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Popüler kültür, başta modern teknolo-
ji aygıtları marifetiyle hayatımızın 
merkezinde yer alıyor. Biz de ister is-

temez gerek popüler kültürün gerekse mod-
ern teknoloji aygıtlarının etkileri üzerine 
konuşuyor, yazıp çiziyor, dertleniyoruz. Bu 
noktada giriş,gelişme bölümünü atlayıp sonuç 
bölümüne gelmek istiyorum. Ne yaparsak 
teknolojinin, medyanın, internetin ve dolayısıyla 
popüler kültürün olumsuz etkilerinden kendimi-
zi mümkün olduğu kadar kurtarabiliriz? Şöyle 
bir örnek vermek isterim: Kış aylarında özel-
likle kar yağmadığı zaman etrafta çok mikrop 
olur. İnsanların böyle zamanlarda fizyolojik 
olarak hasta olmaya çok müsait oldukları an 
yaptıkları şey, sokaklara çıkıp mikrop öldürm-
eye çalışmak değildir. Onun yerine bünyelerini 
güçlendirmeye çalışırlar. Portakal suyu içerler, 
meyve yerler, sağlıklı beslenmeye, istirahat et-
meye gayret ederler vs… Yani dışsal faktörleri 
düzeltemiyorsak, bu bir şekilde muhalise içsel 
anlamda güçlülüğü yakalamalıyız. 
 Psikolojik dayanıklılık nedir? Çok kısaca 
şöyle açıklayabilirim. Bu dünya cennet değil.  
Bu dünyanın derdi olacak, sıkıntısı olacak, 
hastalığı olacak. Biz de yaşayacağız etrafımız 
da yaşayacak. Ama bu demek değil ki; sıkıntılar, 
dertler, hastalıklar, problemler bizi yıkacak. 
Yıkmayacak. Problem varsa çözüm var bunu 
bileceğiz. Peki, psikolojik dayanıklılık, nasıl 
sağlanır? En başta, fıtrattan bahsetmek gerek. 
Fıtrata göre yaşamak, fıtratı muhafaza ede-
bilmek çok önemli. Çünkü insan birçok şeyle 
mücadele edebilecek güçle doğuyor esasında.  
Yani insanın kendi yapısı kendi fıtratı dünyanın 
kirini, pasını, derdini, tasasını kaldırabilecek 
düzeyde. 

Ne zaman ki bu yapıyı bozuyoruz o za-
man bünye zayıflıyor, psikolojik dayanıklılık 
azalmaya başlıyor.  Psikolojik dayanıklılığı 
arttırmak için, fıtrata uygun yaşamak için 
yapmamız gereken temelde gelişim boyutlarını 
birbirine paralel olarak götürmek. Ne demek 
gelişim boyutlarının birbirine paralel gitmem-
esi? Gelişimin beş temel boyutu var: fizyolojik, 
psikolojik, sosyal gelişimi zihinsel ve manevi 
gelişim var. Fiziksel gelişimle çok ilgileniyoruz; 
ama bu hassasiyeti psikolojiye, zihne, manevi-
yata, sosyalliğe göstermiyoruz. Dolayısıyla bu 
çerçevede bedene ne kadar yatırım yapar isek 
beden büyüyor gelişiyor, çok güzel.  15 yaşında 
bir beden var, bütün sağlığıyla beraber ayakta; 
ama diğer gelişim alanları 15 yaşında mı? Yani 
15 yaşındaki bedenin sosyal 10 yaşında ola-
biliyor. 15-20 yaşındaki bir insanın psikolojik 
gelişimi, manevi gelişimi 10 yaşındaki bir çocuk 
gibi olabiliyor. Dolayısıyla hepsi esasında ciddi 
anlamda yatırım istiyor. Bu anlamda fizyolo-
jik gelişime baktığımızda üç temel üzerinde 
çok ciddi olarak durmamız gerekiyor. Birincisi 
uyku. Adabına göre uyuyacağız.İkinci boyutta 
beslenme var. Ne yediğimiz, nasıl yediğimiz,ne 
kadar yediğimiz çok önemli. Üçüncüsü spor 
meselesi: Beden hareket etmek, enerjisini 
boşaltmak istiyor. Bir hayat tarzı oluşturmamız 
gerekiyor.  Kendimizden başlamak üzere 
çocuklarımıza yayılacak bir hayat düzeni. Bu-
nun ilk basamağı uykularımıza,yemeğimize, 
bedenimizin hareketine çeki düzen vermek 
şeklinde başlamalı.  İkinci olarak psikolojik 
gelişim var.  Psikolojik gelişimde kişinin duy-
gusunu, düşüncesini ve ihtiyacını kırmadan ve 
kırılmadan ifade etmesi çok çok önemli.  
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Hani büyükler buyuruyorlar ya:“Cihan bağında 
ey aşık, budur makbul-i ins ü cin. Ne kimse sen 
den incinsin ne sen kimseden incin” İncinmeden 
de incitmeden de duygusunu düşüncesini 
ihtiyacını karşı tarafa, yakın ve uzak çevresine, 
ifade edebilmesi lazım. 
 Bir diğer mesele psikolojik gelişimle 
alakalı duyguları yönetebilmek. Yani,temel 
duygularımız var; öfke, mutluluk, merak, 
şaşkınlık, üzüntü vs. Duyguyu yaşayacağım, 
bastırmayacağım. Bu duygu yaşanması ger-
ekiyorsa yaşanacak; ama ben yöneteceğim. 
Yıkıcı öfke olmayacak, yapıcı öfke olacak. 
Mesela şaşırmak istiyor insan. Bunun yönetim 
ile alakalı bir örnek vereyim: İnsan şaşırmayı 
tecessüs olarak da karşılayabilir tefekkür olarak 
da. Tecessüs bizim inancımızda yasak bir şey. 
Ne demek? İnsanların ne yaptığını merak et-
mek. O ne yapmış, bu nereye gitmiş, şu ne 
reye gitmiş vs… Sosyal medyanın yaptığının 
bir versiyonu. Tecessüs doğru bir şey değil. 
Ben şaşırmak istiyorsam bu ihtiyacımı tefek-
kürle gidereceğim.  Bu kainat nasıl yaratılmış, 
insan bedeni nasıl çalışıyor, insan ilişkileri 
nasıl seyrediyor? Ben tefekkür olarak da bu 
ihtiyacımı karşılayabilirim tecessüs olarak 
da karşılayabilirim, nasıl yönettiğime bağlı. 
Dolayısıyla psikolojik gelişim anlamında 
duyguları akışına bırakmamak, yönetebilmek 
çok kritik öneme sahip, çocuklarımıza bunu 
öğretmemiz lazım. Üçüncü olarak sosyal 
gelişimden bahsetmek isterim. Sosyal gelişimle 
alakalı söyleyeceğim şu: Maalesef çocuklarımız 
büyük görmeden büyüyorlar. Büyük görmeden 
büyüdükleri için, büyüğün yanında nasıl otu-
rulur, nasıl kalkılır, nasıl konuşulur, nasıl ifade 
edilir, nasıl ilişki kurulur bilmiyorlar. 
 

Zihinsel gelişim ve manevi gelişimden de çok 
kısa bahsetmek istiyorum. 
Zihinsel gelişimle alakalı 4 temel hususi-
yeti kazandırmak zorundayız çocuklarımıza. 
Bunlardan üçü; bilgi sevgisi, doğru bilgi 
kaynaklarına yönelmek ve faydalı bilgi mese-
lesi. Son olarak, zihinsel gelişimde bilgi ahlakı 
çok önemli. Kuran’ı Kerim’de bir Ayet-i Kerime 
var, Allahu Teâla “ Bilenle bilmeyen bir olur mu” 
buyuruyor. Bu soru değil, cevap.  
Bilenle bilmeyen bir olmaz. Bilen bilmiyor gibi 
davranmasın. Bilgi zihinde kalıyor, bilgi zihinde 
kalmayacak, hayata geçecek.Bilginin ahlakı 
bu, öbür türlü ciddi anlamda sorumluluğu var. 
 Manevi gelişim, gelişimin çok önemli; 
ama ihmal edilen boyutlarından bir tanesi. 
Ne anlamda ihmal ediyoruz; manevi gelişimi 
davranış olarak alıyoruz. Hiçbir bina temel-
siz direksiz durmaz. Manevi gelişimi kavram-
lar üzerinden anlatmadığımız, kavramları 
çocuklarımıza vermediğimiz sürece ne ka-
dar davranış verirsek verelim bir süre sonra 
alışkanlık için yaparlar; ama sebebini, derinliğini 
anlayamadığı şeyleri uzun süre götüremezler. 
Ve en ufak bir sarsıntıda yıkılır, gider. Bu an-
lamda baktığımızda çocuklarımızın hayatından 
bereket kavramı, kanaat kavramı, vefa kavramı, 
sabır kavramı, şükür kavramı kalkmış du-
rumda. Buna benzer dünya kadar kavramımız 
var kaybettiğimiz. Günlük hayatta biz kanaati 
kullanmıyorsak, berekete inanmıyorsak vak-
tin bereketine inanmıyorsak ömrün bereke-
tine inanmıyorsak işin bereketine inanmıyor 
bunu kullanmıyorsak çocuklarımıza manevi 
olarak bir şey vermemiz çok fazla mümkün 
değil. Bereket kavramını, kanaat kavramını, 
vefa kavramını, sabır kavramını hayatımıza 
dilimize gelmesi gerekiyor. Dilimize gelmeden 
hayatımıza girmesi zor. Hayatımıza girmeden 
de manevi olarak mesafe almamız zor, manevi 
olarak gelişmiş insan olmayız.

Uzman Dr. Mehmet DİNÇ
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Covid-19 salgınının ortaya çıkması ile birlikte, 
yaşanılan süreçte her kesimden ve her yaştan 
insanın hayatında ciddi değişimler meydana 
gelmeye başladı. Yaşanılan sürecin belirsizlik 
taşıması, daha önce karşılaşılmayan yeni ve 
alışılmadık bir süreç olması, sürecin nasıl ilerle-
yeceğinin ve sonlanacağının tahmin edilemiyor 
oluşu insanların stres düzeylerinin artmasına 
neden olmaktadır. Stres karşısında insanların 
verdiği tepkiler birbirinden farklılık göstermek-
tedir. 

Çocuklar da beklenmedik ve bilinmeyen 
olaylarla karşılaştıklarında fiziksel, duygusal ve 
bilişsel stres tepkileri vermektedirler. Çocukların 
verdiği tepkileri ve duygularını anlamak onların 
gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilmek 
açısından oldukça gereklidir. Salgın dönemin-
de çocuklar fiziksel ve sosyal izolasyonun da 
etkisi ile korku, belirsizlik, okula karşı özlem 
duygularını yoğun olarak yaşamaktadırlar. 

