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Sevgili Hemşehrilerim,
Anlamak, anlatmak ve paylaşmak, mutluluğun anahtarıdır. Bilgi ile hayatı yorumlar, muhakeme yaparız. İletişim ile hayatı paylaşır ve bilgilerimizle şekillendiririz.
Bağcılar Belediyesi olarak, insanımızın, mutlu ve huzurlu bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, sosyal sorumluluk projelerimizin temelini
oluşturmaktadır. “Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” Avrupa Birliği projesi de bu
çerçevede hayata geçirdiğimiz önemli bir hizmettir.
Hedef grubunu yetişkinlerin ve çocukların oluşturduğu “Hayat Boyu Öğrenme”
programının, insan yaşamına nitelik katması amaçlanmaktadır. Daha bilgili
bireyler, daha eğitimli aileler olarak, çocuklarımızı bugünden geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Proje kapsamında, sosyal iletişim, sağlık, davranış
psikolojisi, gelişim ve eğitimi etkileyen faktörler ile aile bütünlüğünün korunması gibi konular irdelenecek, aileler daha bilinçli ve güçlü kurumlar olacaktır.
“Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” projesi, bu kapsamda ilçemiz için son derece
önemli bir projedir. Avrupa Birliği’nce desteklenen proje ile modern toplum
olma yolunda önemli bir adım atmış, sosyal yapımızı geleneklerimizden kopmadan güçlendirmiş olacağız.
Projemize emek veren tüm görevlilerimize, sonsuz desteklerini esirgemeyen
sivil toplum kuruluşlarımıza, proje ortak ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
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Proje Hakkında
Öğrenmek İçin Asla Geç Değil Projesi, Avrupa Birliği Eğitim Görsel-İşitsel
ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından, Hayat Boyu Öğrenme teklif çağrısı Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği İçin Destek (ECET) başlığı
altında Türkiye’de desteklediği tek projedir. Proje, öğrenmenin doğumdan
ölene kadar devam ettiğini yani hayat boyu öğrenme gerçeğini insanlara
aşılamak için üretilen bir eğitim ve farkındalık oluşturma projesidir. Proje süresince yetişkinlere yönelik Aileler Öğreniyor Seminerleri ve çocuklara
yönelik Nasreddin Hoca Tiyatro Gösterileri uygulanacaktır. Aileler Öğreniyor
Seminerleri Bağcılar İlçesinde yer alan 20 dernek binasında düzenlenecektir. Seminerlerde “hayat boyu öğrenmenin önemi, aile içi iletişim, babanın
çocuk gelişimindeki yeri, hastalıkların psikolojik nedenleri, çocuklarda görülen uyum ve davranış bozuklukları” gibi konular yer almaktadır. Alanında
yetkin 5 uzman tarafından verilecek seminerler, 10 başlık altında yürütülecek ve toplamda 200 seminer verilecektir.
Çocuklara yönelik tiyatro gösterileri ise yine Bağcılar’da yer alan 30 okulda
gerçekleştirilecektir. Tiyatrolarda Nasreddin Hoca ve eğitim teması işlenecektir. Etkinlikleri bir yıl süre ile devam edecek proje Bağcılar Belediyesi ev
sahipliğinde Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Seminerler, tiyatrolar, görsel – yazılı materyaller ve deneyim paylaşım toplantıları ile toplumun bir çok kesimine
ulaşacak olan proje ile öğrenmenin önemi insanlara bir kez daha anlatılacak ve toplumun her kesimi hayat boyu öğrenmeye davet edilecektir.
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Projenin Amacı
Bilgi, dünyanın en kıymetli sermayesi, eğitim ise hayatın en değerli eylemi
olarak kabul edilir. Tüm inanışlarda bilgi kutsal, bilginler de toplumun en
saygıdeğer insanları olarak kabul edilir.
Bizim kültürümüzde ve inancımızda da bilgi, hayatın merkezini oluşturmaktadır. Bağcılar Belediyesi, bu gerçeklerden yola çıkarak, “Öğrenmek İçin Asla
Geç Değil” projesini hayata geçirmektedir.
“Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” projesi 7’den 70’e herkesi, hayat boyu öğrenmeye davet eden sosyal bir projedir. Yetişkinler için seminerler, çocuklar
için tiyatro gösterileri ile hedef kitleye ulaşmayı amaçlamaktadır. Proje, sorunlara pozitif yaklaşım ile ideal birey olmayı desteklemekte ve aynı zamanda toplumsal adaptasyona katkı sağlamaktadır.
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Seminerlerin Yapılacağı Sivil Toplum Kuruluşları
1. Adıyamanlılar Vakfı
2. Kahramanmaraş Afşin Ashab-I Kehf Derneği
3. Amasya Taşova Mercimek Köyü Derneği
4. Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği
5. Bağcılar Gümüşhaneliler Derneği
6. Bağcılar Trabzonlular Derneği
7.

Bitlis Dernekler Federasyonu

8. Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu
9. Hoca Ahmet Yesevi İlim İrfan Vakfı
10. İstanbul Atılım Çalışanları Derneği
11. İstesder
12. Kastamonulular Derneği
13. Malatya Akçadağ Taşevler Sos.Yar.Der
14. Güneşli Marmara Kültür Dayanışma Derneği
15. Nevşehir Acıgöl Ağıllıköy Derneği
16. Niğde – Kayırlı Derneği
17. Sivas Ekingölü Köyü Derneği
18. Sivas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
19. Sivas Zara Kuşçu Köyü Derneği
20. Yapak Vakfı
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“İdris HIZIR / Eğitim Uzmanı”
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Çocukların Aile İçindeki Kahramanları
Aile, toplumun en küçük birimidir ve anne-baba-çocuklardan oluşur. Bu
tanımdaki baba ise ailenin temel direği; esas olarak evi geçindiren, ailesini
kötülüklerden ve zorluklardan koruyan çok önemli bir “KAHRAMAN”dır.
Bu kahraman, uzun yıllar boyunca kız ve erkek çocukları için ayrı anlamlar ifade etmesine rağmen hep vazgeçilmez biri olmuştur. Babanın varlığı
evdekilere güven verir. Baba, çoğu zaman biraz çekinmeyle karışık saygı
görür. Geleneksel Türk aile yapısına baktığımızda baba; evde her şeye karışmayan, ağır, saygı duyulan, hatta korkulan, çocuklarıyla iletişimi yüz-göz
olmak şeklinde algılayan, çocuklarıyla ilgili kararlarda asla ön plana çıkmayan, genelde anneyi aracı olarak kullanan bir figür olarak karşımıza çıkar.
Bu geleneksel yapı, toplumdaki değişime paralel olarak bugün epey değişmiştir. Evde annenin de artık çalışması, babanın bu rolleri üzerinde oldukça
büyük değişimlere neden olmuştur. En azından artık babalar da çocuklarını
dinlemekte, ihtiyaçları olduğunda çocuklarıyla birlikte olabilmekte, onları
anlamaya çalışmaktadırlar.
Bu rol ve figürler aslında hayatın ta kendisidir. Tüm yaşam, bu üçgendeki
ilişkiler üzerine kurulmuştur. Çocuğun zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimi,
büyümesi, gelecekteki yaşamı, iş ve özel hayatı, aile yapısı, verimli olması ya
da olmaması, kişisel ilişkileri ve buna benzer pek çok şey ailesinde yaşadığı
ortamın, anne-baba-çocuk ilişkisinin sonucudur. Bu sonuç olumlu olabildiği
gibi olumsuz da olabilir.
Bir anne, oğluna kibarlığı ve temizliği öğretebilir, fakat sadece bir adam ona
erkekliği öğretebilir. Babalar çocuk büyütmek için gereklidirler. Çünkü onlar
eğlendirirler, gürültü yaparlar ve anneler dikkatli olmaları konusunda titizlendiklerinde babalar risk almaları için onları cesaretlendirirler. Parkta anneler “Tırmanırken dikkatli ol!” diye uyarırken babalar çoğunlukla, “Tepeye
kadar çık!” diye bağırırlar. Babalar, çocukları sınırlarını zorlamaya iterler. Bir
çocuğun, anne ve babasının birlikte sağladığı dengeye ihtiyacı vardır.
Baba, anneden farklı bir yapıdadır ve bu farklılığın algılanması erkek ve kız
çocuğun cinsel kimliklerini kazanmalarına da katkıda bulunur.
Erkek çocuk babasını örnek alır ve taklit ederek kendi cinsiyetini öğrenir.
Kız evlat ise babasının nelere sevindiğini gözleyerek kadın olmanın anlamı
konusunda belli bir anlayış edinir.
Ailede, ebeveynlerden herhangi birinin eksikliği çocukta kayıplar ve maddi
manevi travmalar yaratır. Ancak babanın yokluğundan kaynaklanan maddi
yetersizlikten daha önemli olan manevi kayıplardır ki bunların başında da
güven eksikliği gelir. Çünkü çocuklar için baba = güvendir.
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Gerek babanın sahip çıkmadığı gerekse ayrılık veya boşanma ile babanın
olmadığı ailelerde büyüyen çocukları birçok tehlike beklemektedir:
•

Islah evlerindeki çocukların % 70’i babasızdır.

•

Ailede baba olmadığında çocuk genellikle yoksulluk içinde büyümektedir. Ayrıca çocuk şehrin çeşitli tehlikelerine açıktır.

•

Babalarıyla sevgi dolu ve güçlü ilişkiler yaşamayan çocuklar, eşleriyle
sağlıklı ve tatmin edici bir iletişim kurmakta zorlanmaktadırlar.

•

Çocuk ihmali oranı fazladır.

•

Babası dışında hiç kimse bir çocuğa baba olmayı öğretemez. Bu, örnek
alınarak öğrenilen bir yetenektir.

Evde baba figürü olmayan çocuklarda görülen olumsuz davranışlar
nelerdir?
Evde baba yokluğu yaşayan çocuklarda genelde 2 tip olumsuz davranış gözlenir:

1. Saldırganlık ve davranış problemleridir.
Evde, belli bir otoritenin olmayışı, otorite boşluğu yaratır. Çocuklar bu boşlukta bocalar ve hareketlerini ayarlayamaz; dikkatleri dağılır, öğrenme problemleri yaşarlar ve akademik başarısızlık baş gösterir, yalan söyleme gözlenir. Eğer evde anne de olumlu bir tutum sergileyemiyorsa bu tutumlar
devam eder ve artış gösterir.

2. Davranış şekli de sinmedir.
Bu tip çocuklar ise içlerine kapanırlar. Sosyal hayata ve tanımadığı kişilere
karşı oldukça mesafeli ve ürkektirler. Korkuları vardır. Eğer anne, yine babanın yokluğunu olumlu bir şekilde tolere edemezse bu sorunlar görülür ve
devam eder. Güven eksikliği nedeniyle hayata dair bakış açıları olumsuzdur.
Erkek çocuklarda belirgin, aşırı ve abartılı erkeksi davranışlar gözlenebildiği
gibi, efemine (kadınsı) davranışlar da görülebilir. Kız çocuklarda da hemen
hemen aynı özellikler gözlenir: Aşırı erkeksi davranışlar veya yaşlarından
büyük kadınsı davranışlar. Ürkeklik, sebepsiz korkular, aile birlik ve bütünlüğünün yerinde olmamasının getirdiği karmaşa, çocukları oldukça yıpratır.
Oynayan taşların yerine yeniden oturmasını beklemek önemli bir süreçtir.
Çocukların bunu tek başına yapmaları mümkün değildir. Mutlaka bir yetişkinin yardımı olmalıdır. Birçok durumda anne bu rolü üstlenir. Baba figürü
bulunmayan evlerde anneye oldukça fazla görev düşmektedir.
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Amerika’da çocukların yüzde 60’ı babası veya genellikle de annesiyle yalnız yaşar. Amerikalı anne-babaların, 20-30 yıl öncesine kıyasla çocuklarına
yüzde 40 daha az zaman ayırdıkları tespit edilmiştir: “Hafta boyunca sadece
17 saat.” Ayrıca, çocukların dışarıda “gözetim altında olmaksızın” oynayabilme şansları da artık yok. Suç oranlarının artması ve çalışmak zorunda olan
annelerinin ilgisizliği yüzünden güvenli bir ortamda özgürce koşturamayan
çocuklar, bunun bedelini büyüyünce topluma ödetiyorlar.
Bütün uzmanlar, Babasız ailelerde büyüyen çocuklarla kurulacak bir toplumun sağlıklı olamayacağında ve bu durumun çocukları olumsuz etkilediğinde görüş birliği içindeler.
Ailede etkili ve iyi bir baba olduğunda çok şey değişir:
•

Çocuğun özgüveni gelişir ve şahsi başarısı için potansiyeli yükselir.

•

Sağlıklı baba-çocuk ilişkisi, bir nesilden bir sonraki nesile mutluluk ve
süreklilikten dolayı da şeref verecektir. Çocuklara yapılan yatırım, nesillere yapılmış sayılır.

•

Bir gün büyümesine ve en sonunda kendi yoluna gitmesine rağmen
baba için de en değerli hediye çocuğudur. Çocuk, yıllar geçtikçe kendini
sürekli dolduran bir hazinedir.

Anne-baba ve çocuklardan oluşan aile, çağımızın tehlikelerine ve problemlerine karşı zırh olmaya devam etmektedir. Sadece çocukların değil anne ile
babanın da birbirine ihtiyacı vardır. Unutmayalım ki en sağlıklı ve en mutlu
çocuklar ancak böyle ailelerde yetişir.
İyi bir baba çocuğuyla nasıl iletişim kurmalı? Babayla çocuk arasındaki sağlıklı iletişimde esas nokta; saygı, ilgi, dinleme ve anlamadır. Baba, çocuklarıyla iyi bir iletişim kurmalıdır. İletişim kurarken de bazı noktalara dikkat
etmelidir.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:
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•

Çocuğun da bir birey olduğu ve saygıyı hak ettiği unutulmamalıdır.

