, it is important that parents 
who have different attitudes evaluate which attitudes 
of the child to what degree separate or combine them 
within their body. Children who are subjected to punitive 
methods to teach correct behavior and are constantly 
humiliated will also learn to be punitive and humiliated, 
even if they succeed in learning the correct behavior to 
avoid punishment. It is possible that a child raised with 
a distinctly “behaviour first-reward after” pairing also 
needs approval later in life. What about children raised 
under extreme protection? They are given such an 
inadequate field of experience that they may feel uneasy 
and fearful about individual behavior, which is difficult to 
overcome in future periods, as well as dependent on the 
other. Children who are allowed everything at the stage 
of their upbringing and have no limitations will grow 
up learning uncontrolled behavior. If these behaviors 
are persistent, it is likely that they are adults who have 
problems in relationships, shaping their boundaries 
according to their impulses.

Personality development; temperament and 
environmental factors within the family among 
communication formats, what is the content that is 
taught/ how it is, anxiety, guilt, shame, unconditional 
acceptance, unconditional love, the right to make 
mistakes, strong adult role models, or vice versa, 
secure and stable environment that can be a lot like 
some of the works depends on the dynamics of. 

In the continuation of the behavior learned as a child, 
it is important that the experiences that may exist 
have occurred frequently enough to help develop a 
pattern of behavior, but also that the experiences are 
first in the order. It is possible that the effects of the 
first cases encountered in adulthood and the effects of 
repeated situations are not the same, and that the first 
experience leaves stronger marks than the later ones.

yaşananların etkisi diğer dönemlere nazaran daha 
belirleyici olacaktır. Çocuklar birçok davranışı rol 
modellerinden kopyalar. Çoğu zaman ne ebeveyn 
bilinçli olarak aktarma düşüncesindedir ne de 
çocuk önemini anlayarak tekrar etmektedir. Bu 
durum, gündelik yaşananların kopyalanmasıdır. Her 
durumda doğru söylemenin öneminden bahsedilen 
çocuklar, ebeveynlerinin türlü durumlarda doğru 
söylemediğine şahit olduklarında çelişkili bir 
öğrenme ortamı deneyimlemiş olurlar. Çocuk 
ebeveynlerin yanı sıra etkileşimde olduğu diğer 
kişileri de modellemektedir. Çevrede yaşananların 
rastlantısal olmasının yanında aile içi deneyimler 
belirli rutine bağlıdır. Dolayısıyla hemen her gün 
tekrarlananların kalıcı etki etmesi kaçınılmazdır. 
Evde kabul görmediğini düşünen çocuk dış dünyada 
da kabul görmeyeceğine dair bir inanç geliştirebilir 
ve buna uygun savunma mekanizmaları geliştirir; 
kimisi ilişkilerden kaçınmayı tercih ederken kimisi 
de dış dünyaya düşmanca ve saldırganlık içeren 
davranış örüntüleri geliştirebilir. Bilinçli olarak 
aktarılanlar dışında sözsüz aktarım da kişilik 
üzerinde etkilidir. Aynı zamanda birbirlerinden 
farklı tutumlara sahip ebeveynlerde çocuğun 
hangi tutumu ne derece ayrı değerlendireceği ya 
da bünyesinde birleştireceği de önemlidir. Doğru 
davranışı öğretmek için cezalandırıcı yöntemlerin 
uygulandığı ve sürekli olarak buna bağlı aşağılanan 
çocuklar, cezadan kaçınmak için doğru davranışı 
öğrenmeyi başarsa dahi aynı zamanda cezalandırıcı 
olmayı ve aşağılamayı da öğreneceklerdir. Belirgin 
olarak  “önce davranış-sonra ödül” eşleştirmesi 
ile yetiştirilen bir çocuğun yaşamın ilerleyen 
dönemlerinde de onaylanmaya ihtiyaç duyması 
mümkündür. Peki, ya aşırı koruma altında yetiştirilen 
çocuklar? Kendilerine öyle yetersiz deneyim alanı 
sunulur ki ileriki dönemlerde de aşılması güç 
olan bireysel davranışa dair tedirginlik ve korku, 
ayrıca ötekine bağımlı hissedebilirler. Yetiştirilme 
aşamasında her şeye izin verilen, hiçbir sınırlama 
getirilmeyen çocuklar ise kontrolsüz davranışları 
öğrenerek büyüyeceklerdir. Bu davranışlar kalıcı 
olursa ilişkilerde sorun yaşayan, sınırlarını 
dürtülerine göre şekillendiren yetişkinler olması 
olasıdır.

Kişilik gelişimi; mizacın, çevresel faktörlerin yanında 
aile içi iletişim biçimleri, öğretilenlerin içeriğinin 
neler olduğu/nasıl olduğu, kaygı, suçluluk, utanç, 
koşulsuz kabul, koşulsuz sevgi, hata yapma hakkı, 
güçlü yetişkin rol modeller veya tam tersi, güvenli ve 
istikrarlı bir ortam gibi çokça örneklendirilebilecek 
dinamiklere bağlıdır. 

Çocukken öğrenilen davranışların devamlılığında 
ise var olabilecek deneyimlerin davranış örüntüsü 
geliştirmesini sağlayacak kadar sık gerçekleşmiş 
olması, aynı zamanda yaşananların sıralamada ilk 
olması gibi nedenler önemlidir. Yetişkinlikte de ilk 
defa karşılaşılan durumların etkisi ile tekrarlayan 
aynı nitelikteki durumların etkisinin aynı olmaması, 
ilk yaşananın sonrakilere nazaran daha güçlü izler 
bırakması mümkündür. 
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You might think you’ll be looking for answers to 
this questions when you read the title, “Should we 
be the one who studies with children at home?”,  

“Should we partner in their homework and do tests 
together?” If the names of the schools to attend, 
the department to read and the universities are 
also important in your and your child’s life, you 
give enough importance to academic success. The 
academic success of a child is not dependent on 
factors such as education in a school, studying, and 
solving tests. Success has many elements in its 
entirety. Personality traits, mental capacity, labor, 
motivation, etc.

Success, by the simplest definition, is to achieve a 
desired outcome. School success is the progress 
that the child has made in achieving the results 
determined by the school, class and course. 
Success can’t just be expressed in numbers. The 
concept of success in contemporary terms cannot 
be limited to academic achievement alone. As 
cognitive behaviors such as knowledge and skills, 
interests, personality traits (to be tolerant, be 
patient, be diligent, take responsibility, be sharing, 
be confident, self-respecting , being able to establish 
and maintain friendships, being sensitive to the 
environment), enters into the concept of success 
and attitudes. At this point, we can consider success 
in two basic categories: “internal success” and 

“external success”. Psychological developments 
that make it easier for the child to develop healthy 
feelings, thoughts, behaviors and communicate 
and share them correctly are examples of internal 
success. Internal success, above all, requires 
recognizing one’s subjectivity and uniqueness and 
giving importance to it. Because every human being 
is different, unique and has only his own unique 

Başlığı okuduğunuzda “Evde çocuklarla biz mi ders 
çalışmalıyız?”, “Ödevlerine ortak olup birlikte mi 
test çözmeliyiz?” sorularına cevap arayacağınızı 
düşünebilirsiniz. Eğer gidilecek okulların isimleri, 
okunacak bölüm ve üniversiteler de sizin ve 
çocuğunuzun hayatında önemli bir yer teşkil ediyorsa 
akademik başarıya yeterince önem veriyorsunuz 
demektir. Bir çocuğun akademik anlamda başarılı 
olması bir okulda eğitim görmesi, ders çalışması, 
test çözmesi gibi etmenlere bağlı değildir. Başarı 
bütününde birçok unsuru içinde barındırır. Kişilik 
özellikleri, zihinsel kapasite, emek, motivasyon vb.

Başarı, en basit tanımlamayla, arzu edilen bir 
sonucu elde etmektir. Okul başarısı ise çocuğun 
bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş 
sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. 
Başarı, sadece sayılarla ifade edilemez. Çağdaş 
anlamda başarı kavramı sadece akademik başarı 
ile sınırlandırılamaz. Bilgi ve beceri gibi bilişsel 
davranışlar kadar, ilgiler, kişilik özellikleri 
(hoşgörülü olma, sabırlı olma, çalışkan olma, 
sorumluluk alma, paylaşımcı olma, özgüvenli 
olma, özsaygılı olma, arkadaşlık kurabilme ve 
sürdürebilme, çevreye duyarlı olma) ve tutumlar 
da başarı kavramının içine girer. Bu noktada 
başarıyı “iç başarı” ve “dış başarı” olmak üzere 
iki temel kategoride düşünebiliriz. Çocuğun 
sağlıklı duygu, düşünüş geliştirmesini, davranışlar 
ortaya koymasını ve bunları doğru iletmesini, 
paylaşmasını kolaylaştıran psikolojik gelişmeler 
iç başarıya örnektir. İç başarı, her şeyden önce, 
kişinin öznelliğini ve tekliğini tanımayı ve buna 
önem vermeyi gerektirir. Zira her insan farklıdır, 
eşsizdir ve yalnız kendine özgü potansiyele sahiptir. 
Büyümenin ve gelişmenin insana yüklediği en önemli 
sorumluluklardan biri, insanın kendi tekliğini ve 
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be noted that people with different temperaments will 
perceive the same environment differently.

The effect of childhood events on personality formation 
will be more decisive in the process that leads to the 
emergence of behaviors than in other periods. Children 
copy many behaviors from role models. Most of the time, 
neither the parent consciously intends to transfer it, nor 
the child repeats it by understanding its importance. This 
is a copying of everyday life. Children who are told of the 
importance of telling the truth in all situations experience 
a contradictory learning environment when they witness 
their parents not telling the truth in all situations. The 
child models the parents as well as other people with 
whom they interact. In addition to what happens in the 
environment is random, domestic experiences depend 
on a specific routine. Therefore, it is inevitable that what 
is repeated almost every day will have a lasting effect. 
A child who feels not accepted at home may develop a 
belief that he or she will not be accepted in the outside 
world and develop appropriate defence mechanisms; 
some may choose to avoid relationships, while others 
may develop hostile and aggressive behavior patterns 
to the outside world. Apart from those consciously 
transferred, nonverbal transfer is also effective on 
personality. At the same time, it is important that parents 
who have different attitudes evaluate which attitudes 
of the child to what degree separate or combine them 
within their body. Children who are subjected to punitive 
methods to teach correct behavior and are constantly 
humiliated will also learn to be punitive and humiliated, 
even if they succeed in learning the correct behavior to 
avoid punishment. It is possible that a child raised with 
a distinctly “behaviour first-reward after” pairing also 
needs approval later in life. What about children raised 
under extreme protection? They are given such an 
inadequate field of experience that they may feel uneasy 
and fearful about individual behavior, which is difficult to 
overcome in future periods, as well as dependent on the 
other. Children who are allowed everything at the stage 
of their upbringing and have no limitations will grow 
up learning uncontrolled behavior. If these behaviors 
are persistent, it is likely that they are adults who have 
problems in relationships, shaping their boundaries 
according to their impulses.

Personality development; temperament and 
environmental factors within the family among 
communication formats, what is the content that is 
taught/ how it is, anxiety, guilt, shame, unconditional 
acceptance, unconditional love, the right to make 
mistakes, strong adult role models, or vice versa, 
secure and stable environment that can be a lot like 
some of the works depends on the dynamics of. 

In the continuation of the behavior learned as a child, 
it is important that the experiences that may exist 
have occurred frequently enough to help develop a 
pattern of behavior, but also that the experiences are 
first in the order. It is possible that the effects of the 
first cases encountered in adulthood and the effects of 
repeated situations are not the same, and that the first 
experience leaves stronger marks than the later ones.

yaşananların etkisi diğer dönemlere nazaran daha 
belirleyici olacaktır. Çocuklar birçok davranışı rol 
modellerinden kopyalar. Çoğu zaman ne ebeveyn 
bilinçli olarak aktarma düşüncesindedir ne de 
çocuk önemini anlayarak tekrar etmektedir. Bu 
durum, gündelik yaşananların kopyalanmasıdır. Her 
durumda doğru söylemenin öneminden bahsedilen 
çocuklar, ebeveynlerinin türlü durumlarda doğru 
söylemediğine şahit olduklarında çelişkili bir 
öğrenme ortamı deneyimlemiş olurlar. Çocuk 
ebeveynlerin yanı sıra etkileşimde olduğu diğer 
kişileri de modellemektedir. Çevrede yaşananların 
rastlantısal olmasının yanında aile içi deneyimler 
belirli rutine bağlıdır. Dolayısıyla hemen her gün 
tekrarlananların kalıcı etki etmesi kaçınılmazdır. 
Evde kabul görmediğini düşünen çocuk dış dünyada 
da kabul görmeyeceğine dair bir inanç geliştirebilir 
ve buna uygun savunma mekanizmaları geliştirir; 
kimisi ilişkilerden kaçınmayı tercih ederken kimisi 
de dış dünyaya düşmanca ve saldırganlık içeren 
davranış örüntüleri geliştirebilir. Bilinçli olarak 
aktarılanlar dışında sözsüz aktarım da kişilik 
üzerinde etkilidir. Aynı zamanda birbirlerinden 
farklı tutumlara sahip ebeveynlerde çocuğun 
hangi tutumu ne derece ayrı değerlendireceği ya 
da bünyesinde birleştireceği de önemlidir. Doğru 
davranışı öğretmek için cezalandırıcı yöntemlerin 
uygulandığı ve sürekli olarak buna bağlı aşağılanan 
çocuklar, cezadan kaçınmak için doğru davranışı 
öğrenmeyi başarsa dahi aynı zamanda cezalandırıcı 
olmayı ve aşağılamayı da öğreneceklerdir. Belirgin 
olarak  “önce davranış-sonra ödül” eşleştirmesi 
ile yetiştirilen bir çocuğun yaşamın ilerleyen 
dönemlerinde de onaylanmaya ihtiyaç duyması 
mümkündür. Peki, ya aşırı koruma altında yetiştirilen 
çocuklar? Kendilerine öyle yetersiz deneyim alanı 
sunulur ki ileriki dönemlerde de aşılması güç 
olan bireysel davranışa dair tedirginlik ve korku, 
ayrıca ötekine bağımlı hissedebilirler. Yetiştirilme 
aşamasında her şeye izin verilen, hiçbir sınırlama 
getirilmeyen çocuklar ise kontrolsüz davranışları 
öğrenerek büyüyeceklerdir. Bu davranışlar kalıcı 
olursa ilişkilerde sorun yaşayan, sınırlarını 
dürtülerine göre şekillendiren yetişkinler olması 
olasıdır.

Kişilik gelişimi; mizacın, çevresel faktörlerin yanında 
aile içi iletişim biçimleri, öğretilenlerin içeriğinin 
neler olduğu/nasıl olduğu, kaygı, suçluluk, utanç, 
koşulsuz kabul, koşulsuz sevgi, hata yapma hakkı, 
güçlü yetişkin rol modeller veya tam tersi, güvenli ve 
istikrarlı bir ortam gibi çokça örneklendirilebilecek 
dinamiklere bağlıdır. 

Çocukken öğrenilen davranışların devamlılığında 
ise var olabilecek deneyimlerin davranış örüntüsü 
geliştirmesini sağlayacak kadar sık gerçekleşmiş 
olması, aynı zamanda yaşananların sıralamada ilk 
olması gibi nedenler önemlidir. Yetişkinlikte de ilk 
defa karşılaşılan durumların etkisi ile tekrarlayan 
aynı nitelikteki durumların etkisinin aynı olmaması, 
ilk yaşananın sonrakilere nazaran daha güçlü izler 
bırakması mümkündür. 

Aylin Tomakan
Psikolojik Danışman / Özel Marmara İlköğretim Okulu (İstanbul)
Psychological Counselor / Marmara Private Elementary School (İstanbul)

You might think you’ll be looking for answers to 
this questions when you read the title, “Should we 
be the one who studies with children at home?”,  

“Should we partner in their homework and do tests 
together?” If the names of the schools to attend, 
the department to read and the universities are 
also important in your and your child’s life, you 
give enough importance to academic success. The 
academic success of a child is not dependent on 
factors such as education in a school, studying, and 
solving tests. Success has many elements in its 
entirety. Personality traits, mental capacity, labor, 
motivation, etc.

Success, by the simplest definition, is to achieve a 
desired outcome. School success is the progress 
that the child has made in achieving the results 
determined by the school, class and course. 
Success can’t just be expressed in numbers. The 
concept of success in contemporary terms cannot 
be limited to academic achievement alone. As 
cognitive behaviors such as knowledge and skills, 
interests, personality traits (to be tolerant, be 
patient, be diligent, take responsibility, be sharing, 
be confident, self-respecting , being able to establish 
and maintain friendships, being sensitive to the 
environment), enters into the concept of success 
and attitudes. At this point, we can consider success 
in two basic categories: “internal success” and 

“external success”. Psychological developments 
that make it easier for the child to develop healthy 
feelings, thoughts, behaviors and communicate 
and share them correctly are examples of internal 
success. Internal success, above all, requires 
recognizing one’s subjectivity and uniqueness and 
giving importance to it. Because every human being 
is different, unique and has only his own unique 

Başlığı okuduğunuzda “Evde çocuklarla biz mi ders 
çalışmalıyız?”, “Ödevlerine ortak olup birlikte mi 
test çözmeliyiz?” sorularına cevap arayacağınızı 
düşünebilirsiniz. Eğer gidilecek okulların isimleri, 
okunacak bölüm ve üniversiteler de sizin ve 
çocuğunuzun hayatında önemli bir yer teşkil ediyorsa 
akademik başarıya yeterince önem veriyorsunuz 
demektir. Bir çocuğun akademik anlamda başarılı 
olması bir okulda eğitim görmesi, ders çalışması, 
test çözmesi gibi etmenlere bağlı değildir. Başarı 
bütününde birçok unsuru içinde barındırır. Kişilik 
özellikleri, zihinsel kapasite, emek, motivasyon vb.

Başarı, en basit tanımlamayla, arzu edilen bir 
sonucu elde etmektir. Okul başarısı ise çocuğun 
bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş 
sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. 
Başarı, sadece sayılarla ifade edilemez. Çağdaş 
anlamda başarı kavramı sadece akademik başarı 
ile sınırlandırılamaz. Bilgi ve beceri gibi bilişsel 
davranışlar kadar, ilgiler, kişilik özellikleri 
(hoşgörülü olma, sabırlı olma, çalışkan olma, 
sorumluluk alma, paylaşımcı olma, özgüvenli 
olma, özsaygılı olma, arkadaşlık kurabilme ve 
sürdürebilme, çevreye duyarlı olma) ve tutumlar 
da başarı kavramının içine girer. Bu noktada 
başarıyı “iç başarı” ve “dış başarı” olmak üzere 
iki temel kategoride düşünebiliriz. Çocuğun 
sağlıklı duygu, düşünüş geliştirmesini, davranışlar 
ortaya koymasını ve bunları doğru iletmesini, 
paylaşmasını kolaylaştıran psikolojik gelişmeler 
iç başarıya örnektir. İç başarı, her şeyden önce, 
kişinin öznelliğini ve tekliğini tanımayı ve buna 
önem vermeyi gerektirir. Zira her insan farklıdır, 
eşsizdir ve yalnız kendine özgü potansiyele sahiptir. 
Büyümenin ve gelişmenin insana yüklediği en önemli 
sorumluluklardan biri, insanın kendi tekliğini ve 
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him that he can’t accomplish 
doesn’t increase his success; 
on the contrary, it damages 
the child’s self-esteem and 
directly damages his sense of 
self-confidence.

Many problems, such as fear 
or fears, timidity, learning 
disabilities, depression, 
self-confidence, poor 
friend relationships, (being 

ostracized by peers), can 
cause the child’s success to decline. Children who 
are restless and have difficulty concentrating are not 
successful in terms of their abilities.

If you also care about academic success, make sure 
to create a regular and peaceful family life, a home 
environment that will make the child active and 
creative, get to know your child well, try to guide him 
/ her in line with his / her interests and abilities in 
order for the child to achieve internal and external 
success. Knowing that “love” is the most important 
food for every child, remember to show enough 
attention and love to the child without any conditions, 
and to support small initiatives that children start 
to manage themselves. Do not mock, condemn, and 
criticise mercilessly. Act by knowing that some 
periods (especially literacy, pre-adolescence, 
adolescence) are challenging depending on the 
development of children.  Be careful to be in a 
full union of attitudes, language and behaviour, 
especially in disciplinary matters, and not to reflect 
differences of opinion on these issues to the child.

Keep in mind that constantly pressuring the child to 
study affects him or her in the short term, not in the 
long term. Keep in mind that the child needs to be 
encouraged to take responsibility for his or her own 
actions, instead of telling things that cannot achieve 
to his/ her face..

It is a fact that the important thing in success is not 
to work hard but to work effectively. It is necessary 
to teach how to gain experience when there is a 
failure, and to stress that people can gain very 
important information about life from their mistakes.  
So we can contribute to our children’s upbringing as 
individuals who are content with themselves, in a 
place of mental health, willing to use their potential 
and succeed. 

The biggest factor that will contribute to academic 
success at home is the activities we do with the child. 
These activities give us the opportunity to get to 
know our child. The academic achievement required 
at home is not to sit and study with the child one-
on-one, but to contribute to his inner motivation, his 
enthusiasm for success, his confidence and, most 
importantly, his thinking skills. Small exercises, 
puzzles, box games, puzzles, especially all kinds of 
activities and materials made in the first 10 years 

arttırmaz; aksine, bu durum 
çocuğun benlik saygısını 
zedeler, özgüven duygusuna 
doğrudan zarar verir.

Çocuğun yaşadığı korku 
veya korkular, çekingenlik, 
öğrenme güçlüğü, depresyon, 
kendine güvensizlik, arkadaş 
ilişkilerinin zayıflığı, 
(akranları tarafından 
dışlanmışlık) gibi çok sayıda 
sorun, çocuğun başarısının 
düşmesine neden olabilir. Yerinde duramayan, 
dikkatini toplamakta güçlük çeken çocuklar da 
yetenekleri ölçüsünde başarılı olamazlar. 

Eğer siz de akademik başarıyı önemsiyorsanız 
çocuğun iç ve dış başarıyı yakalaması için, düzenli 
ve huzurlu bir aile yaşamı, çocuğu aktif ve yaratıcı 
kılacak bir ev ortamı oluşturmaya dikkat edin, 
çocuğunuzu iyi tanımaya, onu ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda yönlendirmeye çalışın. Her çocuk 
için en önemli besinin “sevgi” olduğunu bilerek, 
çocuğa hiçbir koşula bağlı olmaksızın yeterince ilgi 
ve sevgi göstermeyi,  çocukların kendi kendilerini 
yönetmeleri yolunda başlattıkları küçük girişimler, 
desteklemeyi unutmayın. Alay etmeyin, kınamayın ve 
acımasızca eleştirmeyin. Çocukların gelişimlerine 
bağlı olarak bazı dönemlerin (özellikle okuma yazma 
dönemi, ön ergenlik, ergenlik dönemleri) zorlu 
geçtiğini bilerek hareket edin.  Özellikle disiplin 
konularında tutum, dil ve tam bir davranış birliği 
içinde olmaya, bu konulardaki görüş ayrılıklarını 
çocuğa yansıtmamaya dikkat edin.

Ders çalışması için çocuğa sürekli baskı yapmanın 
onu kısa süreli etkilediğini, uzun vadede işe 
yaramadığını unutmayın. Çocuğun yapamadıklarını 
yüzüne vurmak yerine yapıp başardıkları üzerine 
odaklanmayı, çocuğun kendi sorumluluğunu 
üstlenebilmesi için teşvik edilmeye ihtiyacı olduğunu 
unutmayın. 

Başarıda önemli olanın çok çalışmak değil 
etkili çalışmak olduğu bir gerçek. Başarısızlık 
yaşandığında bundan deneyim kazanmayı öğretmek, 
insanların hatalarından da yaşama dair çok önemli 
bilgiler edinebileceğini vurgulamak gerekir.  Böylece 
çocuklarımızın kendisinden hoşnut, ruh sağlığı 
yerinde, potansiyelini kullanmaya ve başarılı 
olmaya istekli bireyler olarak yetişmesine katkıda 
bulunabiliriz.

Evde akademik başarıya katkı sağlayacak en büyük 
unsur çocukla birlikte yaptığımız aktivitelerdir. Bu 
aktiviteler bizlere çocuğumuzu tanıma fırsatı verir. 
Evde şart olan akademik başarı oturup çocukla 
birebir ders çalışmak değil, iç motivasyonuna, 
başarma hevesine, güvenine ve en önemlisi de 
düşünme becerilerine katkı sağlamaktır. İlk 
çocukluk çağından itibaren evde yapılan küçük 
alıştırmalar, yap-bozlar, kutu oyunları, bulmacalar, 
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potential. One of the most important responsibilities 
of growth and development is the discovery of one’s 
own uniqueness and potential. External success 
involves behaviors that can be observed by others. 
The focus on external success is “How do others 
see, what do they say, what do they think?” it is 
based on the questions and does not deal with the 
fundamental problems underlying behaviour.

Responsibility and motivation are the main factors 
affecting success. Some children are quite willing 
to take responsibility, while others avoid taking 
responsibility. (However, the child may develop 
these characteristics over time.) The child who 
is more willing to fulfill his / her responsibilities, 
makes more effort in the face of the issues that 
need to be done or learned. It is very important for 
the child to know what he needs to be motivated 
and to fulfill his responsibilities. Just as there are 
children who are motivated by parents or teachers 
to do studies, there are also self-motivated children 
who don’t need it at all. Acting on their own internal 
motivations, the child needs less praise (external 
reward) or discretion from others in successfully 
concluding the desired behavior or the knowledge 
that needs to be learned. They are more successful 
when they support themselves emotionally (internal 
reward) in order to increase their success. The 
child who needs an environmental award needs 
the feedback of others (external award) in fulfilling 
his / her responsibility for success, in the process 
of self-development and self-confidence, in the 
development of learning, performance, attention 
development and concentration ability. 