Çocukların yaşadığı stresi yönetebilmelerine 
yardımcı olmak için ebeveynlerin yapabilecek-
lerinden bazıları şu şekildedir:

COVID-19 SÜRECİNDE 
ÇOCUKLARDA STRES YÖNETİMİ

Çocuğun duyguları ve düşünceleri 
hakkında konuşmak: Çocuğunuzun için-
de bulunduğu durum ile ilgili konuşmasını isti-
yorsanız ona kendisini rahat ifade edebileceği 
ortamlar sunun. Çocukların kendilerini açıkça 
ifade edebilmeleri için kendileri ile ilgilenen ve 
kendilerini dinlemeye hazır ebeveynlere ihti-
yaçları vardır. Bu nedenle konuşmak için uygun 
olduğunuz bir zaman diliminde çocuğunuzla 
konuşmak onun kendisini anladığınızı hisset-
mesini sağlayacaktır. Stresle başa çıkabilme-
nin en etkili yollarından biri, duygularını ve 
düşüncelerini yorum yapmadan dinleyen, an-
ladığını hissettiren insanlarla konuşmaktır. Ço-
cuğunuz sizinle korkularını ya da endişelerini 
paylaştığında, korku ve endişelerini hafife alan 
ifadelerde bulunursanız kendini kapatacaktır 
ve anlaşılmadığını düşünecektir. 

Bu yüzden çocuğunuz ile konuşurken onun an-
lattıklarını etkin bir şekilde dinleyip, aynalama 
yapmanız daha çok paylaşım yapmasını sağ-
layacaktır. ‘Evet, gerçekten virüs ile ilgili en-
dişelerin var. Kendinin ve sevdiklerinin hasta 
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olmasından korkuyorsun.’ Gibi ifadelerle tepki 
verdiğinizde çocuğunuz anlaşıldığını hissede-
cek ve rahatlayacaktır.

Rutin oluşturmak: Okulların salgın ne-
deni ile kapatılması ile birlikte çocukların 
uyku, beslenme ve teknoloji kullanımı gibi 
durumları da içeren günlük rutinlerinde önemli 
farklılıklar oldu. Çocuklar her ne kadar düzeni 
sevmiyormuş gibi görünseler de onlara sınır-
lamalar getirmek ve rutinler oluşturmak ken-
dilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. 
İçinde bulunduğumuz durumu da göz 
önüne aldığımızda günleri plan-
lamak hem bizlerin hem de 
çocuklarımızın verimli za-
man geçirmemizde olduk-
ça etkili olacaktır. Her 
gece yatmadan önce bir 
sonraki günün planının 
yapılıyor olması ve yapı-
lacaklar listesi oluşturul-
ması, çocukların yapa-
caklarını daha somut bir 
şekilde görmesini sağlar. 
Yaptığı işlerin üzerini çizmek 
çocuğunuzun kendisini daha 
düzenli ve mutlu hissetmesine yar-
dımcı olabilir. Ayrıca planlanmış, düzenli bir 
gün geçirmek gereğinden fazla internet ve tek-
noloji kullanımının da önüne geçecektir.

Gevşeme egzersizleri: Gevşeme egzer-
sizleri yapmak için uygun zaman ve ortam be-
lirlenmelidir. Egzersizin yapılacağı ortam rahat 
olmalıdır. Gevşeme egzersizlerinin öğrenilebil-
mesi için egzersiz zamanları eğlenceli bir hale 
getirilmelidir. Çocuklarla yapılan gevşeme se-
ansları kısa tutulmalıdır. Gevşeme egzersizle-
rinin başlangıç noktası, gergin olmak ve gev-
şemiş olmak arasındaki farkın öğrenilmesi ile 
başlar. Örneğin ‘Sağ elini uzat, elinde bir top 
olduğunu hayal et ve onu iyice sıkmaya çalış 
ve yavaş yavaş beşe kadar say, kolun gergin-
ken nasıl hissediyorsun? Sonrasında şimdi 
kolunu ve parmaklarını gevşek bırak. Böyle 

gevşemiş durumdayken nasıl hissediyorsun?’ 
diyebilir, sonrasında stresli olduğumuzda da 
kaslarımızın ve vücudumuzun gerildiğini, gev-
şemeyi sağladığımızda kendimizi daha iyi his-
sedebileceğimizi konuşabilirsiniz.

Endişelerinizi yönetmek: Çocuklar dav-
ranışlarının büyük bir çoğunluğunu ebeveynle-
rini rol model alarak öğrenmektedir. Sizin duy-
gularınızı yaşayış biçiminiz çocuklarınıza da 
duygularını nasıl ifade edecekleri konusunda 
yol göstermektedir. Eğer siz korkularınızla yüz-

leşmekten kaçınıyor ve endişeleriniz 
ile ilgili konuşmuyorsanız çocuk-

larınız da bu konu hakkında 
kaçınma stratejisini ve duy-

gularını bastırma mekaniz-
masını kullanacaktır. Bu 
nedenle önce kendinizi 
ve bedeninizi dinlemek, 
nasıl tepki verdiğinizi 
kontrol etmek ve sağlıklı 
baş etme yollarını tercih 

ederek endişeleriniz ile il-
gili çalışmak çocuğunuzun 

yaşadığı stresi ve endişelerini 
ifade etmesine olanak verecektir.

Fiziksel aktivite: Çocuğunuzla ile 
birlikte yapabileceğiniz fiziksel aktiviteler; de-
ğişimlere karşı olumlu bakış açısı geliştirme, 
zihinsel sağlık ve duygu düzenleme süreçleri 
için faydalı olacaktır. Bedenin hareket halin-
de olması psikolojik sağlamlığın artmasına ve 
strese karşı savunma geliştirilmesine oldukça 
faydalıdır.

Sosyal destek: Stresli durumlarda baş et-
menin en önemli anahtarlarından biri de sos-
yal destek ağlarıdır. Bu nedenle çocuğunuzun 
arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve sevdiği aile 
büyükleriyle telefonla görüntülü olarak sohbet 
etmesine olanak sağlayabilirsiniz.

Diğdem Sürgen                                            
Uzm. Psikolojik Dan. ve Rehber Öğretmen 

Emine Koçulu İlkokulu
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“Bir süreliğine ellerinizin düşünceleriniz 
olduğunu hayal edin. Ellerinizi avuç içleriniz 
yüzünüze dönük şekilde açın ve gözlerinizin 
önüne kadar yaklaştırın. Şimdi sadece par-
maklarınızın arasındaki boşluklardan dünyaya 
bakmaya çalışın ve görüşünüzü nasıl etkiledi-
ğine dikkat edin. Bütün gün ellerinizi bu şekil-
de gözlerinizin önünde tutsanız nasıl olurdu? 
Gün içinde neleri kaçırırdınız? Çevrenizdeki 
dünyaya karşılık verme yeteneğinizi ne kadar 
etkilerdi? Kendimizi düşüncelere o denli kap-
tırırız ki şimdi ve burada deneyimine ilişkin ba-
kış açıları ile bağlantı kuramayız, dolayısıyla 
düşüncelerimiz davranışlarımızın işlerliğini de 
önemli ölçüde etkilemiş olur. Şimdi tekrar elle-
rinizi gözlerinizin önüne gelecek şekilde tutun; 
ancak bu sefer ellerinizi yavaş yavaş yüzünüz-
den uzaklaştırın, elleriniz yüzünüzden uzaklaş-
tıkça etrafınızdaki dünyayla daha rahat bağlan-
tı kurabildiğinizi fark edin. Elleriniz yüzünüzden 
uzaklaştıkça hareket kabiliyetiniz arttı mı? Dış 
dünyayla daha rahat bağlantı kurabildiniz mi?” 
(Harris,2009). 

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede 
veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve et-
kisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel 
isimdir.

Salgın; belirli bir toplumda belirli bir za-
man diliminde, bir enfeksiyon hastalığına yaka-
lanan bireylerin sayısında beklenenden fazla 
artış olması durumudur.

 Çin’den başlayıp tüm dünyayı etkisi al-
tına alan COVID-19’un ilk vakası ülkemizde 11 
Mart 2020’de görülmüştür.  Vaka sayısı arttıkça 
ne yazık ki ölüm sayısında da artış olmakta ve 
bu durum da toplumda stres, korku, kaygı, be-
lirsizliğe sebep olmaktadır. Hatta ‘Koronafobi’ 
ismiyle anılmaktadır. Koronafobi, sosyal hayat-
tan kısıtlayan ve yaşam kalitesini düşüren kor-
kudur. Toplumu etkileyen bu durum çocuklar-
da; “ Acaba anneme-babama ya da bana virüs 
bulaşır mı?” öğrencilerde; “Okullar ne zaman 
açılacak?”, “Sınav tarihleri tekrar ertelenir mi?”, 
“Acaba bana koronavirüs bulaşır mı? Bulaşırsa 
hayatımı kaybeder miyim?”, çalışanlarda; “Ne 
zaman işe gideceğiz?”, “Ne zaman dükkanı 
açacağız? Ekonomi ne olacak, bize etkisi ne 
olacak?” gibi belirsizlikler bizleri meşgul ediyor 
olabilir. Belirsizlik hayatımızda her zaman ola-
caktır. Yaşamda belirli olan tek bir şey vardır ki 
o da belirsizliktir. Cevapları bulduğumuzda so-
rular yine değişecektir. Belirsizlikle baş etmede 
bilgilendirme-bilgi desteği önem arz etmekte-
dir. 

Pandemİde 
Belİrsizlİk, 
Stres, Kaygı
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Pandemide Belirsizlik, Stres, Kaygı

Kaygı ve strese yüzeysel anlamda baktığımız-
da kaygı; ruhsal bütünlüğümüzü tehdit etmek-
tedir. Stres de kişiye kaygı kadar zarar ver-
mektedir. Pandemi çerçevesinde baktığımızda 
bağışıklığı düşürdüğü, duygudurum ve kaygı 
bozukluklarına sebep olabileceği öngörülmek-
tedir. Yapılan çalışmalara göre, stresi yüksek 
düzeyde olan kişilerin aşı olunca aşının etkisi-
ne geç cevap verdiği ve aşının vücuttaki etki 
süresinin kısa sürdüğü görülmektedir.

En Hızlı Yayılan Virüs paniktir.
Kaygı ve Stresle Nasıl Baş Edeceğiz?

    Olası olumsuz gelecek senaryolarına odak-
lanmaktansa yaşadığımız an’a odaklanılabi-
lir (Soğutma sistemi kapalı olan ve hava de-
posunun derecesi 19 olmasına rağmen ölen 
denizcinin hikayesini farklı şekillerde oku-
muşsunuzdur. Biçare denizci donarak ölme-
miş, donduğunu sandığı (ya da donacağına 
inandığı) için ölmüştür. Bir insan donacağına 
bütünüyle inandığı için asla donulmayacak hat-
ta üşünmeyecek bir yerde donarak ölmüştür. 
Bu üzüntülü insan zihninin neler yapabileceğini 
bize göstermiştir).