•

Çocuğun büyümesine izin verilmelidir. Türk aile yapısında erkek çocuklara sorumluluk verilmemesi, gelecekteki yaşamlarında da sorunlara yol
açar. Erkek çocuk, ailesi tatildeyken evde kalıp gitar kursuna gitmek istiyorsa faturaları yatıramayacağı, kapıyı kilitlemeyi unutacağı gerekçesiyle
aile izin vermez. Çocuk da bu sorumluluğu almadığında çatışma çıkar.
Baba burada çocuk evde tek kaldığında ona ne gibi sorumlulukları olacağını anlatmalı, bunları yerine getirdiği takdirde kalabileceğini belirterek çocuğa izin vermelidir.

•

Çocuk dinlenmeli, anlamaya çalışılmalı, çocukla ilgilenilmelidir.

•

Çocuğun her konuda sorumluluğu alınmalı ve bu anneyle paylaşılmalıdır.

•

Çocuğun babayla ilişkisi korkudan çok saygı ve sevgi içerikli olmalıdır.
Çocuklar babadan korkusundan değil, yanlış olduğu için bazı şeyleri
yapmaktan çekinmelidir.

•

Çocuklar babalarına bir şey söylediklerinde olumsuz karşılanmaktan
korkmamalıdır. Aksi taktirde yalan davranışı gözlenir ve bu davranış pekişir.

•

Çocuk, her zaman yönlendirilmeye ihtiyaç duyar. Evde mutlaka duyarlı,
tutarlı kurallar olmalıdır. Bu kurallardan çok fazla taviz verilmemelidir.

•

Çocuğun her istediği yapılıp, alınmamalıdır. Bu, çocuğu doyumsuzluğa
iter.

•

Günümüz şartları biraz zorlanarak, çocukla kaliteli zaman geçirilmelidir.
Özellikle erkek çocukların bu iletişime daha fazla ihtiyaçları vardır.

•

Fiziksel ve duygusal cezadan uzak durulmalıdır. (Dayak, rencide edici
sözler, hakaret, küfür vs.)

•

Çocukla arkadaş olmak yerine ona arkadaşça davranılmalıdır. Ailelerin
günümüzde en çok “Çağdaş aileyiz” tanımlamasıyla yaptıkları yanlışların başında anne baba kimliklerinden sıyrılıp arkadaşı gibi davranmaları
gelmektedir. Özellikle genç erkeklere arkadaşı gibi davranmak yerine
ona babası olduğunuzu, daima ona destek vereceğinizi hissettirerek
baba olmalısınız. Çünkü onun babaya ihtiyacı vardır.

•

Gelişmesine katkıda bulunun. Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamak onun kendini mutsuz ve yetersiz hissetmesine neden olur. Bunun
yerine babanın çocuktaki farklılıkları görüp, bu yönlerini geliştirmesine
yardımcı olması gerekir.

•

Çocuklarla inatlaşmaktan kaçınılmalıdır. Çocuklar kendilerini ispatlamak
amacıyla çatışmaya girebilirler. Bu durumlarda anne ve babalarının desteğine ihtiyaç duyan çocuklarla inatlaşmak, aşırı ve mantıksız yasaklarda
diretmek inatlaşmalarına yol açar. İnatlaşmak da evden kaçma, okulu
bırakma gibi olumsuz sonuçlar doğurur.
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“Fazilet YAVUZ BİRBEN / Uzman Psikolojik Danışman”
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GELİŞEN İNSAN, GELİŞEN TOPLUM
YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN PÜF NOKTALARI

Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır.
En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa av olacağını bilir.
Afrika’da her sabah bir aslan uyanır.
En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini,
yoksa aç kalacağını bilir.
Aslan ya da ceylan olmanızın önemi yok.
Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini bilin.
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Giriş
Atasözlerimiz, hayallerimiz, gördüklerimiz, yaşadıklarımız, duyduklarımız, okuduklarımız, kısacası bugüne dek bildiklerimiz bir ağızdan bize fısıldar: “Öğrenmek
güzeldir.” Biz de bu bilgiyi çevremize, çocuklarımıza, öğrencilerimize aktarırız.
Öğrenmek güzeldir gerçekten de. Öğrendikçe yenilendiğinizi, diğer canlılardan
farklı olduğunuzu, öğretebileceğinizi, bilgileri birbirine ekleyerek yeni bilgilere
ulaşabileceğinizi, kısaca yarınlara bir şey bırakabileceğinizi hissedersiniz.
İnsanoğluna yaşamının biteceğini bilmek ağır gelir. Bu ağırlığın altından kalkmak
için adını yaşatmak ister. Adını yaşatmak, yarınlara bir şey bırakmak içinse çocukları, torunları olsun ister. Adına çeşme, cami, okul, hastane yaptırmak, kısaca
unutulmamak ister.
Gerçekten de iz bırakanlar, unutulmayanlar fark yaratan insanlardır. Fark yaratan
olmak için bir buluş yapmanıza, bir ülkenin lideri olmanıza gerek yoktur aslında.
Kendi aile geçmişinizi, ailenizde anlatılan öyküleri bir düşünün. Kuşaktan kuşağa, farklı düşünmesiyle, kendini geliştirdiği değişik bir özelliği ile anlatılan kişiler
mutlaka olmuştur.
Eskiden eğitim, usta-çırak ilişkisiyle, nesilden nesile biriken bilginin yaşam içinde
aktarılmasıyla sağlanırdı. Günümüzde eğitim işi yapılanmış durumda ve örgün
eğitim dediğimiz okullar aracılığı ile yapılmakta. Okullar; organize edilmiş bilginin
planlanmış yöntemlerle çocukları yarınlara hazırlamada profesyonel eğitimciler
yoluyla sunulduğu ortamlardır. Eğitim işinin okullar aracılığı ile yapılıyor olmasının yanı sıra, aslında geleneksel olarak ailemizden, sosyal çevremizden edindiğimiz eğitim de kişilik gelişimine sağladığı büyük katkı ile devam etmektedir.
Eğitim işinin okullar aracılığı ile yapılmasının birçok avantajının yanında bir riski
söz konusudur. Bu risk, okuldan ayrılınca öğrenmenin de biteceği yanılgısıdır.
Bugün çevremizde gözlemlediğimiz birçok ebeveynin çocuğuna öğrenmeyi,
gelişmeyi, çalışmayı, okumayı tavsiye ederken, kendisinin hiç de bu eğilimde
olmadığını görürüz. Çünkü bilinçaltımıza yerleşmiş bir bilgi vardır: Öğrenmek
çocukluk ve gençlikte olur. “Ağaç yaşken eğilir” atasözü de referansımızdır. Gerçekten de kişilikte birçok değerleri yerleştirmede çocukluğun önemi tartışmasız
çok önemlidir. Ancak bu yetişkinken gelişmeyeceğimiz anlamına gelmez. Aynı
atasözünü ele alırsak, bir ağacın esnekliğini kaybetmeden ona şekil vermenin
küçükken mümkün ve kolay olduğu bilgisinin yanına şu bilgiyi de ekleyebiliriz:
Ağaçlar en verimli ürünlerini yetişkinken verirler ve yetiştikten sonra da sulanmaya, bakıma ihtiyaç duyarlar. Bir ağacı ne kadar iyi beslerseniz o kadar iyi ürün
alırsınız.
Bizler de kendimizi ne kadar çok geliştirir ve öğrenmeye açık tutarsak o denli
verimli olabiliriz.
“İki günü eşit olan ziyandadır”
Hz. Muhammed (S.A.V)
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Öğrenmenin Yaşı Var mı?
Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren hatta bazı bilimsel araştırmalara göre doğum öncesinden itibaren öğrenmeye başlarız. Yaşamımızdaki
ilk yıllar öğrenmenin en hızlı olduğu dönemlerdir. Önceleri dünyayı ve çevreyi tanımak ve anlamak için doğal olarak farkına varmadan öğreniriz. Okula
başladıktan sonra ise, öğrenmelerimiz daha planlanmış, programlanmış ve
amaçlı bir şekilde sürer.
Toplumsal bilinçaltımız bize; okumanın, iş üretmenin, gelişmenin, yenilikler
yapmanın gençlikte olacağını söyler. Onun için yaşı ilerlediği halde okumayazma öğrenenler, üniversite kazananlar, bir iş üretenler haberlere konu
olurlar. Aslında imrenilerek, takdir edilerek ancak bir o kadar da ulaşılması
çok uzak görülerek ekranlara, gazetelere taşınırlar. Oysa ki; yaptıkları çok
uzak ya da erişilmez bir şey değildir. Önce hayal etmek, sonra inanmak,
planlamak, çalışmak ve adım atmak hedefe ulaşmak için yeterlidir.
Okul yaşamımız dışında da yaşa paralel bir şekilde öğrenmeye devam ederiz. Sorumluluklarımızı, ev işlerini, araba kullanmayı, tamir yapmayı, makineleri kullanmayı, çiçek yetiştirmeyi, yemek yapmayı, çocuk bakmayı öğreniriz.
Yaşımız ilerledikçe öğrenmenin içeriği değişir. Çünkü öğrenme, bir ihtiyaç
sonunda gerçekleşir. Örneğin bir bebek geliştikçe dünyayı algılar, konuşmaları izler, kendini ifade etmek için konuşmaya başlar, yürüdüğümüzü görür, yürümeyi öğrenir. Bir çocuk, oyundan dışlanmamak ihtiyacı duyduğu
için oyunun kurallarını öğrenir. Bir insan yurt dışına gidince kendini ifade
etme, anlama ve yaşamını rahatça sürdürebilme ihtiyacının sonucu olarak o
ülkenin dilini öğrenir. Yeni anne olan bir kadın çocuk bakmayı, emekli olan
bir kişi emeklilerin neler yaparak vakit geçirdiğini izleyerek benzer aktiviteler
yapmayı öğrenir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür ancak, her öğrenmenin
altında yatan mantık aynıdır: Öğrenerek ihtiyacını gider, sorununu çöz.
Örneklerden de anladığımız üzere, öğrenmenin yaşı yoktur. Yaşımız ilerledikçe ilgi ve ihtiyaçlarımız da değişir. Önemli olan öğrenme merakını yitirmemek, diri tutmaktır. Gelişmeye açık kişilerin hayata daha pozitif baktıklarını, sorun çözme becerilerinin yüksek olduğunu, ilgi merkezi olduklarını,
daha geç yaşlandıklarını kolaylıkla görebiliriz.
Unutulmamalıdır ki öğrenimde zaman ve mekân kavramı yoktur. Öğrenmek
ve edinilen bilgiyi kullanmak önemlidir.
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Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
Yaşam Boyu Öğrenme, “Bilgi, beceri ve yeterliliği arttırmak veya güncellemek amacıyla, kişisel, toplumsal ve istihdam alanlarında yaşam boyu süren
tüm öğrenim aktiviteleri” olarak tanımlanabilir. Yaşam boyu öğrenme ile,
öğrenmenin belirli zaman dilimlerinde, belirli yıllarla, belirli kurum ve kuruluşlarla sınırlanmadan beşikten mezara süreceği ifade edilir.
Yaşam Boyu Öğrenme ihtiyacı şu üç alandaki gelişimi önceler:
•

Meslekî çeşitlilik ve gelişim,

•

Kişisel gelişim,

•

Toplumsal gelişim.

Yaşam boyu öğrenme programları; bilginin gelişmesini ve her vatandaşın
bilgiye dayalı topluma katılmasını, geleceğini daha iyi kontrol altına almasını sağlayacak yeterliliğin gelişimini teşvik eder, daha ileri düzeyde öğrenme
imkanları sunar. Böylece fırsatlar, gerçekten öğrenmeye istekli potansiyel
kişinin ihtiyaçlarına ve maksatlarına uygun hale getirilir.
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Yaşam Boyu Öğrenme Neden Önemli?
İnsan diğer canlılardan farklı yaratılmıştır. Sadece yaşamını sürdürecek temel bilgilerle donatılmamış, üretebilecek, geliştirebilecek kapasiteyle zenginleştirilmiştir. Aslında yaşam boyu gelişme bu donanımın doğal bir sonucudur. Çünkü insanoğlu bir önceki neslin biriktirdiği bilgi, deneyim ve
ürünlerin üstüne yenilerini ekleyerek, bir sonraki nesle bırakır, bırakmalıdır.
Yaşam, hiçbir anı ziyan edilemeyecek kadar kısadır.
Yaşam boyu öğrenme önemlidir, çünkü günümüzde bilim ve teknoloji hızla değiştiği için, bilgiler sürekli güncellenmektedir. Bilginin güncellenmesi,
hayatın birçok alanını etkilemekte ve değiştirmektedir. Güncellenen ve bu
değişime ayak uydurabilen insanlar daha verimli ve başarılı olmaktadır.
Günümüzde bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen,
buna yenilerini katabilen ve bilgileri yayan toplum ya da kişiler güçlü olarak
kabul edilmektedir. Bu nedenle, günümüz toplumlarının gereksinimi olan
insan profili artık değişmiş, farklılaşmıştır. Başka bir deyişle, toplumlar artık,
“kendini geliştiren” ve “yaşam boyu öğrenme” becerilerine sahip bireylere
ihtiyaç duymaktadır.
Yaşam boyu öğrenme, bireylerin eğitim ve öğrenme süreçlerini hayatlarının
belli bir bölümüne sıkıştırmanın aksine; evde, işte, her yerde ve bütün yaşam boyu sürecek bir süreç haline dönüştürmektedir. Yaşam boyu öğrenme, aynı zamanda temel becerilerin güncellenmesi yoluyla kişilere ikinci bir
fırsat oluşturabilmek ve daha ileri düzeylerde öğrenim imkanları sunmak
anlamına da gelmektedir.
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Hedef Belirlemek
“Hedefi Olmayan Gemiye Hiçbir Rüzgar Yardım Etmez”

Montaigne
Her insanın mutlaka bir hedefi olmalıdır. Bu hedef, imkanlarımıza uygun,
yeteneklerimizle orantılı, gerçekçi ve kontrol edilebilir olmalıdır. Örneğin
yarım kalan eğitimine devam etmeyi hedefleyen bir yetişkinin, bu hedefini gerçekleştirmeden önce okuma ve okuduğunu anlama becerisine sahip
olması gerekir. Bu beceriye sahip değilse ilk hedefi okuma becerisini geliştirmek olmalıdır. Ya da işsiz olan bir kişinin ev almayı değil, iş bulmayı
hedeflemesi gerekir. Bir hedef belirledikten sonra kişinin, aşama aşama o
hedefe yaklaşıp yaklaşmadığını değerlendirmesi, eğer yaklaşamıyorsa bunun nedenlerini sorgulaması gerekir. Acaba hedefi gerçekçi değil miydi?
Engellerle mi karşılaştı? Hedefi mi değişti? Bu sorgulamalar sonunda kişi
yeni bir plan yapabilir.