There is no obvious perception of the concept of 
“me” when the child is born. The perception of “me” 
begins with right and wrong at the early age of 
childhood, and self development varies with age in 
the child. The child can easily overcome conflicts 
and develop a healthy “me” concept to the extent that 
he / she has the opportunity to know and understand 
himself / herself correctly.

High self-perception in the child, it 
develops a positive attitude, good 
friendship relationships and a high 
sense of trust and responsibility 
towards the child allows. All of these 
contribute directly to the child’s 
success.
No matter how strong the 
child’s goals are, the negative 
consequences affect him deeply. 
At this point, getting to know the 

child is very important. The child’s 
intelligence level and ability should 
be taken into consideration. It is 
extremely important to know his 
ability and which area or areas he 

is prone to. In case of failure, you 
have to know the reactions and act 
accordingly. Expecting something from 

potansiyelini keşfetmesidir. Dış başarı ise başkaları 
tarafından gözlenebilen davranışları içerir. Dış 
başarıda odak nokta “Başkaları nasıl görür, ne der, 
ne düşünür?” sorularına dayanır ve davranışların 
altında yatan temel sorunlarla ilgilenmez.

Başarıyı etkileyen unsurların başında sorumluluk 
ve motivasyon gelir. Bazı çocuklar, sorumluluk 
alma konusunda oldukça istekli iken bazı çocuklar, 
sorumluluk almaktan kaçınırlar. (Ancak çocuk, bu 
özelliklerini zamanla geliştirebilir.) Sorumluluklarını 
yerine getirme noktasında daha istekli olan çocuk, 
yapılması veya öğrenilmesi gereken konular 
karşısında daha fazla gayret gösterir. Çocuğun 
motivasyonunu sağlaması ve sorumluluklarını 
yerine getirmesi bakımından neye ihtiyacının 
olduğunu bilmesi çok önemlidir. Anne-baba veya 
öğretmen tarafından çalışmalar yapması konusunda 
motive edilen çocuklar olduğu gibi, buna hiç ihtiyaç 
duymayan, kendi kendini motive eden çocuklar da 
vardır. Kendi iç motivasyonları ile harekete geçen 
çocuk, yapılması istenen davranışı veya öğrenilmesi 
gereken bilgiyi başarıyla sonuçlandırmasında 
başkalarının övgüsüne (dış ödüle) veya takdirine 
daha az ihtiyaç duyar. Başarılarını arttırmak için 
kendi kendilerini duygusal açıdan desteklediklerinde 
(iç ödül) daha başarılı olurlar. Çevresel ödüle ihtiyaç 
duyan çocuk ise başarı için sorumluluğunu yerine 
getirmede, kişisel gelişim ve özgüveninin oluşma 
sürecinde; öğrenme, performans, dikkat geliştirme 
ve konsantrasyon yeteneğinin gelişmesinde 
başkalarının geri bildirimine (dış ödüle) ihtiyaç duyar. 

Çocuk dünyaya geldiğinde belirgin bir “ben” kavramı 
algısı yoktur. “Ben” algısı çocukluğun ilk yaşlarında 
doğru ve yanlışlarla başlar ve benlik gelişimi 
çocukta yaşlara göre farklılık gösterir. Çocuk, 
kendini doğru tanıma ve anlama olanağı bulduğu 
ölçüde çatışmaları kolay atlatır ve sağlıklı bir “ben” 
kavramı geliştirebilir.

Çocukta benlik algısının yüksek olması, onun olumlu 
bir tutum geliştirmesini, iyi arkadaşlık ilişkileri 
oluşturmasını ve kendisine 
yönelik güven ve sorumluluk 
duygusunun yüksek olmasını 
sağlar. Bütün bunlar da çocuğun 
başarısına doğrudan katkı 
sağlar.

Çocuğun hedefleri ne denli güçlü 
olursa olsun olumsuz sonuçlar 
onu derinden etkiler. Bu noktada, 
çocuğu tanımak çok önemlidir. 
Çocuğun zekâ düzeyi ve yeteneği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
Onun yeteneğini ve hangi alan veya 
alanlara eğilimli olduğunu bilmek 
son derece önemlidir. Başarısızlık 
durumunda vereceği tepkileri 
bilmek, ona göre davranmak 
gerekir. Ondan başaramayacağı 
bir şey beklemek onun başarısını 
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him that he can’t accomplish 
doesn’t increase his success; 
on the contrary, it damages 
the child’s self-esteem and 
directly damages his sense of 
self-confidence.

Many problems, such as fear 
or fears, timidity, learning 
disabilities, depression, 
self-confidence, poor 
friend relationships, (being 

ostracized by peers), can 
cause the child’s success to decline. Children who 
are restless and have difficulty concentrating are not 
successful in terms of their abilities.

If you also care about academic success, make sure 
to create a regular and peaceful family life, a home 
environment that will make the child active and 
creative, get to know your child well, try to guide him 
/ her in line with his / her interests and abilities in 
order for the child to achieve internal and external 
success. Knowing that “love” is the most important 
food for every child, remember to show enough 
attention and love to the child without any conditions, 
and to support small initiatives that children start 
to manage themselves. Do not mock, condemn, and 
criticise mercilessly. Act by knowing that some 
periods (especially literacy, pre-adolescence, 
adolescence) are challenging depending on the 
development of children.  Be careful to be in a 
full union of attitudes, language and behaviour, 
especially in disciplinary matters, and not to reflect 
differences of opinion on these issues to the child.

Keep in mind that constantly pressuring the child to 
study affects him or her in the short term, not in the 
long term. Keep in mind that the child needs to be 
encouraged to take responsibility for his or her own 
actions, instead of telling things that cannot achieve 
to his/ her face..

It is a fact that the important thing in success is not 
to work hard but to work effectively. It is necessary 
to teach how to gain experience when there is a 
failure, and to stress that people can gain very 
important information about life from their mistakes.  
So we can contribute to our children’s upbringing as 
individuals who are content with themselves, in a 
place of mental health, willing to use their potential 
and succeed. 

The biggest factor that will contribute to academic 
success at home is the activities we do with the child. 
These activities give us the opportunity to get to 
know our child. The academic achievement required 
at home is not to sit and study with the child one-
on-one, but to contribute to his inner motivation, his 
enthusiasm for success, his confidence and, most 
importantly, his thinking skills. Small exercises, 
puzzles, box games, puzzles, especially all kinds of 
activities and materials made in the first 10 years 

arttırmaz; aksine, bu durum 
çocuğun benlik saygısını 
zedeler, özgüven duygusuna 
doğrudan zarar verir.

Çocuğun yaşadığı korku 
veya korkular, çekingenlik, 
öğrenme güçlüğü, depresyon, 
kendine güvensizlik, arkadaş 
ilişkilerinin zayıflığı, 
(akranları tarafından 
dışlanmışlık) gibi çok sayıda 
sorun, çocuğun başarısının 
düşmesine neden olabilir. Yerinde duramayan, 
dikkatini toplamakta güçlük çeken çocuklar da 
yetenekleri ölçüsünde başarılı olamazlar. 

Eğer siz de akademik başarıyı önemsiyorsanız 
çocuğun iç ve dış başarıyı yakalaması için, düzenli 
ve huzurlu bir aile yaşamı, çocuğu aktif ve yaratıcı 
kılacak bir ev ortamı oluşturmaya dikkat edin, 
çocuğunuzu iyi tanımaya, onu ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda yönlendirmeye çalışın. Her çocuk 
için en önemli besinin “sevgi” olduğunu bilerek, 
çocuğa hiçbir koşula bağlı olmaksızın yeterince ilgi 
ve sevgi göstermeyi,  çocukların kendi kendilerini 
yönetmeleri yolunda başlattıkları küçük girişimler, 
desteklemeyi unutmayın. Alay etmeyin, kınamayın ve 
acımasızca eleştirmeyin. Çocukların gelişimlerine 
bağlı olarak bazı dönemlerin (özellikle okuma yazma 
dönemi, ön ergenlik, ergenlik dönemleri) zorlu 
geçtiğini bilerek hareket edin.  Özellikle disiplin 
konularında tutum, dil ve tam bir davranış birliği 
içinde olmaya, bu konulardaki görüş ayrılıklarını 
çocuğa yansıtmamaya dikkat edin.

Ders çalışması için çocuğa sürekli baskı yapmanın 
onu kısa süreli etkilediğini, uzun vadede işe 
yaramadığını unutmayın. Çocuğun yapamadıklarını 
yüzüne vurmak yerine yapıp başardıkları üzerine 
odaklanmayı, çocuğun kendi sorumluluğunu 
üstlenebilmesi için teşvik edilmeye ihtiyacı olduğunu 
unutmayın. 

Başarıda önemli olanın çok çalışmak değil 
etkili çalışmak olduğu bir gerçek. Başarısızlık 
yaşandığında bundan deneyim kazanmayı öğretmek, 
insanların hatalarından da yaşama dair çok önemli 
bilgiler edinebileceğini vurgulamak gerekir.  Böylece 
çocuklarımızın kendisinden hoşnut, ruh sağlığı 
yerinde, potansiyelini kullanmaya ve başarılı 
olmaya istekli bireyler olarak yetişmesine katkıda 
bulunabiliriz.

Evde akademik başarıya katkı sağlayacak en büyük 
unsur çocukla birlikte yaptığımız aktivitelerdir. Bu 
aktiviteler bizlere çocuğumuzu tanıma fırsatı verir. 
Evde şart olan akademik başarı oturup çocukla 
birebir ders çalışmak değil, iç motivasyonuna, 
başarma hevesine, güvenine ve en önemlisi de 
düşünme becerilerine katkı sağlamaktır. İlk 
çocukluk çağından itibaren evde yapılan küçük 
alıştırmalar, yap-bozlar, kutu oyunları, bulmacalar, 

Psikoloji/PsychologyPsikoloji/Psychology

potential. One of the most important responsibilities 
of growth and development is the discovery of one’s 
own uniqueness and potential. External success 
involves behaviors that can be observed by others. 
The focus on external success is “How do others 
see, what do they say, what do they think?” it is 
based on the questions and does not deal with the 
fundamental problems underlying behaviour.

Responsibility and motivation are the main factors 
affecting success. Some children are quite willing 
to take responsibility, while others avoid taking 
responsibility. (However, the child may develop 
these characteristics over time.) The child who 
is more willing to fulfill his / her responsibilities, 
makes more effort in the face of the issues that 
need to be done or learned. It is very important for 
the child to know what he needs to be motivated 
and to fulfill his responsibilities. Just as there are 
children who are motivated by parents or teachers 
to do studies, there are also self-motivated children 
who don’t need it at all. Acting on their own internal 
motivations, the child needs less praise (external 
reward) or discretion from others in successfully 
concluding the desired behavior or the knowledge 
that needs to be learned. They are more successful 
when they support themselves emotionally (internal 
reward) in order to increase their success. The 
child who needs an environmental award needs 
the feedback of others (external award) in fulfilling 
his / her responsibility for success, in the process 
of self-development and self-confidence, in the 
development of learning, performance, attention 
development and concentration ability. 

There is no obvious perception of the concept of 
“me” when the child is born. The perception of “me” 
begins with right and wrong at the early age of 
childhood, and self development varies with age in 
the child. The child can easily overcome conflicts 
and develop a healthy “me” concept to the extent that 
he / she has the opportunity to know and understand 
himself / herself correctly.

High self-perception in the child, it 
develops a positive attitude, good 
friendship relationships and a high 
sense of trust and responsibility 
towards the child allows. All of these 
contribute directly to the child’s 
success.
No matter how strong the 
child’s goals are, the negative 
consequences affect him deeply. 
At this point, getting to know the 

child is very important. The child’s 
intelligence level and ability should 
be taken into consideration. It is 
extremely important to know his 
ability and which area or areas he 

is prone to. In case of failure, you 
have to know the reactions and act 
accordingly. Expecting something from 

potansiyelini keşfetmesidir. Dış başarı ise başkaları 
tarafından gözlenebilen davranışları içerir. Dış 
başarıda odak nokta “Başkaları nasıl görür, ne der, 
ne düşünür?” sorularına dayanır ve davranışların 
altında yatan temel sorunlarla ilgilenmez.

Başarıyı etkileyen unsurların başında sorumluluk 
ve motivasyon gelir. Bazı çocuklar, sorumluluk 
alma konusunda oldukça istekli iken bazı çocuklar, 
sorumluluk almaktan kaçınırlar. (Ancak çocuk, bu 
özelliklerini zamanla geliştirebilir.) Sorumluluklarını 
yerine getirme noktasında daha istekli olan çocuk, 
yapılması veya öğrenilmesi gereken konular 
karşısında daha fazla gayret gösterir. Çocuğun 
motivasyonunu sağlaması ve sorumluluklarını 
yerine getirmesi bakımından neye ihtiyacının 
olduğunu bilmesi çok önemlidir. Anne-baba veya 
öğretmen tarafından çalışmalar yapması konusunda 
motive edilen çocuklar olduğu gibi, buna hiç ihtiyaç 
duymayan, kendi kendini motive eden çocuklar da 
vardır. Kendi iç motivasyonları ile harekete geçen 
çocuk, yapılması istenen davranışı veya öğrenilmesi 
gereken bilgiyi başarıyla sonuçlandırmasında 
başkalarının övgüsüne (dış ödüle) veya takdirine 
daha az ihtiyaç duyar. Başarılarını arttırmak için 
kendi kendilerini duygusal açıdan desteklediklerinde 
(iç ödül) daha başarılı olurlar. Çevresel ödüle ihtiyaç 
duyan çocuk ise başarı için sorumluluğunu yerine 
getirmede, kişisel gelişim ve özgüveninin oluşma 
sürecinde; öğrenme, performans, dikkat geliştirme 
ve konsantrasyon yeteneğinin gelişmesinde 
başkalarının geri bildirimine (dış ödüle) ihtiyaç duyar. 

Çocuk dünyaya geldiğinde belirgin bir “ben” kavramı 
algısı yoktur. “Ben” algısı çocukluğun ilk yaşlarında 
doğru ve yanlışlarla başlar ve benlik gelişimi 
çocukta yaşlara göre farklılık gösterir. Çocuk, 
kendini doğru tanıma ve anlama olanağı bulduğu 
ölçüde çatışmaları kolay atlatır ve sağlıklı bir “ben” 
kavramı geliştirebilir.

Çocukta benlik algısının yüksek olması, onun olumlu 
bir tutum geliştirmesini, iyi arkadaşlık ilişkileri 
oluşturmasını ve kendisine 
yönelik güven ve sorumluluk 
duygusunun yüksek olmasını 
sağlar. Bütün bunlar da çocuğun 
başarısına doğrudan katkı 
sağlar.

Çocuğun hedefleri ne denli güçlü 
olursa olsun olumsuz sonuçlar 
onu derinden etkiler. Bu noktada, 
çocuğu tanımak çok önemlidir. 
Çocuğun zekâ düzeyi ve yeteneği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
Onun yeteneğini ve hangi alan veya 
alanlara eğilimli olduğunu bilmek 
son derece önemlidir. Başarısızlık 
durumunda vereceği tepkileri 
bilmek, ona göre davranmak 
gerekir. Ondan başaramayacağı 
bir şey beklemek onun başarısını 
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of life from early childhood support different ways 
of thinking in children. Most of all, every second 
you spend with your child is a special time devoted 
to it and it makes the child feel valued. Success is 
inevitable for the child who sees value. Remember, a 
good home life always supports a good school life.

Additionally; 
• The parents ‘ inability to tolerate the mistakes 
made by the child, their oppressive attitude towards 
the child, their compulsion, focusing on the negative 
side rather than the positive side of the child, leads to 
insecurity and anxiety in the child, which in turn leads 
to failure. (A child raised in a tolerant environment 
learns to be patient.)

• Unrealistic expectations on the child and lack of 
confidence in the child are a major cause of failure. 
(Supported and encouraged, the child learns to feel 
confident.)

• The child, whose efforts and positive aspects 
are not supported enough by his parents and who is 
constantly criticized for the smallest failure, cannot 
use his existing abilities. (The child who is constantly 
criticized learns condemnation and condemnation.)

• The lack of parental limits on the use of computer 
games, television and other technological facilities 
bought in good faith creates a serious dependence on 
the child, which leads to failure.

• Physical punishments applied to the child do 
not contribute to his success in any way, such 
punishments can lead to irreparable consequences 
in his spiritual world. (The child who is subjected to 
physical punishment learns about anger, fighting and 
hatred.)

• It is a condition that negatively affects the success 
of the child to be overprotected and turned into an 
insecure individual. Encouraging the child to take 
responsibility and trusting him / her in this regard 
positively affects his / her success. In the same way, 
controlling the child’s every move and every situation 
by the parents prevents the child’s self-confidence 
from developing, which leads to failure. The complete 
release of the child, The Making of any decisions 
concerning him / her, and the granting of external 
awards that are not appropriate for his / her age also 
adversely affect the child’s success.

“What makes our children successful in life as human 
beings is not what we do for them, but what we teach 
them to do for themselves.”

özellikle yaşamın ilk 10 yılında yapılan her türlü 
aktivite ve materyaller çocuklarda farklı düşünme 
biçimlerini destekler. Her şeyden önemlisi 
çocuğunuzla geçirdiğiniz her saniye onun için 
ayrılmış özel bir vakittir ve çocuğa kendini değerli 
hissettirir. Değer gören çocuk için ise başarı 
kaçınılmazdır. Unutmayın ki iyi bir ev hayatı iyi bir 
okul hayatını her zaman destekler.

 Ayrıca; 
• Anne-babanın, çocuğun hatalarına hoşgörülü 
davranmaması/davranamaması, çocuğa karşı 
baskıcı tutumları, zorlamaları, çocuğun olumlu 
yanlarından ziyade olumsuz yanlarına yoğunlaşması, 
çocukta güvensizliğe ve kaygıya, bu da başarısızlığa 
yol açar. (Hoşgörülü ortamda yetiştirilen çocuk, 
sabırlı olmayı öğrenir.)

• Çocuk üzerinde gerçekçi olmayan beklentiler 
ve bu konuda çocuğa güven duymama önemli 
bir başarısızlık nedenidir. (Desteklenen ve 
yüreklendirilen çocuk, kendine güven duymayı 
öğrenir.)

• Gayreti ve olumlu yönleri, ana-babası 
tarafından yeterince desteklenmeyen, en küçük 
bir başarısızlığından dolayı sürekli eleştirilen, 
hırpalanan çocuk, var olan yeteneklerini de 
kullanamaz. (Sürekli eleştirilen çocuk, kınama ve 
ayıplamayı öğrenir.)

• İyi niyetle alınana bilgisayar oyunları, televizyon 
ve diğer teknolojik olanakların kullanımına ana-
baba tarafından sınır getirilmemesi çocukta ciddi 
bağımlılık oluşturur, bu da çocuğu başarısızlığa 
götürür. 

• Çocuğa uygulanan fiziksel cezaların onun 
başarısına hiçbir şekilde katkısı olmadığı gibi, bu 
cezalar ruhsal dünyasında onarılması/telafi edilmesi 
imkânsız sonuçlara yol açar. (Fiziksel cezaya 
uğrayan çocuk, öfkeyi, kavgayı ve nefreti öğrenir.)

• Çocuğun gereğinden fazla korunup güvensiz bir 
birey haline getirilmesi başarısını olumsuz etkileyen 
bir durumdur. Çocuğun sorumluluk almaya teşvik 
edilmesi, bu konuda ona güvenilmesi başarısını 
olumlu yönde etkiler. Aynı şekilde, çocuğun her 
hareketinin, her durumunun anne-baba tarafından 
kontrol edilmesi de çocuğun öz güveninin gelişmesini 
engeller ve bu da başarısızlığa neden olur. Çocuğun 
tamamen serbest bırakılması, kendisi ile ilgili her 
türlü kararın yine kendisi tarafından alınması, yaşına 
uygun olmayan dış ödüllerin verilmesi de çocuğun 
başarısını olumsuz yönde etkiler.

“Çocuklarımızı insan olarak yaşamda başarılı kılacak 
şey, onlar için neler yaptığımız değil, onlara kendileri 
için neler yapmayı öğrettiğimizdir.” 
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Obstacle is defined as “the reason that prevents a 
job from taking place, the thing that puts a job in a 
situation where it is not done”. Unfortunately, this is 
mostly due to the patterns imposed on the world in 
human relations.

If you look at the overall picture in the 21st  century 
global world, the obstacles put before one individual 
are actually coming out of the hands, the heart, the 
mind of another individual. Today, there are many 

“healthy” written on how  how to handle obstacles 
experienced by individual personal development 
articles, given speeches, conducted seminars, 
conferences, while there are many “obstacles” by 
reason of disability faced due from, helpless and 
waiting to be enlightened; without correct training, 
children and adults we have in the world. 

Disability groups can be listed as physical disability, 
vision disability, hearing disability, speech and 
language disability, psychiatric/psychological barriers, 
neurological barriers, autism-asperger’s syndrome 
and other disability groups. We can say that the most 
important problems of individuals with disabilities 
come from architectural problems. Roads, sidewalks 
and buildings are not accessible to the disabled, which 
is one of the most important reasons preventing 
disabled people from socializing. Unemployment is 
another major problem, which, as a result, is closely 
related to socialization. And education ... most disabled 
people are unable to carry out their education due to 
architectural conditions. All these problems imprison 
the disabled person at home and prevent him / her 
from participating in life because of his / her disability. 

Engel, “bir işin gerçekleşmesini önleyen neden, 
bir işi yapılmaz duruma sokan şey” olarak 
tanımlanmaktadır. Ne yazık ki bu durum daha çok 
insan ilişkilerinde, dünyada dayatılmış olan kalıplar 
nedeniyle yaşanmaktadır.

21. yüzyıl küresel dünyasında da genel tabloya 
bakarsanız, bir bireyin önüne konan engeller aslında 
yine başka bir bireyin elinden, kalbinden, zihninden 
çıkmaktadır. Günümüzde “sağlıklı” bir bireyin 
yaşadığı engellerle nasıl baş edebileceği konulu 
çokça kaleme alınan kişisel gelişim yazıları, verilen 
demeçler, yapılan seminerler, verilen konferanslar 
var iken engeli sebebiyle dünyada karşısına çıkan 
birçok “engel ”den dolayı -çaresiz ve aydınlatılmayı 
bekleyen- eğitimi sağlıklı geçmeyen çocuklarımız, 
yetişkin insanlarımız var bizim.

Engel gruplarını genel olarak bedensel engel, 
görme engeli, işitme engeli, konuşma ve dil engeli, 
psikiyatrik/psikolojik engeller, nörolojik engeller, 
otizm-aspergel sendromu ve diğer engel grupları olan 
süreğen hastalıklar şeklinde sıralayabiliriz. Engelli 
bireylerin en önemli sorunlarının başında mimarî 
sorunlar geldiğini söyleyebiliriz. Yolların, kaldırımların, 
binaların engelli erişimine uymayan yapıda olması 
engelli bireylerin sosyalleşmesini engelleyen en 
önemli sebeplerden biridir. İşsizlik diğer bir önemli 
sorundur ki bu durum da sonuç olarak sosyalleşmeyle 
yakından ilgilidir. Ve eğitim… Engellilerin 
çoğu mimarî koşullar nedeniyle eğitimlerini 
gerçekleştirememektedir. Bütün bu sorunlar engelli 
bireyi eve hapsetmekte, engelinden dolayı hayatın 
içine katılmasının önüne set çekmektedir. 

REMOVAL OF  
SOCIAL BARRIERS OF  
INDIVIDUALS WITH DISABILITIES

ENGELLİ BİREYLERİN 
SOSYAL ENGELLERİNİN 
KALDIRILMASI
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of life from early childhood support different ways 
of thinking in children. Most of all, every second 
you spend with your child is a special time devoted 
to it and it makes the child feel valued. Success is 
inevitable for the child who sees value. Remember, a 
good home life always supports a good school life.

Additionally; 
• The parents ‘ inability to tolerate the mistakes 
made by the child, their oppressive attitude towards 
the child, their compulsion, focusing on the negative 
side rather than the positive side of the child, leads to 
insecurity and anxiety in the child, which in turn leads 
to failure. (A child raised in a tolerant environment 
learns to be patient.)

• Unrealistic expectations on the child and lack of 
confidence in the child are a major cause of failure. 
(Supported and encouraged, the child learns to feel 
confident.)

• The child, whose efforts and positive aspects 
are not supported enough by his parents and who is 
constantly criticized for the smallest failure, cannot 
use his existing abilities. (The child who is constantly 
criticized learns condemnation and condemnation.)

• The lack of parental limits on the use of computer 
games, television and other technological facilities 
bought in good faith creates a serious dependence on 
the child, which leads to failure.

• Physical punishments applied to the child do 
not contribute to his success in any way, such 
punishments can lead to irreparable consequences 
in his spiritual world. (The child who is subjected to 
physical punishment learns about anger, fighting and 
hatred.)

• It is a condition that negatively affects the success 
of the child to be overprotected and turned into an 
insecure individual. Encouraging the child to take 
responsibility and trusting him / her in this regard 
positively affects his / her success. In the same way, 
controlling the child’s every move and every situation 
by the parents prevents the child’s self-confidence 
from developing, which leads to failure. The complete 
release of the child, The Making of any decisions 
concerning him / her, and the granting of external 
awards that are not appropriate for his / her age also 
adversely affect the child’s success.

“What makes our children successful in life as human 
beings is not what we do for them, but what we teach 
them to do for themselves.”

özellikle yaşamın ilk 10 yılında yapılan her türlü 
aktivite ve materyaller çocuklarda farklı düşünme 
biçimlerini destekler. Her şeyden önemlisi 
çocuğunuzla geçirdiğiniz her saniye onun için 
ayrılmış özel bir vakittir ve çocuğa kendini değerli 
hissettirir. Değer gören çocuk için ise başarı 
kaçınılmazdır. Unutmayın ki iyi bir ev hayatı iyi bir 
okul hayatını her zaman destekler.