     Yeterli, dengeli beslenmeli ve uyku düzeni-
mize dikkat etmeliyiz.

     Kendi hijyenimize ve yaşadığımız yerin hij-
yenine, havalandırılmasına dikkat etmeliyiz.

     Düzenli aralıklarla egzersiz yapmalıyız.

    Sosyal destek ağı her dönemde önemlidir. 
Sosyal mesafe kurallarına uyarak sesli ya da 
görüntülü görüşmeler gerçekleştirilebilir.

    Belirsizlikler korkunçlaştırılmamalı. Söylen-
tiyle değil resmi kaynaklardan gelen bilgiyle ha-
reket edilmeli.

    “Olabilirlik ve Olasılık” karıştırılmamalı. Bu 
konuda gerçekçi ve işlevsel düşünmek gerek-
mektedir.

    Kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimi-
zi ayırt etmeliyiz. Kontrol edebildiğimiz alanlar 
etki alanlarımız; kontrol edemediğimiz alanlar 
ise ilgi alanlarımızdır. Mesela, Çin’den çıkan vi-
rüsü, virüsten yaşamını yitirenleri kontrol ede-
meyiz. Etki alanlarımızda ise kendi hijyenimizi, 

ev hijyenimizi sağlamak, sosyal mesafeyi koru-
mak vb. gibi durumlar vardır ve bunları kontrol 
edebiliriz.

‘’Bana değiştirebileceklerim için güç, de-
ğiştiremeyeceklerim için sabır, neyi değiştirip 
neyi değiştiremeyeceğimi ayırt etmek için de 
akıl ver...’’

 Şu an akut dönemdeyiz, henüz sonrası 
gelmedi. Ani, beklenmedik, toplumu doğrudan 
ya da dolaylı etkileyen bu durumdan tüm top-
lum travmatize olmuş bir şekilde çıkacak de-
nilemez. Yapılan çalışmalarda travmatik tüm 
durumlarda ortalama toplumun %10’u ağır dü-
zeyde, %10’u orta düzeyde etkilenmektedir, 
%80’i belirli etkilenme düzeyine gelmemekte-
dir.

Pandemi sürecinde tekrar dengelenmeye, uyu-
mu sağlamaya ihtiyacımız var. Kendi gerçekli-
ğimize temas ettiğimöiz bugünlerde kendi kay-
naklarımızı keşfedip kullanabilme, çevremize 
sosyal destek kaynağı olma ve çevremizden 
gelecek olan sosyal destek kaynaklarının bu-
lunduğu sac ayaklarını kullanaraksabır, güç ve 
akıl ikliminde dengelenmeyi sağlayabiliriz.

Sema KÜSMENOĞLU 
İl MEM ÖER

Kaynakça:
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İnsan insanın kurdu değil; yurdu olmalıdır.

Affetme; bireyin önemli derecede haksızlığa 
uğramış olmasına rağmen öç alma, dargınlık, olum-
suz yargılama, ödeşme hakkından vazgeçip ve hak 
etmediği halde bireyi haksızlığa uğratan kişiye karşı 
merhamet, sevgi, şefkat gibi olumlu duyguları teşvik 
ederek bir hediye sunması olarak tanımlanabilir.

Affetme; Piaget ve Kohlberg tarafından be-
lirtilen biliş ve ahlak yapısına benzeyen gelişimsel bir 
süreç olarak görülmektedir. Affetme isteyerek seçilmiş 
ahlaki bir tepkidir. Affeden kişi, karşısındaki kişiye ko-
şulsuz olarak bu hediyeyi sunar.

İnsanlar, kırıcı bir durum karşısında kendilerini 
genelde ya geri çekilerek ya da saldırarak korurlar. 
Affetmek, bireyin saldırma ya da geri çekilme savunma 
mekanizmalarını bertaraf ettiği için cesaret ve öz 
disiplin gerektirir.

Yapılan çalışmalarda affetmede kişilik, benlik 
saygısı, ego gücü etkili olmaktadır. Affetmenin cinsiyet 
ile ilişkisine bakıldığında erkeklerde öç alma isteğinin 
daha güçlü bulunduğu, kadınların erkeklere göre affet-
meye daha eğilimli oldukları görülmüştür. Bunun yanı 
sıra affetmenin cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucu-
nu veren çalışmalar da bulunmaktadır.

Affetmenin üç yönü vardır: kendini affetme, 
başkasını affetme ve affedilme.

Kendini affetme, kişinin kabul ettiği yanlışı kar-
şısında kendine kızmaktan ziyade kendine karşı sev-
giyi, merhameti ve şefkati teşvik etmektedir. Kendini 
affetmek, belki de en zor olandır.  Başkasını affetme,  
incinmesine karşı koşulsuz olarak hediye sunmak ola-
rak ifade edilebilir. Uyumluluk da başkasını affetmenin 
en iyi yordayıcısı olarak görülmektedir. Affedilmede ise, 
karşı tarafı inciten kişi, ne karşıdaki kişinin affetmesini 
planlamış ne de affedilmekle pasif bir alıcı olarak kal-
mıştır. Affedilen bireylerin, kendini affetme davranışına 
daha eğilimli oldukları görülmüştür.

Birçok ruh sağlığı profesyoneli danışanlarıyla 
birlikte “Affetme” terapisi merkezli terapötik ilişki kur-
maktadır. Affedicilik de kendi başına amaçlanan bir 
sonuç ya da terapinin bir amacıdır. Affetmenin neden 
bir amaç ya da ihtiyaç olduğu ile kendi gönüllerimizde-
ki soru işaretini uyandırabiliriz.

Affetme ile; 
-Kendine ve başkalarına öfke duygularını yansıtma 
eğilimi azalır. 
-İyileşme gücüne sahip olunur ve şiddet durur. 
-Kaygı azalır. 
-Psikolojik anlamda iyileşme için kısa bir yol oluşur. 
-Merhamet, empati, şefkat, cömertlik gibi pozitif duy-
gulara yönelme olur. 
-Kan basıncında ve kalp atışında düşme görülür. 
-Dinginlik, sakinlik, daha az stres yaşanır. 
-Daha sağlıklı ilişkiler, psikolojik iyi oluş yaşanır.

 Herkes; sabırla, imtihanla, öfkeyle, sevgiy-
le, merhametle, olumlu ve olumsuz olan duygu, dü-
şünce ve davranışla donatılmış sofraya kuruluyor 
bu dünyada. Bu sofradan başkalarına ve kendimize 
“affetme” vb. gibi güzel hediyeler sunarak kalkmamız 
umuduyla.

“Affetmek; menekşenin, kendisini ezen topuğa bırak-
tığı kokusudur.”  Mark Twain

Sema KÜSMENOĞLU 
İl MEM ÖER
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 Kızımın notları yüksek; ancak her sınavdan 
önce yoğun olarak “yapamayacağı korkusunu” 
yaşıyor.

Oğlum sınav günlerinin sabahında sü-
rekli başının ağrıdığını ya da midesinin bulan-
dığını söylüyor. Üstelik sınav notları gayet iyi.

Birçok veliden yukarıdaki cümleleri ya da 
bu cümlelerin benzerlerini duydum ve bu velile-
rin çocukları gerçekten de başarılı öğrenciler. 
Yüksek not alıyorlar; ancak kaygı düzeyleri de 
bir o kadar yüksek. Her ne kadar anne-babalar 
çocuklarına not baskısı yapmadıklarını düşün-
seler de aslında farkında olmadan “yüksek not 
beklentisini” çok önceden oluşturmaktalar. Ço-
cuğun eğitim hayatının başında gösterdiği ba-
şarılardan sonra çocuğuna sarılan, evde bay-
ram havası oluşturan ebeveynler; başarıda bir 
düşüş olduğunda evde oluşturdukları iklim ve 
verdikleri yüzeysel tepkilerle “yüksek not bek-
lentisinin” temelini atmış oluyorlar. Bu tepkile-
ri gören çocuk, her ne kadar kendisine notun 
önemli olmadığı söylense de ebeveynlerinin 
tutum ve davranışlarından, aldığı ve alacağı 
notların oldukça önemli olduğunu fark eder. 
Bundan sonraki süreçte bazen evde bayram 
havası oluşturmak için bazen anne-babasını 
mutlu etmek için hatta “başarılı çocuk” kimliği-
ni sürdürmek için daima yüksek notlar alması 

gerektiğine karar verir. Eğitim hayatı boyun-
ca başarılı olan çocuk, notları düştüğü zaman 
aile içerisindeki değerinin de düşeceğine ina-
nır.  Çocuğun bu çıkarımı, ebeveynlerin “Notlar 
bizim için önemli değil.” söylemleriyle ortadan 
kalkmaz. Çocukların bunu hissetmesi gerekir. 
Ebeveynlerinin, kendisini koşulsuz sevdiğini 
hisseden çocuklar ruhen sağlıklı, mutlu bireyler 
olur. İşte o zaman başarı kendiliğinden gelir. Bu 
başarının temelinde ise “kabul görme” vardır. 
Kabul görme; kişilik, değerler gibi iç kaynaklar-
dan sağlanmışsa yani ebeveynler çocuklarını 
kişiliğiyle, değerleriyle koşulsuz olarak kabul 
etmişse mutluluk sürekli olur. Eğer kabul gör-
me; sınav notları, statü gibi dışsal kaynaklarla 
sağlanmışsa mutluluk, her an kaybedilme kor-
kusundan dolayı sürekli hale gelmez. Kişi sa-
hip olduğu mutluluğu kaybetmemek için sürekli 
yüksek notlar alması gerektiğini düşünür ki bu 
da yoğun kaygıya neden olur.

            Sonuç olarak çocuklarımızın çok erken 
yaşlarda tanıştığı sınavları aşarken sonuç ne 
olursa olsun ailelerinin kendisini seveceğini 
bilmeye ihtiyacı vardır. Aksi halde ders notları 
iyi sayılabilecek ancak kaygı düzeyleri yüksek, 
mutsuz bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz.

            

SINAV KAYGISI MI? 
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMA KORKUSU MU?
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“Babam bana kitap oku demedi; fakat onun 
elinde hep kitap gördüm.”

 Mart ayı itibariyle ülkemizde vaka olarak 
görülen COVID-19, dünyayı etkisi altına alarak 
pandemiye dönüşmüştür. COVID-19 pande-
misiyle “Anksiyete” pandemisi de doğmuştur. 
Bireylerde, sevdiklerini kaybetme, ölüm kaygı-
sı zuhur etmiştir. Korkunun kokusu, korkulanı 
çekmektedir. Bu yüzden korkmakla meşgul ol-
mak yerine tedbir alıp, rutin işlerle ilgilenmek 
daha faydalı olacaktır.