Bazı Hedeflere Neden Ulaşılamaz?
Herkesin kendi geleceğiyle ilgili bir planı vardır. Kimi bir okulu bitirmeyi,
kimi bir gayrimenkul elde etmeyi, kimi işinde yükselmeyi, kimisi de iş alanını değiştirmeyi ister. Gelin görün ki, bunları gerçekleştirmek her zaman
mümkün olmaz. İnsanlar neden hak ettikleri başarıya ulaşamazlar? Hedefe
ulaşamamanın nedenlerini birkaç maddede toplayabiliriz:
•

Hedef belirlememek

•

Doğru yöntemle gitmemek

•

Yeterince çalışmamak

•

Çabuk vazgeçmek

•

Başaracağına inanmamak

•

Esnek düşünmemek

Ne istediğini bilmek önemli bir meziyettir. Ancak hedefini açık seçik tanımlamak daha başka bir şeydir. Harekete geçebilmek için önünüzde sınırları iyi
çizilmiş, somut hedeflerin olması gerekir. Başarmak istediğiniz hedefi açık
seçik tanımlayamazsanız, zihniniz de size yaratıcı çözümler sunamayacaktır.
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Aşağıdaki ipuçları sizi başarıya adım adım yaklaştıracaktır:
1. Neyi başarmak istediğinize karar verin. Hedefinizin sınırlarını, kapsamını, çerçevesini iyi çizin. “Daha fazla başarı” derken “daha fazla” ile neyi
hedeflediğinizi sayısal olarak belirtin. Yeni bir eğitim alanı düşünüyorsanız, bu alanı tanımlayın.
2. Hedefi gerçekleştirmek için kendinize bir tarih belirleyin. Her hedefin bir
tarihi olmalıdır. Bir tarihe bağlı değilse, o bir hedef değil, bir arzu ya da
hayaldir. Hatta sadece bir arzunun hayali!
3. Hedefi gerçekleştirebileceğinize olan inancınızı sınayın. Hedefe ulaşabileceğinize inanmalısınız. Olanaksız ya da zor olduğunu düşünmeye
başladığınız anda harekete geçmeniz de olanaksızlaşır.
4. Şu anda bulunduğunuz noktayı belirleyin. Bir durum değerlendirmesi
yapın. Nerede olduğunuzu bilmeden pek uzağa gidemezsiniz.
5. Aşmanız gereken engelleri saptayın. Hedefe ulaşmayı zorlaştıran engeller var mı? Engelleri aşma planları yapmadan önce, onları fark etmelisiniz.
6. İhtiyacınız olan yeni bilgileri değerlendirin. Mesleki bir yeterlilik mi kazanmanız gerekiyor ya da bir eğitimden mi geçmelisiniz?
7.

İlişki kurmanız gereken kurumlar ve toplulukları belirleyin. Hedefe ulaşmanızı kolaylaştırabilecek insanlar ya da kurumlar var mı? Onlarla temas kurmanın yollarını araştırın.

8. Hedefi gerçekleştirmenin sağlayacağı yararları belirleyin. Ne kadar çok
sayıda yarar sıralayabilirseniz, hedefinize odaklanmanız o kadar kolay
olur.
9. Eylem planı yapın. Hedefe varmak için atılması gereken adımları tek tek
belirleyin. Hedeften başlayıp geriye doğru gidin.
10. Kendinizi hedefe varmış gibi hayal edin. Hedefe ulaştığınızı en ince ayrıntısına kadar zihninizde canlandırın. Bunu üstüste defalarca yapın, ta
ki zihninize iyice yer edene kadar...
11. Her gün hedefe bir adım daha yaklaşın. Hayaller de hedefler de, harekete geçmeyi gerektirir. Dünyanın en iyi hedefi bile kararlı bir hareket
olmadan gerçeğe dönüşemez.
12. Asla vazgeçmemeye karar verin. Zorluklarla karşılaşsanız bile, hedeften
dönmemeye ant için. Hedefe varana kadar da yolunuzdan şaşmayın.
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Gelişmek İçin Zamanlama Ortam ve Şartlar
Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş.
Akşamları da arkadaşından bir kaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.
İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve
dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç
kestiklerini saymaya başlamışlar.
Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş: Bu
nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım, senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? İkinci
adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş: Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın
çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az
çabayla daha çok ağaç kesilir.
Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmazdır.
Her zaman daha iyi hale gelmek için fırsat vardır. Fırsatları kimse bize hazırlamaz. Gelişmek için uygun zamanı beklemek doğru değildir. Uygun zamanı
beklemek, hedeflerin sürekli ötelenmesine, ertelenmesine neden olur. Kişi,
kendisi veya çevresi için iyi sonuçlara yol açacak bir şeye karar verdiği zaman hemen başlamalıdır.
Bazen şartlar insanı sıkıştırır ve çok fazla seçenek bırakmaz. Öyle zamanlarda mevcut şartlara söylenmek ve kendine acımak yerine mevcut durumda
en iyi ne yapılabileceğini bularak çalışmaya başlamak gerekir.

Gelişen Ebeveyn, Geliştiren Ebeveyndir
Çocuklarımız bizi taklit eder, model alırlar. Bizim gibi konuşur, bizim gibi
davranırlar. Tüm ebeveynler, sağlıklı, başarılı, kariyer sahibi, kendini sürekli
geliştiren çocuklar yetiştirmek ister. En erken yıllardan itibaren çocuklarına
bu yönde telkinde bulunurlar. Oysa en etkili çocuk yetiştirme metodu nasihat etme yöntemi değil, model olma yöntemidir. Gelişen çocuklar yetiştirmek istiyorsanız; gelişen insanlar olmanız gerekir.
Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istiyorsak biz de kitap
okumalıyız. Bilgisayar karşısında fazla kalmasını istemiyorsak, biz de televizyon karşısında geçirdiğimiz zaman dilimine dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızın
yaşam boyu ilerleyen, kendilerini geliştiren kişiler olmalarının yolu da
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bizim yaşam boyu öğrenmemizden geçer. Bu, bazılarımız için okul yaşamına dışarıdan devam etmekle, bazılarımız için çeşitli kurslara devam etmekle, bazılarımız içinse bir hobi alanında kendini yetiştirmekle şekillenebilir.
Ama önemli olan gelişmeyi sürdürmektir.

Yaşamın Farkına Varmak
Günlük yaşamın yoğunluğu içinde çoğu zaman yaşamımızı detayları fark
etmeden sürdürürüz. Çocuklarımızın büyümesi, ailemizle geçirdiğimiz saatler, dolaştığımız mekanlar belki de yaşamımızda tekrarlanmaksızın bir kere
yaşayacağımız anlardır, ama biz o anları kaçırırız. Bu nedenledir ki her bayram sabahında ekranlarda sıklıkla duyarız “Nerede o eski bayramlar!” sözünü. Aslında eski bayramları özlemle anarken de belki şu anda yaşadığımız
anı kaçırıyoruz. Geçmişin özlemi ve geleceğe dair hayallerimiz bizi öylesine
meşgul ediyor ki, şu anın, psikoloji literatüründe geçtiği şekliyle “şimdi ve
burada”nın farkında değiliz.
Farkına varmak, hem kendimizi izleyerek kendimizin farkına varmak hem
de çevremizin, diğer insanların ve ortamın farkına varmak, anı gerçekten
hissederek yaşamakla mümkün hale gelir.

Duygularımız
Doğduğumuz andan itibaren çeşitli duygu durumları yaşarız. Herhangi bir
duyguyu hissetmediğimiz hiçbir anımız yoktur. Ancak günlük yaşamda duygularımızın çok farkına varmadan yaşarız. Örneğin çok kızgın olup bağırdığımız bir anda bile “Kızgın değilim” cümlesini söylediğimiz olur. Ya da
çocuğumuzun küçük bir hareketine çok fazla tepki gösterdiğimizde, aslında
yorgun olduğumuz için aşırı tepki verdiğimizin farkında olmayabiliriz. Bazen
işyerindeki kızgınlıkların, kırgınlıkların faturası aile bireylerine çıkar, bazen
eşimize yönelik incinmişliklerimizin faturası da bir başkasına…
Duyguların farkına varmak ve duyguyu tanımlamak; hem duygusunu ifade
eden kişiyi rahatlatır hem de karşı taraf o kişinin o anda içinde bulunduğu
duyguları anlayarak ona göre davranır. Duyguları tanımlamak iletişim çatışmalarını önlemenin önkoşullarından biridir.
Duygularımız, düşüncelerimiz ve bunların uzantısı olarak da davranışlarımız
birbiriyle uyumludur. Diğer bir deyişle; sergilediğimiz davranışlar duygu ve
düşüncelerimizin sonucudur. Davranışları kontrol edebilmenin yolu da duygu ve düşüncelerimizin farkına varmaktan geçer.

İstekler-İhtiyaçlar
Hayatımız boyunca birçok şey isteriz. Bazen bir hak, bir başarı, bir eşya, bir ilişki…
İsteklerin ihtiyaçlarla örtüşmesi önemlidir.
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Aile bireyleri için bir hayal kurarken kendimize sormamız gerekir: Bu kimin
ihtiyacı? Örneğin; çocuğunuzun başarılı olmasını istersiniz. Bu sizin isteğiniz
ve ihtiyacınızdır. Oysa ki çocuğunuzun ihtiyacı bu olmayabilir. Onun da oyun
oynama, arkadaşlarıyla vakit geçirme ihtiyacı varsa, ailenin istediği başarı
sonucu elde edilemeyecektir. Çünkü ailenin bu isteği, çocuğun ihtiyacı haline gelememiştir. Onun için; ailemizdeki kişiler adına hayal kurmak değil,
onların kendi geleceklerine dair hayaller kurarak bunu başarmaları için teşvik etmek geliştirici ve işlevseldir.

Yaşamımızdaki Zor Zamanlar
Yaşamımızdaki bazı dönemleri diğer zamanlardan daha zor yaşayabiliriz.
Yeni bir iş, evlenme, hamilelik, anneliğe uyum, boşanma, zor bir çocuğa
sahip olma, ailemizden birini kaybetme, bir hastalık, maddi sıkıntılar gibi
travmatik olaylar bizi her zamankinden daha kırılgan hale getirebilir. Böyle
zamanlarda kendimizi çaresiz hissederken yaşam bize boş, gelecek umutsuz görünebilir. Bu dönemler her insanın yaşamında var olabilir. Bu olaylara herkes farklı tepkiler verebilir. Kimi insan travma anında çok güçlü ve
etkilenmemiş bir görüntü sergiliyorken, kimisi o anda çok etkilenir ve sonra
toparlanır. Burada belirleyici olan kişinin kişilik yapısı, geçmiş deneyimleri
ve yaşanılan olayın etki gücüdür.
Yaşamdaki zor dönemlerin farkına varmak, durumu tanımlamak ve olayın
kişiyi etkileme derecesini takip etmek gerekir. Etkilenilen olayın bireyi etkileme derecesinin zamanla azalması gerekir. Ancak zamanla azalma yerine
artan olumsuz duygular yaşanıyorsa, sosyal çevre desteğinin ve zamanın
iyileştirici gücünün yeterli olmadığı düşünülerek bir uzmandan yardım almak gerekir.