 Ayrıca; 
• Anne-babanın, çocuğun hatalarına hoşgörülü 
davranmaması/davranamaması, çocuğa karşı 
baskıcı tutumları, zorlamaları, çocuğun olumlu 
yanlarından ziyade olumsuz yanlarına yoğunlaşması, 
çocukta güvensizliğe ve kaygıya, bu da başarısızlığa 
yol açar. (Hoşgörülü ortamda yetiştirilen çocuk, 
sabırlı olmayı öğrenir.)

• Çocuk üzerinde gerçekçi olmayan beklentiler 
ve bu konuda çocuğa güven duymama önemli 
bir başarısızlık nedenidir. (Desteklenen ve 
yüreklendirilen çocuk, kendine güven duymayı 
öğrenir.)

• Gayreti ve olumlu yönleri, ana-babası 
tarafından yeterince desteklenmeyen, en küçük 
bir başarısızlığından dolayı sürekli eleştirilen, 
hırpalanan çocuk, var olan yeteneklerini de 
kullanamaz. (Sürekli eleştirilen çocuk, kınama ve 
ayıplamayı öğrenir.)

• İyi niyetle alınana bilgisayar oyunları, televizyon 
ve diğer teknolojik olanakların kullanımına ana-
baba tarafından sınır getirilmemesi çocukta ciddi 
bağımlılık oluşturur, bu da çocuğu başarısızlığa 
götürür. 

• Çocuğa uygulanan fiziksel cezaların onun 
başarısına hiçbir şekilde katkısı olmadığı gibi, bu 
cezalar ruhsal dünyasında onarılması/telafi edilmesi 
imkânsız sonuçlara yol açar. (Fiziksel cezaya 
uğrayan çocuk, öfkeyi, kavgayı ve nefreti öğrenir.)

• Çocuğun gereğinden fazla korunup güvensiz bir 
birey haline getirilmesi başarısını olumsuz etkileyen 
bir durumdur. Çocuğun sorumluluk almaya teşvik 
edilmesi, bu konuda ona güvenilmesi başarısını 
olumlu yönde etkiler. Aynı şekilde, çocuğun her 
hareketinin, her durumunun anne-baba tarafından 
kontrol edilmesi de çocuğun öz güveninin gelişmesini 
engeller ve bu da başarısızlığa neden olur. Çocuğun 
tamamen serbest bırakılması, kendisi ile ilgili her 
türlü kararın yine kendisi tarafından alınması, yaşına 
uygun olmayan dış ödüllerin verilmesi de çocuğun 
başarısını olumsuz yönde etkiler.

“Çocuklarımızı insan olarak yaşamda başarılı kılacak 
şey, onlar için neler yaptığımız değil, onlara kendileri 
için neler yapmayı öğrettiğimizdir.” 
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Obstacle is defined as “the reason that prevents a 
job from taking place, the thing that puts a job in a 
situation where it is not done”. Unfortunately, this is 
mostly due to the patterns imposed on the world in 
human relations.

If you look at the overall picture in the 21st  century 
global world, the obstacles put before one individual 
are actually coming out of the hands, the heart, the 
mind of another individual. Today, there are many 

“healthy” written on how  how to handle obstacles 
experienced by individual personal development 
articles, given speeches, conducted seminars, 
conferences, while there are many “obstacles” by 
reason of disability faced due from, helpless and 
waiting to be enlightened; without correct training, 
children and adults we have in the world. 

Disability groups can be listed as physical disability, 
vision disability, hearing disability, speech and 
language disability, psychiatric/psychological barriers, 
neurological barriers, autism-asperger’s syndrome 
and other disability groups. We can say that the most 
important problems of individuals with disabilities 
come from architectural problems. Roads, sidewalks 
and buildings are not accessible to the disabled, which 
is one of the most important reasons preventing 
disabled people from socializing. Unemployment is 
another major problem, which, as a result, is closely 
related to socialization. And education ... most disabled 
people are unable to carry out their education due to 
architectural conditions. All these problems imprison 
the disabled person at home and prevent him / her 
from participating in life because of his / her disability. 

Engel, “bir işin gerçekleşmesini önleyen neden, 
bir işi yapılmaz duruma sokan şey” olarak 
tanımlanmaktadır. Ne yazık ki bu durum daha çok 
insan ilişkilerinde, dünyada dayatılmış olan kalıplar 
nedeniyle yaşanmaktadır.

21. yüzyıl küresel dünyasında da genel tabloya 
bakarsanız, bir bireyin önüne konan engeller aslında 
yine başka bir bireyin elinden, kalbinden, zihninden 
çıkmaktadır. Günümüzde “sağlıklı” bir bireyin 
yaşadığı engellerle nasıl baş edebileceği konulu 
çokça kaleme alınan kişisel gelişim yazıları, verilen 
demeçler, yapılan seminerler, verilen konferanslar 
var iken engeli sebebiyle dünyada karşısına çıkan 
birçok “engel ”den dolayı -çaresiz ve aydınlatılmayı 
bekleyen- eğitimi sağlıklı geçmeyen çocuklarımız, 
yetişkin insanlarımız var bizim.

Engel gruplarını genel olarak bedensel engel, 
görme engeli, işitme engeli, konuşma ve dil engeli, 
psikiyatrik/psikolojik engeller, nörolojik engeller, 
otizm-aspergel sendromu ve diğer engel grupları olan 
süreğen hastalıklar şeklinde sıralayabiliriz. Engelli 
bireylerin en önemli sorunlarının başında mimarî 
sorunlar geldiğini söyleyebiliriz. Yolların, kaldırımların, 
binaların engelli erişimine uymayan yapıda olması 
engelli bireylerin sosyalleşmesini engelleyen en 
önemli sebeplerden biridir. İşsizlik diğer bir önemli 
sorundur ki bu durum da sonuç olarak sosyalleşmeyle 
yakından ilgilidir. Ve eğitim… Engellilerin 
çoğu mimarî koşullar nedeniyle eğitimlerini 
gerçekleştirememektedir. Bütün bu sorunlar engelli 
bireyi eve hapsetmekte, engelinden dolayı hayatın 
içine katılmasının önüne set çekmektedir. 

REMOVAL OF  
SOCIAL BARRIERS OF  
INDIVIDUALS WITH DISABILITIES

ENGELLİ BİREYLERİN 
SOSYAL ENGELLERİNİN 
KALDIRILMASI
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We can say that guidance for students with 
disabilities is, in the most general sense, 
professional assistance to the individual in the 
process of self-improvement. Wrong or inadequate 
provision of these services can adversely affect a 
person’s future. The guidance service, which will 
be carried out in accordance with the principles of 
guidance, will be a source of light for students with 
disabilities. A democratic, humane and individual-
oriented guidance based on the understanding of 
volunteerism in their educational lives is for all 
people and includes individuals with disabilities. 
Disabled individuals ‘ disabilities, not their 
identities; starting with the acceptance that a part of 
themselves, is the most important step we will take 
for individuals with disabilities. The consciousness 
that this view will add to all people during the 
socialization process will make both our own 
personality and the “WE” as humanity more positive 
than we’ had anticipated. As long as the common 
denominator of humanity is empathy, our mutual 
barriers will be eliminated.

It is not the right way to connect all the problems 
of disabled people to disability, nor to completely 
ignore the disability in the problems that may be 
related to disability. The main characteristic of every 
human being is to be human, and this is a cross-
cultural perspective; a view that disability does not 
mean unhappiness and incapacity, and that physical 
barriers are not social barriers...

In this context, adaptation process is very important 
in the education of disabled individuals and the 
guidance service should be continued. Fusing 
disabled students with non-disabled students 
will also help remove social barriers. The most 
important view that removes social barriers will be 
the consciousness of us, not me, which at this point 
will contribute to the development of this concept 
of non-individual, rather Group work and activities. 
Introducing barriers to non-disabled students will 
pave the way for individuals with disabilities to be 
looked at with prejudice. As a guidance service, 
these biases will be likely to be broken by the 
information collection and dissemination service.

In order to break down the social barriers, the efforts 
of the educators on the students and the work they will 
do will help to realize the professional development 
of the students. At this point, a heavy but flattering 
task falls to the educators in the students ‘ choice of 
profession. Every effort to break down prejudices, to 
improve human relationships, to express emotions, to 
teach respect and to teach love will be a path, a light for 
the bright future of our children.

I wish for an unhindered world where we know that 
the purpose of our humanity is to transfer the power 
within us to the next generations that we are one with 
our differences, that life itself is full of surprises...

Engelli öğrenciler için rehberliğin en genel anlamda 
bireyin kendini geliştirme sürecinde bireye yapılan 
profesyonel yardım olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
hizmetlerin yanlış veya yetersiz oluşu bir insanın 
geleceğini olumsuz etkileyebilir. Rehberlik 
ilkelerine sadık kalarak yapılacak rehberlik hizmeti, 
engelli öğrenciler için bir ışık kaynağı olacaktır. 
Eğitim hayatlarında gönüllülük anlayışına dayalı, 
demokratik, insancıl ve bireye saygıyı içeren bir 
rehberlik anlayışı tüm insanlar içindir ve engelli 
bireyleri de kapsar. Engelli bireylerin engellerinin, 
kimliklerinin tamamı değil; bir parçası olduğu kabulü 
ile başlamak engelli bireyler için atacağımız en 
önemli adımdır. Sosyalleşme sürecinde bu görüşün 
tüm insanlara katacağı bilinç, hem kendi kişiliğimizi 
hem de insanlık olarak “BİZ”i’ tahmin ettiğimizden 
daha pozitif kılacaktır. İnsanlığın ortak paydası 
empati olduğu sürece karşılıklı olarak engellerimiz 
ortadan kalkacaktır.

Engelli bireylerin tüm sorunlarını engelliliğe 
bağlamak, engellilikle ilgili olabilecek sorunlarda da 
engeli tamamen yok saymak doğru bir yol değildir. 
Her insanın temel özelliği insan olmasıdır ve bu 
kültürler üstü bir bakış açısıdır; engelinin mutsuzluk 
ve acizlik demek olmadığı, fiziksel engellerin sosyal 
engel olmadığı bir bakış açısı...

Engelli bireylerin bu bağlamda aldığı eğitimde 
uyum süreci çok önemli olup aldığı rehberlik 
hizmetinin de devamlılığının olması gerekmektedir. 
Engelli öğrencilerin engelli olmayan öğrencilerle 
kaynaşması da sosyal engelleri ortadan kaldırmaya 
yardımcı olacaktır. Sosyal engelleri ortadan 
kaldıran en önemli görüş de BEN değil BİZ bilinci 
olacaktır ki bu noktada bireysel olmayan, daha 
çok grup çalışmaları ve etkinlikleri bu kavramın 
gelişimine katkı sağlayacaktır. Engelli olmayan 
öğrencilere engelleri tanıtmak, engelli bireylere 
önyargı ile bakılmasının önünü kesecektir. 
Rehberlik hizmeti olarak bilgi toplama ve yayma 
hizmeti ile bu önyargıların kırılması muhtemel 
olacaktır.

Sosyal engellerin yıkılması için eğitimcilerin 
öğrenciler üzerinde harcayacağı çaba, yapacakları 
çalışmalar, öğrencilerin meslek gelişimini 
gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. Bu noktada 
öğrencilerin meslek seçimlerinde eğitimcilere ağır 
ama gurur verici bir görev düşmektedir. Önyargıları 
yıkmak, insan ilişkilerini geliştirmek, duyguları 
ifade etmek, saygı duymayı öğretmek, sevgi 
vermeyi öğretmek için gösterilecek her bir çaba 
çocuklarımızın aydınlık geleceği için bir yol, bir ışık 
olacaktır.

İnsanlığımızın amacının içimizdeki gücü 
bizden sonraki nesillere aktarmak olduğunu, 
farklılıklarımız ile bir bütün olduğumuzu, yaşamın 
kendisinin sürprizlerle dolu olduğunu bildiğimiz 
engelsiz bir dünya dileklerimle...

Eating is a gratifying act that is necessary for our 
lives to continue junking. We all know that the 
happiness, sadness, joy, stress and anxiety that 
we experience in our daily lives affect our nutrition. 
Some of us eat more and some of us turn our heads 
where we see food. The emotional state of each 
person and their reactions are different in the face 
of events, while this situation can be reflected in 
people’s nutrition in different ways from time to time. 
We see that eating disorder behavior occurs when 
eating behavior and feelings and thoughts about 
eating cause significant discomfort to the person.

Eating disorders show how linked mental and 
physical health are. When the mutual harmony of the 
body and soul is broken, we see that diseases in the 
field of psychiatry and psychology occur. So actually 
the soul and the body are getting sick together. 
Research shows that eating disorders are not just 
related to food and weight. An eating disorder that 
is seen in the person is formed to bring an external 
solution to the chaos that the person is experiencing 
in the inner world. For this reason, in order to be 
physically healthy, the individual’s mental state must 
also be corrected. The same applies to the opposite.

The reasons for the occurrence of eating disorders 
are not fully known. It is thought that biological and 
psychosocial factors play a role together in etiology. 
Eating disorders are associated with low self-esteem, 
depression, a sense of loss of control, confusion of 
identity, problems in family communication.

Yemek yemek yaşamımızın devam edebilmesi 
için gerekli olan, haz verici bir davranıştır. Günlük 
hayatımızda yaşadığımız mutluluk, üzüntü, sevinç, 
stres, kaygı gibi durumların beslenmemizi 
etkilediğini hepimiz biliyoruz aslında. Kimimiz daha 
çok yemek yerken kimimiz de yemek gördüğümüz 
yerde kafamızı çeviriyoruz. Her insanın duygu 
durumu, verdiği tepkiler olaylar karşısında 
farklılaşırken bu durum zaman zaman kişilerin 
beslenmesine de farklı şekilde yansıyabiliyor. Yeme 
davranışının ve yemekle ilgili duygu ve düşüncelerin 
kişiye önemli derecede rahatsızlık vermesiyle yeme 
bozukluğu davranışının ortaya çıktığını görüyoruz.

Yeme bozuklukları, ruhsal ve fiziksel sağlığın birbiriyle 
ne kadar bağlantılı olduğunu göstermektedir. Beden ve 
ruhun karşılıklı uyumu bozulunca psikiyatri ve psikoloji 
alanındaki hastalıkların oluştuğunu görüyoruz. Yani 
aslında ruh ve beden birlikte hastalanıyor. Yapılan 
araştırmalara göre yeme bozukluklarının sadece 
yiyecek ve ağırlık ile ilişkili olmadığını görüyoruz. 
Kişide görülen yeme bozukluğu, kişinin iç dünyasında 
yaşadığı karmaşaya dışsal bir çözüm getirmek için 
oluşuyor. Bu sebeple fiziksel olarak sağlıklı olabilmek 
için bireyin ruhsal durumunun da düzeltilmesi gerekir. 
Aynı durum tersi için de geçerlidir.

Yeme bozukluklarının ortaya çıkma sebepleri 
tam olarak bilinmemektedir. Etiyolojide biyolojik 
ve psikososyal etkenlerin birlikte rol oynadığı 
sanılmaktadır. Yeme bozuklukları; düşük benlik 
saygısı, depresyon, kontrol kaybı duygusu, kimlik 
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YEME BOZUKLUĞU

EATING DISORDER
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We can say that guidance for students with 
disabilities is, in the most general sense, 
professional assistance to the individual in the 
process of self-improvement. Wrong or inadequate 
provision of these services can adversely affect a 
person’s future. The guidance service, which will 
be carried out in accordance with the principles of 
guidance, will be a source of light for students with 
disabilities. A democratic, humane and individual-
oriented guidance based on the understanding of 
volunteerism in their educational lives is for all 
people and includes individuals with disabilities. 
Disabled individuals ‘ disabilities, not their 
identities; starting with the acceptance that a part of 
themselves, is the most important step we will take 
for individuals with disabilities. The consciousness 
that this view will add to all people during the 
socialization process will make both our own 
personality and the “WE” as humanity more positive 
than we’ had anticipated. As long as the common 
denominator of humanity is empathy, our mutual 
barriers will be eliminated.

It is not the right way to connect all the problems 
of disabled people to disability, nor to completely 
ignore the disability in the problems that may be 
related to disability. The main characteristic of every 
human being is to be human, and this is a cross-
cultural perspective; a view that disability does not 
mean unhappiness and incapacity, and that physical 
barriers are not social barriers...

In this context, adaptation process is very important 
in the education of disabled individuals and the 
guidance service should be continued. Fusing 
disabled students with non-disabled students 
will also help remove social barriers. The most 
important view that removes social barriers will be 
the consciousness of us, not me, which at this point 
will contribute to the development of this concept 
of non-individual, rather Group work and activities. 
Introducing barriers to non-disabled students will 
pave the way for individuals with disabilities to be 
looked at with prejudice. As a guidance service, 
these biases will be likely to be broken by the 
information collection and dissemination service.

In order to break down the social barriers, the efforts 
of the educators on the students and the work they will 
do will help to realize the professional development 
of the students. At this point, a heavy but flattering 
task falls to the educators in the students ‘ choice of 
profession. Every effort to break down prejudices, to 
improve human relationships, to express emotions, to 
teach respect and to teach love will be a path, a light for 
the bright future of our children.

I wish for an unhindered world where we know that 
the purpose of our humanity is to transfer the power 
within us to the next generations that we are one with 
our differences, that life itself is full of surprises...

Engelli öğrenciler için rehberliğin en genel anlamda 
bireyin kendini geliştirme sürecinde bireye yapılan 
profesyonel yardım olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
hizmetlerin yanlış veya yetersiz oluşu bir insanın 
geleceğini olumsuz etkileyebilir. Rehberlik 
ilkelerine sadık kalarak yapılacak rehberlik hizmeti, 
engelli öğrenciler için bir ışık kaynağı olacaktır. 
Eğitim hayatlarında gönüllülük anlayışına dayalı, 
demokratik, insancıl ve bireye saygıyı içeren bir 
rehberlik anlayışı tüm insanlar içindir ve engelli 
bireyleri de kapsar. Engelli bireylerin engellerinin, 
kimliklerinin tamamı değil; bir parçası olduğu kabulü 
ile başlamak engelli bireyler için atacağımız en 
önemli adımdır. Sosyalleşme sürecinde bu görüşün 
tüm insanlara katacağı bilinç, hem kendi kişiliğimizi 
hem de insanlık olarak “BİZ”i’ tahmin ettiğimizden 
daha pozitif kılacaktır. İnsanlığın ortak paydası 
empati olduğu sürece karşılıklı olarak engellerimiz 
ortadan kalkacaktır.

Engelli bireylerin tüm sorunlarını engelliliğe 
bağlamak, engellilikle ilgili olabilecek sorunlarda da 
engeli tamamen yok saymak doğru bir yol değildir. 
Her insanın temel özelliği insan olmasıdır ve bu 
kültürler üstü bir bakış açısıdır; engelinin mutsuzluk 
ve acizlik demek olmadığı, fiziksel engellerin sosyal 
engel olmadığı bir bakış açısı...

Engelli bireylerin bu bağlamda aldığı eğitimde 
uyum süreci çok önemli olup aldığı rehberlik 
hizmetinin de devamlılığının olması gerekmektedir. 
Engelli öğrencilerin engelli olmayan öğrencilerle 
kaynaşması da sosyal engelleri ortadan kaldırmaya 
yardımcı olacaktır. Sosyal engelleri ortadan 
kaldıran en önemli görüş de BEN değil BİZ bilinci 
olacaktır ki bu noktada bireysel olmayan, daha 
çok grup çalışmaları ve etkinlikleri bu kavramın 
gelişimine katkı sağlayacaktır. Engelli olmayan 
öğrencilere engelleri tanıtmak, engelli bireylere 
önyargı ile bakılmasının önünü kesecektir. 
Rehberlik hizmeti olarak bilgi toplama ve yayma 
hizmeti ile bu önyargıların kırılması muhtemel 
olacaktır.

Sosyal engellerin yıkılması için eğitimcilerin 
öğrenciler üzerinde harcayacağı çaba, yapacakları 
çalışmalar, öğrencilerin meslek gelişimini 
gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. Bu noktada 
öğrencilerin meslek seçimlerinde eğitimcilere ağır 
ama gurur verici bir görev düşmektedir. Önyargıları 
yıkmak, insan ilişkilerini geliştirmek, duyguları 
ifade etmek, saygı duymayı öğretmek, sevgi 
vermeyi öğretmek için gösterilecek her bir çaba 
çocuklarımızın aydınlık geleceği için bir yol, bir ışık 
olacaktır.

İnsanlığımızın amacının içimizdeki gücü 
bizden sonraki nesillere aktarmak olduğunu, 
farklılıklarımız ile bir bütün olduğumuzu, yaşamın 
kendisinin sürprizlerle dolu olduğunu bildiğimiz 
engelsiz bir dünya dileklerimle...

Eating is a gratifying act that is necessary for our 
lives to continue junking. We all know that the 
happiness, sadness, joy, stress and anxiety that 
we experience in our daily lives affect our nutrition. 
Some of us eat more and some of us turn our heads 
where we see food. The emotional state of each 
person and their reactions are different in the face 
of events, while this situation can be reflected in 
people’s nutrition in different ways from time to time. 
We see that eating disorder behavior occurs when 
eating behavior and feelings and thoughts about 
eating cause significant discomfort to the person.

Eating disorders show how linked mental and 
physical health are. When the mutual harmony of the 
body and soul is broken, we see that diseases in the 
field of psychiatry and psychology occur. So actually 
the soul and the body are getting sick together. 
Research shows that eating disorders are not just 
related to food and weight. An eating disorder that 
is seen in the person is formed to bring an external 
solution to the chaos that the person is experiencing 
in the inner world. For this reason, in order to be 
physically healthy, the individual’s mental state must 
also be corrected. The same applies to the opposite.

The reasons for the occurrence of eating disorders 
are not fully known. It is thought that biological and 
psychosocial factors play a role together in etiology. 
Eating disorders are associated with low self-esteem, 
depression, a sense of loss of control, confusion of 
identity, problems in family communication.

Yemek yemek yaşamımızın devam edebilmesi 
için gerekli olan, haz verici bir davranıştır. Günlük 
hayatımızda yaşadığımız mutluluk, üzüntü, sevinç, 
stres, kaygı gibi durumların beslenmemizi 
etkilediğini hepimiz biliyoruz aslında. Kimimiz daha 
çok yemek yerken kimimiz de yemek gördüğümüz 
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in this treatment, it is necessary to first solve the 
underlying emotional problems that lead to the person 
becoming ill or increase the severity of the disease.
Binge Eating Disorder: Binge eating bouts are 
observed. In these seizures, over a given period 
of time (usually less than 2 hours), most people 
consume far more than they would eat in that time 
and conditions, eating uncontrollably. Binge eating 
disorder is an eating disorder that has its own 
unique diagnostic criteria.

Night-Eating Syndrome: Night-Eating Syndrome 
occurs when you wake up at night or have bouts of 
eating that consume too much food after dinner. To 
wake up and eat at night, not to fall asleep again 
without eating, and to take most of the amount of 
food that needs to be consumed daily after dinner... 
They don’t adapt to the daily eating pattern very 
much.

How is eating disorders treatment?
Treatment should be done under the control of a 
psychiatric specialist, in cooperation with other 
medical branches according to the patient’s process. 
Psychoeducation and behavioral approaches aim to 
establish control over the patient’s eating behavior. 
These techniques attempt to establish control 
over eating behavior. The psychotherapy process 
is a must. Cooperation with the family and the 
participation of the family in the treatment plays a 
very large role in the patient’s process. The priority 
in treatment is to ensure that the patient who 
refuses the condition, who usually does not want 
to be treated, cooperates for the treatment. People 
with eating disorders are found to have thoughts 
about eating, weight gain, foods and their own 
physical appearance that cause discomfort. These 
kinds of thoughts are tried to be replaced by more 

flexible and realistic beliefs. 

In order to continue the path taken in the 
therapy process and not to fall back on the 
old habits, studies are made on preventing 

the problem.

Types Of Eating Disorders
Anorexia Nervosa: In anorexia, food intake is 
reduced enough to barely eat at all. Excessive 
weight loss is seen and too much is feared of gaining 
weight or being fat. The person feels extremely 
uncomfortable about his body and weight; this 
discomfort causes him to constantly evaluate 
and criticize himself negatively. They are critical 
and perfectionist people in character. They are 
dangerously thin but feel very overweight. They 
see themselves in the mirror far above the desired 
weight. Gaining weight and being fat frightens 
them excessively. They do not accept that they have 
problems with this condition early in the disease. 
They obsessively control their eating habits, their 
food and their weight. In some cases, patients begin 
to overeat, but then they behave like heavy dieting 
and intense exercise, self-vomiting, using laxatives 
or diuretics.

Bulimia Nervosa: The typical feature of Bulimia 
patients is frequent repeated eating crises. They 
try to compensate by over-dieting, vomiting, not 
eating at all or exercising intensely, and they lose 
control by consuming too much food. They can 
often swallow food by choosing very high calorie 
foods, eating them very quickly, and sometimes 
without tasting their food. They usually do this kind 
of behavior in secret because of their disgust or 
shame. If the patient vomits after each meal, health 
problems may also occur. In this process, one’s 
self-perception and assessment is only related to 
his body and weight.

* For this reason, the first step in the treatment process 
of anorexia nervosa patients is to bring the person’s 
weight to a healthy level; the first step in bulimia 
nervosa patients is to control the seizures of eating 
and vomiting. However, in order to progress healthily 

* Bu sebeple anoreksiya nervoza hastalarınn tedavi 
süreçlerinin ilk adımı kişinin kilosunun sağlıklı bir 
düzeye getirilmesi; bulimiya nervoza hastalarında 
ise ilk adım yeme ve kusma nöbetlerinin kontrol 
edilmesidir. Ancak bu tedavide sağlıklı ilerleyebilmek 
için öncelikle kişinin hasta olmasına yol açan veya 
hastalığın şiddetini artıran, altta yatan duygusal 
sorunları çözmek gerekir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu: Tıkınırcasına yeme 
nöbetleri gözlemlenir. Bu nöbetlerde, belirli bir süre 
içinde (genellikle 2 saatten az sürede), çoğu insanın 
o zaman ve koşullar içinde yiyeceğinden çok daha 
fazlasını tükettiği, kontrolsüz bir şekilde yediği 
görülür. Tıkınırcasına yeme bozukluğu kendine özgü 
tanı ölçütleri olan bir yeme bozukluğudur.