İki ay öncesine kadar hemen hemen 
her şeyi yapabilen bireyler, şu an kısıtlı olarak 
hareket etmektedir. Sinemaya, kütüphaneye, 
lokantalara, alışveriş merkezlerine, sahil 
kenarlarına, piknik alanlarına vb. yerlere giden 
bireyler şu an aktif olarak sahada çalışma 
durumu dışında zamanının çoğunu evde 
geçirmektedirler. Bu süreçte okulların tedbir 
amaçlı örgün eğitimden uzaktan eğitime 
çevrilmesiyle birlikte öğrencilerde de değişim 
oluşturmuştur. Sınava hazırlanan öğrenciler-
de “Ne olacak?”, “Sınav ertelenecek mi?” kay-
gıları doğarken Milli Eğitim Bakanlığı’mızdan 
gelen sınava dair gerçekleştirilecek usuller, sı-
nav kapsamı, örnek çalışma soruları, uzaktan 
canlı derslerin gerçekleştirilmesiyle sunulan 
imkânlar, öğrencilerimizi temelde bir nebze de 
olsa rahatlatmaktadır.

Evde Kalmak ile Evde Yaşamayı                           
Birbirine Karıştırmamak Gerekir.

 Örgün eğitimin öğrencilerde saat 
açısından düzen ve disiplin sağlayan yapısının 
evde bozulması, tabiri caizse gecelerin 
gündüzlere karışması, gerçekleşmiştir. 
Önceden sabah vücudun dinamik, zihnin 
öğrenmeye açık olan saatlerinde kalkan ve gece 
vücudun dinlenmesi, hücrelerin yenilenmesi, 
melatoninin etkili olduğu saatlerde yatan 
bireylerin çoğu şu an tam tersi uygulamada 
bugünleri geçirmektedirler. Uyku kalitesinin 
bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi de düşünül-
düğünde düzensiz ve yetersiz uyku bireylerin 
bağışıklığını olumsuz etkilemekte ve kaygıyı 
tetiklemekte, motivasyonu ve verimli ders çalış-
mayı da bertaraf etmektedir. Bu bağlamda öğ-
renciler, sanki sabah ders varmış gibi kalkmalı 
ve kahvaltısını yapıp ders çalışmaya başlama-
lı.

 Öğrenciler kısa molaları kullanarak gün-
de en az 6 saat ders çalışmalı ve ders çalışma 
esnasında ya da molalarında televizyon ya da 
sosyal medya ile ilgilenmemelidir.

Peki, tabletle oyun oynama, mesajlaşma, dizi 
izleme varken öğrenciler neden ders çalışsın? 
LGS ve YKS’ hazırlanan öğrencilerin yaş aralı-
ğında büyük oranda hazzı erteleme problemle-
ri görülmektedir. 

PANDEMİ GÜNLERİNDE ÖĞRENCİ OLMAK 
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Yani doğru ile yanlış olanı bilir; ama istediği-
ni, ona haz vereni yapmaya daha eğilimlidir. 
Öğrenciler, niçin ders çalışması gerektiğini 
gözden geçirmeli. Ders çalışma amacını ve 
ulaşmak istediği hedefi var olan potansiyeli ile 
gerçekçi bir şekilde belirlemeli. Ebeveynler, 
psikolojik sağlamlığı yüksek olan çocuk 
yetiştirmekle yükümlüdür. Ne olursa olsun 
ayakta kalacak, sabırlı, sorumluluk sahibi, 
çabuk vazgeçmeyecek çocuklar hayatta daha 
başarılı ve mutlu olmaktadır.

Bağışıklığı etkileyen dolayısıyla verimli ders 
çalışmayı, motivasyonu etkileyen bir di-
ğer faktör ise yeterli ve düzenli 
beslenmedir. Öğrenciye enerji 
verecek; ama aynı zaman-
da kaygısını tetiklemeye-
cek besinlere özen gös-
terilmelidir.

 Her öğrenci her 
gün mutlaka 1 saat ki-
tap okumalıdır. Okudu-
ğunu anlama, anladığını 
yorumlama becerisinin 
gelişmesi ve çabuk kavra-
ması için etkili olan bir yöntem 
hayatının her alanına etki edeceği 
gibi sınavda da etkili olacaktır. Türkçe or-
talaması düşük olan bir öğrenci, Matematik, 
Fizik, Coğrafya derslerinden ziyade önce oku-
ma-anlama-yorumlama becerisini kuvvetlen-
dirmelidir. Verimli ders çalışarak ve zamanı et-
kin kullanarak kriz olarak görülen günler, fırsata 
çevrilebilir.

Ebeveynlere Düşen Görevler; Önce 
ebeveyn olarak kendi kaygılarınızı tanıyın. 
Çocuğunuza güven verin ve onu koşulsuz 
sevdiğinizi hissettirin. Mükemmeliyetçi yakla-
şım yerine çocuğunuzun potansiyeline uygun 
gerçekçi yaklaşım sergileyin. 

Bu süreçte çocuklarının duygu ve düşüncele-
rini görmezden gelmek ya da abartmak, kü-
çümsemek yerine paylaşıp anlaşıldığını hisset-
tirmek gerekir. Kaygı, çocuğunuzun hayatının 
işlevselliğini bozmaya başladıysa profesyonel 
yardım almaktan çekinmeyin. 

Ebeveynlere düşen bir diğer önemli görev, ev 
kurallarını koymaktır (İnternette, TV karşısında 
geçirilecek zaman, uyku saati vb. gibi). Hemen 
hemen her çocuk anne babasını suiistimal et-
meye eğilimlidir. Bu dengeye aile dikkat etmeli. 

 Bu süreçte “rağmen” ve “-saydı” diye 
iki gruba ayrılan öğrenciler olacaktır. 

“rağmen” diyen öğrenciler her 
zorluğu karşılayan ve üs-

tesinden gelen, hedefine 
odaklananlar olacaktır. 
“-saydı” diyen öğren-
ciler de okul olsaydı, 
öğretmenimle yüz yüze 
görüşseydim, şu olsay-
dı bu olsaydı çalışırdım 

diye mazeret üreten öğ-
renciler olacaktır. Siz “rağ-

men” mi diyeceksiniz yoksa 
“-saydı” mı? Sınava hazırlan-

mak için mükemmel bir zaman. Si-
nema yok, kafe yok, arkadaşlarla gezme 

yok. Yani dışarı etkinlikleri yok. Bunun yerine 
kullanmak için 24 saatiniz var ve sınavda başa-
rı elde edebilmek için, hedefe ulaşabilmek için, 
bir koşucunun parkuru dereceyle tamamlaması 
için atağa geçecek doğru bir zaman. O halde 
ne duruyorsunuz?

Sema KÜSMENOĞLU 
İl MEM ÖER

Pandemi Günlerinde Öğrenci Olmak
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“Gölgesinde otur amma/Yaprak senden in-
cinmesin.” A. Karakoç

Merhamet kavramı literatürde psikolojinin 
kavramında uzun yıllar yer almamıştır. Daha çok 
empati, sempati, yardımseverlik gibi kavramlarla 
ele alınmıştır. Merhametin günümüzde tek başına 
ele alınması ve terapide başlı başına merhamet 
kazanımının amaç olması neyi gösterir diye anlamı 
düşünülesi bir soru tohumu bırakmak isterim.

Aristoteles merhameti; yıkıcı veya acı verici bir 
kötülüğün, bunu hak etmemiş bir kişinin başına geldiğini 
gördüğümüzde, bizim ya da bir arkadaşımızın da başına 
gelebileceğini beklediğimizde duyduğumuz acı hissi ola-
rak ifade etmektedir.

Kök olarak rahim kelimesinden türeyen merha-
met kavramı, TDK tarafından bir insanın veya başka bir 
canlının karşı karşıya kaldığı kötü ve olumsuz durum ne-
deniyle duyulan üzüntü, acıma olarak tanımlanmaktadır.

Merhamet ile acıma davranışı birbiri ile karıştırı-
labilir. Merhamet davranışında bulunan bir kişide ilgi ve 
sevgi hisleri oluşurken, acıma davranışında bulunan kişi-
de ise karşıdaki kişiye ahlaki ve psikolojik olarak yüksek-
ten bakma, tenezzül etme özellikleri oluşur. Merhamet, 
zayıf diye tabir edilen kişilerin duygusu değil; güçlü diye 
tabir edilen bireylerin zor elde ettikleri bir haldir. Merha-
met; sevecen ve anlayışlı olma tarzını içerse de sürekli 
nazik olma da değildir. Bazen sert ve güçlü olmayı ge-
rektirebilir.

Sayar(2011) merhamet sahibi insanları duygu-
landıran asıl şeyin kendi acıları değil diğerlerinin yaşantı-
ları olduğunu; merhametin asıl hünerinin diğerinin acısına 
odaklanabilme olduğunu ifade eder. Merhametli kişilerin 
diğerlerinin acılarını anlayabildiğini ve bu acıyı dindirme-
ye çalıştıklarını vurgulamaktadır.

Bazı kültürlerde daha bireyci bakış açısı yaygın-
ken bazı kültürlerde daha toplumcu bakış açısı yaygın-
dır. Temel konusu “İnsan-Yaratıcı” ilişkisi olan Kur’an-ı 
Kerim’de rahmet ve merhamet kelimelerine dikkat çekile-
rek insan ilişkilerine de dokunulmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey, oğlu 
Orhan Bey’e bıraktığı vasiyetnamede “Allah’ın yarattığı 
her şeye karşı merhametli ol” diyerek merhametin öne-
mini vurgulamıştır.

Osmanlı hükümdarlarından Kanuni Sultan Sü-
leyman boş vakitlerinde bahçeye çıkar, ağaçları ve deni-
zi seyrederdi. Ağaçlardan birkaç tanesinin yapraklarının 
buruşmuş olduğunu görünce onları ilaçlatmak aklına gel-
di. Fakat ağaçların üstünde karıncalar olduğunu gördü. 
Karıncalar da can taşıyordu. Onlara zarar vermek doğru 
muydu? Bir türlü işin içinden çıkamayan Kanuni, meseleyi 
çözmek için hocası Ebu Suud Efendiyi aradı. Hocası oda-
sında yoktu. Hemen oracıkta bulunan bir kâğıt parçasına 
kafasını kurcalayan soruyu yazdı ve hocasının rahlesinin 
üzerine bırakarak oradan ayrıldı. Hocası odasına geldi-
ğinde kâğıdı görmüştü. Yazıyı okuduktan sonra hocası 
da Kanuni’ye bir not yazdı. Okuduktan sonra tebessüm 
etti. Kâğıdın üst kısmında Kanuni’nin hocasına yazdığı 
soru vardı.  Merhametli sultan hocasına şöyle diyordu: “ 
Meyve ağaçlarını sarınca karınca, Günah var mı karınca-
yı kırınca?” Hocası Ebu Suud Efendi ise sorunun altına 
şu cümleleri eklemişti. “Yarın Hakk’ ın divanına varınca, 
Süleyman’dan hakkın alır karınca!”