Gelişmenin Önündeki Engeller
İnsan, yaratılmış olanların en üstünü, kabiliyetlisi ve akıllı olanıdır. Bu denli
yetenekli olan insanoğlu isteği dışında, farkında olmadan dahi gelişmektedir. Kişi ancak bazı engellerle karşılaşırsa gelişimini sürdüremez. Çoğu
zaman bu engellerin dışarıdan olduğunu sanırız. Oysa ki; gelişmenin önündeki engeller, gelişebileceğini bilmemek, öğrenme isteğinin kaybı, umutsuzluk, harekete geçmemek, değişmekten korkmak ve ortamın yetersizliğidir. Burada sıralanan faktörlerden sadece ortamın yetersizliği bir ölçüde
kişinin dışında olan, büyüme sürecinde ailenin desteğine gerek duyulan bir
durumken diğerlerinin tamamı içseldir. Yani kişinin kendi yetkisi ve sorumluluğu kapsamındadır.
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Gelişmenin Kaynakları
Her insanın iyi yapabileceği işler, yetenekli olduğu alanlar vardır. Yeni bir şey
ortaya koymaya, birikimimizden yola çıkarak yeni kombinasyonlar yapmaya
gönüllü olmak, hem bizim hem de çevremizin gelişimine katkı sağlar. Başkaları ya beğenmezse ya aptalca bir duruma düşersem, ya yaptığım iyi bir
fikir değilse düşünceleri kişinin üretkenliğini öldürür. Bir süre sonra cesaret
azalır ve artık kişi hayal bile kurmamaya başlar. Oysa hayal kurmak önemlidir. Eyleme geçmenin ilk aşaması hayal kurmaktır.
Yargılamacı düşünme tarzı hem çevremizdeki insanların kendilerini geliştirme alanında harekete geçmesi açısından cesaretlendirici olmaktan uzaktır
hem de az önce ifade edilen iç konuşmaları yapan kişinin, kendinin başkalarını yargıladığı gibi başkalarının da kendini yargıladığını sanmasına neden
olur.
Kişi kendisini geliştirme bilincine sahip olduğu zaman hem dışarıdan yapılacak engellemelere kulağını tıkayacak, hem de önüne çıkan küçük fırsatları
değerlendirecektir. İnsanların çoğu için tüm şartların dört dörtlük olduğu bir
ortam bulmak kolay değildir. O ortama sahip olan çok az sayıdaki kişinin
de genellikle motivasyonunun az olduğu görülür. Çünkü bir kişi çok fazla
imkana sahipse, kendini geliştirmeye de ihtiyacı daha az olacaktır. Bir ölçüde kişiyi geliştiren, gelişmeye teşvik eden, yaşamda bazı şeylere ihtiyaç
duymasıdır.
Monotonluğa alışmak ve bunu kabullenmek, insanın gelişimini engelleyen
unsurlardan biridir. Monoton bir yaşam süren insanlar körelirler. Aynı kelimelerle konuşur, her gün aynı işi yapar, aynı çevreyle aynı rutin yaşamı
sürdürürler. Bir süre sonra yaşamlarını ve kendilerini anlamsız bulmaya başlarlar, haz duyguları azalır ve yetenekleri de gitgide körelir.
Daha önce gidilmeyen bir yere gitmek, bir kitap okumak, film izlemek, yeni
bir yemek yapmayı öğrenmek, yeni bir el becerisi edinmek… İnsana yeni
pencereler açar. Duygu dünyamız zenginleşir, aile ortamımıza renk gelir ve
çevremizdeki insanlara da katkı sağlarız.

Başlamak
Gelişmek için, öncelikle başlamak gerekir. Ertelemek, sonraya bırakmak o
hedefe büyük bir ihtimalle ulaşılamayacağının göstergesidir. “Neye, nasıl
başlamalı?” sorularının cevabını her insan kendince, kendi ihtiyaçları doğrultusunda bulmalıdır. Ne zaman sorusunun cevabı ise gelişmek isteyen
herkes için standarttır: “Hemen, şimdi!”.
“Bir girişimde bulunacaksanız, kararsızlık kapılarını kapatın.”
Nietzsche
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“Necla TAŞPINAR GÖVEÇ / Psikolojik Danışman”
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ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
İnsanların, hayatta varlıklarını sürdürebilmeleri için karşılaştıkları zorluklarla gerek duygusal gerekse davranışsal olarak baş edebilmeleri gerekir.
Bu duruma, bireyin topluma uyumu denir. Bu uyumun sağlanmasında
insana sinir sistemi yardımcı olur. Sinir sistemi, kişinin içinden gelen
dürtülere ve dışarıdan gelen etkilere uygun tepkiler vermesini sağlayarak
uyumunu sağlamış olur. Sinir siteminin bu tepkilerine de davranış adı
verilir. Gösterilen davranışlar o toplumda normal kabul edilen şekilde ise
uyumlu davranış adını alır. Eğer normal dışı olarak kabul ediliyor, mevcut
uyumu bozuyorsa, buna da uyumsuz davranış adı verilir. Bu durumda
kişide uyum ve davranış bozukluğu söz konusu olur.
Bir çocuk veya ergenin de davranışlarına normal dışı diyebilmek için,
toplumca belirlenen kurallara veya gelişim döneminin özelliklerine uygunsuz olması gerekir. Çocuklarda davranış bozukluğu, neyin normal neyin anormal olarak tanımlandığına bağlı olarak değişen göreceli bir durumdur. Gelişim evrelerinin getirdiği zorluklara, yakın çevrenin olumsuz
etkileri de eklenince çocukta, bunlara tepki olarak çoğunlukla duygusal
düzeyde bozukluklar görülebilir. Bu olumsuz tepkilere uyum ve davranış bozuklukları adı verilir. Yani çocuğun evde veya okulda ilişkilerini
olumsuz etkileyecek ve anne-babasıyla öğretmenlerinin baş edemeyeceği şekilde davranışlar sergilemesi durumudur. Bir çocuk ya da ergenin
davranışına normal dışı denilebilmesi için bir takım problemlerin olması
gerekir. Bunlar şunlardır:

1. Yaşa Uygun Davranışlar: Çocukların yaşı ve gelişim düzeyi davranışın niteliğini belirlemede en etkili faktördür. Bazı davranışlar çocuğun
yaşına göre normaldir. Mesela; 2 yaş çocuğu hırçın ve agresiftir. Bu yaş
grubunda bunu anormal kabul edemeyiz, ama bu durum 7 yaşında da
hala devam ediyorsa bu davranışın geleceğe de etki edebileceği sonucu
çıkarılabilir ve davranış sorunlu olarak kabul edilebilir. Yine aynı şekilde
1 yaşındaki çocuğun parmak emmesi normaldir. Ama bu davranış 5 yaşında da devam ediyorsa bu, normal bir davranış olarak kabul edilmez.
2. Sürekli Davranışlar: Belli bir davranışın çocuk tarafından ısrarla yapılması ve uzun süre devam etmesi anlamına gelir.
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3. Kültürel Faktörler: Normal dışı davranışların oluşmasında etkili olan
durumlardan biri de kültürel etkenlerdir. Bazı kültürlerde bazı davranışlar
normal kabul edilir. Mesela; bir kültürde çok içki içiliyorsa o kültürde bir
çocuğun ya da gencin içki içmesi normal kabul edilecektir.
4. Davranışın Yoğunluğu: Yine yaşla yakından ilgilidir ve 4-5 yaş çocuklarında görülen öfke ve hırçınlık davranışları buna örnek gösterilebilir. Bu yaş
çocukları için son derece normal olan bu davranış, eğer kendine zarar verme veya saldırganlaşma haline dönüşürse, bu anormal bir davranış olarak
değerlendirilir.
5. Cinsel Rolün Etkisi: Genel olarak erkeklere uygun görülen bazı davranışların kızlarda görülmesi ya da kız çocuklarına özgü tavırların erkek çocuklarda görülmesi de anormal davranış tipi olarak görülebilir.
Uyum ve davranış bozuklukları, küçük yaşlardan itibaren çocuğun hayatını
olumsuz yönde etkiler. Bu davranışların oluşmasında rol oynayan birçok
faktör vardır. Bunlar şu şekilde gruplandırılmıştır:

A. BEDENSEL NEDENLER
1. Beden Özürler: Çocuğun bedensel bir özrü var ise buna bağlı olarak uygunsuz bazı tavır ve davranışlar geliştirebilir. Bu tepkilerin şekillenmesinde
kendisine olan yaklaşım biçimleri etkili olabilir.
2. Hastalıklar: Çocuklarda gözlemlenen sürekli ve kronik hastalıklarla bu
hastalıklara karşı çevresindekilerin davranışları bireyde bazı uyum problemleri yaratabilir.
3. İç Salgı Bezlerindeki Düzensizlikler: İç salgı bezlerinin insanın ruhsal
ve duygusal yaşamı üzerindeki etkileri fazladır.
Troid bezinin fazla hormon salgılaması, bireyde fazla sıkıntı halleri, çabuk
hiddetlenme, hırs ve sinir bozukluğu gibi sıkıntılara yol açabilir.
Hipotalomustaki lezyonlar (bozukluklar) durgunluk, üzüntü, mizaç ve karakter değişmesi gibi bozukluklara neden olabilir.

4. Kazalar ve Şoklar: Çocuklar ve gençler, geçirdikleri ani kazalar ve şoklar
sonrasında da uyumsuz davranışlar gösterebilirler.
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B. PSİKOLOJİK NEDENLER
Bebeklikten itibaren çocuğun bazı temel ihtiyaçları vardır. Bunların başında;
beslenme, barınma, giyinme, nefes alma, dinlenme gibi fizyolojik ihtiyaçları
bulunur. Fizyolojik ihtiyaçları psikolojik ihtiyaçlar takip eder. Bunlardan en
önemlisi güvenliktir. Çocuğun kendini seven, kabul eden bir ortamda büyümeye ihtiyacı vardır. Bebeklikte temel fizyolojik ve duygusal gereksinimlerin doyurulmaması, enerji ve saldırganlık duygularının birikmesi sonucunu doğurur. Kızgınlık ve kin nefrete dönüşür. Kendini değersiz ve önemsiz
hissederse istenmeyen davranışlarda bulunma eğilimi artar. Yine büyüme
döneminde anne-babanın tutumları ve hatalı çocuk yetiştirme uygulamaları, anne-baba arasındaki tartışmalar da uyumsuz davranışlar geliştirmeye
neden olur. Anne-baba psikopatolojisi, çocuğun kötüye kullanımı ve ihmali,
anne-babanın alkol ve madde bağımlılığı da bu nedenler arasında yer alır.
Ebeveynlerin çocuklarını ihmali, fiziksel ya da cinsel sömürüsü, denetim eksikliği, erken dönemde başlayan kurum/yurtta büyüme, bakım verenlerin
sık sık değişmesi, suçlu çocuk gruplarıyla arkadaşlık kurma gibi nedenlerle
de davranış sorunları oluşabilmektedir.
Her kişinin arkadaşlık kurma, bir gruba ait olma, bir statü ve prestij sahibi
olma, sosyal güvenlik, bir şey yapma, bir işe yarama ve bağımsızlık gibi ihtiyaçları vardır. Davranış bozukluğu gösteren çocuklar arkadaşlık ilişkilerinde
sosyal kuralları yanlış algıladıkları için arkadaşları ile problemler yaşarlar. Bu
durumda da yalnızlaşırlar. Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması halinde de
önemli uyumsuzluklar ortaya çıkar.

C. ÇEVRESEL VE SOSYO-EKONOMİK NEDENLER
Bireyin aile çevresi, aile yapısı, ana-baba ilişkileri, çocuğun yakın çevresi,
okul-öğretmen-öğrenci ilişkisi, ekonomik etmenler, yanlış eğitim gibi faktörler çocuklarda ve gençlerde uyumsuzluğa neden olmaktadır.

D. KALITIMSAL NEDENLER
Yapılan araştırmalara göre davranış bozuklarında genetik etkinin olduğu
tespit edilmiştir. Örneğin; ikiz çalışmalarında tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre davranış bozukluğu bakımından uyumlu oldukları görülmüştür. Ayrıca anne-babası ayrı olan çocukların, onlara benzer uyumsuz
davranışlar gösterme eğiliminde oldukları görülmüştür.
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E. CİNSİYET FARKLILIĞI
Yapılan araştırmalarda erkeklerin davranış bozukluğuna kızlardan daha yatkın olduğu görülmüştür. Bu durumun bir sebebi de toplum tarafından erkek
çocuklarına daha fazla tolerans gösterilmesi ve erkeklerin davranış bozukluğunun normal kabul edilmesidir.

F. AKADEMİK ZORLUKLAR
Bu çocukların okul hayatında kötü akademik geçmişleri olduğu belirgindir.
Akademik zorluklar mı davranış bozukluğuna neden olmakta yoksa davranış bozukluğu mu akademik zorluklara neden olmakta belli değildir. Bilişsel
ve dil problemlerinin olumsuz davranışları tetikleyebileceği söylenebilir.

G. ORGANİK NEDENLER
Bazı enfeksiyonlar (Tifo, Tifüs, Menenjit ve Frengi mikrobu) bazı hastalıkların oluşumuna katkıda bulunur. Organik beyin sendromları kafa şokları,
beyin zarı iltihapları, doğum güçlükleri ve şiddetli çarpma-düşmeler; psikopatlık, anti-sosyal kişilik, sara ya da zeka geriliğine yol açabilir.
Uyum ve davranış bozuklukları çok geniş bir alana sahiptir. Biz burada
önemli olanlarının bazılarını değerlendireceğiz.
Bunlar;
• Parmak emme
• Tırnak yeme
• Alt Islatma
• Dışkı Kaçırma
• Tikler
• Mastürbasyon (kendi kendini tatmin etme)
• Kekemelik
• Kaygı
• Yalan söyleme
• Çalma
• Aşırı hareketlilik
• Saldırganlık
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Parmak Emme
İlk 1 yaş içinde bebeklik döneminde çocuk doğal olarak parmağını emebilir.
Genellikle de bazı çocuklarda yaklaşık olarak 3-4 yaşına kadar devam edebilir. Parmak emme davranışı çevreyi tanıma ve keşfetme ihtiyacından kaynaklanır. Parmak emme alışkanlığı geliştiren çocuklarda bu davranışın sonucu
olarak bazı organ bozukluklarına da rastlanabilmektedir. Çocuğun emdiği
parmağında doku bozuklukları görülebilir. 3 yaş sonrasında devam ederse
veya ileriki yaşlarda ortaya çıkarsa parmak emmenin uyum ve alışkanlık bozukluğu olduğu kabul edilir.
Çocuklarda, korku, açlık, anneden ayrılma veya uykuya dalma anlarında görülebilir. Bu davranışa genellikle psikolojik kökenli bazı ihtiyaçlar ya da gerginlikler neden olmaktadır. Aileye katılan bir kardeş, anne baba ayrılığı ya
da kaybı, çevre değişiklikleri, korku ve güvensizlik duyguları çocukta böyle
bir alışkanlık bozukluğunu ortaya çıkarabilir. Çocuk, bebek gibi davranarak
kaybettiğini düşündüğü ilgiyi tekrar üzerine çekmek ister. Çocukta gerginliğe
yol açan etkenler saptanıp doğru bir tavır geliştirilirse bu davranışlar zaman
içinde giderek azalacak ve ortadan kalkacaktır.