Gece Yeme Sendromu: Gece yeme sendromunda 
gece uyanarak ya da akşam yemeğinden sonra 
fazlaca besin tüketilen yeme nöbetleri olur. Gece 
uyanıp yemek yemek, yemek yemeden tekrar uykuya 
dalamamak ve günlük tüketilmesi gereken besin 
miktarının çoğunu akşam yemeğinden sonra almak... 
Günlük yeme düzenine çok fazla uyum sağlayamazlar.

Yeme bozuklukları tedavisi nasıl olur?
Tedavi psikiyatri uzmanı kontrolünde, hastanın 
sürecine göre diğer tıbbi dallar ile işbirliğine 
geçilerek yapılmalıdır. Psikoeğitim ve davranışçı 
yaklaşımlarla, hastanın yeme davranışı üzerinde 
kontrol kurması hedeflenir. Bu tekniklerle, yeme 
davranışı üzerinde kontrol kurulmaya çalışılır. 
Psikoterapi süreci olmazsa olmazdır. Aile ile iş birliği 
ve ailenin tedaviye katılımı hastanın sürecinde çok 
büyük rol oynar. Tedavide öncelik, genellikle tedavi 
olmak istemeyen, durumu reddeden hastanın tedavi 
için iş birliği yapmasını sağlamaktır. Yeme bozukluğu 
olan kişilerin yeme, kilo alma, besinler ve kendi 
fiziksel görünüşleriyle ilgili rahatsızlığa sebep olan 
düşünceleri tespit edilir. Bu tip düşünceler daha esnek 
ve gerçekçi inançlarla değiştirilmeye çalışılır. 

Terapi sürecinde kat edilen yolun devam 
ettirilmesi ve eski alışkanlıklara tekrar 
yenilmemek adına çalışmalar yapılır, 
sorunun önlenmesi üzerinde durulur. 

karmaşaları, aile içi iletişimde problemler gibi 
durumlarla ilişkilendirilmektedir.

Yeme Bozukluklarının Türleri
Anoreksiya Nervoza: Anoreksiyada, gıda alımı 
neredeyse hiç yemek yemeyecek kadar azalmıştır. 
Aşırı kilo kaybı görülmekte ve kilo almaktan veya 
şişman olmaktan çok fazla korkulmaktadır. Kişi 
bedeni ve kilosu ile ilgili aşırı derecede rahatsızlık 
duyar; bu rahatsızlık kendini sürekli olumsuz 
değerlendirip eleştirmesine sebep olur. Karakter 
olarak eleştirici ve mükemmeliyetçi insanlardır. 
Tehlikeli derecede zayıftırlar ancak kendilerini çok 
kilolu hissederler. Aynada kendilerini istenen kilonun 
çok üzerinde görürler. Kilo almak ve şişman olmak 
onları aşırı derecede korkutur. Hastalığın başlarında 
bu durum ile ilgili sorunları olduğunu kabul etmezler. 
Takıntılı derecede yemek yeme alışkanlıklarını, 
yiyeceklerini ve kilolarını kontrol ederler. Bazı 
durumlarda hastalar aşırı yemek yemeye başlar 
ancak sonra çok ağır diyet ve yoğun egzersiz yapma, 
kendini kusturma, laksatif (müshil) ya da diüretik 
kullanma gibi davranışında bulunurlar. 

Bulimia Nervoza: Bulimia hastalarının tipik 
özelliği sık tekrarlayan yemek yeme krizlerinin 
olmasıdır. Bir yandan aşırı diyet yaparak, kusarak, 
hiç yemek yemeyerek ya da yoğun egzersiz yaparak 
bu durumu telafi etmeye çalışırlar, bir yandan 
da çok fazla miktarda besin tüketerek kontrolü 
kaybederler. Çoğu zaman çok yüksek kalorili 
yiyecekler seçerek, yemeği çok hızlı yiyerek, bazen 
de yemeklerini tatmadan yutabilirler. İğrenme 
ya da utanma duygusu sebebiyle genelde bu 
tür davranışları gizlice yaparlar. Hastanın her 
yemekten sonra kusması sağlık sorunlarının da 
ortaya çıkmasına sebep olur. Bu süreçte kişinin 
kendini algılaması ve değerlendirmesi sadece 
beden ve kilosuyla ilişkilidir.
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background. It is easy to tell how to behave in which 
situation without knowing all this, but it is not 
healthy.

Parents often want to raise children who can stand 
on their own feet, establish positive relationships 
with their environment, have high self-confidence, 
express their own wishes directly. But there comes a 
time when they realize they’re about to grow copies 
of themselves, or they find themselves forced to 
upload the human traits they never were but wanted 
to be the most. 

What parents need to do is actually support the 
child’s ability to stand on his or her own feet with 
individual differences and personality traits. In this 
sense, the most important elements in a healthy and 
peaceful family environment is to provide education 
with the right discipline.

The ancients misrepresented the concept of 
discipline. For years, parents and teachers 
have been teaching children with pressure and 
fear. Shouting at children in homes and schools, 
threatening them, scolding them, belittling them, 
pushing them, shaking them, hitting them, putting 
pressure on them with eyes would have been 
completely natural. In fact, families who reacted this 
way to children were deliberately abusing children 
even though they did not want to harm children. 
Although the martial law they imposed provided 
short-term benefits, it was very damaging to the 
positive world of the child. All of these attitudes 
were paving the way for the child’s development in 
many areas. Therefore, most children began to be 
terrified of their failures, living in fear and anxiety, 
and eventually losing motivation to learn. In fact, 
he carried all his inner desires into adult life. His 
enthusiasm that he brought to adult life would affect 
the methods of discipline he would apply to his own 

child.

doğrulara, yaptıkları şeylere, yaptıkları şeylerdeki 
başarı ve başarısızlıklarına ve kültürel geçmişlerine 
bağlı olarak değişir. Tüm bunları bilmeden hangi 
durumda nasıl davranılacağını söylemek kolaydır 
fakat sağlıklı değildir. 

Ebeveynler çoğu zaman kendi ayakları üzerinde 
durabilen, çevresiyle olumlu yönde ilişkiler 
kurabilen, özgüveni yüksek, kendi isteklerini 
doğrudan ifade edebilen çocuklar yetiştirmeyi 
arzularlar. Fakat öyle bir an gelir ki ya kendi 
kopyalarını yetiştirmek üzere olduklarını fark 
ederler ya da hiç olmadıkları ama en çok olmak 
istedikleri insan özelliklerini ona yüklemek üzere 
kendilerini zorlanırken bulurlar. 

Ebeveynlerin yapması gerekenler aslında çocuğun 
bireysel farklılıkları ve kişilik özellikleri ile kendi 
ayakları üzerinde durabilmesine destek olmaktır. Bu 
anlamda en önemli ögeler sağlıklı ve huzurlu bir aile 
ortamında doğru bir disiplinle eğitim vermektir. 

Disiplin kavramını eskiler bize yanlış aktarmışlar. 
Yıllarca ebeveynler ve öğretmenler çocuklara baskı ve 
korku ile eğitim vermekteydiler. Evlerde ve okullarda 
çocuklara bağırmak, tehdit savurmak, onları 
azarlamak, küçümsemek, itmek, sarsmak, vurmak, 
gözlerle baskı kurmak tamamen doğal karşılanırdı. 
Aslında çocuklara karşı bu tür tepki veren aileler 
bilinçli olarak çocuklara zarar vermek istemeseler 
de çocukları istismar ediyorlardı. Uyguladıkları 
sıkıyönetim kısa süreli fayda sağlasa da çocuğun 
pozitif dünyasına çok zarar vermekteydi. Bu tutumların 
tamamı çocuğun birçok alandaki gelişiminin önünü 
ketliyordu. Bu yüzden çoğu çocuk başarısızlıklarından 
dehşet duymaya, korku ve kaygı içerisinde yaşamaya 
ve sonunda öğrenmeye karşı motivasyonunu yitirmeye 
başlamaktaydı. Hatta içindeki tüm ukdelerini yetişkin 
yaşamına taşımaktaydı. Yetişkin yaşamına taşıdığı 
ukdeler dönüp dolaşarak kendi çocuğuna karşı 
uygulayacağı disiplin yöntemlerini etkileyecekti. 
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When a child is born, parents who taste or relive the 
sense of parenthood immediately begin to feel the 
responsibility of raising a child, along with happiness 
and excitement. Parents who feel this sense of 
responsibility are able to access the information 
they are interested in easily and quickly with the 
latest information and technology resources that are 
developing rapidly and can even receive counseling 
services in case of need. Children of parents with 
high educational motivations for raising children 
are always a little luckier. But parents who are not 
prepared for crises of their child’s developmental 
periods try to do something groping about how they 
should behave in what situations because they do not 
feel the aforementioned sense of responsibility so 
intensely. The parenting attitudes they often acquire 
in their own families also guide them. They continue 
to raise children by using the methods of their 
parents without questioning their accuracy. Although 
these methods are based on experience, they are not 
always true.

Raising a child is never an easy task. It’s a bit like 
dancing. You need to move in sync with the child’s 
characteristics. Just as a cook trying to give 
consistency to the dough needs flour or water to 
determine the expected product of the decision of 
the child-rearing parents need to know how to shape 
the pure dough in their hands for the needs of the 
children. Balanced and coherent, every mother and 
father who wants to raise a child-to-be, dance of 
their own individual characteristics, their childhood 
education, they know the truth about child education, 
they do things, the things they do in the successes 
and failures, and will vary depending on cultural 

Bir çocuk dünyaya geldiğinde anne babalık 
duygusunu tadan ya da bu duyguyu yeniden yaşayan 
anne babalar, mutluluk ve heyecanla birlikte 
bir çocuk yetiştirmenin sorumluluğunu hemen 
hissetmeye başlarlar. Bu sorumluluk duygusunu 
yoğun olarak hisseden ebeveynler, son zamanlarda, 
hızla gelişen bilişim ve teknoloji kaynakları ile 
merak ettikleri bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde 
ulaşabilmekte hatta ihtiyaç durumunda danışmanlık 
hizmeti de alabilmektedir. Çocuk yetiştirmek 
konusunda eğitsel motivasyonları yüksek olan 
anne babaların çocukları her zaman için biraz daha 
şanslıdır. Fakat çocuğun gelişimsel dönemlerine 
ait krizler konusunda hazırbulunuşluğu olmayan 
ebeveynler, bahsedilen sorumluluk duygusunu o 
kadar yoğun hissetmedikleri için hangi durumlarda 
nasıl davranmaları gerektiği konusunda el 
yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışırlar. Çoğunlukla 
kendi ailelerinde edindikleri ebeveynlik tutumları da 
onlara yol gösterir. Aile büyüklerinin yöntemlerini, 
doğruluğunu sorgulamaksızın kullanarak çocuk 
yetiştirmeye devam ederler. Bu yöntemler 
tecrübelere dayansa da her zaman doğru değildir.

Çocuk yetiştirmek hiç kolay bir iş değildir. Biraz dans 
etmek gibidir. Çocuğun özellikleri ile senkronize 
hareket etmeniz gerekir. Nasıl ki hamuruna kıvam 
vermeye çalışan bir aşçı hamurun ihtiyacı olan un 
mu su mu diye göz kararı beklenen ürünü ortaya 
koyuyorsa çocuk yetiştiren ebeveynler de çocukların 
ihtiyaçlarına yönelik elindeki saf hamuru nasıl 
şekillendireceğini bilmek zorundadır. Dengeli ve 
tutarlı bir çocuk yetiştirmek isteyen her anne ve baba 
adayının dansı, kendi bireysel özelliklerine, aldıkları 
çocukluk eğitimine, çocuk eğitimi ile ilgili bildikleri 
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background. It is easy to tell how to behave in which 
situation without knowing all this, but it is not 
healthy.

Parents often want to raise children who can stand 
on their own feet, establish positive relationships 
with their environment, have high self-confidence, 
express their own wishes directly. But there comes a 
time when they realize they’re about to grow copies 
of themselves, or they find themselves forced to 
upload the human traits they never were but wanted 
to be the most. 

What parents need to do is actually support the 
child’s ability to stand on his or her own feet with 
individual differences and personality traits. In this 
sense, the most important elements in a healthy and 
peaceful family environment is to provide education 
with the right discipline.

The ancients misrepresented the concept of 
discipline. For years, parents and teachers 
have been teaching children with pressure and 
fear. Shouting at children in homes and schools, 
threatening them, scolding them, belittling them, 
pushing them, shaking them, hitting them, putting 
pressure on them with eyes would have been 
completely natural. In fact, families who reacted this 
way to children were deliberately abusing children 
even though they did not want to harm children. 
Although the martial law they imposed provided 
short-term benefits, it was very damaging to the 
positive world of the child. All of these attitudes 
were paving the way for the child’s development in 
many areas. Therefore, most children began to be 
terrified of their failures, living in fear and anxiety, 
and eventually losing motivation to learn. In fact, 
he carried all his inner desires into adult life. His 
enthusiasm that he brought to adult life would affect 
the methods of discipline he would apply to his own 

child.

doğrulara, yaptıkları şeylere, yaptıkları şeylerdeki 
başarı ve başarısızlıklarına ve kültürel geçmişlerine 
bağlı olarak değişir. Tüm bunları bilmeden hangi 
durumda nasıl davranılacağını söylemek kolaydır 
fakat sağlıklı değildir. 

Ebeveynler çoğu zaman kendi ayakları üzerinde 
durabilen, çevresiyle olumlu yönde ilişkiler 
kurabilen, özgüveni yüksek, kendi isteklerini 
doğrudan ifade edebilen çocuklar yetiştirmeyi 
arzularlar. Fakat öyle bir an gelir ki ya kendi 
kopyalarını yetiştirmek üzere olduklarını fark 
ederler ya da hiç olmadıkları ama en çok olmak 
istedikleri insan özelliklerini ona yüklemek üzere 
kendilerini zorlanırken bulurlar. 

Ebeveynlerin yapması gerekenler aslında çocuğun 
bireysel farklılıkları ve kişilik özellikleri ile kendi 
ayakları üzerinde durabilmesine destek olmaktır. Bu 
anlamda en önemli ögeler sağlıklı ve huzurlu bir aile 
ortamında doğru bir disiplinle eğitim vermektir. 

Disiplin kavramını eskiler bize yanlış aktarmışlar. 
Yıllarca ebeveynler ve öğretmenler çocuklara baskı ve 
korku ile eğitim vermekteydiler. Evlerde ve okullarda 
çocuklara bağırmak, tehdit savurmak, onları 
azarlamak, küçümsemek, itmek, sarsmak, vurmak, 
gözlerle baskı kurmak tamamen doğal karşılanırdı. 
Aslında çocuklara karşı bu tür tepki veren aileler 
bilinçli olarak çocuklara zarar vermek istemeseler 
de çocukları istismar ediyorlardı. Uyguladıkları 
sıkıyönetim kısa süreli fayda sağlasa da çocuğun 
pozitif dünyasına çok zarar vermekteydi. Bu tutumların 
tamamı çocuğun birçok alandaki gelişiminin önünü 
ketliyordu. Bu yüzden çoğu çocuk başarısızlıklarından 
dehşet duymaya, korku ve kaygı içerisinde yaşamaya 
ve sonunda öğrenmeye karşı motivasyonunu yitirmeye 
başlamaktaydı. Hatta içindeki tüm ukdelerini yetişkin 
yaşamına taşımaktaydı. Yetişkin yaşamına taşıdığı 
ukdeler dönüp dolaşarak kendi çocuğuna karşı 
uygulayacağı disiplin yöntemlerini etkileyecekti. 

Eğitim/Education Eğitim/Education

Ceren Karakaş Uslu
Psikolog / Özel Marmara Anaokulu (Kocaeli)
Psychologist / Marmara Private Kindergarten (Kocaeli)

When a child is born, parents who taste or relive the 
sense of parenthood immediately begin to feel the 
responsibility of raising a child, along with happiness 
and excitement. Parents who feel this sense of 
responsibility are able to access the information 
they are interested in easily and quickly with the 
latest information and technology resources that are 
developing rapidly and can even receive counseling 
services in case of need. Children of parents with 
high educational motivations for raising children 
are always a little luckier. But parents who are not 
prepared for crises of their child’s developmental 
periods try to do something groping about how they 
should behave in what situations because they do not 
feel the aforementioned sense of responsibility so 
intensely. The parenting attitudes they often acquire 
in their own families also guide them. They continue 
to raise children by using the methods of their 
parents without questioning their accuracy. Although 
these methods are based on experience, they are not 
always true.

Raising a child is never an easy task. It’s a bit like 
dancing. You need to move in sync with the child’s 
characteristics. Just as a cook trying to give 
consistency to the dough needs flour or water to 
determine the expected product of the decision of 
the child-rearing parents need to know how to shape 
the pure dough in their hands for the needs of the 
children. Balanced and coherent, every mother and 
father who wants to raise a child-to-be, dance of 
their own individual characteristics, their childhood 
education, they know the truth about child education, 
they do things, the things they do in the successes 
and failures, and will vary depending on cultural 

Bir çocuk dünyaya geldiğinde anne babalık 
duygusunu tadan ya da bu duyguyu yeniden yaşayan 
anne babalar, mutluluk ve heyecanla birlikte 
bir çocuk yetiştirmenin sorumluluğunu hemen 
hissetmeye başlarlar. Bu sorumluluk duygusunu 
yoğun olarak hisseden ebeveynler, son zamanlarda, 
hızla gelişen bilişim ve teknoloji kaynakları ile 
merak ettikleri bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde 
ulaşabilmekte hatta ihtiyaç durumunda danışmanlık 
hizmeti de alabilmektedir. Çocuk yetiştirmek 
konusunda eğitsel motivasyonları yüksek olan 
anne babaların çocukları her zaman için biraz daha 
şanslıdır. Fakat çocuğun gelişimsel dönemlerine 
ait krizler konusunda hazırbulunuşluğu olmayan 
ebeveynler, bahsedilen sorumluluk duygusunu o 
kadar yoğun hissetmedikleri için hangi durumlarda 
nasıl davranmaları gerektiği konusunda el 
yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışırlar. Çoğunlukla 
kendi ailelerinde edindikleri ebeveynlik tutumları da 
onlara yol gösterir. Aile büyüklerinin yöntemlerini, 
doğruluğunu sorgulamaksızın kullanarak çocuk 
yetiştirmeye devam ederler. Bu yöntemler 
tecrübelere dayansa da her zaman doğru değildir.

Çocuk yetiştirmek hiç kolay bir iş değildir. Biraz dans 
etmek gibidir. Çocuğun özellikleri ile senkronize 
hareket etmeniz gerekir. Nasıl ki hamuruna kıvam 
vermeye çalışan bir aşçı hamurun ihtiyacı olan un 
mu su mu diye göz kararı beklenen ürünü ortaya 
koyuyorsa çocuk yetiştiren ebeveynler de çocukların 
ihtiyaçlarına yönelik elindeki saf hamuru nasıl 
şekillendireceğini bilmek zorundadır. Dengeli ve 
tutarlı bir çocuk yetiştirmek isteyen her anne ve baba 
adayının dansı, kendi bireysel özelliklerine, aldıkları 
çocukluk eğitimine, çocuk eğitimi ile ilgili bildikleri 
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Discipline is perhaps the most important element 
in a child’s education. In order to become a 
balanced adult, training in the right discipline is 
a prerequisite, the most consistent method for 
shaping an individual’s behavior and establishing a 
balanced structure. Although disciplinary practices 
vary depending on the individual differences of all 
parents, there are three basic variables to consider:

1. To determine the self-characteristics and  
 self-confidence values of the child,
2.  Building a sense of love, tolerance and basic trust,
3.  To respect the personality traits and values of  
 others and to know to protect the rights of himself  
 and others.

For some reason, the discipline that contains these 
three objectives has a meaning such as providing 
peace with penalties. While this may be possible 
in the short term, it will not prevent aggressive or 
passive behavior that causes other people’s needs to 
be blocked in the long term.

Teachers who spend most of their time in class trying 
to control students ‘ difficult behavior, and parents 
who try to keep their moving children in control at 
home complain that their efforts are not effective 
enough on children. Such disciplinary techniques 
tend to be strictly managerial and subversive, and 
are doomed to fail as adults lack the basic respect 
for another human being they want on their behalf.

For some reason, providing discipline, reward and 
punishment, as if teaching the child the desired 
behavior and attitudes has been distorted and 
transferred to us.  In fact, in a very simple way, 
discipline is based on ensuring that the child is able to 
build healthy relationships in the society in which he 
lives, and unfortunately this is not possible by forcing or 
by binding everything to reward and punishment. The 
child’s willingness and acceptance of a responsibility is 
an indication that discipline is working.

Pre - school children who learn mostly through 
model-taking should live in a certain discipline 
and the family they are in should be composed of 
balanced and consistent members. Every behavior 
taught by punishment and reward does not give the 
desired result in the child. Discipline acquired in this 
way;

1. It damages the child’s respect to himself and  
 self-esteem.,
2. Encourages the child to turn to violence,
3. It causes parents to feel fear, resentment and  
 anger towards them and creates individuals who  
 do not respect the feelings and thoughts of others. 

In order to achieve a positive understanding of 
discipline, first of all, it is necessary to know and 
respect the rights of children at home and at school.

Disiplin; bir çocuğun eğitiminde belki de en 
önemli ögedir. Dengeli bir yetişkin olabilmek için 
doğru bir disiplinde eğitim almak bir önkoşuldur, 
bireyin davranışlarını biçimlendirmek ve dengeli 
bir yapı kurabilmek için en tutarlı yöntemdir. 
Disiplin uygulamaları tüm ebeveynlerin bireysel 
farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterse de 
dikkate alınması gereken üç temel değişken vardır:

1. Çocuğun benlik özellikleri ve özgüven değerlerini  
 belirlemek,
2. Sevgi, hoşgörü ve temel güven duygusunu   
 oluşturmak,
3. Başkalarının kişilik özelliklerine ve değer  
 yargılarına saygı göstermek ve kendisinin ve  
 başkalarının haklarını korumayı bilmek.

Temelinde bu üç amacı barındıran disiplinin nedense 
cezalarla asayiş sağlamak gibi bir anlamı vardır. 
Bu kısa vadede mümkün olsa da diğer insanların 
gereksinimlerinin engellenmelerine neden olan 
saldırgan ya da edilgen davranışları uzun vadede 
önlemeyecektir. 

Sınıftaki zamanının çoğunu öğrencilerin zor 
davranışlarını kontrol etmeye çalışarak geçiren 
öğretmenler ve evde hareketli çocuklarını kontrol 
altında tutmaya çalışan ebeveynler çabalarının 
çocuklar üzerinde yeterince etkili olmadığından 
şikâyet ederler. Bu tür disiplin teknikleri sıkı 
yönetimci ve yıkıcı olma eğilimindedir ve yetişkinlerin 
kendileri adına istedikleri bir başka insana yönelik 
temel saygıyı içinde barındırmadığından başarısız 
olmaya mahkûmdur. 

Nedense disiplin sağlamak ödül ve ceza ile çocuğa 
istenen davranış ve tutumları öğretmekmiş gibi 
çarpıtılarak bizlere aktarılmıştır.  Aslında çok sade 
bir anlatımla disiplin, çocuğun içinde yaşadığı 
toplumda sağlıklı ilişkiler kurabilmesini sağlamak 
üzerine kuruludur ve ne yazık ki bu zorlayarak ya da 
her şeyi ödül ve cezaya bağlayarak mümkün olmaz. 
Çocuğun bir sorumluluğu isteyerek ve kabullenerek 
yapması disiplinin işlediğinin bir göstergesidir.

Çoğunlukla model alma yolu ile öğrenen okul öncesi 
çocukların belli bir disiplin içerisinde yaşaması, içinde 
bulunduğu ailenin dengeli ve tutarlı üyelerden oluşması 
gerekir. Ceza ve ödülle öğretilen her davranış çocukta 
istenen sonucu vermez. Bu yolla edinilen disiplin;

1. Çocuğun kendisine olan saygısını ve özgüvenini  
 zedeler,
2. Çocuğu şiddete yönelmeye teşvik eder,
3. Anne babaya karşı korku, kızgınlık ve öfke  
 hissetmesine neden olur ve başkalarının duygu ve  
 düşüncelerine saygı göstermeyen bireyler yaratır. 

Pozitif bir disiplin anlayışını sağlayabilmek için, 
öncelikle, çocukların evdeki ve okuldaki haklarını 
biliyor olmak ve bunlara saygı duymak gerekir.

Eğitim/Education Eğitim/Education

İpek Türker
Psikolojik Danışman / Özel Marmara İlköğretim Okulu (Bodrum)
Psychological Consultant / Marmara Private Elementary School (Bodrum)

The Early Childhood period, which we often hear 
from experts, educators, covers the age range of 
children 0-6. This period is one of the factors that 
form the basis of human life. Sigmund Freud, the 
founder of psychoanalysis, stated that the first 
six years of life played an important role in the 
development of personality. In early childhood, the 
brain has a rapid development.  This development 
includes social and emotional development, the 
concept of self, gender sense, cognitive intelligence, 
personality, self-care skills, and greatly shapes the 
child’s development.

So, what is the role of the game, which is the 
biggest and unflappable part of this period, in the 
development of children? What are the children’s 
games like this period?  No matter which society, 
culture and socio-economic situation children 
are found in early childhood, the inevitable most 
important factor for them is “play”. The game is 
a relaxing and entertaining action in which social 
skills are learned, emotional emptying is achieved, 
cognitive process reflections are seen, giving traces 
of the child’s personality characteristics, healing, 
feeling free, developing their creativity.