Karakoç, “Gölgesinde otur amma/Yaprak senden 
incinmesin.” dizeleriyle nesne ilişkilerine şair olarak atıfta 
bulunmuştur.

Yapılan araştırmalar sonucu, merhametli dav-
ranan bireyde artan benlik saygısı, artan sosyal destek, 
özgüven, sevgi, umut gibi alanları etkilediği ve uzun va-
dede başarıyı ve psikolojik iyi oluşu arttırdığı görülmekte-
dir. Bunun yanı sıra merhamet odaklı terapilerde sınırsız 
özeleştiri yapan, yüksek düzeyde utanç duyan; ihmal, 
istismar, zorbalık gibi travmatik yaşantılara maruz kalan, 
öfke ve saldırganlığa eğilimi olan, depresyon ve anksiye-
te bulunan bireylerde etkili sonuçlar vermektedir. İnsanın 
kendi benliğini, kendine duyduğu sevgiyi merkeze alan ve 
bu merkezden bütün varlığa hürmet gösteren; sevgi ve 
saygıyı bütün varlığa dağıtan bir anlayışa geçmektedir.

Merhamet ikliminde var kalmak umuduyla…

Sema KÜSMENOĞLU 
İl MEM ÖER
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COVID-19 PANDEMİSİNE AİT KİŞİSEL KARANTİNA SÜRECİNDE 
ÖZEL ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNE TAVSİYELER

COVID-19 salgını sürecinde yürüttüğümüz 
kişisel karantina günlerimizde özel çocukların 
ruhsal sağlıkları ve eğitimleriyle ilgili olarak 
ebeveynlere yönelik bir psikoeğitim programının 
verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Bu 
konuda aşağıdaki hususlara özen göstermenin 
aile ve toplum ruh sağlığımız üzerinde önemli 
olacağını düşünüyorum:
 Özel çocuklar, duygusal alışkanlıkları ve 
günlük rutinleri konusunda hepimizden daha 
hassastırlar. O nedenle onların ev içindeki 
hayatlarının olabildiğince olağan şartlarda de-
vam etmesine gayret edilmelidir. 
 Bu dönemde özel çocuklarda aynılığın 
ısrarına yönelik tutturma ve öfke nöbetleri 
artabilir. O nedenle zamanın, olağan hayata 
olabildiğince ayak uydurmaya çalışacak şekilde 
planlanması çok önemlidir. Çocukların alışmış 
oldukları günlük aktivitelerinin ev şartlarına 
olabildiğince uygun şekilde dönüştürülmesi 
gerekir.

 Evde kalıyor olmanın gerekçesi onların 
anlayabilecekleri şekilde açıklanmalıdır. 
“Salgın halindeki bir hastalığın bulaşmaması” 
için veya “bu salgın hastalıkta, temiz kalmak 
için” bir süre evde kalınması gerektiği şeklinde 
açıklamalar yapılabilir. Bu vesileyle evde de 
temiz olmaya ve kişisel hijyeni korumaya yöne-
lik tedbirlerin alınması konusundaki eğitime im-
kân sağlanmış olur.
 “Belirsizlik” ve “sonucu öngörememek” 
kişisel kaygıyı tetikleyen en önemli iki faktördür. 
O nedenle bu çocuklarımıza en azındanevde, 
yapılandırılmış bir düzen sağlayarak hayat 
tarzlarını kararlı bir hale dönüştürmeliyiz. Be-
lirli saatte uyuma, sabah kalkma, yemek ve 
eğitim saatleri, oyun saatleri, banyo yapma 
saatleri gibi kişisel zamanlarını belirli bir düzen 
dâhilinde çerçevelendirmeliyiz.
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COVID-19 PANDEMİSİNE AİT KİŞİSEL KARANTİNA SÜRECİNDE 
ÖZEL ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNE TAVSİYELER

 Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı 
gerekse özel eğitim merkezleri tarafından 
sağlanan uzaktan özel eğitim seanslarının ta 
kip edilmesi bu süreçte son derece önemlidir. 
Ağırlıklı olarak velilere yönelik olarak uygulanan 
bu seanslar sayesinde, çocuklarla veli tabanlı 
olarak yürütülen özel eğitim dersleri çocukların 
eğitimlerinde geri kalmalarını ve öğrendiklerini 
unutmalarını engeller. Ek olarak, öğrenilmiş 
bilginin pekiştirilerek zenginleşmesine hizmet 
eder.
 Evde devam edilen özel eğitim 
seanslarının dışında, ebeveynlerin çocuklarıyla 
her gün değişik nitelikte eğitsel oyun oynamaları 
son derece önemlidir. Bu oyunlar 45-60 dakika 
sürmeli, çocuğun gelişimsel seviyesine özgü 
olarak, hem keyif almaya yönelik hem de bir 
becerinin geliştirilmesine odaklanacak şekilde 
planlanmalıdır. 
 Herhangi bir ev içi faaliyette, çocuğun 
genel gelişimsel seviyesine uygun ola-
cak şekilde ebeveynine yardım etmesinin 
desteklenmesi de planlanması gereken aktiv-
iteler arasındadır.
 Bu süreçte, aynılığın ısrarına yönelik tut-
turma nöbetlerinin yönetimi de çok önemlidir. 
Çocuk öfke nöbetine girmesin diye her dediğinin 
yapılması ebeveyni bir süre sonra çıkmaza 
sokar. Zira çocuk bu durumda her istediğini 
tutturma ve bağırma yöntemiyle yaptırmayı 
öğrenir. O nedenle ilk krizlere olabildiğince 
kararlı ve tutarlı bir şekilde direnmek çok 
önemlidir. Öfke krizlerinde onun isteğini tam 
anlayamamış gibi yapıp sakinleşince daha iyi 
anlamak ve o durumda uzlaşmaya giden bir 
orta yolda anlaşmayı sağlamak en kabul edilir 
yöntemler arasındadır.
 Her ne kadar özel çocuklarda bilgisayar 
ve televizyon ekranı başında geçirilen süre za-
ten çok sınırlandırılmış olsa da, böyle bir za-
manda bu sınırlamalara özellikle dikkat edilme-
lidir.

 Evde geçirilen bu dönemde yeme kri-
zlerinin özellikle karbonhidrat krizlerinin artması 
çok alışılagelmiştir. Bu durumda, genellikle 
evde hafif ve sütlü tatlıların pişirilmesi, çikolata 
olarak sınırlı miktar bitter çikolatanın verilm-
esi en doğrusu olur. Sağlıklı atıştırmalıklardan 
porsiyon meyve ve kuruyemişler tatlı isteğini 
bastırmada faydalı olabilirler.
 Evde özel çocuklarla zaman geçirirk-
en, sağlıklı olan diğer çocuğun kıskanmasıyla 
veya kendisiyle yeterince ilgilenilmiyormuş gibi 
serzenişlerle karşılaşılabilir. Böyle durumlar-
da, bir ebeveyn özel çocukla ilgilenirken diğer 
ebeveynin de diğer çocukla zaman geçirmesi, 
sonrasında ise ebeveynler arasında bu rollerin 
değiştirilmesi son derece faydalıdır.
 Ebeveyn çatışması yaşanıyorsa 
çocukların yaşanan gerginliği hissetmemeler-
ine azami düzeyde önem vermek gereklidir. 
Unutulmamalıdır ki, aile içi çatışma bütün 
çocukları duygusal ve ruhsal açıdan olumsuz 
etkilerken, özel çocuklar bu konuda daha da 
kırılgandırlar.
 Aile içinde her iki ebeveyninden aynı 
şeye “evet”, aynı şeye “hayır” demesi gerekir. 
Aile içinde “iyi” ve “kötü” ebeveyn ayrışmasına 
zemin hazırlamamak gereklidir.
 Her şeyden önce evde geçirilen bu 
zamanın bir yük olarak algılanması yerine,  
bütün aile bireyleri için değişik açılardan faydalı 
etkiler yaratmaya aracı olduğunun hissedilerek, 
sürecin bu şekilde yaşanması ve bu salgından 
kurtulacağımıza ve hayatta kalacağımıza dair 
umudumuzu asla kaybetmemek çok önemlidir.

Doç. Dr. Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatrı

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Özel Çocukların Ebeveynlerine Tavsiyeler
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Öğrenme güçlüğünün bir alt boyutu olan dis-
leksi; bireyin normal ve üzerinde bir zekaya sa-
hip olmasına, herhangi bir yetersizliğinin olma-
masına (düzeltilmemiş görme ve/veya işitme 
sorunları, nörolojik bozukluklar gibi) ve yeterli 
ve nitelikli okuma eğitimi almasına rağmen:

    Harf-ses ilişkisi kurma,

    Sözcük okuma

    Akıcı okuma ve/veya

   Okuduğunu anlamada “beklenmedik” bir şe-
kilde başarısız olmasıdır.

Okul çağında olan ve özel eğitim alan öğren-
cilerin büyük bir kısmını disleksili öğrenciler 
oluşturmaktadır. Uzun yıllardır araştırılmasına 
karşın disleksinin kesin nedenleri bilinmemek-
tedir.Ancak disleksinindilin fonoloji bileşeninde 
yaşanılan güçlüklerden kaynaklanan, genetik 
geçiş gösteren nörogelişimsel bir bozukluk ol-
duğu ifade edilmektedir. 

Disleksili bireylerin çocuklarında ve kardeşle-
rinde disleksi görülme olasılığı daha yüksektir. 
Disleksi yaşam boyu süren bir bozukluktur. 
Ancak erken ve kanıta dayalı müdahale dis-
leksili öğrencilerin yaşadıkları güçlüklerle 
baş edebilmeleri ve başarılı olabilmeleri 
mümkündür.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 
yazma ve/veya matematikte öğrenme güçlük-
leri, dil ve konuşma sorunları disleksiye eşlik 
edebilmektedir. Uygun müdahaleler yapılma-
dığında disleksili bireylerin yaşadıkları sorun-
lar; akademik başarılarını, sosyal etkileşim-
lerini, duygusal ve davranışsal gelişimlerini, 
yükseköğretime devam etme ve istihdam du-
rumlarını  da olumsuz etkiler. Bu nedenle dis-
leksili öğrencilerin mümkün olduğunca erken 
dönemde belirlenmeleri ve uygun eğitimleri 
almaları okuma yazma becerileri kadar 
diğer alanlardaki gelişim ve başarıları için de 
önemlidir. 