Tırnak Yeme
Tırnak yeme davranışı genellikle 3 ya da 4 yaş civarında ortaya çıkar. Daha
küçük çocuklarda sık rastlanan bir durum değildir. Bu davranış ruhsal gerilim, sıkıntı veya saldırganlık duygularının açığa vurulamadığı durumlarda
çocuğun kendine yönelik saldırganlık dürtüsünün belirtisi olarak kabul edilir.
Aşırı baskı görerek büyüyen, aynı şekilde sürekli azarlanan, yeterli ilgi ve sevginin olmadığı bir ortamda sürekli eleştirilen çocuklarda sıklıkla görülür. Huzursuz ve gergin çocuklarda da daha sık görülen bir davranıştır.
Çocuk, bazı durumlarda ortada hiçbir neden yokken sadece modelleme yoluyla da tırnak yemeye başlayabilir. Ailede ya da yakın çevresinde tırnak yiyen birini gören çocuk, bu davranışı taklit yoluna gidebilir.
Tırnak yeme konusunda yapılabilecek en doğru şey özellikle küçük yaşlarda
bu davranışı görmezden gelmektir. Diğer bütün sorunlarda olduğu gibi davranışa yol açan nedenler saptanmalı ve çözüm buna göre oluşturulmalıdır.
Eksikliğin ne olduğu bilinip, çocuğun hissettiği duygu boşluğu doldurulursa
sorun, çok büyümeden çözülebilir.

Altını Islatma (Enurezis)
Çocuğa, doğru ve tutarlı tuvalet eğitimi verildikten sonra çocuğun tuvaletini kontrol becerisi kazanması beklenir. Ama çocuk 4-5 yaşlarına geldiğinde
bile hala kontrol becerisi gelişmemiş ise buna alt ıslatma (Enurezis) denir.
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3 yaşındaki bir çocuğun altını ıslatması normal kabul edilir. Altını ıslatma,
erken çocukluktan beri devam ediyorsa, bu arada çocuğun altını ıslatmadığı
uzunca bir dönem de yoksa buna “primer enurezis”, altını ıslatmada uzunca
bir dönemden sonra ıslatmaya başlarsa buna da “seconder enurezis” denir.
Nedenleri arasında pek çok etken gösterilebilir. Organik sebeplere dayanan
alt ıslatmalar olduğu gibi, yanlış başlanmış tuvalet eğitimi, ebeveynlerin yanlış tutumları, çocuğa sert biçimde davranmak, çevresel faktörler, kardeş kıskançlığı ya da farklı psikolojik sorunlar sonucu oluşabilen alt ıslatmalar da
görülür.
Küçük yaşlarda görülen alt ıslatmalarda genellikle tedavi uygulanmaz. Ancak
okul çağındaki çocukta böyle bir sorun varsa önce fiziksel bir sorun olup
olmadığı araştırılmalıdır. Bu yönde ortaya çıkabilecek sorunlar ortadan kaldırıldıktan sonra işin psikolojik kısmıyla ilgilenilebilir. Genellikle fizyolojik sorun
yok edilince alt ıslatma da kendiliğinden biter. Bazı durumlarda sadece alışkanlıklardan dolayı alt ıslatma bir süre daha devam edebilir.
Alt ıslatma probleminin çözümünde üç ana yol vardır.
1. Aileye Danışmanlık ve Gerekirse Aile Tedavisi
2. Davranış Tedavisi
3. İlaçlar
Bu konuda bir uzmana başvurulduğunda uzman gerekli olan yönlendirmeleri yapacaktır.

Dışkı Kaçırma (Enkoprezis)
Organik bir neden söz konusu olmaksızın, çocuğun 3-4 yaşından itibaren
dışkısını kontrol edemeyerek altını kirletmesine “enkopresis” denir. Enurezise oranla daha az rastlanan bu bozukluk genellikle uygun olmayan tuvalet
eğitimi, aile içi çatışmalar, annenin aşırı titizliği gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
Enkopretikler, dışkılarını tutanlarla kaçıranlar olarak ikiye ayrılabilir. Dışkılarını tutan enkopretikler; aşırı miktarda dışkı biriktirir, sonra birdenbire boşaltırlar. Dışkı kaçıranlarsa, külotlarını ve yataklarını kontrol dışı olarak kirletirler.
Bazı uzmanlar da enkopresis ile enurezisi birbirleriyle bağlantılı davranışlar
olarak kabul etmemektedirler. Altını ıslatan bir çocuk aynı zamanda dışkısını
kaçırabilir ya da kaçırmayabilir.
Genellikle, enkoprezis tedavisi de enürezis tedavisi gibi üç aşamadan oluşmaktadır. Tıbbi, ailesel danışmanlık, davranışsal şekilde uygulanır. Enkoprezis de önemli olan çocuğun, iç çatışmalarının terapi ile tedavi edilmesidir.
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Tikler
İstemli çalışan çizgili beden kaslarında istemsiz olarak ortaya çıkan kasılmalara tik adı verilir. Genel olarak yüz ve boyun kaslarında görülürler. Göz kırpma,
başın sallanması, dudak kenarlarında çekilme, omuzların ya da başın oynaması, kaş kaldırma, parmak çıtlatma türü hareketlerle tipik olarak kendini
gösterir. Tik bozukluğu, kendine güvende, aile yaşantısında, okul veya işyerine
kabulünde performans güçlükleri oluşturabilen geçici veya kronik bir durumdur.
Tikler içsel baskılar, gerilimler ve çatışmalar sonucu oluşabilir ya da bu tarz
duygusal sorunların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Tik geliştirmeye yatkın
çocuklar genelde tedirgin, kaygılı ve gergin çocuklardır. Bu çocukların annebabalarının titiz ve kuralcı oldukları gözlenmiştir. Erkek çocuklarda daha sık
olarak görülmektedir. Tik bozuklukları her yaşta görülmekle birlikte, genellikle
7-11 yaşları arasında başlar.
Psikolojik faktörlerin dışında gerçekten o organa özgü bir rahatsızlık sonucu
da oluşabilir. Görme bozuklukları sonucu gelişen göz kırpma gibi tikler olabilir. Ya da boyun ağrısı benzer şekilde boyun ve omuz oynatma davranışının
yerleşmesine yol açabilir.
Tiklerin ortaya çıkma sebeplerinden biri de taklittir. Bazen küçük çocuklar
anne-baba, öğretmen veya oyun arkadaşlarının bir takım hareketlerini taklit
ederken onların bazı olumsuz davranışlarını da edinebilirler. İlk kez bu şekilde
başlayan davranış, zamanla otomatik olarak yenilenen bir alışkanlık haline
dönüşebilir.
Küçük tikler genellikle geçici oldukları için özel bir tedavi gerektirmezler. Tedavide öncelikle çocuğun ailedeki, okuldaki çatışmaları tespit edilir ve bunların ortadan kaldırılması gerekir. Taklit etmekten, uyarıdan, akranları ile kıyaslanmaktan kaçınılmalıdır.

Mastürbasyon
Çocuklar 3-6 yaşları arasında kendi cinselliğini keşfetmeye başlar. Bu dönemde çocuk kendi vücudunu incelemeye başladığından cinsel organına dokunduğunda zevk aldığını fark eder ve bu davranışı sık sık yapmaya başlar. Cinsel organına dokunarak kendi kendini tatmin etme yoluna başvurur. Bir yere
sürtünerek ya da oyuncaklarını kendi bedenine sürterek rahatlamaya çalışır.
Bu davranışı yalnız kaldığı zamanlarda yapmakla birlikte bazen toplum içinde
de yapabilir. Davranışın sıklığı arttıkça çocuğun cinsel bölgesinde tahrişe yol
açabilir. Çocuğun kendi bedeniyle ilgilenmesi, kendini keşfetmeye çalışması
anormal bir durum değildir. Çocuk, kendini kontrol etmekte zorlanıyor ve
davranışı çok sık şekilde her ortamda yapıyorsa normal değildir. Bazen bu
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davranışın çıkma nedeni çocuğun dar bir kıyafet giymesi ya da onu kaşındıran
naylon kıyafet giydirilmesi de olabilir. Hatta bazen çocuğun geçirmiş olduğu
bir enfeksiyon da buna neden olabilir. Böyle bir olaya tanık olan ebeveynler,
kızmak ve bağırmak yerine önce görmezden gelmeye çalışmalılar. Eğer herkesin içinde yapmaya başlamışsa bunu yalnızken ve odasında yapabileceği
söylenmelidir. Ayrıca bu davranıştan ötürü çocuk ayıplanmamalı, çocukla alay
edilmemelidir. Çocuğun ilgisini çekecek farklı uğraşlar oluşturulmalı ve etkinlikler konusunda çocuk teşvik edilmelidir.

Kekemelik
Ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması ve konuşmanın akışını kesen duraklamalar şeklinde görülen konuşma bozukluğuna kekemelik denir. Bozukluğun şiddeti kişinin içinde bulunduğu duruma göre değişir. Sınav, korku,
endişe yaratan ortamlar, çekinilen kişilerle konuşma zorluğu durumlarında
ortaya çıkar.
Çocukların 2-3, 5 yaşları arasında kekemesi normaldir. Bu durum kendini
ifade etmede kelime dağarcığındaki yetersizlikten kaynaklanır.
Kekemelik; sıkıntı yaratan durumlarda daha fazla ortaya çıkar. Ailenin diğer
bireylerinde kekemelik varsa da çocukta görülme olasılığı yüksektir. Korku
duyulan durumlarda (Köpek havlaması, doktora gitme, hastaneye yatma vb.)
aniden ortaya çıkabilir. Yanlış ebeveyn tutumları ile de ortaya çıkabilir. Mesela;
baskılı tuvalet eğitimi, çocuğun kendi gereksinimlerini bağımsızca karşılamasına izin vermeme, arkadaş seçimine karışılması, güzel konuşma konusunda
uyarılması, yaşının üzerinde düzenlilik ve olgunluk beklenmesi, çocuğun aşırı
eleştirilmesi gibi durumlar kekemeliğe neden olabilir.
Kekemelik sorunu olan çocukların ailelerinin yaklaşımlarına dikkat etmesi gerekir. Aileler ise şunlara dikkat etmelidir:
•

Çocuğun konuşması sık sık düzeltilmemeli

•

Çocuğa kekeleme konusu hissettirilmemeli

•

Çocuğa aşırıya kaçmayacak şekilde ilgi ve sevgi gösterilmeli

•

Çocuktan sürekli düzgün ve kibar konuşması istenmemeli

•

Aşırı kuralcı ve denetimci tutum gevşetilmeli

•

Çocukta yetersizlik duygusunun gelişmesi önlenmeli

•

Çocuğun konuşması üzerine odaklanılmamalı

•

Çocuğun zaman zaman sevdiği akrabalarının yanına gitmesine izin verilmeli
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•

Çocuğun beslenme ve uykusuna dikkat edilmeli

•

Çocuk okula gidiyorsa öğretmeni ile bu konuda iş birliği yapılmalıdır.

Ayrıca sorun kökleşmeden mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır.

Kaygı Bozuklukları
Kaygı, temelde korku duyulan bir duruma ilişkin olumsuz benlik algısı, kendine ve çevreye ilişkin olumsuz beklentilerin oluştuğu, çoğu zaman terleme,
kalp atışının hızlanması gibi fiziksel tepkilerin gözlendiği duygusal bir sorundur. Kaygı durumunda güçlü negatif duygu ve korku yoğun olarak gözlenir.
Kaygı problemleri pek çok şekilde ortaya çıkabilir. Kaygı, çocukluk döneminde de sık sık ortaya çıkmaktadır. Kaygı gerek çocuklukta gerekse ileriki yıllarda akademik performansta düşüş, aile içinde sorunlar, sosyal olarak yalıtma
gibi pek çok probleme de neden olmaktadır. Her insanın belli oranda kaygı
yaşaması normaldir. Hatta bazı durumlarda kaygı işe de yarar. Burada önemli
olan, kişinin kaygısını kontrol altında tutabilmesidir. Bu korku ve kaygılar, kişinin günlük hayatını olumsuz olarak etkiliyorsa o zaman bu duyguların ciddi
olduğu söylenebilir.
DSM-IV’e göre kaygı bozuklukları 9 gruba ayrılmıştır:
•

Ayrılık kaygısı,

•

Yaygın kaygı bozukluğu,

•

Spesifik fobi,

•

Sosyal fobi,

•

Obsesif-kompulsif bozukluk,

•

Panik bozukluk,

•

Agorafobili panik bozukluk,

•

Post-travmatik stres bozukluğu.