Children carry their daily lives to their games and 
have the opportunity to express their feelings in 
their inner world. At the same time, the game is 
played by children in the community such as doctor, 
teacher, parents etc. creates the environment that 

Uzmanlardan, eğitimcilerden sıklıkla duyduğumuz 
Erken Çocukluk Dönemi, çocukların 0-6 yaş 
aralığını kapsamaktadır. Bu dönem insan hayatının 
temelini oluşturan etmenlerin başında gelmektedir. 
Psikanalizin kurucusu olan Sigmund Freud yaşamın 
ilk altı yılının kişiliğin gelişiminde önemli bir rol 
oynadığını ifade etmiştir. Erken çocukluk döneminde 
beyin hızlı bir gelişime sahiptir.  Bu gelişim sosyal 
ve duygusal gelişimi, benlik kavramını, cinsiyet 
duygusunu, bilişsel zekâyı, kişiliği, özbakım 
becerilerini kapsamaktadır ve çocuğun gelişimini 
büyük ölçüde şekillendirmektedir. 

Peki, bu dönemin en büyük ve gözardı edilemez 
parçası olan oyunun çocukların gelişiminde yeri 
nedir? Bu dönem çocuklarının oyunları nasıldır?  
Erken Çocukluk Dönemi’nde çocuklar hangi 
toplumda, kültürde, sosyo-ekonomik durumun 
içinde bulunursa bulunsun onlar için kaçınılmaz en 
önemli faktör “oyun”dur. Oyun; sosyal becerilerin 
öğrenildiği, duygusal boşalımın sağlandığı, bilişsel 
sürecin yansımalarının görüldüğü, çocuğun kişilik 
özelliklerine dair izler veren, tedavi edici, kendilerini 
özgür hissettikleri, yaratıcılıklarını geliştiren, 
rahatlatıcı ve eğlendirici bir eylemdir. 

Çocuklar günlük yaşantılarını oyunlarına taşır, 
iç dünyalarındaki duygularını dışa aktarma 
fırsatı bulurlar. Aynı zamanda oyun, çocukların 
toplumdaki doktor, öğretmen, anne-baba vb. rolleri 
öğrenmelerini sağlayan ortamı oluşturur. Çocuklar, 
oyun ile birlikte yardımlaşmayı, sosyal iletişimi, 

ERKEN ÇOCUKLUK 
DÖNEMİ VE  
OYUN

EARLY 
CHILDHOOD 

AND PLAY
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Discipline is perhaps the most important element 
in a child’s education. In order to become a 
balanced adult, training in the right discipline is 
a prerequisite, the most consistent method for 
shaping an individual’s behavior and establishing a 
balanced structure. Although disciplinary practices 
vary depending on the individual differences of all 
parents, there are three basic variables to consider:

1. To determine the self-characteristics and  
 self-confidence values of the child,
2.  Building a sense of love, tolerance and basic trust,
3.  To respect the personality traits and values of  
 others and to know to protect the rights of himself  
 and others.

For some reason, the discipline that contains these 
three objectives has a meaning such as providing 
peace with penalties. While this may be possible 
in the short term, it will not prevent aggressive or 
passive behavior that causes other people’s needs to 
be blocked in the long term.

Teachers who spend most of their time in class trying 
to control students ‘ difficult behavior, and parents 
who try to keep their moving children in control at 
home complain that their efforts are not effective 
enough on children. Such disciplinary techniques 
tend to be strictly managerial and subversive, and 
are doomed to fail as adults lack the basic respect 
for another human being they want on their behalf.

For some reason, providing discipline, reward and 
punishment, as if teaching the child the desired 
behavior and attitudes has been distorted and 
transferred to us.  In fact, in a very simple way, 
discipline is based on ensuring that the child is able to 
build healthy relationships in the society in which he 
lives, and unfortunately this is not possible by forcing or 
by binding everything to reward and punishment. The 
child’s willingness and acceptance of a responsibility is 
an indication that discipline is working.

Pre - school children who learn mostly through 
model-taking should live in a certain discipline 
and the family they are in should be composed of 
balanced and consistent members. Every behavior 
taught by punishment and reward does not give the 
desired result in the child. Discipline acquired in this 
way;

1. It damages the child’s respect to himself and  
 self-esteem.,
2. Encourages the child to turn to violence,
3. It causes parents to feel fear, resentment and  
 anger towards them and creates individuals who  
 do not respect the feelings and thoughts of others. 

In order to achieve a positive understanding of 
discipline, first of all, it is necessary to know and 
respect the rights of children at home and at school.

Disiplin; bir çocuğun eğitiminde belki de en 
önemli ögedir. Dengeli bir yetişkin olabilmek için 
doğru bir disiplinde eğitim almak bir önkoşuldur, 
bireyin davranışlarını biçimlendirmek ve dengeli 
bir yapı kurabilmek için en tutarlı yöntemdir. 
Disiplin uygulamaları tüm ebeveynlerin bireysel 
farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterse de 
dikkate alınması gereken üç temel değişken vardır:

1. Çocuğun benlik özellikleri ve özgüven değerlerini  
 belirlemek,
2. Sevgi, hoşgörü ve temel güven duygusunu   
 oluşturmak,
3. Başkalarının kişilik özelliklerine ve değer  
 yargılarına saygı göstermek ve kendisinin ve  
 başkalarının haklarını korumayı bilmek.

Temelinde bu üç amacı barındıran disiplinin nedense 
cezalarla asayiş sağlamak gibi bir anlamı vardır. 
Bu kısa vadede mümkün olsa da diğer insanların 
gereksinimlerinin engellenmelerine neden olan 
saldırgan ya da edilgen davranışları uzun vadede 
önlemeyecektir. 

Sınıftaki zamanının çoğunu öğrencilerin zor 
davranışlarını kontrol etmeye çalışarak geçiren 
öğretmenler ve evde hareketli çocuklarını kontrol 
altında tutmaya çalışan ebeveynler çabalarının 
çocuklar üzerinde yeterince etkili olmadığından 
şikâyet ederler. Bu tür disiplin teknikleri sıkı 
yönetimci ve yıkıcı olma eğilimindedir ve yetişkinlerin 
kendileri adına istedikleri bir başka insana yönelik 
temel saygıyı içinde barındırmadığından başarısız 
olmaya mahkûmdur. 

Nedense disiplin sağlamak ödül ve ceza ile çocuğa 
istenen davranış ve tutumları öğretmekmiş gibi 
çarpıtılarak bizlere aktarılmıştır.  Aslında çok sade 
bir anlatımla disiplin, çocuğun içinde yaşadığı 
toplumda sağlıklı ilişkiler kurabilmesini sağlamak 
üzerine kuruludur ve ne yazık ki bu zorlayarak ya da 
her şeyi ödül ve cezaya bağlayarak mümkün olmaz. 
Çocuğun bir sorumluluğu isteyerek ve kabullenerek 
yapması disiplinin işlediğinin bir göstergesidir.

Çoğunlukla model alma yolu ile öğrenen okul öncesi 
çocukların belli bir disiplin içerisinde yaşaması, içinde 
bulunduğu ailenin dengeli ve tutarlı üyelerden oluşması 
gerekir. Ceza ve ödülle öğretilen her davranış çocukta 
istenen sonucu vermez. Bu yolla edinilen disiplin;

1. Çocuğun kendisine olan saygısını ve özgüvenini  
 zedeler,
2. Çocuğu şiddete yönelmeye teşvik eder,
3. Anne babaya karşı korku, kızgınlık ve öfke  
 hissetmesine neden olur ve başkalarının duygu ve  
 düşüncelerine saygı göstermeyen bireyler yaratır. 

Pozitif bir disiplin anlayışını sağlayabilmek için, 
öncelikle, çocukların evdeki ve okuldaki haklarını 
biliyor olmak ve bunlara saygı duymak gerekir.

Eğitim/Education Eğitim/Education

İpek Türker
Psikolojik Danışman / Özel Marmara İlköğretim Okulu (Bodrum)
Psychological Consultant / Marmara Private Elementary School (Bodrum)

The Early Childhood period, which we often hear 
from experts, educators, covers the age range of 
children 0-6. This period is one of the factors that 
form the basis of human life. Sigmund Freud, the 
founder of psychoanalysis, stated that the first 
six years of life played an important role in the 
development of personality. In early childhood, the 
brain has a rapid development.  This development 
includes social and emotional development, the 
concept of self, gender sense, cognitive intelligence, 
personality, self-care skills, and greatly shapes the 
child’s development.

So, what is the role of the game, which is the 
biggest and unflappable part of this period, in the 
development of children? What are the children’s 
games like this period?  No matter which society, 
culture and socio-economic situation children 
are found in early childhood, the inevitable most 
important factor for them is “play”. The game is 
a relaxing and entertaining action in which social 
skills are learned, emotional emptying is achieved, 
cognitive process reflections are seen, giving traces 
of the child’s personality characteristics, healing, 
feeling free, developing their creativity.

Children carry their daily lives to their games and 
have the opportunity to express their feelings in 
their inner world. At the same time, the game is 
played by children in the community such as doctor, 
teacher, parents etc. creates the environment that 

Uzmanlardan, eğitimcilerden sıklıkla duyduğumuz 
Erken Çocukluk Dönemi, çocukların 0-6 yaş 
aralığını kapsamaktadır. Bu dönem insan hayatının 
temelini oluşturan etmenlerin başında gelmektedir. 
Psikanalizin kurucusu olan Sigmund Freud yaşamın 
ilk altı yılının kişiliğin gelişiminde önemli bir rol 
oynadığını ifade etmiştir. Erken çocukluk döneminde 
beyin hızlı bir gelişime sahiptir.  Bu gelişim sosyal 
ve duygusal gelişimi, benlik kavramını, cinsiyet 
duygusunu, bilişsel zekâyı, kişiliği, özbakım 
becerilerini kapsamaktadır ve çocuğun gelişimini 
büyük ölçüde şekillendirmektedir. 

Peki, bu dönemin en büyük ve gözardı edilemez 
parçası olan oyunun çocukların gelişiminde yeri 
nedir? Bu dönem çocuklarının oyunları nasıldır?  
Erken Çocukluk Dönemi’nde çocuklar hangi 
toplumda, kültürde, sosyo-ekonomik durumun 
içinde bulunursa bulunsun onlar için kaçınılmaz en 
önemli faktör “oyun”dur. Oyun; sosyal becerilerin 
öğrenildiği, duygusal boşalımın sağlandığı, bilişsel 
sürecin yansımalarının görüldüğü, çocuğun kişilik 
özelliklerine dair izler veren, tedavi edici, kendilerini 
özgür hissettikleri, yaratıcılıklarını geliştiren, 
rahatlatıcı ve eğlendirici bir eylemdir. 

Çocuklar günlük yaşantılarını oyunlarına taşır, 
iç dünyalarındaki duygularını dışa aktarma 
fırsatı bulurlar. Aynı zamanda oyun, çocukların 
toplumdaki doktor, öğretmen, anne-baba vb. rolleri 
öğrenmelerini sağlayan ortamı oluşturur. Çocuklar, 
oyun ile birlikte yardımlaşmayı, sosyal iletişimi, 

ERKEN ÇOCUKLUK 
DÖNEMİ VE  
OYUN

EARLY 
CHILDHOOD 

AND PLAY
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allows them to learn roles. Children experience 
helping, social communication, taking responsibility 
and problem solving along with play. The game 
significantly affects the development of small and 
large novices and language development.

It is very important that the toys that children should 
play according to their age period, developmental 
level, interests and skills are appropriate. During 
the first 18 months, colorful, audible, appealing 
to the senses, visual, hearing in the foreground, 
unbreakable, washable toys are suggested. Starting 
from the 18th month, toys suitable for discovering 
and inventing phases should be preferred. These are 
puzzles, blocks, legos, push-and-pull toys. From the 
age of two, sand, game pulp, water are important 
game materials with high developmental and 
educational attainment. Although toys vary according 
to gender in preschool period, it is necessary not to 
impose gender roles on toys.

The content and dynamics of children’s games vary 
according to each age stage. If we look at the play 
development of preschool children: 

3 year old period: Plays by giving an object a new 
meaning and task other than its own task, the symbolic 
game continues its development. The child is interested 
in what it symbolizes and enjoys pretending to be. 

4 year old age: During this age, the child enjoys 
dramatic plays and dressing in various clothes.  The 
habit of playing on the floor is a little more messy. 
An understanding of sharing and waiting in line in the 
game has developed.

5 year old period: Ground games have become quite 
complex. Dramatic and domestic games develop 
more and more every day. He prefers group games. 
He plays with 2-3 friends. He plays with all kinds of 
game stuff. His creativity is further developed and he 
exhibits it by creating something. He pays attention 
to and cares about the rules of the game.

“The children’s game is not the game, it is their most 
serious endeavor.” Montaigne

sorumluluk almayı, problem çözmeyi deneyimlerler. 
Oyun, küçük ve büyük kas motor gelişimini, dil 
gelişimini de önemli ölçüde etkilemektedir. 

Çocukların yaş dönemine, gelişim düzeyine, ilgilerine 
ve becerilerine göre oynaması gereken oyuncakların 
uygunluğu oldukça önemlidir. İlk 18 ayllık dönemde 
renkli, sesli, duyulara hitap eden, görselliği, 
işitselliği ön planda olan, kırılmayan, yıkanabilen 
oyuncaklar önerilmektedir. 18. aydan itibaren 
keşfetme ve icat etme evrelerine uygun oyuncaklar 
tercih edilmelidir. Bunlar yap-boz, bloklar, legolar, 
itilip çekilebilen oyuncaklardır. İki yaşından itibaren 
kum, oyun hamuru, su gelişimsel ve eğitsel kazanımı 
yüksek olan önemli oyun malzemeleridir. Okul 
öncesi dönemde oyuncaklar cinsiyete göre değişiklik 
göstermekle birlikte oyuncaklara cinsiyet rolleri 
yüklememek gerekmektedir.

Her yaş evresine göre çocukların oyunlarının içeriği, 
dinamiği farklılık göstermektedir. Okul öncesi 
dönemi çocuklarının oyun gelişimine bakacak 
olursak:

3 yaş dönemi: Bir nesneye kendi görevi dışında yeni 
bir anlam ve görev yükleyerek oynar, sembolik oyun 
gelişimini sürdürür. Çocuk sembolize ettiği şeylerle 
ilgilenir ve -mış gibi yapmaktan keyif alır. 

4 yaş dönemi: Bu yaş döneminde çocuk dramatik 
oyunlardan ve çeşitli giyseler giyerek kılıktan kılığa 
girmekten hoşlanır.  Yerde oynama alışkanlığı biraz 
daha dağınıktır. Paylaşma ve oyunda sıra bekleme 
anlayışı gelişmiştir.

5 yaş dönemi: Yer oyunları oldukça 
karmaşıklaşmıştır. Dramatik ve evcilik oyunları 
gün geçtikçe daha da gelişir. Grup oyunlarını tercih 
eder. 2-3 arkadaşıyla birlikte oynar. Her türlü oyun 
malzemesiyle oynar. Yaratıcılığı daha da gelişmiştir 
ve bir şeyler oluşturarak bunu sergiler. Oyunun 
kurallarına dikkat eder ve önemser.

“Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi 
uğraşıdır.” Montaigne

Gözdem Toplu
Psikolog / Özel Marmara İlköğretim Okulu (İstanbul)
Psychologist / Marmara Private Elementary School (İstanbul)

WHAT IS 
SEPARATION 
ANXIETY?

SEPERASYON 
ANKSİYETESİ
(AYRILIK KAYGISI)
NEDİR?

The bond that the child builds with the mother 
during the first years of her life is very important. 
According to Freud, experiences in infancy play 
a huge role in personality development. Freud 
separated this period as oral, anal and phallic 
phases and stated that the baby was completely 
dependent on the mother and helpless during the 
oral period between 0-2 years of age but could 
survive with the presence of a mother. The feeling of 
trust between the baby and the mother is the basis 
of Personality Development. Leaving this safe space 
worries everyone at any age. The fear of losing a 
mother begins to form during these years. When the 
mother or caregiver leaves the child’s field of view 
while playing, the child calls and when the mother 
receives an answer, the child is relieved, but if she 
does not receive an answer, she starts crying.

Especially if the child gets separated from parents 
per illness, injury, and death such a bad thing, 
worrying about the future hearing, refuse to go to a 
place of concern, this, night, to resist falling asleep, 
next to his parents not being able to sleep without 
the nightmares about separation, fear of being single, 
restlessness, unable to concentrate, be limited 
to being combative, as symptoms of separation 
anxiety can be observed. Although it is normal to 
experience this condition in infancy, it lasts until 
around 3-4 years, but if there is a condition that 
continues despite the passing of this period, and if 
it is present for at least 1 month, separation anxiety 
can be diagnosed. This anxiety intensifies during the 
period when schools will be opened and the child 

Çocuğun hayatının ilk yıllarında anne ile kurduğu 
bağ çok önemlidir. Freud’a göre bebeklik yıllarında 
yaşanan deneyimler kişilik gelişiminde çok büyük 
bir rol oynar. Freud bu dönemi oral, anal ve fallik 
evreler olarak ayırmış ve 0-2 yaş aralığındaki oral 
dönemde bebeğin tamamen anneye bağımlı ve çaresiz 
olduğunu ancak bir annenin varlığı ile yaşamını 
sürdürebileceğini belirtmiştir. Bebekle annesi arasında 
oluşan güven duygusu kişilik gelişiminin temelini 
oluşturur. Bu güvenli alandan ayrılmak her yaşta 
herkesi kaygılandırır. Anneyi kaybetme korkusu bu 
yıllarda oluşmaya başlar. Zaman zaman oyun oynarken 
anne veya bakım veren kişi çocuğun görüş alanından 
ayrıldığında çocuk seslenir ve annesinden cevap 
aldığında çocuk rahatlar ama yanıt alamazsa ağlamaya 
başlar.

Özellikle çocuğun ebeveyninden ayrılırsa başına 
hastalık, yaralanma, ölüm gibi kötü bir şey geleceği 
endişesi duyma, bu endişeden dolayı bir yere gitmeyi 
reddetme, gece uykuya direnme, ebeveyni yanında 
olmadan uyuyamama, ayrılık ile ilgili kâbuslar görme, 
tek kalmaktan korkma, huzursuzluk, konsantre 
olamama, sinirlilik, hırçınlık ayrılık anksiyetesi 
belirtileri olarak gözlemlenebilir. Bebeklik döneminde 
bu durumun yaşanması normal olmakla birlikte 3-4 
yaş civarına kadar azalarak sürer fakat bu dönemi 
geçmesine rağmen devam eden bir durum var ise ve 
en az 1 ay süre ile mevcutsa ayrılık anksiyetesi teşhisi 
konulabilir. Okulların açılacağı dönemde de bu kaygı 
yoğunlaşır ve çocuk bir türlü anneden ayrılamaz, sınıfa 
girmek istemez ve çocukların %75’inde okul reddi 
görülür. 
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allows them to learn roles. Children experience 
helping, social communication, taking responsibility 
and problem solving along with play. The game 
significantly affects the development of small and 
large novices and language development.

It is very important that the toys that children should 
play according to their age period, developmental 
level, interests and skills are appropriate. During 
the first 18 months, colorful, audible, appealing 
to the senses, visual, hearing in the foreground, 
unbreakable, washable toys are suggested. Starting 
from the 18th month, toys suitable for discovering 
and inventing phases should be preferred. These are 
puzzles, blocks, legos, push-and-pull toys. From the 
age of two, sand, game pulp, water are important 
game materials with high developmental and 
educational attainment. Although toys vary according 
to gender in preschool period, it is necessary not to 
impose gender roles on toys.

The content and dynamics of children’s games vary 
according to each age stage. If we look at the play 
development of preschool children: 

3 year old period: Plays by giving an object a new 
meaning and task other than its own task, the symbolic 
game continues its development. The child is interested 
in what it symbolizes and enjoys pretending to be. 

4 year old age: During this age, the child enjoys 
dramatic plays and dressing in various clothes.  The 
habit of playing on the floor is a little more messy. 
An understanding of sharing and waiting in line in the 
game has developed.

5 year old period: Ground games have become quite 
complex. Dramatic and domestic games develop 
more and more every day. He prefers group games. 
He plays with 2-3 friends. He plays with all kinds of 
game stuff. His creativity is further developed and he 
exhibits it by creating something. He pays attention 
to and cares about the rules of the game.

“The children’s game is not the game, it is their most 
serious endeavor.” Montaigne

sorumluluk almayı, problem çözmeyi deneyimlerler. 
Oyun, küçük ve büyük kas motor gelişimini, dil 
gelişimini de önemli ölçüde etkilemektedir. 

Çocukların yaş dönemine, gelişim düzeyine, ilgilerine 
ve becerilerine göre oynaması gereken oyuncakların 
uygunluğu oldukça önemlidir. İlk 18 ayllık dönemde 
renkli, sesli, duyulara hitap eden, görselliği, 
işitselliği ön planda olan, kırılmayan, yıkanabilen 
oyuncaklar önerilmektedir. 18. aydan itibaren 
keşfetme ve icat etme evrelerine uygun oyuncaklar 
tercih edilmelidir. Bunlar yap-boz, bloklar, legolar, 
itilip çekilebilen oyuncaklardır. İki yaşından itibaren 
kum, oyun hamuru, su gelişimsel ve eğitsel kazanımı 
yüksek olan önemli oyun malzemeleridir. Okul 
öncesi dönemde oyuncaklar cinsiyete göre değişiklik 
göstermekle birlikte oyuncaklara cinsiyet rolleri 
yüklememek gerekmektedir.

Her yaş evresine göre çocukların oyunlarının içeriği, 
dinamiği farklılık göstermektedir. Okul öncesi 
dönemi çocuklarının oyun gelişimine bakacak 
olursak:

3 yaş dönemi: Bir nesneye kendi görevi dışında yeni 
bir anlam ve görev yükleyerek oynar, sembolik oyun 
gelişimini sürdürür. Çocuk sembolize ettiği şeylerle 
ilgilenir ve -mış gibi yapmaktan keyif alır. 

4 yaş dönemi: Bu yaş döneminde çocuk dramatik 
oyunlardan ve çeşitli giyseler giyerek kılıktan kılığa 
girmekten hoşlanır.  Yerde oynama alışkanlığı biraz 
daha dağınıktır. Paylaşma ve oyunda sıra bekleme 
anlayışı gelişmiştir.

5 yaş dönemi: Yer oyunları oldukça 
karmaşıklaşmıştır. Dramatik ve evcilik oyunları 
gün geçtikçe daha da gelişir. Grup oyunlarını tercih 
eder. 2-3 arkadaşıyla birlikte oynar. Her türlü oyun 
malzemesiyle oynar. Yaratıcılığı daha da gelişmiştir 
ve bir şeyler oluşturarak bunu sergiler. Oyunun 
kurallarına dikkat eder ve önemser.

“Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi 
uğraşıdır.” Montaigne

Gözdem Toplu
Psikolog / Özel Marmara İlköğretim Okulu (İstanbul)
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The bond that the child builds with the mother 
during the first years of her life is very important. 
According to Freud, experiences in infancy play 
a huge role in personality development. Freud 
separated this period as oral, anal and phallic 
phases and stated that the baby was completely 
dependent on the mother and helpless during the 
oral period between 0-2 years of age but could 
survive with the presence of a mother. The feeling of 
trust between the baby and the mother is the basis 
of Personality Development. Leaving this safe space 
worries everyone at any age. The fear of losing a 
mother begins to form during these years. When the 
mother or caregiver leaves the child’s field of view 
while playing, the child calls and when the mother 
receives an answer, the child is relieved, but if she 
does not receive an answer, she starts crying.

Especially if the child gets separated from parents 
per illness, injury, and death such a bad thing, 
worrying about the future hearing, refuse to go to a 
place of concern, this, night, to resist falling asleep, 
next to his parents not being able to sleep without 
the nightmares about separation, fear of being single, 
restlessness, unable to concentrate, be limited 
to being combative, as symptoms of separation 
anxiety can be observed. Although it is normal to 
experience this condition in infancy, it lasts until 
around 3-4 years, but if there is a condition that 
continues despite the passing of this period, and if 
it is present for at least 1 month, separation anxiety 
can be diagnosed. This anxiety intensifies during the 
period when schools will be opened and the child 

Çocuğun hayatının ilk yıllarında anne ile kurduğu 
bağ çok önemlidir. Freud’a göre bebeklik yıllarında 
yaşanan deneyimler kişilik gelişiminde çok büyük 
bir rol oynar. Freud bu dönemi oral, anal ve fallik 
evreler olarak ayırmış ve 0-2 yaş aralığındaki oral 
dönemde bebeğin tamamen anneye bağımlı ve çaresiz 
olduğunu ancak bir annenin varlığı ile yaşamını 
sürdürebileceğini belirtmiştir. Bebekle annesi arasında 
oluşan güven duygusu kişilik gelişiminin temelini 
oluşturur. Bu güvenli alandan ayrılmak her yaşta 
herkesi kaygılandırır. Anneyi kaybetme korkusu bu 
yıllarda oluşmaya başlar. Zaman zaman oyun oynarken 
anne veya bakım veren kişi çocuğun görüş alanından 
ayrıldığında çocuk seslenir ve annesinden cevap 
aldığında çocuk rahatlar ama yanıt alamazsa ağlamaya 
başlar.

Özellikle çocuğun ebeveyninden ayrılırsa başına 
hastalık, yaralanma, ölüm gibi kötü bir şey geleceği 
endişesi duyma, bu endişeden dolayı bir yere gitmeyi 
reddetme, gece uykuya direnme, ebeveyni yanında 
olmadan uyuyamama, ayrılık ile ilgili kâbuslar görme, 
tek kalmaktan korkma, huzursuzluk, konsantre 
olamama, sinirlilik, hırçınlık ayrılık anksiyetesi 
belirtileri olarak gözlemlenebilir. Bebeklik döneminde 
bu durumun yaşanması normal olmakla birlikte 3-4 
yaş civarına kadar azalarak sürer fakat bu dönemi 
geçmesine rağmen devam eden bir durum var ise ve 
en az 1 ay süre ile mevcutsa ayrılık anksiyetesi teşhisi 
konulabilir. Okulların açılacağı dönemde de bu kaygı 
yoğunlaşır ve çocuk bir türlü anneden ayrılamaz, sınıfa 
girmek istemez ve çocukların %75’inde okul reddi 
görülür. 
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settles in and he doesn’t want to go out without a 
mother, he doesn’t want to go to school, in short he 
grows up as a dependent individual.