Dİsleksİlİ Öğrencİler ve Özellİklerİ
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Disleksi tanısı öğrenciler okuma öğrenmeye 
başladıktan sonra yeterli öğretim yapılmasına 
karşın, okuma becerilerini öğrenme ve geliştir-
mede önemli güçlükler yaşadıktan sonra kon-
maktadır. Ancak okul öncesi dönemde dislek-
siye işaret eden bazı özellikler bulunmaktadır. 
Bu özelliklerin bilinmesi, fark edilmesi ve risk 
taşıyan çocukların uygun destekleri almaları 
okul döneminde yaşanması olası güçlüklerin 
önlenmesi/azaltılması bakımından önemlidir. 
Okul öncesi dönemde disleksi belirtisi olabile-
cek özelliklerden bazıları şunlardır:

     Gecikmiş dil ve konuşma,

   Konuşma anlaşılırlığının düşük olması “be-
beksi konuşma”,

   Yazı farkındalığının düşük olması  (yazının 
işlevinin, yönünün farkında olmama gibi),

    Harfleri, rakamları öğrenmede güçlük,

   Haftanın günleri ve alfabe gibi sıralı bilgileri 
öğrenmede güçlük,

   Sözcük bulma güçlükleri, nesneleri hızlı bir 
şekilde isimlendirememe,

   Boyama, kesme, çizgi çalışmaları gibi ince 
motor becerileri gerektiren etkinliklerde güçlük,

    Öyküleri veya başından geçen olayları sıralı 
bir şekilde anlatmada güçlükler,

    Çoklu yönergeleri izlemede güçlük,

    Kafiyeleri fark etmede ve fonolojik farkındalık 
etkinliklerinde güçlük.

Sıralanan bu özelliklerden hiçbirisi başlı başı-
na bir çocukta disleksi olduğunu göstermez. 
Ancak bu özelliklerden birkaçını çocuğunuzda 
veya öğrencilerinizde gözlemliyorsanız mut-
laka bir uzmana yönlendirme yapınız. Çünkü 
disleksi tanısı konmadan önce risk grubundaki 
çocuklara yönelik yapılan erken müdahale, dis-
leksi tanısı konduktan sonra yapılan müdaha-
leden çok daha fazla etkilidir. 

Dr.Öğr. Üyesi Şaziye SEÇKİN YILMAZ

Üsküdar Üniversitesi - Dil ve Konuşma 
Terapisi Bölümü
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Disleksili Öğrenciler ve Özellikleri
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ÖTEKİ YAKA
 Sizlere Öteki Yaka’dan bahsetmek 
istiyorum. Adı manidar. Ötekilerin yakası, 
ötekileştirdiklerimizin yakası. Beni hayran 
bırakan Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Oku-
lu Seramik Atölyesi’ndeki otizmli bireylerin üç 
boyutlu becerileri özgünlükleri ve üretkenlikleri.
 Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu 
Seramik atölyesi ile ilgili öğretmenimiz 
Aysema BİLEN şöyle bahsedi-
yor; “Seramik atölyesi, farklı 
gelişim gösteren çocukları 
ve gençlerin meslek eğitim 
aldığı bir sanat atöly-
esidir. Sanat eğitiminin, 
her bireyin alması fikrin-
den yola çıkılarak; te-
mel sanat eğitimi ve 
rilerek, bireyin öğrendiği 
yöntem ve teknikler-
le kendi yaratıcığını kul-
lanarak “art brut” bir sanat 
yapması sağlanır. Öğrencinin 
yaratıcılığı önceliktir. Seramik, malzeme 
olarak üç boyutlu düşünmeye elverişli olduğu 
için, çalışmalarında zihinsel ve el becerilerinin 
gelişmelerini rahatlıkla görebiliriz.   Seramik      
atölyesinde öğrenci ilk sene temel sanat eğitimi 
ile çizim-doku gibi teknik bilgiler alır.  

    Daha sonra seramik şekillendirme yöntem 
ve tekniklerini öğrenir. Öğrendiği bu yöntem ve 
tekniklerle seramik heykel, seramik form, sera-
mik pano gibi çalışmalar yapar.’’
 Otizm hepimizin artık bildiği gibi 
nörogelişimsel bir bozukluk olmakla birlik-
te yaşam boyu bireye eşlik eden bir süreçtir. 

Bu bağlamda otizmli bireylerin du-
ygu davranışları ‘’normal’’ bi-

reylerden farklı olabilir; an-
cak kendilerini ‘’normal’’ 

diye adlandırdığımız pek 
çok bireyden benden, 
sizden, onlardan daha 
iyi ifade edebilirler. 
Öteki Yaka böyle bir 
oluşum. Oradaki otizmli 

pek çok çocuk durumu-
nun farkında, “Ben otizm-

liyim’’ diyebiliyor. Tüm otizmli 
bireyler gibi net sade ve tam 

da “an’’dalar. İşte oradalar varlar 
ve fark edilmek istiyorlar. Sadece nisanlarda 

değil her ayda her günde her anda. 
Öteki Yakanızı fark ettirmek umuduyla…
                                                                         

Özlem ÜLGÜT
İl MEM ÖER
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Sahi ya kimdir bu engelli? 

İnsanların ticari kaygı veyahut beklentilerini 
tatmin eden engelli deyince ‘’aa evet o işte 
güzel para var’’ bakış açısıyla metalaştırılmış 
bir canlı mıdır? Yoksa birilerinin iyi niyet gös-
tergesi için kullanılan popüler kültürün bir öğesi 
mi?

Engel ve engellilik kavramlarını kullanmadan 
önce bu kavramların zihnimizde hangi şema-
ları canlandırdığını sorgulamamız gerekiyor.  
Zihinsel şemalarımızdaki problemler toplumsal 
algılarımızda da sorun oluşturmaktadır.

Sorunun kaynağı elbette engel durumu değil, 
engellenmişlik durumu ve bunu inşa eden sos-
yo-kültürel faktörlerdir. Bu bağlamda sosyolojik 
bakış açısında engellilik, engel durumunun yol 
açtığı bir şeyden ziyade engelli olanlar ve en-
gelli olmayanlar arasındaki sosyal mesafe ya 
da sosyal ilişkilerden kaynaklı olarak düşünül-
mesi gereken bir sosyal olgudur. Engelli birey 
olmayı soysal kimlik söylemi içinde açıklama 
çabası engellilik kavramının dönüşümüne yol 
açmıştır. Diğer taraftan engellilik, normların dı-
şında ya da karşısında bir kimlik edinme süre-
cidir.Çünkü kültürel imajlarda engelli olan nor-
mal olandan farklı olandır. 

Engelli bireylere, toplum tarafından, ‹normal-
liğe› yakın olmayı amaçlamalarına ilişkin bas-
kılar söz konusudur. ‹Normalliği başarmaya› 
iten bu baskılanma sürecinde kimlik edinimi çift 
yönlü yaşanmaktadır. Bir yanda engelli bireyin 
kendisinin kabulü diğer tarafta da toplumun 
baskıları söz konusudur. Bu çerçevede hem ki-
şisel olarak hem de toplumsal olarak ‹engelli› 
etiketlemesinin ve kimlik ediniminin anlamının 
tartışılması önemli gözükmektedir. 

Engelli olan ve engelli olmayan bu iki sosyal 
kategoriler tarihsel bağlamda insan aktivitesi-
nin bir ürünüdür. Bundan dolayı engelli olma 
ve engelli olmama biyo-fiziksel bozukluklara 
göre oluşan bir sınıflandırma süreci değildir. 
Dolayısı ile aslında engelliliğin yaratılmasın-
da hakim sosyo-kültürel çevre etkindir. Engelli 
bireyin sosyal pozisyonu ve saygınlık düzeyi, 
içinde bulunduğu toplumun sosyal şartları ve 
sosyal çevresiyle geliştirdiği ilişkiler bağlamın-
da ortaya çıkar. Engelli bireylerin yaşadıkları 
toplumda iş edinme, evlilik, boş zaman değer-
lendirme, meslek edinme, eğitimi sürdürebilme 
kanalları çerçevesinde çeşitli sosyal kurumlarla 
olan ilişkileri de onların sosyal statü kazanımı-
nı ve toplumla bütünleşmesinde belirleyici gö-
zükmektedir.Engelliliğe ilişkin etiketleme söyle-
minde asıl vurgu, bireyin günlük yaşantısındaki 
etkileşimlerinde ortaya çıkan açık ve gömülü 
anlamlar üzerinedir. 

Engel ve engellilik kavramlarını kullanmadan 
önce bu kavramların zihnimizde hangi şemaları 
canlandırdığını düşünmeli ve bu kavramlar ile 
ilgili terminolojik bilgileri gözden geçirmeliyiz. 
Unutmamalıyız ki kullandığımız kavramlar zih-
nimizin menzilini belirler. Yarınlara, daha uzun 
menzilli düşünebilme ümidiyle…

M.Enes AYDIN 
Özel Eğitim Öğretmeni-Pendik RAM

KİMDİR BU ENGELLİ ?
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Zeka kavramı geçmişten günümüze ka-
dar psikologların ve eğitim bilimcilerin merak 
konusu olmuştur. Akranlarından özellikle zihin-
sel olarak alışılmışın dışında ya da olağanüstü 
performans sergileyen bireyler bilim insanları-
nın dikkatini çekmiştir. Peki bu bireylerin sahip 
olduğu olağanüstü performansın sebebi nedir? 

19. yy ortalarında bu alanda yapılan ilk 
çalışmalarda, “gifted” olarak tanımlanan üstün 
zekalı bireylerin performansları, Allah tarafın-
dan bahşedilen sabit bir yetenek olarak ifade 
edilmiş ve bu özellik genellikle kalıtsal özellik-
lerle açıklanmaya çalışılmıştır. 20. yüzyıla ge-
lindiğinde zekanın çok boyutlu olduğu, kişinin 
çevresi ile kalıtsal özelliklerinin etkileşiminden 
etkilenen bir yapı olduğu ifade edilmiştir. Günü-
müzde ise zekanın bireyin deneyimleri ile geliş-
tirilebilen bir özellik olduğu kabul edilmektedir. 
Bu sebeple üstün zeka tanımından daha çok 
“özel yetenek” tanımı kullanılmaktadır. 

Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nde 
özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı 
öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin ka-
pasitede önde olan, özel akademik yeteneğe 
sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanla-
rında bağımsız hareket etmeyi seven ve yük-
sek düzeyde performans gösteren kişi olarak 
tanımlanmıştır. Çalışmalar incelendiğinde bu 
tür bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve 
sosyal açılardan çeşitli genel özellikleri ortaya 
konmuştur. 

Örneğin kolay ve hızlı öğrenme, 
meraklı olma, birden fazla ilgi alanı olması, 
bazı alanları derinlemesine araştırmaları, 
mükemmeliyetçilik, yaratıcılık, güçlü sezgiler, 
zengin kelime hazinesi, erken yaşta konuşma-
okuma-yazma, gelişmiş mizah anlayışı, sosyal 
olaylara duyarlı olma gibi. İfade edilen bu 
genel özelliklerin her özel yetenekli bireyde 
bulunması beklentisi yanlıştır. Tüm çocuklarda 
olduğu gibi özel yetenekli bireylerin de farklı 
kişiliği, yeteneği ve tercihleri vardır. Bu noktada 
önemli olan kendilerinde var olan yeteneği 
tanımalarına ve ortaya çıkarmalarına yardımcı 
olacak ortamları oluşturmaktır. 