Bu bozuklukların birbirinden ayrılan bazı özellikleri olsa bile birbirine benzeyen temel özellikleri de vardır.
Korku, kaygı ve fobinin farklı kavramlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Korku, tehdit durumuna karşı geliştirilen bir tepkidir; kaygı ise, görünürde
bir tehdit olmamasına rağmen geliştirilen korkudur. Fobiler, ısrarlı bir şekilde
kendini sakınma durumu ile sonuçlanan şiddetli korkulardır. Fobilerin korkudan önemli farkı, yaş ya da gelişim aşamaları ile bağlantılı olmayışlarıdır.
Kaygı bozukluklarının kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha fazla görüldüğü gözlemlenmiştir. Kaygı bozukluklarının genetik ve ailesel
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faktörleri incelendiğinde ailesinde kaygı sorunu olanların bu problemi daha
sık yaşadıkları görülür. Kaygı bozukluğu olan çocukların ailelerinin, çocuklarının bağımsızlığını destekleyen davranışlar göstermedikleri görülmüştür. Çocuklarının bir şeyi başaramayacağını düşünürler. Özellikle ayrılık kaygısı yaşayan çocukların annelerinin de çocuklarından ayrılmakla ilgili kaygıları vardır.
Okul çağında ortaya çıkan kaygı, çocuğun okul başarısını etkiler. Aileler de genellikle çocuktaki kaygıyı okuldaki başarısı düştüğünde fark ederler. Kaygı yaşayan çocuğun ilgi ve yeteneğinin olduğu konularda desteklenmesi, kendine
olan güvenini artırarak bu olumsuz duygu durumuyla başa çıkma becerisini
geliştirmesine de katkıda bulunur. Genel olarak kaygı, yetişkinler gibi çocuklarda da çok zorlayıcıdır ve mutlaka psikolojik destek ve yardım alınmalıdır.

Yalan Söyleme
Yalan, bir insanın suçlanmadan kaçmak, ödüllendirilmek ya da birine zarar
vermek için, başka birisini açıkça yanıltma çabasıdır. Bu girişim sözle olabildiği gibi, jest, yazı ve susmayla da olabilir. 6 yaşına kadar çocuklar, gerçek
ile hayali birbirinden ayırmada zorlanırlar. Çocuk 6 yaşına kadar haz ilkesi
ile hareket eder. Gerçeğe sadık kalma çocukta ilerleyen yıllarda yavaş yavaş
oluşur. 3-4 yaş çocuğunun gerçek dışı öyküler uydurması, hayali arkadaşlardan bahsetmesi doğaldır. Çocuklar 6 yaşından sonra hayal ve gerçeği ayırt
etmeye başlarlar. Bu yaştan sonra çocuk yalan söylediğinde bunu bilinçli olarak yapar. Çocuk 8-9 yaşlarına geldiğinde gerçekle kurmaca arasındaki farkı
anlar. 4. sınıftan sonra çocuk düzenli olarak yalan söylerse sorundur. Birçok
anne-baba hatta öğretmen çocuğun bu gelişim özelliğini dikkate almayarak
çocuğu suçlar ve cezalandırır. Bu durumda çocuğun bu olumsuz davranışı
pekiştirmesine ve yinelemesine neden olurlar.
Bazı durumlarda çocuğu yalan söylemeye iten bazı nedenler vardır. Güvenememe, korkma, utanma, anne-babanın yalan söylediğine tanık olma bunlardan birkaçıdır. Ebeveynler çocuklarına aşırı baskı yaptıklarında çocuk kendini
korumak için yalan söyleyebilir. Bu durumlarda ebeveynler baskıcı olmayan
disiplin yöntemini uyguladıkları zaman, çocuklar, sonuçlarından kaçmak yerine davranışlarının yanlışlarını nasıl kabul edeceklerini öğrenmeye daha eğilimli olurlar. Aynı zamanda anne-babasının gerçeği öğrendiğinde küçük düşürüp incitmeyeceğini anladığı zaman yalan söylemeyi bırakabilirler. Yalanın
türünün ne olduğu da önemlidir. Bazı çocuklar, bir başkasını incitmemek için,
ona yardım etmek için, bir durumu süslemek için yalan söylerler. Bu sebeplerle yalan söyleniyorsa çok problem değildir. Ama çocuk, maksatlı olarak,
suçu başkasına atmak için, başkasına zarar vermek için, hak etmediği ödülü
almak için sürekli yalanlar söylüyorsa mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır.
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Hırsızlık (Çalma)
Erken çocukluktan itibaren bir şeyi izinsiz almak sık görülen bir şeydir. Bunun sebebi çocuklarda doğuştan mülkiyet kavramının olmamasıdır. Çocuk,
çevresinden gördüğü, hoşuna giden ya da gereksinim duyduğu eşyayı kendine mal etmeye ya da düşünmeden kullanmaya kalkar. Altı yaşına kadar
bu normaldir. Çünkü çocuk o oyuncak ya da eşya ile kendisi oynamak ister.
Mülkiyet kavramı çocuğun gelişimine uygun şekilde ailesi tarafından ona anlatılmalıdır. Çocuk, ailenin diğer bireylerine ait olan nesneleri alma girişiminde bulunduğu zaman kendisine, bunların kime ait olduğu hatırlatılmalıdır.
Bunu önlemek için de, çocuğun kendine ait eşyalarının olması ve yeterince
büyüdüğü zaman da kendine harçlık verilmesi gerekir. Çocuk 3-4 yaşlarında
bir yerden bir oyuncağı gizlice cebine koyup eve gelebilir. Bunu almaması gerektiğini bilir ama isteğine engel olamaz. Ebeveyn, çocuğu bu şekilde davrandığı zaman, ona çok kızmadan, hırsız damgası vurmadan oyuncağı geri iade
etmesini sağlamalıdır. Bu şekilde çocuğa mülkiyet kavramı öğretilmiş olunur.
Hiçbir zaman “Çocuktur, yapmıştır!” deyip oyuncak evde tutulmamalıdır.
Çalmanın bir diğer nedeni ise sevgi yoksunluğudur. Çocuk, yoksunluk duygusunun yarattığı boşluk duygusunu çaldığı eşya ya da para ile doyurmaya çalışır. Anne-babası tarafından yeterince ilgi göremeyen çocuk, onların eşyalarını
çalarak eksikliğini tamamlamaya çalışır. Çalma, bazen de kızgınlık veya düşmanlık nedeni ile de olabilir. Çocuk kıskançlık, kızgınlık, kırgınlık duygularını
çalarak yansıtır. Bazen akranlarının baskısı nedeniyle de olmaktadır. Çocuk,
arkadaşları arasında popüler olmak için bu davranışı yapabilir.
Çalma davranışının düzelmesinde anne- babanın kişilik yapıları, tutum ve
davranışları da önemlidir. Anne-babanın davranışları dengeli ve tutarlı olmalı,
aşırı sevgi ya da katı bir otorite üzerine kurulmamalı, ana-babalar çocuklarını
özerk davranıştan yoksun bırakmadan korumaya özen göstermelidir. Ebeveyn, çocuğunun hangi nedenden bunu yaptığını anlamaya çalışmalıdır. Bu
davranışın yanlış bir şey olduğunu anlamasını sağlamak çok önemlidir. Aşırı
cezalandırmak, aşağılamak ve çocukla alay etmekten kaçınılmalıdır. Gerekirse
bir uzmandan da destek alınmalıdır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, aşırı hareketlilik, dikkat sorunları
ve düşündüğünü hemen yapma (dürtüsellik) belirtileriyle kendini gösteren
psikiyatrik bir bozukluktur.
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DEHB’in üç tipi vardır:
1. Dikkat eksikliği önde olan,
2. Aşırı hareketliliği önde olan,
3. Birleşik tip. (Her ikisinin de olduğu)

DSM-IV Kriterlerine göre DEHB tanısı şu şekildedir:
Dikkatsizlik:
•

Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da diğer etkinliklerinde
dikkatsizce hatalar yapar.

•

Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı oyunlarda dikkati
dağılır.

•

Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi
görünür.

•

Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya
da işlerindeki görevleri tamamlayamaz. (Karşıt olma bozukluğuna ya da
yönergeleri anlayamamaya bağlı değildir.)

•

Çoğu zaman üzerine aldığı etkinlikleri ve görevleri düzenlemekte zorluk
çeker.

•

Çoğu zaman sürekli mental çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı istek duymaz.

•

Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan
şeyleri kaybeder. (Örneğin; oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar
ya da araç gereçler.)

•

Çoğu zaman dikkati, dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.

•

Günlük etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır.

Aşağıdaki hiperaktivite – impulsivite semptomlarından altısı (ya da daha fazlası) en az altı ay süreyle, gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede ve uyumsuzluk doğuracak biçimde sürmüştür:

Hiperaktivite
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•

Çoğu zaman elleri, ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde sürekli
hareket eder.

•

Çoğu zaman sınıfta ve oturması beklenilen diğer durumlarda oturduğu
yerden kalkar.

•

Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşturup durur ya da bir yerlere tırmanır. (Ergenlerde ya da erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları
ile sınırlı olabilir.)

•

Çoğu zaman sakin bir biçimde, boş zamanlarını geçirme ya da oyun
oynama zorluğu vardır.

•

Çoğu zaman hareket halindedir ya da motor tarafından sürükleniyormuş gibi davranır.

•

Çoğu zaman çok konuşur.

Dürtüsellik
•

Çoğu zaman sorulan soruları tamamlamadan önce cevabını yapıştırır.

•

Çoğu zaman sırasını beklemede güçlük çeker.

•

Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer.
(Başkalarının konuşmalarına ya da oyunlarına burnunu sokmak gibi.)

Yukarıdaki dikkatsizlik belirtilerinin altısı (ya da daha fazlası) en az altı ay süreyle, uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede görülmüş olmalıdır. Bozulmaya yol açmış olan bazı aşırı hareketlilik, dürtüsellik
ya da dikkatsizlik belirtileri 7 yaşından önce de olmalıdır. Çocuklar 3-4 yaşına
kadar çok hareketlilerdir. Bu gayet doğaldır.
DEHB’nin zekâ ile ilgisi yoktur. Üstün zekâlı, normal zekâ ve normalin altında
olan her grupta ortaya çıkabilir. Toplumda genellikle zeki çocukların hareketli
olduğuna dair bir kanı vardır. Ancak bu yanlıştır.

Anne-babalar dikkatsizlikle ilgili olarak en çok şu şikâyetlerden
bahsederler:
“Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkıyor!”
“Tüm araba markalarını biliyor ama bir dakika önce söylediğim şeyi hatırlamıyor!”
“Bilgisayar başında saatlerce oturabiliyor ama ödev başında en çok 10 dakika!”
“Sınavlarda dikkatsizce hatalar yapıyor!”
“Dersi dinleyemiyor, sürekli etrafı ile ilgileniyor!”
“Başladığı işi bitirmiyor!”

Aşırı Hareketlilikle ilgili de;
“Doğum öncesinden beri hareketli!“
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“Eli dursa ayağı oynar!“
“Sürekli hareket halinde, yürümez koşar!“
“Ya konuşur ya da sürekli sesler çıkarır!“
“TV izlerken bile hareket eder!“
“Sandalyede oturmanın 50 çeşidini gösterebilir!”
“Sınıfta nereye baksam onu görüyorum!“
“Sırada otururken bile eli ayağı hareket ediyor!”

Dürtüsellikle ilgili de;
“10 yaşına geldi hala söz kesmemeyi öğrenemedi!”
“Düşünmeden hareket eder!”
“Sabırsızdır, istekleri hemen olsun ister !”
“Asla sırasını bekleyemez!”
“Daha soruyu tamamlamadan cevabını vermeye kalkar!”
“Aklına geleni hemen yapar!“
şeklinde sözler söylerler.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna genellikle; dağınıklık, düzensizlik, dalgınlık, hayal kurma, tutarsızlık, bellek sorunları, sakarlık, koordinasyon
güçlükleri, sosyal ilişkilerde sorunlar, düşük benlik saygısı sorunları eşlik eder.
Bu çocukların odası darmadağınıktır, sürekli bir şeylerini kaybederler, üst başları dağınıktır, bir kalem çıkarır, kâğıt ararken kalemi kaybeder, sonra yeni bir
kalem aramaya başlarlar ve bir türlü yazmaya başlayamazlar, defterleri çok
düzensizdir, sıralarının üstü karmakarışıktır.
Bu çocuklar ince el işlerini öğrenmede ve yapmada zorlanırlar. Ellerini kullanmada zorluklar yaşayabilirler. Ayakkabı bağlayamaz, düğme ilikleyemez
ve herhangi bir şeyi düzgün kesemezler. Yazıları düzensizdir, kalemi değişik
tutarlar. Bir hareket yapmadan önce sonuçlarını düşünemez ya da fark edemezler. Ancak hareketlerin sonunda yapılmaması gerektiğini fark edebilirler.
Aniden yola, araçların önüne çıkabilir, çevreden uyarılınca da hemen alınıp
üzülürler. Sinirlenerek bağırır, ellerindeki nesneleri yakınlarındaki kişilere fırlatırlar.
Bu çocuklar; yaşıtlarıyla, kardeşleriyle, evde, okulda ve sokakta sorunlar yaşarlar. Yetişkinlerle olan ilişkilerinde kurallara uymada zorlandıkları görülür. Söylenenleri yerine getirememe ve kabul edememe nedeniyle sorunlar yaşarlar.
46

Israrcı ve savunucudurlar. Yüksek sesle konuşurlar. Dinleme güçlükleri vardır.
Eşyalarına sahip çıkamazlar, sık sık bir şeyler kaybederler. Bazen çok yavaş ve
ağırdan alarak hareket ederler. Sık sık okul servisine yetişemezler.
Öğrenebilmek için gerekli uyarının seçilip, bu uyarana, dikkatin verilebilmesi
ve yoğunlaştırılması gerekir. Aynı zamanda gerekli duyu alanları da uyarılabilmelidir. İlgisiz uyaranlar ise, dikkatin alanı dışına itilebilmelidir. Örneğin; bir
grup DEHB’ li çocuğun, kendilerine gösterilen oyuncakları ortak özelliklerine
göre gruplamalarının istendiği bir deneyde, hep aynı ayrıntıya dikkat ettikleri,
genelleştirmeye gidebilecek temel özellikleri seçemedikleri görülmüştür.
Düzenli ders çalışma alışkanlıklarının olmaması, organize olamamaları ve
dikkatlerinin çabuk dağılması gibi nedenlerle başarılı olmakta zorlanırlar. Dürtüsellikleri ve dikkatsizlikleri nedeniyle de testlerde iyi bildikleri bir konuda
bile hata yaparlar ve hayal kırıklığına uğrarlar.
DEHB erken çocukluk döneminde başlar. En sık tanı konulduğu dönem ilkokul dönemidir. Çocukluğunda bu tanıyı alanların % 70-80’i ergenlikte de
aynı belirtileri gösterir. Bunların da %50-65’i, erişkinlikte de aynı tanıyı alırlar.
Özellikle aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri zaman içinde azalır. Ama
sorunlar yaşam boyu devam eder.