Separation anxiety can also occur after traumatic 
experiences. The loss or illness of a parent or 
relative, loss of a pet, change of home or school can 
trigger this condition.

SO, WHAT SHOULD BE DONE?
Children who have good communication with their 
parents and whose needs are met correctly develop 
positive self-perception.  It is necessary to accept 
that the overprotective and caring attitude on this 
issue has harmed the child and caused him to 
develop an anxious personality structure. It is very 
important to show the child that he / she can achieve 
something, to encourage it. 

It will be a relaxing process for the child to get 
used to it step by step, especially when starting 
school. The child must be taken to school every day 
for the first week, and the message “I am here, I 
will not leave and I will be waiting for you.” should 
be given, and the child should be allowed to leave 
the classroom and check whether his parents are 
waiting. The second week, to say “I’ll be here till 
noon, then I’ll be back to pick you up on the way out.” 
will speed up the school acclimation process. In 
the following weeks, just bringing it to the door and 
leaving it will be effective in overcoming this process 
more positively. To see that it is not a situation to 

be afraid of, and that he is able 
to cope with the processes 

in the school alone will 
eliminate the anxiety.

Separation anxiety 
is very intense and 
long-lasting in cases 

with medication 
behavioral therapy 
and cognitive-
behavioral therapy, 
EMDR (Eye Movement 

Desensitization and 
reprocessing method) 
can be effective 
methods to overcome 
this situation is the 
child. If there is a 
pathological condition 
in the relationship 
between mother and 

child, this can only be 
resolved depending 
on the correction 
of the relations 
between mother 
and child. The 
mother may also 

need psychological 
support.

cannot leave the mother, 
does not want to enter 
the classroom and 75% 
of children are denied 
school. 

In the secure connection 
between the mother 
and the child, the 
children show normal 
and expected levels 
of anxiety when they 
are separated from 
their mother, and 
when they are reunited 
with the mother, they 
can relax and calm 
down immediately. 
They can feel safe 
when the mother is 
with them, they can 
contact strangers, 
they can explore the 

environment.  Safe attachment occurs as a result 
of the mother’s immediate response to her child’s 
needs. In anxious / unstable attachment, children 
do not want to interact with the environment and 
stick to the mother when their parents are with them. 
Compared to children who are securely connected, 
they experience intense anxiety when the mother is 
away, they don’t calm down even when the mother 
returns, and their resentment towards the mother 
continues for a long time. Sometimes the mother 
does not respond to the needs of the child and 
sometimes the intrusive family attitude may cause 
anxiety. Finally, in the avoidant attachment type, 
children do not come into contact with the mother 
while she is with them, they are completely related 
to the environment. The mother does not cry when 
she walks away and does not form any relationship 
when she comes back. Avoidant attachment may 
occur in the child as a result of the mother’s distant 
attitude towards the child and her unresponsiveness.  
Attachment styles play a great role in having more or 
less anxiety levels.

DO FAMILY ATTITUDES MATTER?
Overprotective and protective attitude is the 
most common family attitude in the experience of 
separation anxiety. In the over-protective and caring 
family attitude, parents assume all responsibility 
on behalf of the child, they do not easily entrust 
their child to anyone, they do not allow the child to 
do anything alone. The mother makes her toilet, the 
mother collects her belongings, and even when she 
is old enough to eat alone, the mother feeds her with 
her hand. In every matter, the parent intervenes and 
says, “Wait, you can’t do it, oh, you’ll fall, I’ll take it 
for you.”they don’t allow them to be an entrepreneur 
and a social individual by saying”. This kind of 
rhetoric tells the boy, “You can’t do it alone.” gives 
the message. With these messages, the child said, “I 
can’t do anything without my mother.” his perception 

“Ben annesiz bir şey yapamayacağım.” algısı yerleşir ve 
annesiz dışarı çıkmak istemez, okula gitmek istemez, 
kısacası bağımlı bir birey olarak yetişir.

Ayrılık anksiyetesi, yaşanan travmatik deneyimler 
sonrasında da ortaya çıkabilir. Anne-baba veya yakın 
çevreden birinin kaybı veya hastalığı, evcil hayvan 
kaybı, ev veya okul değiştirme bu durumu tetikleyebilir.

PEKİ, NE YAPILMALI?
Ebeveynleri ile iletişimi iyi olan, ihtiyaçları doğru 
karşılanan çocuklar olumlu benlik algısı geliştirirler.  
Bu konuda aşırı korumacı ve kollayıcı tutumun çocuğa 
zarar verdiğini, kaygılı bir kişilik yapısı geliştirmesine 
sebep olduğunu kabul etmek gerekir. Çocuğa 
kendisinin bir şeyleri başarabileceğini göstermek, 
cesaretlendirmek çok önemlidir. 

Özellikle okula yeni başlandığında adım adım 
alışmasını sağlamak çocuğu rahatlatan bir süreç 
olacaktır. Çocuk muhakkak her gün okula götürülmeli, 
ilk bir hafta “Buradayım, bir yere ayrılmayacağım ve 
seni bekliyor olacağım.” mesajı verilmeli ve çocuğun 
sınıftan çıkıp anne babasının bekleyip beklemediğini 
kontrol etmesine izin verilmelidir. İkinci hafta 

“Öğlene kadar burada olacağım, sonra çıkışta seni 
almaya geleceğim.” demek okula alışma sürecini 
hızlandıracaktır. İlerleyen haftalarda ise sadece 
kapıya kadar getirip bırakmak bu sürecin daha olumlu 
atlatılmasında etkili olacaktır. Aslında korkulacak 
bir durum olmadığını, kendisinin tek başına okuldaki 
süreçlerle başa çıkabildiğini görmek kaygının ortadan 
kalkmasını sağlayacaktır.

Ayrılık kaygısının çok yoğun 
yaşandığı ve uzun süre 
devam eden durumlarda 
ilaç tedavisi ile birlikte 
Davranışçı Terapi ve 
Bilişsel Davranışçı 
Terapi, EMDR 
(Göz Hareketleri 
Duyarsızlaştırma 
ve Yeniden İşleme 
Yöntemi) çocuğun 
bu durumun 
üstesinden 
gelmede etkili 
yöntemler 
olabilir. Anne 
ile çocuk 
arasında 
kurulan bağda 
patolojik bir durum 
söz konusu ise bu 
ancak anne ve çocuk 
arasındaki ilişkilerin 
düzeltilmesine 
bağlı olarak 
çözümlenebilecek bir 
durumdur. Annenin 
de psikolojik destek 
alması gerekebilir. 

Anne ile çocuk arasında kurulan güvenli bağlanmada, 
çocuklar annelerinden ayrıldıklarında normal ve 
beklenen düzeyde kaygı belirtisi gösterirler, tekrar 
anneyle bir araya geldiğinde hemen rahatlayıp 
sakinleşebilirler. Anne yanında iken kendini güvende 
hissedip yabancılarla iletişime geçebilirler, çevreyi 
keşfedebilirler.  Annenin çocuğunun ihtiyacına 
hemen tepki vermesi sonucunda güvenli bağlanma 
oluşur. Kaygılı/kararsız bağlanma biçiminde çocuklar 
ebeveynleri yanlarında olduğu zamanlarda da 
çevre ile etkileşime girmek istemezler ve anneye 
yapışırlar. Güvenli bağlanan çocuklara kıyasla anne 
uzaklaştığında yoğun kaygı yaşarlar, anne döndüğünde 
bile sakinleşmezler, anneye karşı duydukları kızgınlık 
uzun süre devam eder. Annenin çocuğun ihtiyaçlarına 
kimi zaman cevap verip kimi zaman vermemesi, 
müdahaleci aile tutumu kaygılı bağlanmaya sebep 
olabilir. Son olarak kaçınmacı bağlanma türünde 
çocuklar anne ile yanında iken de temasa geçmez, 
tamamen çevre ile ilişkilidirler. Anne uzaklaştığında 
ağlamaz ve geri döndüğünde de herhangi bir ilişki 
kurmaz. Annenin çocuğa karşı olan mesafeli tutumu 
ve tepkisizliği sonucunda çocukta kaçınmacı bağlanma 
oluşabilir.  Kaygı düzeyinin az veya çok olmasında 
bağlanma stillerinin rolü çok büyüktür.

AİLE TUTUMLARI ÖNEMLİ Mİ?
Aşırı koruyucu ve kollayıcı tutum ayrılık anksiyetesinin 
yaşanmasında en sık görülen aile tutumudur. Aşırı 
koruyucu ve kollayıcı aile tutumunda ebeveynler 
çocuk adına tüm sorumlulukları üstlenirler, kolay 
kolay kimselere çocuğunu emanet etmez, çocuğun 
tek başına bir şey yapmasına izin vermezler. Tuvaletini 
anne yaptırır, eşyalarını anne toplar, tek başına 
yemek yeme yaşına geldiğinde dahi anne eliyle besler. 
Her konuda ebeveyn müdahale ederek,  “Dur, sen 
yapamazsın, aman düşersin, ben senin yerine alırım.” 
diyerek girişimci ve sosyal bir birey olmalarına izin 
vermezler. Bu tür söylemler çocuğa “Sen tek başına 
yapamazsın.” mesajı verir. Bu mesajlar ile çocukta 
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settles in and he doesn’t want to go out without a 
mother, he doesn’t want to go to school, in short he 
grows up as a dependent individual.

Separation anxiety can also occur after traumatic 
experiences. The loss or illness of a parent or 
relative, loss of a pet, change of home or school can 
trigger this condition.

SO, WHAT SHOULD BE DONE?
Children who have good communication with their 
parents and whose needs are met correctly develop 
positive self-perception.  It is necessary to accept 
that the overprotective and caring attitude on this 
issue has harmed the child and caused him to 
develop an anxious personality structure. It is very 
important to show the child that he / she can achieve 
something, to encourage it. 

It will be a relaxing process for the child to get 
used to it step by step, especially when starting 
school. The child must be taken to school every day 
for the first week, and the message “I am here, I 
will not leave and I will be waiting for you.” should 
be given, and the child should be allowed to leave 
the classroom and check whether his parents are 
waiting. The second week, to say “I’ll be here till 
noon, then I’ll be back to pick you up on the way out.” 
will speed up the school acclimation process. In 
the following weeks, just bringing it to the door and 
leaving it will be effective in overcoming this process 
more positively. To see that it is not a situation to 

be afraid of, and that he is able 
to cope with the processes 

in the school alone will 
eliminate the anxiety.

Separation anxiety 
is very intense and 

long-lasting in cases 
with medication 
behavioral therapy 
and cognitive-
behavioral therapy, 
EMDR (Eye Movement 

Desensitization and 
reprocessing method) 
can be effective 
methods to overcome 
this situation is the 
child. If there is a 
pathological condition 
in the relationship 
between mother and 

child, this can only be 
resolved depending 
on the correction 
of the relations 
between mother 
and child. The 
mother may also 

need psychological 
support.

cannot leave the mother, 
does not want to enter 
the classroom and 75% 
of children are denied 
school. 

In the secure connection 
between the mother 
and the child, the 
children show normal 
and expected levels 
of anxiety when they 
are separated from 
their mother, and 
when they are reunited 
with the mother, they 
can relax and calm 
down immediately. 
They can feel safe 
when the mother is 
with them, they can 
contact strangers, 
they can explore the 

environment.  Safe attachment occurs as a result 
of the mother’s immediate response to her child’s 
needs. In anxious / unstable attachment, children 
do not want to interact with the environment and 
stick to the mother when their parents are with them. 
Compared to children who are securely connected, 
they experience intense anxiety when the mother is 
away, they don’t calm down even when the mother 
returns, and their resentment towards the mother 
continues for a long time. Sometimes the mother 
does not respond to the needs of the child and 
sometimes the intrusive family attitude may cause 
anxiety. Finally, in the avoidant attachment type, 
children do not come into contact with the mother 
while she is with them, they are completely related 
to the environment. The mother does not cry when 
she walks away and does not form any relationship 
when she comes back. Avoidant attachment may 
occur in the child as a result of the mother’s distant 
attitude towards the child and her unresponsiveness.  
Attachment styles play a great role in having more or 
less anxiety levels.

DO FAMILY ATTITUDES MATTER?
Overprotective and protective attitude is the 
most common family attitude in the experience of 
separation anxiety. In the over-protective and caring 
family attitude, parents assume all responsibility 
on behalf of the child, they do not easily entrust 
their child to anyone, they do not allow the child to 
do anything alone. The mother makes her toilet, the 
mother collects her belongings, and even when she 
is old enough to eat alone, the mother feeds her with 
her hand. In every matter, the parent intervenes and 
says, “Wait, you can’t do it, oh, you’ll fall, I’ll take it 
for you.”they don’t allow them to be an entrepreneur 
and a social individual by saying”. This kind of 
rhetoric tells the boy, “You can’t do it alone.” gives 
the message. With these messages, the child said, “I 
can’t do anything without my mother.” his perception 

“Ben annesiz bir şey yapamayacağım.” algısı yerleşir ve 
annesiz dışarı çıkmak istemez, okula gitmek istemez, 
kısacası bağımlı bir birey olarak yetişir.

Ayrılık anksiyetesi, yaşanan travmatik deneyimler 
sonrasında da ortaya çıkabilir. Anne-baba veya yakın 
çevreden birinin kaybı veya hastalığı, evcil hayvan 
kaybı, ev veya okul değiştirme bu durumu tetikleyebilir.

PEKİ, NE YAPILMALI?
Ebeveynleri ile iletişimi iyi olan, ihtiyaçları doğru 
karşılanan çocuklar olumlu benlik algısı geliştirirler.  
Bu konuda aşırı korumacı ve kollayıcı tutumun çocuğa 
zarar verdiğini, kaygılı bir kişilik yapısı geliştirmesine 
sebep olduğunu kabul etmek gerekir. Çocuğa 
kendisinin bir şeyleri başarabileceğini göstermek, 
cesaretlendirmek çok önemlidir. 

Özellikle okula yeni başlandığında adım adım 
alışmasını sağlamak çocuğu rahatlatan bir süreç 
olacaktır. Çocuk muhakkak her gün okula götürülmeli, 
ilk bir hafta “Buradayım, bir yere ayrılmayacağım ve 
seni bekliyor olacağım.” mesajı verilmeli ve çocuğun 
sınıftan çıkıp anne babasının bekleyip beklemediğini 
kontrol etmesine izin verilmelidir. İkinci hafta 

“Öğlene kadar burada olacağım, sonra çıkışta seni 
almaya geleceğim.” demek okula alışma sürecini 
hızlandıracaktır. İlerleyen haftalarda ise sadece 
kapıya kadar getirip bırakmak bu sürecin daha olumlu 
atlatılmasında etkili olacaktır. Aslında korkulacak 
bir durum olmadığını, kendisinin tek başına okuldaki 
süreçlerle başa çıkabildiğini görmek kaygının ortadan 
kalkmasını sağlayacaktır.

Ayrılık kaygısının çok yoğun 
yaşandığı ve uzun süre 
devam eden durumlarda 
ilaç tedavisi ile birlikte 
Davranışçı Terapi ve 
Bilişsel Davranışçı 
Terapi, EMDR 
(Göz Hareketleri 
Duyarsızlaştırma 
ve Yeniden İşleme 
Yöntemi) çocuğun 
bu durumun 
üstesinden 
gelmede etkili 
yöntemler 
olabilir. Anne 
ile çocuk 
arasında 
kurulan bağda 
patolojik bir durum 
söz konusu ise bu 
ancak anne ve çocuk 
arasındaki ilişkilerin 
düzeltilmesine 
bağlı olarak 
çözümlenebilecek bir 
durumdur. Annenin 
de psikolojik destek 
alması gerekebilir. 

Anne ile çocuk arasında kurulan güvenli bağlanmada, 
çocuklar annelerinden ayrıldıklarında normal ve 
beklenen düzeyde kaygı belirtisi gösterirler, tekrar 
anneyle bir araya geldiğinde hemen rahatlayıp 
sakinleşebilirler. Anne yanında iken kendini güvende 
hissedip yabancılarla iletişime geçebilirler, çevreyi 
keşfedebilirler.  Annenin çocuğunun ihtiyacına 
hemen tepki vermesi sonucunda güvenli bağlanma 
oluşur. Kaygılı/kararsız bağlanma biçiminde çocuklar 
ebeveynleri yanlarında olduğu zamanlarda da 
çevre ile etkileşime girmek istemezler ve anneye 
yapışırlar. Güvenli bağlanan çocuklara kıyasla anne 
uzaklaştığında yoğun kaygı yaşarlar, anne döndüğünde 
bile sakinleşmezler, anneye karşı duydukları kızgınlık 
uzun süre devam eder. Annenin çocuğun ihtiyaçlarına 
kimi zaman cevap verip kimi zaman vermemesi, 
müdahaleci aile tutumu kaygılı bağlanmaya sebep 
olabilir. Son olarak kaçınmacı bağlanma türünde 
çocuklar anne ile yanında iken de temasa geçmez, 
tamamen çevre ile ilişkilidirler. Anne uzaklaştığında 
ağlamaz ve geri döndüğünde de herhangi bir ilişki 
kurmaz. Annenin çocuğa karşı olan mesafeli tutumu 
ve tepkisizliği sonucunda çocukta kaçınmacı bağlanma 
oluşabilir.  Kaygı düzeyinin az veya çok olmasında 
bağlanma stillerinin rolü çok büyüktür.

AİLE TUTUMLARI ÖNEMLİ Mİ?
Aşırı koruyucu ve kollayıcı tutum ayrılık anksiyetesinin 
yaşanmasında en sık görülen aile tutumudur. Aşırı 
koruyucu ve kollayıcı aile tutumunda ebeveynler 
çocuk adına tüm sorumlulukları üstlenirler, kolay 
kolay kimselere çocuğunu emanet etmez, çocuğun 
tek başına bir şey yapmasına izin vermezler. Tuvaletini 
anne yaptırır, eşyalarını anne toplar, tek başına 
yemek yeme yaşına geldiğinde dahi anne eliyle besler. 
Her konuda ebeveyn müdahale ederek,  “Dur, sen 
yapamazsın, aman düşersin, ben senin yerine alırım.” 
diyerek girişimci ve sosyal bir birey olmalarına izin 
vermezler. Bu tür söylemler çocuğa “Sen tek başına 
yapamazsın.” mesajı verir. Bu mesajlar ile çocukta 
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In his work, Golding talks about existential good and 
Evil Within man, and more importantly, he reveals 
how evil influences others in a society. Unfortunately, 
most of the kids are in favor of Jack, The Evil, The 
bullying, the wildness, but when you think about 
it, it’s not because they’re really bad, it’s because 
they’re powerless.

Unfortunately, this is a situation we often 
experience in our schools: emotional and even 
physical abuse. The exposure of a student to 
negative behavior by one or more students 
repeatedly and continuously... This incident 
should be distinguished from the daily fights 
between children, and when it occurs, it should 
be recognized and intervened immediately. This 
can lead to emotional, social and academic 
problems, causing the child to feel powerless 
when it is not intervened. The effect may continue 
to be reflected in social life during the rest of his 
life.

Although this behavior is generally seen in Boys, 
Girls also prefer indirect ways of mocking, gossiping, 
and ostracizing.

The intimidated children avoid telling their parents, 
school administrators and teachers because they 
know that if they do so, they will face a greater 
punishment for being accused of jurnalism. But 
parents can take advantage of some tips to 
understand that their children are facing intimidation 
behaviour:

• Lost or torn clothes
• Cuts, wounds, bruises
• Their belongings are often lost or stolen
• Close friends say they no longer want to be  
 friends with him or not

• Not wanting to go to school
• Sleep and eating disorders
• Changes in school performance
• Privacy
• Miscommunication
• Bedwetting

Golding eserinde bir yandan insanın içindeki 
varoluşsal iyilik ve kötülükten bahsederken daha 
da önemlisi bir toplumda kötülüğün diğerlerini 
nasıl etki altına aldığını gözler önüne serer. Ne 
yazık ki çocukların çoğu Jack’ten yani kötülükten, 
zorbalıktan, vahşilikten yana çıkar ama düşününce 
bunun gerçek nedeninin gerçekten kötü olmaları 
değil, güçsüz olmaları olduğu görülür.

Maalesef okullarımızda sıklıkla yaşadığımız bir durum 
bu: duygusal ve hatta fiziksel istismar. Bir öğrencinin 
bir ya da daha fazla öğrenci tarafından tekrar tekrar 
ve sürekli olarak olumsuz davranışlara maruz 
bırakılması... Bu olayın çocuklar arasında yaşanan 
günlük kavgalardan ayırt edilmesi, ortaya çıktığında 
ivedilikle tanınarak müdahale edilmesi gerekmektedir. 
Müdahale edilemediğinde bu durum sindirilen çocuğun 
kendisini güçsüz hissetmesine neden olarak duygusal, 
sosyal ve akademik sorunlara yol açmaktadır. Etkisi ise 
yaşamının geri kalan dönemlerinde sosyal yaşantısına 
yansıyarak devam edebilir.

Bu davranış biçimi genel olarak erkek çocuklarda 
görülüyor olsa da kızlar da alay etme, dedikodusunu 
çıkarma ve dışlama gibi dolaylı yolları tercih eder.

Sindirilen çocuklar bu durumu ailesine, okul 
idaresine ve öğretmenlerine söylemekten kaçınır 
çünkü bunu yaptığı takdirde jurnalcilikle suçlanacağı 
için daha büyük bir ceza ile karşılaşacağını 
bilmektedir. Ancak ebeveynler bazı ipuçlarından 
yararlanarak çocuklarının sindirme davranışıyla 
karşı karşıya kaldığını anlayabilirler:

• Kayıp ya da yırtık giysiler
• Kesikler, yaralar, morluklar
• Eşyalarının sık sık kaybolması ya da çalınması
• Yakın arkadaşlarının artık onunla arkadaş olmak  
 istemediklerini ya da olmadıklarını söylemesi

• Okula gitmeyi istememe
• Uyku ve yeme bozuklukları
• Okul performansında değişiklikler
• Gizlilik
• İletişimsizlik
• Yatak ıslatma

Eğitim/Education

In his work Lord of the Flies, William Golding tells the 
story of a group of children who fall on an island and 
are between the ages of 6 and 12. The children in this 
story build a life for themselves in the absence of an 
adult who can be the authority in their head, primarily 
through rules they learn from adults. But with time 
gone by, the rules break, a leadership struggle and a 
power battle ensues between the two groups.

In this story, one child in particular draws our 
attention: Piggy. In fact, this child, who has asthma, 
is fat, myopic, and belongs to a poor family, is the 
smartest, wisest of the group. He always invites 
children to follow the rules, reason and common 
sense. But the children outwit him, taunt him and 
belittle him. We can’t even figure out what the 
kid’s real name is through the story. Because he’s 

“Piggy.”

Sineklerin Tanrısı adlı eserinde William Golding 
bir adaya düşen ve yaşları 6-12 arasında değişen 
bir grup çocuğun hikâyesini anlatır. Bu hikâyedeki 
çocuklar başlarında otorite olabilecek bir yetişkinin 
yokluğunda, öncelikle yetişkinlerden öğrendikleri 
kurallarla kendilerine bir yaşam kurarlar. Fakat 
geçen zamanla birlikte kurallar bozulur, liderlik 
mücadelesi ve iki grup arasında bir güç savaşı başlar.

Bu hikâyede özellikle bir çocuk dikkatimizi çeker: 
Domuzcuk. Astım hastası, şişman, ileri derecede 
miyop ve yoksul bir aileye mensup olan bu çocuk 
grubun en zeki, en bilge olanıdır aslında. Çocukları 
her zaman kurallara uymaya, akla ve sağduyuya 
davet eder. Fakat çocuklar onu öteler, alay eder 
ve küçümser. Hikâye boyunca çocuğun gerçek 
adının ne olduğunu bile öğrenemeyiz. Çünkü o 

“Domuzcuk”tur.

Serap Duman
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In his work, Golding talks about existential good and 
Evil Within man, and more importantly, he reveals 
how evil influences others in a society. Unfortunately, 
most of the kids are in favor of Jack, The Evil, The 
bullying, the wildness, but when you think about 
it, it’s not because they’re really bad, it’s because 
they’re powerless.

Unfortunately, this is a situation we often 
experience in our schools: emotional and even 
physical abuse. The exposure of a student to 
negative behavior by one or more students 
repeatedly and continuously... This incident 
should be distinguished from the daily fights 
between children, and when it occurs, it should 
be recognized and intervened immediately. This 
can lead to emotional, social and academic 
problems, causing the child to feel powerless 
when it is not intervened. The effect may continue 
to be reflected in social life during the rest of his 
life.

Although this behavior is generally seen in Boys, 
Girls also prefer indirect ways of mocking, gossiping, 
and ostracizing.

The intimidated children avoid telling their parents, 
school administrators and teachers because they 
know that if they do so, they will face a greater 
punishment for being accused of jurnalism. But 
parents can take advantage of some tips to 
understand that their children are facing intimidation 
behaviour:

• Lost or torn clothes
• Cuts, wounds, bruises
• Their belongings are often lost or stolen
• Close friends say they no longer want to be  
 friends with him or not

• Not wanting to go to school
• Sleep and eating disorders
• Changes in school performance
• Privacy
• Miscommunication
• Bedwetting

Golding eserinde bir yandan insanın içindeki 
varoluşsal iyilik ve kötülükten bahsederken daha 
da önemlisi bir toplumda kötülüğün diğerlerini 
nasıl etki altına aldığını gözler önüne serer. Ne 
yazık ki çocukların çoğu Jack’ten yani kötülükten, 
zorbalıktan, vahşilikten yana çıkar ama düşününce 
bunun gerçek nedeninin gerçekten kötü olmaları 
değil, güçsüz olmaları olduğu görülür.