Çocuklardaki var olan yeteneklerinin des-
teklenmesi için öncelikle doğru tanılanması ge-
rekir. Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler, iki 
yöntemle tanılanırlar. İlk yöntem bilim ve sanat 
merkezlerine (BİLSEM) öğrenci seçmek ama-
cıyla, ülke çapında gerçekleştiren bir süreçtir. 
Bu süreç; öğrencilerin sınıf öğretmenleri tara-
fından aday gösterilmesi, grup tarama, bireysel 
inceleme ve hak kazanan öğrencileri BİLSEM’e 
yerleştirme olarak gerçekleşmektedir. İkinci 
yöntemde ise bireysel olarak rehberlik araş-
tırma merkezlerine yapılan başvuruların de-
ğerlendirilerek, öğrencilerin çeşitli zeka testleri 
aracılığıyla (WISC-R, Stanford Binet, Anadolu-
Sak Zeka Ölçeği vb.) tanılanmasıdır. Özel yete-
nekli öğrencilerin fark edilmesi ve tanılanması 
onların eğitim sürecinin başlangıcı için önemli 
bir aşamadır. 
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Bir toplumda özel yetenekli olarak tanım-
lanan bireylerin oranı, genellikle ülke nüfusu-
nun %2’si ve %5’i arasında değişim gösterir. 
Sayıca az olmaları sebebiyle özel eğitim ala-
nına dahil edilen özel yetenekli bireylere, sahip 
oldukları potansiyelleri geliştirmek amacıyla 
ihtiyaç duydukları türden eğitim verilmesi ge-
rekir. Çünkü özel yetenekli bireylerin üzerinde, 
yaşadıkları ülkelerin geleceğinde önemli rol 
oynamaları noktasında bir beklenti  oluşur. Bu 
da ancak, onlara özel geliştirilen programlar ve 
eğitimciler tarafından gerçekleştirile-
bilir. Günümüzde ülkemizde özel 
yetenekli bireylerin ihtiyaç 
duydukları eğitim ortamları, 
Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı resmi bir kurum olan 
BİLSEM’ler aracılığıyla 
oluşturulmaya çalışılmak-
tadır. BİLSEM’lerde özel 
yetenekli öğrenciler, farklılaş-
tırılmış ve/veya zenginleştirilmiş 
öğrenme ortamlarında yer alarak ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim gör-
mektedirler. Bu kurumlarda öğrencilerin çeşitli 
üst düzey becerileri, proje temelli eğitim baş-
ta olmak üzere farklı yöntem ve teknikler kul-
lanılarak geliştirilmektedir. Ayrıca öğrenciler 
kendilerine birçok bakımdan yakın gördükleri 
akranlarının olduğu ortamlarda yer alarak yal-
nızca bilişsel değil sosyal ve duygusal açıdan 
da gelişim göstermekte, kendilerini mutlu his-
setmektedirler. 

Bu durum aile ve örgün öğrenme ortamla-

rına yansıyarak, büyük oranla çeşitli problemin 
önüne geçilmesini sağlamaktadır. Veliler ile sü-
rekli iletişim halinde olan bu merkezler, ailelere 
zaman zaman çeşitli seminerler ya da toplantı-
lar düzenleyerek onların problemlerine çözüm 
aramaya, çocuklarının gelişimlerini doğru yön-
lendirmelerine hatta kimi zaman çocuklarını 
daha iyi tanımalarına  yardımcı olmaya çalış-
maktadır. 

Tarih boyunca farklı özel yetenekleri olan 
kişilerin, bilimin teknolojinin ve sanatın geliş-

mesine öncü oldukları görülmüştür. 
Yaşadıkları toplumlara sağladık-

ları katkılar ise yadsınamaz 
bir gerçektir. Bu sebeple, her 
öğrenci gibi özel yetenekli 
öğrencilerin de erken ço-
cukluk döneminden itiba-
ren ilgi ve yetenek alanları 

doğrultusunda eğitim alma-
ları en temel haklarıdır. Ailede 

başlayan ve okulda devam eden 
eğitim hayatları boyunca bilişsel, du-

yuşsal ve devinişsel açılardan desteklenmesi 
gereken özel yetenekli bireyler, ancak doğru 
yönlendirmeler ve Milli Eğitim politikaları sa-
yesinde ülkemize beklenen faydayı sağlayabi-
lirler. Bilim ve Sanat Merkezleri de bu amaçla 
yola çıkan kurumlardır ve üzerlerine düşen so-
rumluluğu büyük hassasiyet ve çaba göstere-
rek yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Güven YILDIZ 
Kartal Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

Özel Yetenekli Bireyler ve Eğitimleri
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Evde 
çocuğunuzla b�rl�kte 

saksıda b�tk� yet�şt�r�n.

Evdek� malzemelerle 
baskı çalışmaları 

yapın (�p, kurusoğan, 
patates, kıvırcık g�b�). 

Çocuklarınızla b�rl�kte 
b�r tarım ürününün 

nerede ve hang� koşul-
larda yet�şt�ğ�n� araştı-

rıp varsa 
belgesel�n� �zley�n.

2. GÜN1. GÜN 3. GÜN

Taş, kâğıt, makas 
oyunu oynayın.

Müz�k açıp dans ed�n, 
sonrasında müz�ğ� 

durdurun ve beden�n�z� 
d�nley�n. Bu şek�lde 

devam ed�n.

Her gün yaptığınız 
şeyler� tekrarlayın. 

A�len�n d�ğer üyeler� ne 
yaptığınızı tahm�n 

etmeye 
çalışsın(bulaşık yıka-
mak, çamaşır asmak 

g�b�).

5. GÜN4. GÜN 6. GÜN

B�r k�ş� eller�yle bas�t b�r 
r�t�m tutsun, d�ğerler� de 

aynı r�tm� yapmaya çalış-
sın.

A�le üyeler�nden b�r� b�r 
komut vers�n, d�ğer 

a�le üyeler� bunun tam 
ters�n� yapsın. 

Çocuğun gözleri bağlayın. 
Sabun, baharat, meyve gibi 

çeşitli şeyleri çocuğun 
önüne koyun, çocuğunuz-
dan koklamasını ve kokla-

dığı şeyin ne olduğunu 
tahmin etmesini isteyin.

8. GÜN7. GÜN 9. GÜN

Kopmayacak kalınlıkta 
b�r �p bulun, hayal� b�r 
ç�zg� ç�z�n. A�le üyeler� 

olarak �k� gruba ayrılın ve 
karşı grubu kend� tarafı-
nıza çekmeye çalışın.

B�rl�kte k�tap okuyun, 
k�taba farklı b�r son 

yazın.

Arka arkaya dört kelime 
söyleyin. Bunlardan biri 

diğerinden farklı bir grupta 
yer alsın. Çocuğunuz doğru 

sıralama tekrarladıktan 
sonra farklı olanı bulup 
neden farklı olduğunu 

söylesin.

11. GÜN10. GÜN 12. GÜN
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Kartonlara duygu 
�fadeler�n� ç�z�n. Çocu-

ğunuzdan duyguları 
tanımlamasını ve bu 

duyguları hang� 
durumlarda yaşadığını 

anlatmasını �stey�n.

Çocuğunuz sevd�ğ� b�r 
arkadaşına mektup 
yazsın. Elden tesl�m 
edeceğ� güne kadar 

bekles�n.

El�n�ze b�r res�m alın. 
Sırt sırta oturun. 

Res�mdek�ler� çocuğu-
nuza anlatın ve ç�zme-

s�n� �stey�n. Ç�z�m 
b�tt�kten sonra karşı-

laştırın ve üzer�ne 
konuşun.

Çocuğunuzun gözler�n� 
kapatın, önüne eşyalar 
koyun. Çocuğunuzdan 
eşyalara dokunarak ve 

onları koklayarak ne 
olduğunu tahm�n etme-

s�n� �stey�n.

Büyüdüğünde hayatın-
da neler olacağına da�r 
hayal kurmasını �ste-

y�n. Bununla �lg�l� 
sorular sorun. Nerede 

yaşıyorsun, ne �ş 
yapıyorsun?

14. GÜN13. GÜN 15. GÜN

17. GÜN16. GÜN 18. GÜN

20. GÜN19. GÜN 21. GÜN

23. GÜN22. GÜN 24. GÜN
Mandala
 boyayın.

Evde kend� oyun hamu-
runuzu yapın ve oyna-
yın, ona şek�ller ver�n.

Kağıt tabakla fr�zb� 
oynayın. Her a�le üyes� 

b�r tabak ed�ns�n ve 
tabağın üstüne adını 

yazsın. B�r hedef 
bel�rley�n o hedefe en 
yakın atışı yapmaya 

çalışın.

Her a�le üyes� b�rb�r� 
�ç�n üç güzel d�lek 

d�les�n ve bunu 
paylaşsın.

B�r�n�z sadece sağ 
el�n�z� b�r�n�z de 

sadece sol el�n�z� 
kullanarak A4 

kâğıdından uçak 
yapın.

B�rl�kte kahvaltı hazır-
layın.

Çocuğunuzun hoşla-
nab�leceğ�n� düşündü-
ğünüz b�r f�lm� a�lece 

�zley�n ve hang� karak-
ter olmak �sterd�n�z 

hep b�rl�kte konuşun.
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B�rl�kte fotoğraf 
albümler�n�ze bakın ve 
o fotoğrafın çek�ld�ğ� 
gün hakkında sohbet 

ed�n.

H�ç duymadığınız b�r 
hayvan bulun ve onun 
hakkında b�lg� toplayın.

Günlük yazmaya 
başlayın.

Evet- Hayır oyunu 
oynayın.

Sesl� harf değ�şt�rmece 
oynayın. Haftanın 
günler�n� sadece � 
harf�n� kullanarak 

söyley�n.

26. GÜN25. GÜN 27. GÜN

29. GÜN28. GÜN 30. GÜN
B�rl�kte mutfağa g�r�p 
sağlıklı atıştırmalıklar 

hazırlayın.

Sayın Vel�m�z;
Çocukların her yönden gel�ş�m� �ç�n 
a�les� �le kal�tel� zaman geç�rmeler� 
oldukça önem arz etmekted�r. Aylık 

olarak s�ze ver�len bu tabloda çocuk-
larınızla yapab�leceğ�n�z etk�nl�kler 
yer almaktadır. Etk�nl�kler�n heps�n� 
yapmaya özen göster�n�z. Etk�nl�k-
lerle �lg�l� f�k�rler�n�z� ve yaptığınız 
etk�nl�kler�n fotoğraflarını ya da 
aslını b�zlerle paylaşab�l�rs�n�z.

 Teşekkür Eder�z.