DEHB’in Nedenleri
•

Kalıtsal bir sorundur.

•

Anne babadan alınan genler bu soruna yatkınlık oluşturur.

•

Ailenin diğer bireylerinde de benzer sorunlar olma riski yüksektir.

•

Beyindeki dikkat ve davranış kontrolünden sorumlu olan bölgeler yeterince aktif değildir.

•

Dikkatin kolayca dağılması, aşırı hareketlilik ve düşünmeden hareket
etme, beyindeki bu merkezlerin iyi çalışmamasının sonucunda görülen
etkilerdir.

DEHB’ye, Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Özel Öğrenme Güçlüğü, Depresyon ve Anksiyete sorunları eşlik edebilir.
DEHB’ye benzer belirtiler gösteren bazı tıbbi sorunlar da eşlik edebilir. O yüzden ebeveynler önce çocuklarında böyle bir durumun olup olmadığını araştırmalıdırlar.
•

Tiroid bezi hastalıkları

•

Beyinde yapısal bozukluklar

•

Bazı ilaçların yan etkileri (epilepsi, kalp, astım ilaçlarının bazıları)
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•

Bazı nörolojik bozukluklar (epilepsi, Sydenham koresi)

•

Frajil-X sendromu

•

Kurşun zehirlenmesi

•

Anemi, uyku apnesi örnek gösterilebilecek tıbbi sorunlardır.

DEHB’ye benzer belirtiler gösteren psikolojik sorunlar da vardır:
Aile içinde çatışma ve gerginlikler,
Uygun olmayan ya da yetersiz disiplin yöntemleri,
•

Çocuk/gencin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismarı,

•

Yaşanmış ya da halen devam eden belirli stresler. (boşanma, göç, bir
yakının kaybı, kronik hastalığı vb.)

DEHB’li çocukların enerjik olma, yaratıcılık, sıcakkanlı ve cana yakın olma,
kolay ilişki kurabilme, esneklik, hoşgörülü olma, iyi bir espri yeteneğine sahip
olma, risk alabilme (bazen gerekenden fazla oranda), insanlara kolaylıkla güvenebilme (bazen gerekenden fazla oranda) gibi pek çok olumlu özellikleri
de vardır.
DEHB’nin tedavisinde; farmakolojik tedaviler, (ilaç tedavisi) anne-baba ve öğretmen eğitimi, çocuğun bireysel tedavisi şeklinde üç saç ayağı vardır.
Ebeveynlere disiplin yöntemleri, uygun olan yöntemin hangisi olduğu, bu
çocukların sorunları ile nasıl baş edebilecekleri ile ilgili destek verilir. Aynı şekilde öğretmenlere de bilgilendirici çalışmalar yapılır. Çocuğun zorluk çektiği
alanlara yönelik bireysel destek eğitimi yapılır. Bir çocuk psikiyatr tarafından
takibi yapıldığında da gerekli olan ilaç desteğini alır.

Saldırgan Çocuklar
Saldırganlık:
a) Saldırgan davranışların açığa vurulma eğilimi,
b) Bir kimsenin kendi ilgilerini, fikirlerini karşıt fikirlere rağmen ileri götürme
ve kabul ettirme eğilimi,
c) Bir sosyal grupta üstünlük elde etme eğilimi olarak tanımlanabilir.
Bu maddelerden anlaşıldığı gibi saldırma eğilimi bütün yaşayan organizmalarda bulunan temel bir özelliktir. Ancak toplumsallaşma ve toplum içi etkileşim sonucunda birey bir grubun üyesi olmak için kendi bireyselliğinden bir
parça fedakârlık yapmayı önerir.
Eğer bu sağlanamıyorsa arzu edilmeyen davranış biçimi ortaya çıkar.
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Saldırganlık; düşmanlık, hücum etmek ve yok etmeye çalışmak gibi sonuçlar
ortaya çıkarmaya başlar.
Bazı çocuklarda sık görülen saldırganlık tepkileri, aile içindeki durumun yansıması olabilir. Saldırganlık, misilleme ihtiyacının ya da yetersizlik duygularının dengelenmesini temsil eder. Saldırgan çocuğun amacı, duruma hakim
olmak, kurulan dengeyi kendi lehine bozmak ya da bir objeyi harap etmektir.
Saldırganlık, bir iş ve hareket yaparak ifade edilebileceği gibi eylemin kelime
ve düşüncelere dökülmüş şekli de olabilir.
Ayrıca çocuklardan ne tip bir davranış beklediğinin ana-baba, öğretmen ve
çevre tarafından açıkça belirlenmemiş olması bu davranışa neden olabilir.
Saldırgan çocuk, itip kakma, tekmeleme, tükürme, eşyaları sağa sola atma,
kırıp dökme, bağırıp çağırma ve öfke nöbetleri gibi davranışlar gösterebilir. Sık
sık bu çocuklar kötü ve kaba deyimlerle konuşmayı tercih ederler.
Çocuklarda da doğuştan itibaren saldırganlık görülür. Bebeklerde bile öfke
nöbetleri olarak fark edilebilir. Yabancılara karşı çocukların sergilediği vurma
davranışı da buradan kaynaklanmaktadır. Küçük çocuklarda genellikle fiziksel
saldırganlık görülürken yaş büyüdükçe sözel saldırganlık daha fazla öne çıkar.
Yine baskı altında büyüyen ve özgüvenlerinde düşüklük olan çocuklarda sıklıkla görülür. Aynı şekilde yaptığı eylem engellendiğinde çocuktaki saldırgan
davranışlarda artma izlenebilir. Saldırganlık iki şekilde kendini gösterir: Çocuğun kendine zarar verdiği içe dönük saldırgan davranışlar ve çevresindekilere
zarar verdiği dışa dönük saldırgan davranışlar.
Aile içindeki iletişim sorunlarıyla ilgi ve sevgi yoksunluğu; dürtü kontrolünde problemler, cinsel, fiziksel ya da psikolojik şiddet görme durumunda da
saldırganlık, karşı tepki olarak ortaya çıkabilir. Öncelikle ailenin kendi içinde
tutarlı, saygılı ve güven verici bir yapı oluşturması gerekir. Bu tip davranış bozukluklarında mutlaka uzman yardımı alınmalı ve çocuk bedensel faaliyetlerin ağırlıkta olduğu bazı spor çalışmalarına yönlendirilmelidir. Çocuğun zarar
verdiği ya da incittiği insanların neler hissedebileceklerine yönelik anlatımlar
ve örnekler yararlı olur. Her şeyden önce de bu davranışın yerleşmesini önlemek amacıyla çocuk, şiddet içeren filmlerden, oyunlardan uzak tutulmalıdır.
Anne-baba ve öğretmenler çocuklara saldırganlık örneği olmamalıdır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1. Anne-Baba Okulu, Remzi Kitap Evi, 1993, İstanbul
2. Yavuzer Haluk, Okul Çağı Çocuğu, Remzi Kitap Evi, 2000, İstanbul
3. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Davranış Bozukluğu Ders Notları, 2010, İstanbul
4. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Davranış Bozukluğu Ders Notları, 2010, İstanbul
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“Semra COŞGUN ILGAR / Uzman Psikolojik Danışman “
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Aile Ortamı ve İletişim
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişim yirminci yüzyılda, insan doğasına ilişkin önkabullerde de birtakım değişikliklere neden olmuştur. Sosyal bilimler
alanında meydana gelen paradigmasal değişim aile kurumunun önemini
arttırarak toplumun bu konuda yeniden ve doğrudan bilinçlendirilmesini
zorunlu hale getirmiştir. Bu kitapçık, bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.
Aile kurumunun alternatifsiz olduğunu artık tartışmasız kabul ediyoruz. 19.
Yüzyılın sonlarından itibaren aile kurumunu yok etmeye çalışan batı medeniyetinin insanlığa verdiği zararı telafi etmek her geçen gün zorlaşmaktadır.
Bugün yeni kuşaklarda görülen kimlik bunalımı, aşırı bencillik, marka düşkünlüğü ve kolay yollardan, asalak gibi yaşama eğilimi insanlığın geleceğini
tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Çözüm, aile kurumunu yeniden etkin
kılmaktan ve televizyon ile bilgisayarın yol açtığı olumsuzlukları en aza indirmekten geçmektedir. Bu iki başbelasını insan gelişimine uygun olarak
kullanma yeterliğini kazandırmadan çocuklarımızın hayatına sokma yanlışından vazgeçilmelidir.
Aile ortamımızı, aile kültürü oluşturarak yaşayanların ortak kullanım alanı
haline getirmemiz, etkileşimi en üst düzeye çıkarmamız, olumlu duygular
yaşatma duyarlılığını egemen kılmamız, birlikte kitap okuma, film izleme,
müzik dinleme, oyun oynama zamanları planlamamız ve birlikte yaşamak
durumunda olduğumuzu anlamamız gerekmektedir.
Aile ortamımızı, aile bireylerinin ortak kullanım alanı haline getirmemiz için
çok büyük çabalara gerek yoktur. Önce, aile büyükleri bu bilince ulaşmalı,
bu konuda ortak tavır geliştirmeli ve çocuklarına örnek olmalıdır. Eşlerin
birbiriyle, aile büyükleriyle ve çocuklarla sağlıklı iletişime önem vermeleri
gerekir. Mesela uygun bir öğünde tüm aile bireyleri yemek masasında biraraya gelmelidir. Televizyonun ve bilgisayarların kapalı olduğu aile toplantılarında aile kültürü oluşturmak üzere aile tarihine ilişkin bilgiler paylaşılmalı,
akrabalar, çocuklara tanıtılmalıdır.
Olumsuz duygular yaşatacak tepkiler vermek yerine sevgiyi paylaşmanın
geliştirici gücünden yararlanmak aile ortamını sağlıklı hale getirecektir. Evlilik ilişkisi, temelinde sevginin, özverinin, koşulsuz kabulün ve paylaşmanın
olduğu bir ilişkidir.
Aile ortamının yaşayanların gelişebilmesine elverişli olması için huzur dolu
olması gerekir. Huzur dolu olmak; olumlu duyguların yoğun olarak yaşanması olarak ifade edilebilir. Eşlerin evlerini huzur dolu bir ortama dönüştürmek için aralarında sözleşmeler yapmaları gerekir.
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A. Aile Ortamında Terapötik (Tedavi Edici) İlişki Yaratma
Evlilik ilişkisi, farklı cinsiyete mensup iki bireyin birbirlerini sevip, eş olarak
kabul ederek ölünceye kadar ayrılmama vaadi üzerine kurdukları bir ilişkidir. Bu ilişki aile ortamının sağlıklı hale gelmesini sağlamaktadır. Eşlerin
birbirleriyle, ebeveynleriyle ve çocuklarıyla kurdukları ilişkilerde terapötik
koşulların sağlanması büyük önem taşımaktadır.

1. Terapötik (Tedavi Edici) İlişkinin Değeri
Anne-babasıyla, insancıl terapötik ilişkisi olan çocuk sadece kendinin değil
anne-babasının da benliğini geliştirir. Çocuk anne-babası tarafından, anne-babası da çocuk tarafından sevilip sayıldığını hisseder. Bu gibi ilişkilerin sürekli sevgi sözcükleriyle ya da sürekli kucaklaşmalarla ifade edilmesi
gerekmez. Çocukla anne-baba arasındaki insancıl, terapötik ilişkiler şarkı
söylerken, oynarken, yürürken, okurken vb. durumlarda da olabilir. İkisini
de olumlu, doğrudan doğruya insancıl ilişkiye sokan herhangi bir deneyim,
anne-baba ve çocuk için de olumlu gelişmeler yaratabilir. Aşağıda anne-babalarca kullanılabilecek çeşitli öğelerden söz edilmiştir.