Maalesef okullarımızda sıklıkla yaşadığımız bir durum 
bu: duygusal ve hatta fiziksel istismar. Bir öğrencinin 
bir ya da daha fazla öğrenci tarafından tekrar tekrar 
ve sürekli olarak olumsuz davranışlara maruz 
bırakılması... Bu olayın çocuklar arasında yaşanan 
günlük kavgalardan ayırt edilmesi, ortaya çıktığında 
ivedilikle tanınarak müdahale edilmesi gerekmektedir. 
Müdahale edilemediğinde bu durum sindirilen çocuğun 
kendisini güçsüz hissetmesine neden olarak duygusal, 
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• Uyku ve yeme bozuklukları
• Okul performansında değişiklikler
• Gizlilik
• İletişimsizlik
• Yatak ıslatma

Eğitim/Education

In his work Lord of the Flies, William Golding tells the 
story of a group of children who fall on an island and 
are between the ages of 6 and 12. The children in this 
story build a life for themselves in the absence of an 
adult who can be the authority in their head, primarily 
through rules they learn from adults. But with time 
gone by, the rules break, a leadership struggle and a 
power battle ensues between the two groups.

In this story, one child in particular draws our 
attention: Piggy. In fact, this child, who has asthma, 
is fat, myopic, and belongs to a poor family, is the 
smartest, wisest of the group. He always invites 
children to follow the rules, reason and common 
sense. But the children outwit him, taunt him and 
belittle him. We can’t even figure out what the 
kid’s real name is through the story. Because he’s 

“Piggy.”

Sineklerin Tanrısı adlı eserinde William Golding 
bir adaya düşen ve yaşları 6-12 arasında değişen 
bir grup çocuğun hikâyesini anlatır. Bu hikâyedeki 
çocuklar başlarında otorite olabilecek bir yetişkinin 
yokluğunda, öncelikle yetişkinlerden öğrendikleri 
kurallarla kendilerine bir yaşam kurarlar. Fakat 
geçen zamanla birlikte kurallar bozulur, liderlik 
mücadelesi ve iki grup arasında bir güç savaşı başlar.

Bu hikâyede özellikle bir çocuk dikkatimizi çeker: 
Domuzcuk. Astım hastası, şişman, ileri derecede 
miyop ve yoksul bir aileye mensup olan bu çocuk 
grubun en zeki, en bilge olanıdır aslında. Çocukları 
her zaman kurallara uymaya, akla ve sağduyuya 
davet eder. Fakat çocuklar onu öteler, alay eder 
ve küçümser. Hikâye boyunca çocuğun gerçek 
adının ne olduğunu bile öğrenemeyiz. Çünkü o 

“Domuzcuk”tur.
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WHAT ARE THE DUTIES ASSIGNED TO THE FAMILY 
OF THE CHILD SUBJECTED TO INTIMIDATION?

It is a compelling 
experience to learn that 
our child has been abused 
by one or several friends 
at school. As a parent, 
feelings of anger and guilt 
are natural. But what needs 
to be done here is to stay 
calm and act with common 
sense, because the child 
may have similar feelings, 
so he should be given an 
environment where he can 
express his feelings freely. 
By allowing our child to 
express feelings of shame, 
fear or guilt, it should be 

stressed that this is not his fault and that no one 
has the right to offend him.

Oppressed children are often children with low 
self-esteem, insecure and lacking social skills. For 
this reason, the child should be encouraged to be 
directed to activities in which he or she can develop 
himself or herself, especially in terms of these skills.

The school should be contacted and acted in 
cooperation with its teachers, guidance service and 
administrators to resolve the problem.

Children who exhibit intimidation behavior are often 
children who are themselves subject to neglect and 
abuse and low self-esteem. Therefore, instead of 
blaming the child and the family for the intimidation, 
solutions should be produced together with the help 
of experts.

Try to help strengthen the child’s friend relationships. 
For example, different methods can be tried, such as 
inviting a few friends home.

Encouraging remarks to the child at home, to fight 
and to do the behavior done to him or her to other 
children should be avoided.

And of course, as with all the problems we have with 
our children, we think that there is no problem that 
common sense and loving approaches cannot solve.

“No education based on love fails.”
Johann Heinrich Pestalozzi

SİNDİRME DAVRANIŞINA MARUZ KALAN ÇOCUĞUN 
AİLESİNE DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR?

Çocuğumuzun okulda bir ya 
da birkaç arkadaşı tarafından 
istismar edildiğini öğrenmek 
zorlayıcı bir deneyimdir. 
Ebeveyn olarak öfke ve 
suçluluk hisleri doğaldır. 
Fakat burada yapılması 
gereken sakin kalabilmek ve 
sağduyulu davranabilmektir 
çünkü çocukta da benzer 
duygular oluşabileceği için 
ona duygularını rahatça 
ifade edebileceği bir ortam 
sunulmalıdır. Çocuğumuzun 
utanç, korku ya da suçluluk 
duygularını ifade etmesine 
izin vererek bu durumun 
onun suçu olmadığı ve hiç 
kimsenin onu rahatsız etmeye 
hakkı olmadığı vurgulanmalıdır.

Sindirilen çocuklar genellikle düşük benlik 
saygısına sahip, güvensiz ve sosyal becerileri eksik 
çocuklardır. Bu nedenle çocuk özellikle bu beceriler 
açısından kendisini geliştirebileceği etkinliklere 
yöneltilmesi için teşvik edilmelidir.

Okulla iletişime geçilerek ortaya çıkan sorunu 
öğretmenleri, rehberlik servisi ve idarecileriyle 
birlikte çözmek için iş birliği içinde davranılmalıdır.

Sindirme davranışını gösteren çocuklar genellikle 
kendileri de ihmal ve istismara maruz kalan ve 
özsaygısı düşük çocuklardır. Bu nedenle sindiren 
çocuğu ve aileyi suçlamak yerine uzmanlardan da 
yardım alarak birlikte çözüm yolları üretilmelidir.

Çocuğun arkadaş ilişkilerinin güçlendirilmesine 
yardımcı olunmaya çalışılmalıdır. Örneğin, birkaç 
arkadaşını eve davet etmek gibi farklı yöntemler 
denenebilir.

Evde çocuğa, kavga etmesi ve kendisine yapılan 
davranışı diğer çocuklara yapması yönünde cesaret 
verici açıklamalardan kaçınılmalıdır.

Ve elbette çocuklarımıza ilişkin yaşadığımız tüm 
sorunlarda olduğu gibi bu konuda da sağduyu ve 
sevgi dolu yaklaşımların çözemeyeceği bir problem 
olmadığını düşünmekteyiz.

“Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa 
uğramaz.” 
Johann Heinrich Pestalozzi

Eğitim/Education Eğitim/Education
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Zorlu Yaşam Olayları ve Etkileri /MEB-UNICEF Psikososyal Okul 
Projesi Derleme
“Sineklerin Tanrısı” ya da İnsani Kötülük Üzerine | Emel Bayrak
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“Lord of the Flies”  or On Human Evil | Emel Bayrak
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The fact that things that never reached the world of 
our children in the past are now affecting us all so 
vividly thanks to today’s media is a reality that all 
families experience. Today’s technologically advanced 
media is moving live and direct images into our 
kitchens, living rooms, making us feel as if everything 
is happening next to us, as if the danger that really 
exists is about to come to our own. An infectious 
anxiety pervades our daily lives. To satisfy our need to 
know, we turn on the TV, control the internet, turn on 
the car radio. Meanwhile, we forget that a pair of eyes 
and ears witnessed all this. The child understands 
something is happening, hears stories, witnesses 
phone conversations; he is confused and afraid. More 
importantly, he looks at you, his most trusted parent, 
sees the anxiety on your face and thinks: “I think there 
is something to worry about.”

Children of all ages look to their parents and the 
adults they trust to understand how they will feel 
and react in any situation. The severity of the child’s 
sensitivity to their own safety depends on the parent. 
In situations of natural disaster, in times of crisis, the 
only message you can give to your child calmly and 
confidently is: “you are safe. I know how to protect 
you and our whole family. There are many adults 
working to protect us.”

According to MEB (2017) the possible physiological 
and psychological responses of those exposed to 
a natural disaster in terms of their developmental 
periods due to trauma are given below:

Geçmişte çocuklarımızın dünyasına asla ulaşmayan 
şeylerin artık günümüz medyası sayesinde hepimizi 
çok canlı bir şekilde etkilemesi, bütün ailelerin 
tecrübe ettiği bir gerçek. Günümüzün teknolojik 
olarak ileri medyası canlı ve doğrudan görüntüleri 
mutfaklarımıza, oturma odalarımıza taşıyor; sanki 
her şey yanı başımıza oluyormuş gibi, gerçekten de 
var olan tehlikeyi kendi başımıza gelmek üzereymiş 
gibi hissetmemize yol açıyor. Bulaşıcı bir kaygı 
günlük hayatlarımıza yayılıyor. Bilme ihtiyacımızı 
gidermek için televizyonu açıyor, interneti kontrol 
ediyor, araba radyosunu açıyoruz. Bu arada bir çift 
gözün ve kulağın bütün bunlara tanık olduğunu 
unutuyoruz. Çocuk bir şeyler olduğunu anlıyor, 
hikâyeleri duyuyor, telefon konuşmalarına şahit 
oluyor; kafası karışıyor ve korkuyor. Daha da 
önemlisi size, en güvendiği ebeveynine bakıyor, 
yüzünüzdeki kaygıyı görüyor ve şöyle düşünüyor: 

“Galiba endişelenecek bir şey var.”

Her yaştaki çocuk, herhangi bir durumda ne 
hissedeceklerini ve nasıl tepki vereceklerini anlamak 
için ebeveynlerine ve güvendikleri yetişkinlerine bakar. 
Çocuğun kendi güvenliği konusundaki duyarlılığının 
şiddeti ebeveynine bağlıdır. Doğal afet durumlarında, 
kriz anlarında çocuğunuza sakin ve kendinizden emin 
bir şekilde vereceğiniz tek mesaj şudur: “Güvendesin. 
Seni ve tüm ailemizi nasıl koruyacağımı biliyorum. 
Bizi korumak için çalışan birçok yetişkin var.”

MEB’e (2017) göre travmaya bağlı olarak gelişim 
dönemleri açısından doğal afete maruz kalanların 

DOĞAL AFETLER 
VE ÇOCUKLAR 
ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ

NATURAL DISASTERS 
AND THEIR CROPS 

ON CHILDREN
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has the right to offend him.

Oppressed children are often children with low 
self-esteem, insecure and lacking social skills. For 
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Age Period 4-6
• They may feel helpless, powerless, fearful, and 

their feelings of confidence may be shaken.
• Although with the concept of death, he cannot 

make sense of death because it is abstract, being 
alone after the loss of a relative may be the 
greatest fear. 

• As they are in the playing period, they can animate 
their feelings and thoughts in their plays and want 
to be with an adult constantly. 

• If there is a loss after the incident, children know/
predict what death means, but they also have the 
idea that it is reversible. This thought is the result 
of their connection with the concepts of disease 
and old age. 

• There may be a decline in age in behavior and 
there is a repeat of certain rituals.

13-18 Age Period
• They may experience negative feelings and 

thoughts (such as helplessness, anxiety and guilt) 
about the world and their own future after the 
event. 

• Loss of appetite, sleep problems, adaptation 
problems, physical problems (such as headache 
and abdominal pain, nausea), loneliness, 
distancing, resistance and rejection behaviors can 
be seen at children / adolescents. 

• In addition to these symptoms, they may ask 
various and ongoing questions because of their 
desire to know whether their fears are in place 
and whether everyone is experiencing the same 
emotions and behaviors.

• A willingness to spend more time with peer groups 
rather than family, and there may be problems 
with her communication with adults.

• They may want to express their feelings through 
risky behaviors such as substance use.

In general, the developmental stages are taken 
that may occur after trauma, anxiety, fear, despair, 
want to be alone, and insecurity in addition to 
psychological symptoms such as sleep disorders, 
physical disorders, problems such as the behavior 
and physiological symptoms in question. These 
symptoms can be considered as normal responses 
to an abnormal event as part of the normalization 
process. However, if the symptoms do not decrease 
within a month, and if the person continues to 
experience impaired intensity, a professional 
evaluation and assistance is recommended for PTSD 
(Post-Traumatic Stress Disorder) and adjustment 
disorder.

We would like to share with you some tips to guide your 
child’s communication about natural disasters, events 
related to natural disasters and crisis situations:

• Deal with your own feelings first. Just as you 
need to wear the oxygen masks on planes yourself 
first, you should be able to breathe first to help your 

Age Period 0-3
• Children cannot explain their feelings about the 

incident because they have not yet gained the ability 
to speak or express themselves clearly. Crying, 
frequent cuddling and the need to touch can be 
indicative of symptoms. They may exhibit a specific 
behavior of avoiding sounds, images, or smells.

• Children want to be with their parents all the 
time during this period, they do not want to 
leave them, they have sleep problems, they may 
have nightmares, they may wet their bed, they 
may have setbacks in their speech, they may 
exhibit aggressive and timid attitudes. The type 
of responses is associated with exposure status, 
duration and severity. 

• The parents, in this period, regular feeding and 
sleeping normal reactions by applying a program 
by agreeing to their children, and their love talk 
in a soft tone, showing their interest with physical 
contact, spending time together, away from the 
environment or coping skills can contribute to less 
negative visual and auditory stimuli.

7-12 Age Period
• Fears about school may arise after the trauma 

experienced because they are in school  and their 
academic achievement may decline. 

• As a result, they can be caught up in anger, guilt 
and a sense of failure. 

• Right back (such as thumb sucking) behaviors, 
increased physical discomfort, anxiety and fear can 
be seen and may experience chronic sleep problems. 

• They may feel the need to deal with the detail of the 
concept of death and talk about death constantly. 

• Sleep problems, separation anxiety, fear, 
aggression, unwillingness to go to school and 
decline in academic achievement can be seen in 
response to the incident during this period. 

• Physical ailments (such as head and stomach pain) 
can be felt with the sensation of arousal, and they 
may have difficulty regulating their emotions and 
thoughts.

• Uyarılmışlık hissi ile fiziksel rahatsızlıklar (baş 
ve mide ağrısı gibi) hissedilebilir, duygu ve 
düşüncelerini düzenlemekte güçlük yaşayabilirler. 

13–18 Yaş Dönemi
• Bu dönemde, yaşanan olay sonrası dünya ve kendi 

gelecekleri hakkında olumsuz duygu ve düşünceler 
yaşamaları (çaresizlik, endişe ve suçluluk gibi) söz 
konusu olabilir. 

• Çocukta/ergende, iştahsızlık, uyku sorunları, uyum 
problemleri, fiziksel problemler (baş ve karın ağrısı, 
mide bulantısı gibi), yalnız kalma isteği, uzaklaşma, 
karşı gelme ve reddetme davranışları görülebilir. 

• Bu belirtilerin yanı sıra korkularının yerinde olup 
olmadığı ve herkesin aynı duygu ve davranışları 
yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bilme isteğinden dolayı 
çeşitli ve sürekli soru sorabilirler.

• Aileden ziyade akran grupları ile daha çok zaman 
geçirme isteği ve yetişkinlerle olan iletişiminde 
sorunlar olabilir.

• Madde kullanımı gibi riskli davranışlarla 
duygularını dışa vurmak isteyebilirler. 

Genel olarak gelişim dönemleri ele alındığında 
travma sonrası yaşanabilecek endişe, korku, 
çaresizlik, yalnız kalmak istememe ve güvensizlik 
gibi psikolojik belirtilerin yanı sıra uyku problemleri, 
fiziksel rahatsızlıklar ve davranış problemleri gibi 
fizyolojik belirtiler söz konusudur. Bu belirtiler 
normalleşme sürecinin bir parçası olarak anormal 
olaya verilen normal tepkiler olarak kabul edilebilir. 
Ancak belirtilerde bir ay içinde azalma olmaz, kişinin 
işlevini bozucu şiddette seyretmeye devam ediyor 
ise TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ve uyum 
bozukluğu açısından profesyonel bir değerlendirme 
ve yardım alınması önerilmektedir.

Çocuğunuzla doğal afetler, doğal afetlerle ilgili 
yaşantılar ve kriz durumlar 
hakkındaki iletişimizde yol 

gösterecek bazı ipuçlarını 
sizlerle paylaşmak 
isteriz: 

sergilemeleri olası fizyolojik ve psikolojik tepkiler 
aşağıda verilmiştir:

0-3 Yaş Dönemi
• Bu dönemde çocuklar konuşma yeteneğini 

henüz kazanamadığı veya kendisini net ifade 
edemediği için yaşanan olayla ilgili duygularını 
açıklayamazlar. Ağlama, sık kucağa alınma ve 
dokunma ihtiyacı belirtilerin göstergesi olabilir. 
Belirli ses, görüntü veya kokulardan kaçınma 
davranışı gösterebilirler.

• Çocuklar bu dönemde anne baba ile sürekli 
beraber olmak isterler, onlardan ayrılmak 
istemezler, uyku problemleri yaşarlar, kâbuslar 
görebilir, yatağını ıslatabilir, konuşmalarında 
gerileme olabilir, saldırgan ve ürkek tavırlar 
sergileyebilirler. Bu tepkilerin türü; maruz kalma 
durumu, süresi ve şiddeti ile ilişkilidir. 

• Anne babalar, bu dönemdeki çocukların tepkilerini 
normal kabul ederek düzenli beslenme ve uyku 
programı uygulayarak, yumuşak ses tonu ile 
konuşup sevgilerini, ilgilerini fiziksel temaslarla 
göstererek, birlikte zaman geçirerek, var olan 
olumsuz görsel ve işitsel uyaranları ortamdan 
uzaklaştırarak veya azaltarak baş etme 
becerilerine katkı sağlayabilir. 

4–6 Yaş Dönemi
• Kendilerini çaresiz, güçsüz hissedebilirler, 

korkabilirler ve güven duyguları sarsılmış olabilir.
• Ölüm kavramı soyut olduğu için ölümü 

anlamlandıramamakla birlikte yakınının kaybı 
sonrası yalnız kalmak en büyük korku olabilir. 

• Oyun döneminde oldukları için oyunlarında 
duygu ve düşüncelerine yönelik canlandırmalar 
yapabilirler ve sürekli bir yetişkin ile birlikte olmak 
isteyebilirler. 

• Yaşanan olay sonrası bir kayıp söz konusu ise 
çocuklar ölümün ne anlama geldiğini bilirler/
tahmin ederler fakat geri döndürülebilir 
düşüncesine de sahiptirler. Bu düşünce hastalık 
ve yaşlılık kavramları ile kurmuş oldukları bağın 
sonucudur. 

• Davranışlarında yaşça gerileme olabilir ve belli 
ritüelleri tekrarlama söz konusudur. 

7–12 Yaş Dönemi
• Okul döneminde oldukları için yaşanan travma 

sonrası okulla ilgili korkular oluşabilir ve 
akademik başarıları düşebilir. 

• Bunun sonucunda öfke, suçluluk ve başarısızlık 
duygusuna kapılabilirler. 

• Geriye dönüş (parmak emme gibi) davranışları, 
artan fiziksel rahatsızlıklar, kaygı ve korku 
görülebilir ve beraberinde uyku sorunları yaşanabilir. 

• Ölüm kavramının detayı ile ilgilenip ölüm ile ilgili 
sürekli konuşma gereksinimi hissedebilirler. 

• Bu dönemde yaşanan olaya tepki olarak uyku 
sorunları, ayrılık kaygısı, korkma, saldırganlık, 
okula gitmek istememe ve akademik başarısında 
düşüş görülebilir. 

Eğitim/Education Eğitim/Education



44 45

Age Period 4-6
• They may feel helpless, powerless, fearful, and 

their feelings of confidence may be shaken.
• Although with the concept of death, he cannot 

make sense of death because it is abstract, being 
alone after the loss of a relative may be the 
greatest fear. 

• As they are in the playing period, they can animate 
their feelings and thoughts in their plays and want 
to be with an adult constantly. 

• If there is a loss after the incident, children know/
predict what death means, but they also have the 
idea that it is reversible. This thought is the result 
of their connection with the concepts of disease 
and old age. 

• There may be a decline in age in behavior and 
there is a repeat of certain rituals.

13-18 Age Period
• They may experience negative feelings and 

thoughts (such as helplessness, anxiety and guilt) 
about the world and their own future after the 
event. 

• Loss of appetite, sleep problems, adaptation 
problems, physical problems (such as headache 
and abdominal pain, nausea), loneliness, 
distancing, resistance and rejection behaviors can 
be seen at children / adolescents. 

• In addition to these symptoms, they may ask 
various and ongoing questions because of their 
desire to know whether their fears are in place 
and whether everyone is experiencing the same 
emotions and behaviors.

• A willingness to spend more time with peer groups 
rather than family, and there may be problems 
with her communication with adults.

• They may want to express their feelings through 
risky behaviors such as substance use.

In general, the developmental stages are taken 
that may occur after trauma, anxiety, fear, despair, 
want to be alone, and insecurity in addition to 
psychological symptoms such as sleep disorders, 
physical disorders, problems such as the behavior 
and physiological symptoms in question. These 
symptoms can be considered as normal responses 
to an abnormal event as part of the normalization 
process. However, if the symptoms do not decrease 
within a month, and if the person continues to 
experience impaired intensity, a professional 
evaluation and assistance is recommended for PTSD 
(Post-Traumatic Stress Disorder) and adjustment 
disorder.

We would like to share with you some tips to guide your 
child’s communication about natural disasters, events 
related to natural disasters and crisis situations:

• Deal with your own feelings first. Just as you 
need to wear the oxygen masks on planes yourself 
first, you should be able to breathe first to help your 

Age Period 0-3
• Children cannot explain their feelings about the 

incident because they have not yet gained the ability 
to speak or express themselves clearly. Crying, 
frequent cuddling and the need to touch can be 
indicative of symptoms. They may exhibit a specific 
behavior of avoiding sounds, images, or smells.

• Children want to be with their parents all the 
time during this period, they do not want to 
leave them, they have sleep problems, they may 
have nightmares, they may wet their bed, they 
may have setbacks in their speech, they may 
exhibit aggressive and timid attitudes. The type 
of responses is associated with exposure status, 
duration and severity. 

• The parents, in this period, regular feeding and 
sleeping normal reactions by applying a program 
by agreeing to their children, and their love talk 
in a soft tone, showing their interest with physical 
contact, spending time together, away from the 
environment or coping skills can contribute to less 
negative visual and auditory stimuli.

7-12 Age Period
• Fears about school may arise after the trauma 

experienced because they are in school  and their 
academic achievement may decline. 

• As a result, they can be caught up in anger, guilt 
and a sense of failure. 

• Right back (such as thumb sucking) behaviors, 
increased physical discomfort, anxiety and fear can 
be seen and may experience chronic sleep problems. 

• They may feel the need to deal with the detail of the 
concept of death and talk about death constantly. 

• Sleep problems, separation anxiety, fear, 
aggression, unwillingness to go to school and 
decline in academic achievement can be seen in 
response to the incident during this period. 

• Physical ailments (such as head and stomach pain) 
can be felt with the sensation of arousal, and they 
may have difficulty regulating their emotions and 
thoughts.

• Uyarılmışlık hissi ile fiziksel rahatsızlıklar (baş 
ve mide ağrısı gibi) hissedilebilir, duygu ve 
düşüncelerini düzenlemekte güçlük yaşayabilirler. 

13–18 Yaş Dönemi
• Bu dönemde, yaşanan olay sonrası dünya ve kendi 

gelecekleri hakkında olumsuz duygu ve düşünceler 
yaşamaları (çaresizlik, endişe ve suçluluk gibi) söz 
konusu olabilir. 

• Çocukta/ergende, iştahsızlık, uyku sorunları, uyum 
problemleri, fiziksel problemler (baş ve karın ağrısı, 
mide bulantısı gibi), yalnız kalma isteği, uzaklaşma, 
karşı gelme ve reddetme davranışları görülebilir. 

• Bu belirtilerin yanı sıra korkularının yerinde olup 
olmadığı ve herkesin aynı duygu ve davranışları 
yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bilme isteğinden dolayı 
çeşitli ve sürekli soru sorabilirler.

• Aileden ziyade akran grupları ile daha çok zaman 
geçirme isteği ve yetişkinlerle olan iletişiminde 
sorunlar olabilir.

• Madde kullanımı gibi riskli davranışlarla 
duygularını dışa vurmak isteyebilirler. 

Genel olarak gelişim dönemleri ele alındığında 
travma sonrası yaşanabilecek endişe, korku, 
çaresizlik, yalnız kalmak istememe ve güvensizlik 
gibi psikolojik belirtilerin yanı sıra uyku problemleri, 
fiziksel rahatsızlıklar ve davranış problemleri gibi 
fizyolojik belirtiler söz konusudur. Bu belirtiler 
normalleşme sürecinin bir parçası olarak anormal 
olaya verilen normal tepkiler olarak kabul edilebilir. 
Ancak belirtilerde bir ay içinde azalma olmaz, kişinin 
işlevini bozucu şiddette seyretmeye devam ediyor 
ise TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ve uyum 
bozukluğu açısından profesyonel bir değerlendirme 
ve yardım alınması önerilmektedir.

Çocuğunuzla doğal afetler, doğal afetlerle ilgili 
yaşantılar ve kriz durumlar 
hakkındaki iletişimizde yol 

gösterecek bazı ipuçlarını 
sizlerle paylaşmak 
isteriz: 

sergilemeleri olası fizyolojik ve psikolojik tepkiler 
aşağıda verilmiştir:

0-3 Yaş Dönemi
• Bu dönemde çocuklar konuşma yeteneğini 

henüz kazanamadığı veya kendisini net ifade 
edemediği için yaşanan olayla ilgili duygularını 
açıklayamazlar. Ağlama, sık kucağa alınma ve 
dokunma ihtiyacı belirtilerin göstergesi olabilir. 
Belirli ses, görüntü veya kokulardan kaçınma 
davranışı gösterebilirler.