31. GÜN
Sess�z s�nema oynayın.



1. Jung, kolektif bilinçdışında “……” adını 
verdiği imge ve düşünceleri tek tek sap-
tamaya çalışmıştır. Başlıcaları, “Anima ve 
Animus”tur(1-7).
2. Beynin dil ve konuşmadan sorumlu 
bölgelerinin tümüne ya da bir kısmına görül-
en fiziksel hasar veya felç sonucu ortaya 
çıkan dil ve konuşma bozukluğudur(8-12).
3. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş 
ve ailesi tarafından onaylanmış 
bu program; bireyin, ailenin, 
öğretmenin gereksin-
imleri doğrultusunda 
hazırlanmıştır ve he-
deflenen amaçlarda 
verilecek destek 
eğitim hizmetlerini 
içerir(Kısaltılmış 
4. 20. Yüzyılın 
başlarında (1908) 
Boston’da Frank 
Parsons ilk mesleki 
büroyu kurmuştur. 
Parsons’un yaptığı re-
hberlik bugün Özellik-
Faktör yaklaşımı adı ver-
ilen bir yaklaşımın başlangıcını 
oluşturmaktadır(16-27)
5. 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından üstün yetenekli öğrencilere yöne-
lik örgün okullar dışında farklı yapılandırılmış 
programlar çerçevesinde eğitim verilebilmesi 
için ………….adı altında yetenek geliştirme 
merkezleri kurulmuştur(Kısaltılmış İsmi)/
(28-33).

6. EricBerne tarafından ortaya atılan, “İnsan 
davranışının temelinde temas edilme ihtiyacı 
yatar ve temas ‘kişinin varlığının onanması’ 
anlamına gelir”i temel alan kuram hangi-
sidir(34-53)?
7. Kişinin korku verici veya tehdit edici bir 
duruma karşı vermiş olduğu ruhsal ve be-
densel bir tepkidir(54-58)
8. Bireyin kendi yetenek, ilgi ve değerleri 

hakkında farkındalık kazandırıp mesle-
kler hakkında bilgilendirerek 

kendine uygun bir mesleği 
seçip bu alanda ilerlem-

esine yardım etme süre-
cidir(59-74).
9. Yetersizlikten 
etkilendiği tespit 
edilen bireyin, 
gelişim alanlarındaki 
düzeyinin (yeterli-
liklerinin) belirlenme-

si ve gereksinimler-
inin ortaya çıkarılması 

işlemine ………..de-
nilmektedir(75-89).

10. Birbirini sürekli etkiley-
en psikolojik ve sosyal etkilerin 

bütününe ne ad verilir(90-100)?

ŞİFRE
(Dıştan içe doğru şekilde verilen 
kutucuk numaraları)

Şekildeki bulmaca dıştan içe doğru düzenlenmiştir. Kavramları yerleştirip şifreyi 
oerbulten@gmail.com’a 14 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderen 1 kişiye çekiliş ile 

sürpriz hediye verilecektir.

BULMACA

Şekildeki bulmaca dıştan içe doğru 
düzenlenmiştir. Kavramları yerleştirip şifreyi 
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İstanbul ilinde COVID-19 ile mücadelede aktif olarak sahada çalışan görevliler için Hastaneler, Aile Hekimlikleri 
ve Emniyet Müdürlüğü için binlerce siperliği fedakâr BİLSEM yöneticileri ve öğretmenleri sevgiyle üretti; bu 
süreçte ön safta mücadele edenlere destek olan BİLSEM’lere yürekten teşekkür etmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve 
üretimleri yerinde incelemek için İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Kubilay 
BAHÇE ziyaretlerde bulundu.  

Özel gereksinimli bireylerle ve özel gereksinimlerle ilgili; tüm eğitim düzeylerinde eğitime devam eden öğrencilerin 
aktif katılımları ile gerekli bilgi ve farkındalığın sağlanması, engelli bireylerin toplumdaki algılarının pozitif yönde 
değişmesi yoluyla toplumsal fayda yaratma amaçlı bir projedir. 

BİLSEM’LERDE SİPERLİK ÜRETİMİ

FARKLILIKLARIMLA YAŞIYORUM PROJESİ



2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde sosyal medyada
#otizminfarkındayımbenhepseninyanındayım

etiketiyle farkındalık etkinliği yapıldı. 

Beşiktaş BİLSEM, sağlık çalışanlarına yardımcı 
olmak için kurumlarında 3D yazıcılarla ürettikleri 550 
adet yüz siperliğini ÇAPA Tıp Fakültesi, Kartal EAH, 
İstanbul EAH ve Şişli Etfal Hastanesi’ne teslim etti.

Beşiktaş BİLSEM, “Kuklanı Tasarla, 23 Nisan Mesajı-
nı Kuklanın Ağzından Seslendir“ etkinliği ile23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı öğrencileri ile 
evlerinden kutladılar. Öğrencilerinin gönderdikleri 
videolar resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü

BEŞİKTAŞ BİLSEM BEŞİKTAŞ BİLSEM

Pandemi nedeniyle evlerinden eğitime devam eden ve 
arkadaşlarından uzak kalan öğrencilere akran sosyal 
desteğini sağlamak, arkadaşlık ilişkilerini kuvvetlen-
dirmek, duygularını ifade etme yoluyla psikolojik 
sağaltım yapmak amacıyla öğrencilere mektup yazdı-
rıp PDR servisi aracılığıyla mektupları sahiplerine 
ulaştırdı.
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Kanuni İmam Hatip Ortaokulu



İstanbul Modern Sanat Müzesi Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü olarak, 10 yıldır yapmış olduğumuz Özel Öğren-
me Gereksinimli Çocuklarımıza ve Gençlerimize yönelik yaptığımız programlarımız her yıl yenilenerek ve yeni 
kurumlarımızın dahil olmasıyla gelişmeye devam ediyor. Bu yıl da en büyük destekçimiz İstanbul İl Müdürümüz 
ve Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğünün katkısı ile imzaladığımız protokolle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.  

Özel öğrenme gereksinimi olan çocuklar için fiziksel, sosyal ve zihinsel bağlamda farklı deneyim alanları yaratan, 
gençlerin kültürel yaşamda sosyal sorumluluklar üstlenmesine aracı olan “Buluşma”, kaynaştırma eğitimini temel 
alan bir eğitim programıdır. Program, özel öğrenme gereksinimli çocukların, genç gönüllülerle farklı sanatsal 
faaliyetlerde birlikte çalışmalarını esas alır. Sivil toplum örgütleri, özel eğitim okulları ve liselerle işbirliğinde 
gerçekleştirilen Buluşma, özel öğrenme gereksinimli çocukların hayata katılarak, sosyalleşmelerine ve sanatla 
yaşamlarını zenginleştirmelerine olanak tanır. Ayrıca program gönüllü gençlerin bireysel farklılıklara dair hoşgörü 
geliştirmelerine de katkıda bulunur.  

İstanbul Modern Sanat Müzesi Etkinlikleri

Özel Öğrenme Gereksinimli Çocuklar ve Gençler İçin
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Dokunduğum Renk



Görmeyen ve az gören çocuklar ve gençler için 
düzenlenen “Dokunduğum Renk”, uzman eşliğinde 
sergi gezilerini, atölyede gerçekleştirilen sanat uygu-
lamalarını ve sesli betimlemeli film gösterimlerini 
kapsar.Çocuklar ve gençler sanat yapıtlarının betim-
lenmesini esas alan sergi gezilerinde, sanat çalışma-
larını yorumlar, çeşitli malzemelerin kullanıldığı 
atölye çalışmalarında el becerilerini güçlendirir. Çağ-
rışımlarla masallar tasarladıkları drama atölyelerinde 
hayal gücünü geliştirir ve sesli betimlemesi yapılmış 
animasyon gösterimine katılarak filmleri analiz eder-
ler.   

İstanbul Modern’in işitmeyen ve az işiten çocuk ve 
gençler için düzenlediği Sanatın Sözleri, uzman 
eşliğinde sergi gezileri ve atölye uygulamalarını 
içerir. “Renkli Şekillerden Portreler”, “Fantastik 
İmgeler” ve “Dönüşen Nesneler” adlı atölye çalışma-
ları ile müze sergilerini gezerek sanat yapıtlarını ince-
leyen çocuklar ve gençler, atölye uygulamaları sıra-
sında çağdaş sanat örneklerinden esinlenerek yaratı-
cı tasarımlar, performanslar ve resimler üretir. Yıl 
boyunca gerçekleştirilen program, görsel hafıza ve 
dikkat oyunlarını içerir. Sanatın Sözleri, çocuklar ve 
gençlerin fikirlerini sanatla somutlaştırmalarına ve 
sanat yoluyla yeni kavramlarla tanışmalarına olanak 
tanır. 
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İşitmeyen Veya Az İşiten Çocuklar ve 
Gençler İçin

Görmeyen ve Az Gören Çocuklar ve 
Gençlere Özel

Dokunduğum Renk

Program, "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergisinde 
yer alan sanat çalışmalarından esinlenir. Sergi gezi-
sinde öğrenciler kendilerine dağıtılan etkinlik kartla-
rındaki farklı görsellerin hangi sanat çalışmasında yer 
aldığını bulur. Kartlardaki soruları yanıtlayarak bir 
oyun aracılığı ile sanat çalışmalarını yorumlarlar. 
Ardından özel tasarlanmış karton şekillerden oluşan 
parçaları bir yüzeyde birleştirip boyayarak soyut 
resim çalışmalarını tamamlarlar.

ATÖLYE PROGRAMI: Soyut Resimler

Program, "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergi gezisi 
ile başlar. Atölye çalışmasında öğrenciler sergideki 
resimlerde gördükleri insan, hayvan ve nesne imgele-
rinden birkaçını seçip, bu imgeler için bir mekân 
hayal eder. Ev, orman, okul, deniz kenarı gibi 
mekânlar çizen gençler, kolaj tekniğini kullanarak 
imgelerden esinlenen hikayeler oluştururlar. Program 
kesme yapıştırma çalışmalarıyla öğrencilerin el bece-
rilerinin güçlenmesine, imgeleri resim yüzeyinde 
konumlandırarak mekân algısı geliştirmelerine katkı-
da bulunmayı amaçlar.

ATÖLYE PROGRAMI: Resimli Hikayeler

Program, "Misafirler" sergisinde yer alan sanat çalış-
malarının incelenmesi ile başlar. Yazma baskı sana-
tından ilham alan atölye programı, resim sanatının 
farklı bir malzeme ile değerlendirilmesine, zanaat ve 
sanat ilişkisine odaklanır. Öğrenciler atölyede boya-
dıkları tahta kalıplarla kumaş üzerine baskı yaparak 
tekrar eden motifler oluşturur. Geleneksel bir tekniğin 
yeniden değerlendirildiği bu atölye, öğrencilerin kendi 
motif kalıplarını hazırlayarak sanat üretimi aracılığıyla 
el becerilerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaç-
lar.

ATÖLYE PROGRAMI: Baskı Resimler