• Çocuklar bu dönemde anne baba ile sürekli 
beraber olmak isterler, onlardan ayrılmak 
istemezler, uyku problemleri yaşarlar, kâbuslar 
görebilir, yatağını ıslatabilir, konuşmalarında 
gerileme olabilir, saldırgan ve ürkek tavırlar 
sergileyebilirler. Bu tepkilerin türü; maruz kalma 
durumu, süresi ve şiddeti ile ilişkilidir. 

• Anne babalar, bu dönemdeki çocukların tepkilerini 
normal kabul ederek düzenli beslenme ve uyku 
programı uygulayarak, yumuşak ses tonu ile 
konuşup sevgilerini, ilgilerini fiziksel temaslarla 
göstererek, birlikte zaman geçirerek, var olan 
olumsuz görsel ve işitsel uyaranları ortamdan 
uzaklaştırarak veya azaltarak baş etme 
becerilerine katkı sağlayabilir. 

4–6 Yaş Dönemi
• Kendilerini çaresiz, güçsüz hissedebilirler, 

korkabilirler ve güven duyguları sarsılmış olabilir.
• Ölüm kavramı soyut olduğu için ölümü 

anlamlandıramamakla birlikte yakınının kaybı 
sonrası yalnız kalmak en büyük korku olabilir. 

• Oyun döneminde oldukları için oyunlarında 
duygu ve düşüncelerine yönelik canlandırmalar 
yapabilirler ve sürekli bir yetişkin ile birlikte olmak 
isteyebilirler. 

• Yaşanan olay sonrası bir kayıp söz konusu ise 
çocuklar ölümün ne anlama geldiğini bilirler/
tahmin ederler fakat geri döndürülebilir 
düşüncesine de sahiptirler. Bu düşünce hastalık 
ve yaşlılık kavramları ile kurmuş oldukları bağın 
sonucudur. 

• Davranışlarında yaşça gerileme olabilir ve belli 
ritüelleri tekrarlama söz konusudur. 

7–12 Yaş Dönemi
• Okul döneminde oldukları için yaşanan travma 

sonrası okulla ilgili korkular oluşabilir ve 
akademik başarıları düşebilir. 

• Bunun sonucunda öfke, suçluluk ve başarısızlık 
duygusuna kapılabilirler. 

• Geriye dönüş (parmak emme gibi) davranışları, 
artan fiziksel rahatsızlıklar, kaygı ve korku 
görülebilir ve beraberinde uyku sorunları yaşanabilir. 

• Ölüm kavramının detayı ile ilgilenip ölüm ile ilgili 
sürekli konuşma gereksinimi hissedebilirler. 

• Bu dönemde yaşanan olaya tepki olarak uyku 
sorunları, ayrılık kaygısı, korkma, saldırganlık, 
okula gitmek istememe ve akademik başarısında 
düşüş görülebilir. 
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child breathe. Find a space where you can release 
your fear and anxiety. When you throw out your 
fear, there is room for your child’s emotions, so 
that fear is not sensed and internalized by the child. 
But that doesn’t mean giving the child the feeling 
that there’s nothing there. Indicate to the child that 
adults are also affected or may be affected and 
show some physiological, emotional and behavioral 
responses, all of which are part of the process of 
normalization. 

•  Pay attention to the effect you have left. 
Children hear your tone of voice and non-verbal 
communication more than your words. You must 
be calm and confident when talking to your child.

• Don’t run away from questions. Not talking, not 
answering leaves the child alone with his fears. 
Answer your child’s questions with appropriate 
answers for the age period.

•  Find out what the child knows. Children may have 
untrue information about what happened through 
the media or from their friends. The first step in 
sharing healthy information with the child is to talk 
about what the child knows.

•  Don’t underestimate your child’s feelings. Avoid 
saying” Don’t worry, “” don’t worry.” Children want 
their emotions to be approved and they want to feel 
safe. You don’t need to correct his feelings; you just 
have to respect them.

•  Share your own feelings in an appropriate way. 
Sharing your own feelings confirms the child’s 
feelings and makes him understand that he is not 
alone.

• Remind the child that you know how to do 
everything and that the situation is under your 
control. Remind him how to follow a course in a 
crisis. It is a great relief for the child to know that 
you are the person who protects the family, that 
makes things happen.

• Talk about adults working to protect people. 
Doctors, firefighters, police, non-governmental 
organizations, search and rescue teams etc.

• Be heartfelt and give accurate information. 
But just tell him what he asks and what he can 
understand.

• Renew her feeling of love and trust. Hug him and 
tell him you love him.

• Express an event-related situation, experience, or 
memory with past tense affixes, not present tense 
affixes.  

• When psychosocial symptoms such as fear, 
anxiety, helplessness and school absenteeism 
occur, remember to believe that school is an 
important tool for coexistence in the continuity of 
life and remind your child.

• Önce kendi duygularınızla ilgilenin. Tıpkı 
uçaklardaki oksijen maskelerini önce kendinizin 
takması gerektiği gibi, çocuğunuzun soluk 
almasına yardım edebilmek için önce siz soluk 
alabilmelisiniz. Korkunuzu ve kaygınızı serbest 
bırakabileceğiniz bir alan bulun. Korkunuzu dışarıya 
attığınızda çocuğunuzun duyguları için yer açılmış 
olur ve böylece korku çocuk tarafından sezilip 
içselleştirilmez. Fakat bu durum çocuğa hiçbir şey 
yokmuş hissi vermek anlamına gelmez. Çocuğa 
yetişkinlerin de etkilendiğini veya etkilenebileceğini 
ve bazı fizyolojik, duygusal ve davranışsal tepkiler 
gösterebileceğini, tüm bunların normalleşme 
sürecinin bir parçası olduğunu belirtin. 

• Bıraktığınız etkiye dikkat edin. Çocuklar 
ses tonunuzu ve sözel olmayan iletişiminizi, 
sözlerinizden daha çok duyar. Çocuğunuzla 
konuşurken sakin ve özgüvenli olmalısınız.

• Sorulardan kaçmayın. Konuşmamak, yanıtsız 
bırakmak çocuğu korkularıyla baş başa bırakır. 
İçinde bulunduğu yaş dönemine uygun cevaplarla 
çocuğunuzun sorularını yanıtlayın.

• Çocuğun ne bildiğini öğrenin. Çocuklar medya 
aracılığıyla veya arkadaşlarından yaşananlarla ilgili 
doğru olmayan bilgilere sahip olabilirler. Sağlıklı 
bilgileri çocukla paylaşabilmenin ilk adımı çocuğun 
bildikleri üzerine konuşmaktır.

• Çocuğunuzun duygularını hafife almayın. 
“Endişelenme”, “üzülme” demekten kaçının. 
Çocuklar duygularının onaylanmasını ve güvende 
hissetmeyi ister. Onun duygularını düzeltmenize 
gerek yoktur; sadece onlara saygı duymalısınız.

• Uygun bir şekilde kendi duygularınızı paylaşın. 
Kendi duygularınızı paylaşmak, çocuğun duygularını 
onaylar ve yalnız olmadığını anlamasını sağlar.

• Her şeyin nasıl yapılacağını bildiğinizi ve durumun 
kontrolünüz altında olduğunu çocuğa anımsatın. 
Kriz durumunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
ona da hatırlatın. Aileyi koruyan, bir şeylerin 
gerçekleşmesini sağlayan kişi olduğunuzu bilmek 
çocuk için büyük bir rahatlamadır.

• İnsanları korumak için çalışan yetişkinlerden 
söz edin. Doktorlar, itfaiye, polis, sivil toplum 
kuruluşları, arama kurtarma ekipleri vb.

• İçten olun ve doğru bilgi verin. Ama sadece 
sorduğu ve anlayabileceği kadarını anlatın.

• Sevgi ve güven hissini tazeleyin. Sarılın ve onu 
sevdiğinizi söyleyin.

• Olayla ilgili bir durum, yaşantı veya anıyı şimdiki zaman 
ekleri ile değil geçmiş zaman ekleri ile ifade edin. 

• Korku, kaygı, çaresizlik ve okula devamsızlık gibi 
psikososyal belirtiler ortaya çıktığında yaşamın 
devamlılığı konusunda birliktelik için okulun önemli bir 
araç olduğuna inanmayı ve çocuğunuza hatırlatmayı 
unutmayın.
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The adolescence, which serves as a bridge between 
the last stage of childhood and the first stage of 
adulthood, ranks first among the most intense 
periods of our lives, when relationships are 
reshaped, arranged and questioned.  While the start 
and end times of this period certainly take their place 
in research matters, the most important source 
of data is undoubtedly “adolescent”. Individual 
differences, psychological, biological and social 
variables make adolescent processes different from 
each other. 

It would not be wrong to express the struggle 
for independence in search of identity as one of 
the common points of adolescents. When family 
dynamics are encountered with the quest and the 
attempt to establish independence, conflicts fall 
into the middle of the family agenda like bombs. 
The key to unlocking this process is giving families 
self-esteem and responsibility in a way that limits 
their trust. The wrong key to open the lock is that 
the boundaries and rules are inconsistent because 
this can adversely affect the qualified functionality 
of the parents. In addition to this situation, very 
little control and lack of control can interfere with 
the development of the ability to make the right 
decisions on the adolescent. As the possibility of 
conflicts during adolescence, where the main goal is 
independence, is also considered commonplace by 
experts, the return of parents significantly affects 
the nature of relationships.

While adolescents sometimes feel themselves as 
children and sometimes as adults, this process is also 
felt by parents from time to time. With sentences that 
requires the messages “You’re grown up now.” and 

Çocukluğun son evresi ile yetişkinliğin ilk evresi 
arasında köprü görevi gören ergenlik dönemi, 
ilişkilerin yeniden şekillendiği, düzenlendiği ve 
sorgulandığı, yaşamımızın belki de en yoğun geçen 
dönemleri arasında ilk sıraları almaktadır.  Bu 
dönemin başlama ve bitiş zamanları araştırma 
konularında muhakkak yerini alırken en önemli veri 
kaynağının şüphesiz ki “ergen” olduğu bilinmektedir. 
Bireysel farklılıklar, psikolojik, biyolojik ve sosyal 
değişkenler ergenlik süreçlerini birbirinden farklı 
kılmaktadır.

Kimlik arayışı içerisinde bağımsızlık mücadelesini 
ergenlerin ortak noktalarından biri olarak ifade 
etmek yanlış olmayacaktır. Arayış ve bağımsızlık 
kurma çabası ile aile dinamikleri karşılaştığında 
çatışmalar aile gündeminin ortasına bomba gibi 
düşmektedir. Bu sürecin kilidinin açılmasındaki en 
önemli anahtar ailelerin güven sınırları sağlanmış 
şekilde özerlik ve sorumluluk vermesidir. Kilidin 
açılmasında kullanılacak yanlış anahtar, sınırların ve 
kuralların tutarsız olmasıdır çünkü bu durum anne 
ve babanın nitelikli olabilecek işlevselliğini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. Bu duruma ek olarak 
çok az kontrol ve kontrolsüzlük de ergen üzerinde 
doğru karar alabilme becerisinin gelişmesine ket 
vurabilmektedir. Temel hedefin bağımsızlık olduğu 
ergenlik döneminde çatışmaların olma olasılığı 
uzmanlar tarafından da olağan karşılandığından 
ebeveynlerin geri dönüşleri ilişkilerin niteliğini 
önemli oranda etkilemektedir.

Ergenler kendilerini kimi zaman çocuk kimi zaman 
yetişkin olarak hissederken bu süreç zaman zaman 
aileler tarafından da hissettirilmektedir. “Sen artık 
büyüdün.” ve “Sen daha çocuksun.” mesajı içeren 
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child breathe. Find a space where you can release 
your fear and anxiety. When you throw out your 
fear, there is room for your child’s emotions, so 
that fear is not sensed and internalized by the child. 
But that doesn’t mean giving the child the feeling 
that there’s nothing there. Indicate to the child that 
adults are also affected or may be affected and 
show some physiological, emotional and behavioral 
responses, all of which are part of the process of 
normalization. 

•  Pay attention to the effect you have left. 
Children hear your tone of voice and non-verbal 
communication more than your words. You must 
be calm and confident when talking to your child.

• Don’t run away from questions. Not talking, not 
answering leaves the child alone with his fears. 
Answer your child’s questions with appropriate 
answers for the age period.

•  Find out what the child knows. Children may have 
untrue information about what happened through 
the media or from their friends. The first step in 
sharing healthy information with the child is to talk 
about what the child knows.

•  Don’t underestimate your child’s feelings. Avoid 
saying” Don’t worry, “” don’t worry.” Children want 
their emotions to be approved and they want to feel 
safe. You don’t need to correct his feelings; you just 
have to respect them.

•  Share your own feelings in an appropriate way. 
Sharing your own feelings confirms the child’s 
feelings and makes him understand that he is not 
alone.

• Remind the child that you know how to do 
everything and that the situation is under your 
control. Remind him how to follow a course in a 
crisis. It is a great relief for the child to know that 
you are the person who protects the family, that 
makes things happen.

• Talk about adults working to protect people. 
Doctors, firefighters, police, non-governmental 
organizations, search and rescue teams etc.

• Be heartfelt and give accurate information. 
But just tell him what he asks and what he can 
understand.

• Renew her feeling of love and trust. Hug him and 
tell him you love him.

• Express an event-related situation, experience, or 
memory with past tense affixes, not present tense 
affixes.  

• When psychosocial symptoms such as fear, 
anxiety, helplessness and school absenteeism 
occur, remember to believe that school is an 
important tool for coexistence in the continuity of 
life and remind your child.

• Önce kendi duygularınızla ilgilenin. Tıpkı 
uçaklardaki oksijen maskelerini önce kendinizin 
takması gerektiği gibi, çocuğunuzun soluk 
almasına yardım edebilmek için önce siz soluk 
alabilmelisiniz. Korkunuzu ve kaygınızı serbest 
bırakabileceğiniz bir alan bulun. Korkunuzu dışarıya 
attığınızda çocuğunuzun duyguları için yer açılmış 
olur ve böylece korku çocuk tarafından sezilip 
içselleştirilmez. Fakat bu durum çocuğa hiçbir şey 
yokmuş hissi vermek anlamına gelmez. Çocuğa 
yetişkinlerin de etkilendiğini veya etkilenebileceğini 
ve bazı fizyolojik, duygusal ve davranışsal tepkiler 
gösterebileceğini, tüm bunların normalleşme 
sürecinin bir parçası olduğunu belirtin. 

• Bıraktığınız etkiye dikkat edin. Çocuklar 
ses tonunuzu ve sözel olmayan iletişiminizi, 
sözlerinizden daha çok duyar. Çocuğunuzla 
konuşurken sakin ve özgüvenli olmalısınız.

• Sorulardan kaçmayın. Konuşmamak, yanıtsız 
bırakmak çocuğu korkularıyla baş başa bırakır. 
İçinde bulunduğu yaş dönemine uygun cevaplarla 
çocuğunuzun sorularını yanıtlayın.

• Çocuğun ne bildiğini öğrenin. Çocuklar medya 
aracılığıyla veya arkadaşlarından yaşananlarla ilgili 
doğru olmayan bilgilere sahip olabilirler. Sağlıklı 
bilgileri çocukla paylaşabilmenin ilk adımı çocuğun 
bildikleri üzerine konuşmaktır.

• Çocuğunuzun duygularını hafife almayın. 
“Endişelenme”, “üzülme” demekten kaçının. 
Çocuklar duygularının onaylanmasını ve güvende 
hissetmeyi ister. Onun duygularını düzeltmenize 
gerek yoktur; sadece onlara saygı duymalısınız.

• Uygun bir şekilde kendi duygularınızı paylaşın. 
Kendi duygularınızı paylaşmak, çocuğun duygularını 
onaylar ve yalnız olmadığını anlamasını sağlar.

• Her şeyin nasıl yapılacağını bildiğinizi ve durumun 
kontrolünüz altında olduğunu çocuğa anımsatın. 
Kriz durumunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
ona da hatırlatın. Aileyi koruyan, bir şeylerin 
gerçekleşmesini sağlayan kişi olduğunuzu bilmek 
çocuk için büyük bir rahatlamadır.

• İnsanları korumak için çalışan yetişkinlerden 
söz edin. Doktorlar, itfaiye, polis, sivil toplum 
kuruluşları, arama kurtarma ekipleri vb.

• İçten olun ve doğru bilgi verin. Ama sadece 
sorduğu ve anlayabileceği kadarını anlatın.

• Sevgi ve güven hissini tazeleyin. Sarılın ve onu 
sevdiğinizi söyleyin.

• Olayla ilgili bir durum, yaşantı veya anıyı şimdiki zaman 
ekleri ile değil geçmiş zaman ekleri ile ifade edin. 

• Korku, kaygı, çaresizlik ve okula devamsızlık gibi 
psikososyal belirtiler ortaya çıktığında yaşamın 
devamlılığı konusunda birliktelik için okulun önemli bir 
araç olduğuna inanmayı ve çocuğunuza hatırlatmayı 
unutmayın.
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The adolescence, which serves as a bridge between 
the last stage of childhood and the first stage of 
adulthood, ranks first among the most intense 
periods of our lives, when relationships are 
reshaped, arranged and questioned.  While the start 
and end times of this period certainly take their place 
in research matters, the most important source 
of data is undoubtedly “adolescent”. Individual 
differences, psychological, biological and social 
variables make adolescent processes different from 
each other. 

It would not be wrong to express the struggle 
for independence in search of identity as one of 
the common points of adolescents. When family 
dynamics are encountered with the quest and the 
attempt to establish independence, conflicts fall 
into the middle of the family agenda like bombs. 
The key to unlocking this process is giving families 
self-esteem and responsibility in a way that limits 
their trust. The wrong key to open the lock is that 
the boundaries and rules are inconsistent because 
this can adversely affect the qualified functionality 
of the parents. In addition to this situation, very 
little control and lack of control can interfere with 
the development of the ability to make the right 
decisions on the adolescent. As the possibility of 
conflicts during adolescence, where the main goal is 
independence, is also considered commonplace by 
experts, the return of parents significantly affects 
the nature of relationships.

While adolescents sometimes feel themselves as 
children and sometimes as adults, this process is also 
felt by parents from time to time. With sentences that 
requires the messages “You’re grown up now.” and 

Çocukluğun son evresi ile yetişkinliğin ilk evresi 
arasında köprü görevi gören ergenlik dönemi, 
ilişkilerin yeniden şekillendiği, düzenlendiği ve 
sorgulandığı, yaşamımızın belki de en yoğun geçen 
dönemleri arasında ilk sıraları almaktadır.  Bu 
dönemin başlama ve bitiş zamanları araştırma 
konularında muhakkak yerini alırken en önemli veri 
kaynağının şüphesiz ki “ergen” olduğu bilinmektedir. 
Bireysel farklılıklar, psikolojik, biyolojik ve sosyal 
değişkenler ergenlik süreçlerini birbirinden farklı 
kılmaktadır.

Kimlik arayışı içerisinde bağımsızlık mücadelesini 
ergenlerin ortak noktalarından biri olarak ifade 
etmek yanlış olmayacaktır. Arayış ve bağımsızlık 
kurma çabası ile aile dinamikleri karşılaştığında 
çatışmalar aile gündeminin ortasına bomba gibi 
düşmektedir. Bu sürecin kilidinin açılmasındaki en 
önemli anahtar ailelerin güven sınırları sağlanmış 
şekilde özerlik ve sorumluluk vermesidir. Kilidin 
açılmasında kullanılacak yanlış anahtar, sınırların ve 
kuralların tutarsız olmasıdır çünkü bu durum anne 
ve babanın nitelikli olabilecek işlevselliğini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. Bu duruma ek olarak 
çok az kontrol ve kontrolsüzlük de ergen üzerinde 
doğru karar alabilme becerisinin gelişmesine ket 
vurabilmektedir. Temel hedefin bağımsızlık olduğu 
ergenlik döneminde çatışmaların olma olasılığı 
uzmanlar tarafından da olağan karşılandığından 
ebeveynlerin geri dönüşleri ilişkilerin niteliğini 
önemli oranda etkilemektedir.

Ergenler kendilerini kimi zaman çocuk kimi zaman 
yetişkin olarak hissederken bu süreç zaman zaman 
aileler tarafından da hissettirilmektedir. “Sen artık 
büyüdün.” ve “Sen daha çocuksun.” mesajı içeren 
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“ You are still a child.”  the tides of adolescents turn 
into reactionary behavior and can cause inconsistent 
behavior. Effective means of communication must 
be discovered in order to eliminate this dilemma. 
Incriminating, critical, benchmarking advice or 
thought transfers will appear as obstacles in the way 
of structuring this process.

During the transition from childhood to adulthood, 
there is a process of changing the body and 
mind between habituation, necessary situations, 
processes that need to be achieved, behaviors 
that need to be changed, behaviors that need to 
be learned.  In the process of self-recognition and 
identity seeking, adolescents can generalize an 
event that they have experienced once while feeling 
one and only. You can observe that they often feature 
generalizing discourses such as “Always, ever, 
never, ever.” The most qualified communication 
you will establish for the adolescent who thinks 
that the event he is experiencing has come only to 
him with making him feel that you understand his 
feelings because the underlying need is the desire 
to be understood. You can use the “i language” as a 
throwback to their uplift, their reactionary behavior, 
and define your own emotions. In this way, we 
avoid statements such as judgment, accusation or 
comparison, thus preventing the reaction that the 
adolescent may be able to show. There is no doubt 
that adolescents need a parent-child relationship 
where they have a warm and close relationship with 
secure attachment from the moment they are born.

It should not be forgotten that the period of 
individualization that you will establish in the 
triangle of mother-father-children with effective 
and qualified communication is an investment to the 
future. The relationship established with the mother 
and father will prepare the child for life while guiding 
his future relationships, and will create the reactions 
he will give to the events that will come before him.

cümleler ile arada kalan 
ergenlerin gelgitleri tepkisel 
davranışlara dönüşmekte 
ve tutarsız davranışlara 
sebep olabilmektedir. Bu 
ikilemi ortadan kaldırmak 
adına etkili iletişim yolları 
keşfedilmelidir. Suçlayıcı, 
eleştirel, kıyaslayıcı tavsiye 
veya düşünce aktarımları bu 
süreci yapılandırma yolunda 
karşınıza engeller olarak 
çıkacaktır. 

Çocukluktan yetişkinliğe 
geçiş aşamasında alışılması 
gereken durumlar, 
başarılması gereken süreçler, 
değiştirilmesi gereken 
davranışlar, öğrenilmesi 
gereken davranışlar arasında 
bedenin ve zihnin değişme 
süreci vardır. Kendini tanıma, 
kimlik arayışı sürecinde ergenler kendilerini tek 
ve biricik hissederlerken bir kere yaşadığı bir olayı 
genelleyebilmektedirler. “Hep, hiç, her zaman, asla, 
hiçbir zaman” gibi genelleyici ifadelere sık sık yer 
verdiklerini gözlemleyebilirsiniz. Yaşadığı olayın 
bir tek kendi başına geldiğini düşünen ergene 
yönelik kuracağınız en nitelikli iletişim, duygularını 
anladığınızı hissettirmek ile başlamaktadır 
çünkü temelde yatan ihtiyaç anlaşılma isteğidir. 
Yükselmelerine, tepkisel davranışlarına geri dönüş 
olarak “ben dili”ni kullanabilir ve kendi duygularınızı 
tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde yargılama, suçlama 
veya kıyaslama gibi ifadelerden kaçınarak ergenin 
gösterebileceği tepkinin önüne geçmiş oluruz. 
Şüphesiz ki ergenlerin doğdukları andan itibaren 
güvenli bağlanma ile sıcak ve yakın ilişki kurduğu 
ebeveyn-çocuk ilişkisine ihtiyaçları vardır. 

Unutulmamalıdır ki anne-baba-çocuk üçgeninde 
kuracağınız etkili ve nitelikli iletişim ile 
bireyselleşme dönemi geleceğe yatırım niteliğinde 
olmaktadır. Anne ve baba ile kurulan ilişki 
çocuğun ileriki ilişkilerine yön verirken onu hayata 
hazırlayacak, karşısına çıkacak olaylara karşı 
vereceği tepkileri oluşturacaktır.
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fi İşşİ ığfifişşfişfi
fi tişfi İfişşfişfifiğ
fi şfi fi şfifişfiıfişfişfiıfi
fi şşşfişfiıfi
fi şfişfişfiıfi
fi şfifişı ııfişış

fi ıfifi tifififişşfi şşğştifişfiıfifi
   ğfişşfifişşşşşı fifiıfişşşfi
fi ıfiıfişşş ışfişfişfiıfi
fi ıfiıfişşş şşııfişşşfi
fi ıfiıfişşş şşfifişşıfişşfifi ıışşfifi
fi ıfiıfişşş şfiİşşfiıfişşfifi ıışşfifi
fi şfişfişfiıfifiş ışfi fi şfişfişfiıfifiş ışfişfişfiıfi
fi tifiıfifi ışfififişfiıfişşfififi
fi şı şşşşfiştifi ıfifififişfififi
fi şğış şfifişfiıfi
fi ıfififişfi ıfififişfiş
fi tişşşşfifififişşşfi

SGK anlaşmamız vardır. /maltepehastanesi
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EVDE AKADEMİK(!)
EĞİTİM ŞART
ACADEMIC(!) EDUCATION
AT HOME IS A MUST

BU İŞTE BİR ÇOCUK VAR!
THERE’S A KID IN THIS!

KİŞİLİK
PERSONALITY

YEME BOZUKLUĞU
EATING DISORDER

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE OYUN
EARLY CHILDHOOD AND PLAY

DOĞAL AFETLER 
VE ÇOCUKLAR  

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
NATURAL DISASTERS AND  

THEIR CROPS ON CHILDREN

ÇOCUK 
YETİŞTİRMEK  

VE DİSİPLİN
RAISING CHILDREN  

AND DISCIPLINE

ÇOCUKLARIN BİREY OLMA
YOLCULUĞU ÜZERİNE

ON CHILDREN’S JOURNEY TO 
BECOMING INDIVIDUALS

mamamama