2. Terapötik (Tedavi Edici) İlişkinin Öğeleri
a. Empati
Diğerinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama yeteneği olan
duygudaşlık, “eş duyum” olarak da ifade edilir. Niteliğini kaybetmeden, diğer kişinin özel duygularını, iç dünyasını hissetme, anlama ve bunu ona
iletme yeteneğidir. Etkin dinleme, empatinin ön şartı olarak kabul edilir.
Çocuklarla ilgili empati yetersizliği, şiddeti ortaya çıkaran psikolojik faktörler arasında yer almaktadır. Ebeveyn-çocuk iletişiminde saldırganlığa, empati yetersizliği, beklenti düzeyinin yüksek olması ve olumsuz bakış açısı
şeklinde üç temel psikolojik faktör neden olmaktadır. Bu faktörler, ebeveynin bireysel kontrolünün zayıflamasına, düşük düzeyde uyumlu iletişim ve
problem çözme becerisi geliştirmesine neden olmaktadır. İstismar eden anne-babalar, çocuklarının yaşlarına ve duygusal durumlarına uygun olumlu
tepkiler vermekte güçlük çekerler.
Bu tip anne-babalar özellikle stresli anlarında ve kriz durumlarında kendi
bireysel ihtiyaçlarına öncelik vermekte, çocukların duygusal ihtiyaçlarını ise
göz ardı etmektedir. (Mavili Aktaş, 2006, s.151-155)
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b. Saydamlık
Saydamlık, kişinin kendini inkar etmeden, kendi olma isteğini ifade eder. Kendi
duygularına ve ilişkinin ortaya çıkardığı duygulara karşı açık olmaktır. Bu, duyguları iletme yeteneğine sahip olma yani diğer bireyle kişisel temelde karşılaşmadır.

c. Saygı
Talep edici olmayan güçlü bir ilgi göstermektir. Kim olursa olsun, insan olduğu
için herkese saygı göstermek gerekmektedir. Bu tutum, sahip olmadan kişiyle
ilgilenme, o kişiye karşı olumlu, sıcak, kabul edici bir tutum içerisinde olma, ona
değer verme, belli bir anda gerçek duygularını yaşaması için özgürlük tanıma
isteğinde olmayı içerir.
Rogers (1968), bu tutumsal öğeleri kullanmak için bireyin potansiyel olması
gerekmediğini ifade etmiştir. İyi anne-babalık yapanların, bu tutumları yeterince
ortaya koyabildiklerini belirtmiştir. Bu anne-babaların çocuklarıyla terapötik ilişki
geliştirebildikleri görülür.
Bu gibi, insancıl terapötik etkileşimler yaşandığında çocuk ve anne-baba arasındaki çatışma daha kolay çözülebilir. Çünkü, çatışmayı çözme işleminde iki kişi
arasında varolan sevgi su yüzüne çıkar. Her ikisi de, başkalarınca nasıl algılandıklarını görebilir ve kendi özel durumlarıyla ilgili eğilimlerinin boyutlarını içselleştirebilir.
Toplumumuzda anne-babaların çocuğunun sorunlarına yaratıcı ve etkili bir
şekilde eğilme yollarını öğrenme fırsatları yoktur. Gordon “Etkili Ana-Baba Eğitimi” adını verdiği bir eğitim modeli geliştirmiştir. Bu modelde, anne-babalarla
çocuklar arasında iletişim kanallarını açık tutabilecek belli becerileri öğretmeyi
vurgulamaktadır. Bu beceriler, çatışmanın çözüme ilişkin iletişim yöntemlerini ve
dinleme becerilerini içerir. Her durumda çocukla tümden ilişkiye girmenin etkili
bir şekilde sağlanması, korunması ve öğretilmesi Gordon’un felsefesinin temelini
oluşturur.
Birçok yazar, sorunların herhangi bir ilişkide ortaya çıkabileceğini onaylar. Gordon (1970) bu problemlere “sahip olmayı” ve “sorumluluğu” ekleyerek sorunları
inceleyen bir yol geliştirmiştir. Sorunun kimden kaynaklandığı büyük önem taşır.
Sorunun kimin olduğuna karar vermek için, yetişkinin, sorunun sonuçlarından
kimin gerçek bir şekilde etkilendiğini sorması gerekir. Ya da yetişkin, kendine
şu soruyu sorabilir, “Sorunun sonuçları benim kendi ihtiyaçlarımı engelliyor mu?
Eğer öyleyse sorun, yetişkinin sorunudur. Eğer ki yetişkin, sorunun sonuçlarından
çocuğun ve kendisinin doğrudan etkilendiğini fark ederse, sorun her iki tarafın da
sorunudur. Bu gibi durumlarda sorun ilişkiden kaynaklanıyor da olabilir. Böylece,
sorunun sonuçlarından kim etkilenirse, sorun onun sorunudur. (Whirter, Çev. V.
Acar, 2000, s. 102-104)
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d. Kabul Etme-Şartsız Kabul
Reddetme davranışının karşıtı, kabul etme davranışıdır. Anne-babanın kabulü, çocuğa sevgi ve sevecenlikle yaklaşılması biçiminde davranışa yansır.
Kabul eden anne-babalar, çocukların ilgilerini göz önünde tutarak yeteneklerini geliştirecekleri ortamı onlara hazırlarlar. Kabul edilen çocuk genellikle
sosyalleşmiş, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal açıdan dengeli ve
mutlu bir bireydir.

3. İletişime İlişkin Gerekli Bilgiler
a. Etkin Dinleme
Aile ortamında, diğer üyeler tarafından dinlenilmek ve anlaşıldığını hissetmek, gerek çocuk gerekse anne-baba için temel iletişim gereksinimleridir.

Etkili Dinleme Davranışları
•

Konuşma sırasında karşıdaki kişinin tepkilerini izlemek.

•

Zaman zaman konuşmaya ara vererek karşıdakine konuşma olanağı
vermek.

•

Diğer kişi konuşmasını bitirmeden söze başlamamak.

•

Yargılamadan dinlemek. Dinlerken konuşana bakmak.

•

Dinlerken yüz ifadesi ve beden diliyle anlatılanlara uygun tepkiler vermek.

•

Dinlerken başka bir işle, kişiyle ya da nesneyle ilgilenmemek.

•

Dinlediğini belirten kısa sorular sormak.

•

Dinlediğini gösteren kısa ama anlamlı sözel tepkiler vermek.

•

Dinlerken konuya uygun ünlemlerle (“hımm”, “yaa”, “aaa”...) tepki vermek.

•

Konuşan kişiye anlattıklarıyla ilgili yansıtma yapmak.

•

Onun söylediklerini kendi sözcükleriyle tekrarlamak.

•

Diğer kişiyi konuşmaya açıkça davet etmek. (Önder, 2004, s.52-53, 117)

Etkin dinleme, her zaman düzenli bir şekilde olmaz. Bazen çocuk sadece
bilgi ister. O zaman çocuğa bilgi vermek en uygun tepkidir. Diğer ilişkilerin
baskısı yüzünden zaman az olduğunda etkin dinlemeyi denemek yararlı
değildir. Her şeyden önce sorun ana-babanın olduğunda etkin dinlemeyi
kullanmak uygun olmaz. (Whirter Çev. V. Acar, 2000, s. 105)
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b. Ben Dilinde Mesaj - Ben İletileri Yollamak
Anne-babalar, çocukları ile etkili bir iletişim kurmak için sen dili yerine ben
dilini kullanmalıdır. Ben dili kabul edilmeyen davranışın suçlamadan ve yargılamadan tanımının yapıldığını, bu davranışın karşıdaki kişiyi somut olarak
nasıl etkilediğini ve ne tür duygular yaşamasına neden olduğunu açıklayan
dürüst ve sorumlu bir kızgınlık ifadesidir. (Çağdaş ve Seçer, 2006, s. 101)
Aile içi iletişimde duyguların önemle vurgulandığı bir iletişim örneğidir. Duyguların ifade edilebilmesi, her üyenin kendi davranışının sonuçları hakkında
bilgi edinebilmesi ve kendisiyle yüzleşebilmesi, sen mesajıyla karşıdakini
suçlamak yerine, kendi güçlüğü ya da duygusal durumuyla yüzleşmeyi ve
paylaşmayı öğrenmesi, aile içi iletişimde ben iletileri kullanılmasının yararları arasında sayılabilir. (Önder, 2004, s. 63)

c. Karşılıklı Sorun Çözme
Karşılıklı sorun çözme, çocuğun ve yetişkinin ihtiyaçları sorundan dolayı engellendiğinde kullanılır.
Yetişkinle çocuğun, yetki mücadelesinden kaynaklanan çatışmalar genellikle iki şekilde sonuçlanır:
a. Yetişkin kazanır, çocuk kaybeder.
b. Çocuk kazanır, yetişkin kaybeder.
Her iki durumda da, tarafların biri yenilir ve öfkelenir. Birincisinde, çocuğun
içten desteği alan davranışları ve özdenetimi geliştirebileceği fırsatlar yadsınır. İkincisi de, sosyal uyumda zorluklara yol açan bencilliği pekiştirdiği
ve çocukta diğerlerini kontrol edebileceği düşüncesini yarattığı için etkisiz,
hatta zararlıdır.
Gordon, (1970) yetişkin ve çocuk ihtiyaçlarında ne zaman çatışmayla karşılaşılsa kimsenin kaybetmeyeceği bir yöntemin kullanılmasını önermiştir.
Yetişkin, çatışmanın çözümünde, karşılıklı araştırmayla, hem kendinin hem
de çocuğun çözüme katılmasını ister. Kabul edilen çözüm yetişkin ve çocuk
için kimsenin kaybetmediği bir durumu içerir.
Karşılıklı bir sorun olduğunda yani sorun ilişkiden doğduğunda, o zaman
sorun çözme yoluna gidilir. Sonuçta ne çocuğun ne de yetişkinin kaybetmediği bir durum ortaya çıkar.
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Aşağıda Gordon’ un karşılıklı sorun çözmeye ilişkin beş aşaması özetlenmiştir:

Çatışmanın Belirlenmesi ve Tanımlanması: Anlaşmazlığın, üzerinde
konuşulan konu hakkında olup olmadığına karar vermek önemlidir. Belki,
çatışma bir başka konu üzerinedir. O anki sorun başka bir kaygıyı yansıtır.
Ana-baba ve çocuk çatışma hakkında aydınlanmış olmalıdır.
Olası Çözümlerin Ortaya Konması: Hem yetişkinin, hem de çocuğun
mümkün olduğunca çok seçeneğin belirtilmesine ihtiyaçları vardır.
Çözüme İlişkin Seçeneklerin Değerlendirilmesi: Bir kez potansiyel çözümler hakkında konuşulunca, onların etkililiğinin değerlendirilmesine gerek vardır. Yetişkin ve çocuk hangi çözümün geçerli olduğuna karar vermelidir.
Çözümü Tamamlaya İlişkin Yolların Aranması: Yetişkin ve çocuk kimin,
ne zaman, neyi yapacağına karşılıklı olarak karar vermelidir. Her ikisi de
önerilen, somut, pratik çözümler üzerinde uzlaşmalıdır.
Çözümlerin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi: Biraz zaman geçtikten
sonra çözümü gözden geçirip, doyurucu olup olmadığına karar vermek
önemlidir.
Bu yöntem, diğer yöntemlerin zararlı yan etkilerini ortadan kaldırır. Çocuğu
karşılıklı sorun çözme işine ortak eder ve her ikisi de ihtiyaçlarını karşılar.
Böylece karşılıklı, doyurucu, yakın ve dostça bir ilişki yaratılarak sağlıklı bir
şekilde çatışma çözülmüş olunur. (Whirter, (Çev. V. Acar), 2000, s. 105-108)
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B. Aile Ortamında Çocuğu Doğru Yönlendirme
Bu bölümde aile ortamında kusurlu davranışları gözlenen çocukların doğru davranışları kazanmasında izlenen teknikler ele alınacaktır. Bu teknikler,
okul ve ruh hastalıkları ile zihinsel engellilerde kullanılmaz. Bu teknikler
özellikle, okul başarısızlıklarında, okul fobisinde, psikoz olmayan davranış
kusurlarında, aile problemlerinde, davranış kusurlarında, hırsızlık, içki ve
uyuşturucu tehlikesine maruz kalan çocukların ailelerince kullanılabilir.

1. Bilimsel Yöntemlerin Uygulaması Prensibi: Ailenin çocuğunu yönlendirebilmesinde ilk kullanacağı yöntem budur. Bunun için aile çocuğuna
hemen kızmamalıdır. Sabırlı olmalıdır.
2. Sorun Çözmede Yetenek Arttırılması Prensibi: Bu prensibi uygulayabilmek için sorunun çözümüne yönelinmemeli, sorun sahibine yardım edilmeli, sorunun sahibi tarafından teşhisi sağlanmalı, sorun sahibinin kendine
güveni arttırılmalıdır.
3. Bir Örgüt Çerçevesinde Etkinlikte Bulunulması Prensibi: Çocuğun
okuluyla, sosyal çevresiyle, dispanser, hastane, diğer uzmanlar, dernekler,
vakıflar gibi ilgili kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapılarak hizmetlerin bütünleştirilmesidir.
4. İnsanın Tüm Olarak Ele Alınması Prensibi: Çocuğun tek yönüne
odaklanılmamalı, her insanın iyi olabileceği gibi hoş olmayan davranışlarının da olabileceği unutulmamalıdır. Geniş kapsamlı düşünülmelidir.
5. Sorun Sahibinin Çevrenin Bir Ürünü Olarak Ele Alınması Prensibi:
Çocuk çevrenin bir ürünüdür. Ailesi, sosyal çevresi, arkadaşları, akrabaları,
radyo, televizyon programlarından edindiği izlenimler, basılı yayının etkisi
vb. çok önemlidir. Çocuğun arkadaş çevresinin, gerektiği hallerde okulunun
değiştirilmesi akla getirilmelidir.
6. İşlevsel İlişkinin Gözden Kaçırılmaması Prensibi: İşlevsel, iş ile ilgili
anlamındadır. Olaylar arasında sebep-sonuç dengesinin iyi korunabilmesi
gerekir. Onun için iyi dinlemek gerekir. Davranış, çocuğun belli bir sorununun belirtisi olabilir. Çok yönlü düşünmek gerekmektedir. Çocuk annesinin
bir davranışına normalin üzerinde bir tepki göstermişse “bunda bu kadar
kızacak ne var” tazında düşünmek yerine “bu kadar küçük bir sebeple niçin çocuk bu kadar büyük bir tepki verdi” diye düşünülmelidir. Büyük bir
olasılıkla anne onu anlamaktan uzaktır. Bu noktada çocuğu ciddiye almak
gerekmektedir.
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7. Meslek Bilinciyle Hareket Edilmesi Prensibi: Burada anne-babanın
uzman yerine kendini düşünmesi gerekir. Mümkün oldukça çocuğa öfkelenmemesi, kızmaması, küsmemesi, nefret etmemesi gerekir. Anne-baba
olabildiğince objektif olmaya çalışmalıdır.
8. Eylemin Bir Esneklik ile Yapılması Prensibi: Aile çocuğu yönlendirirken, sık sık kendini eleştirmeli, “Acaba hata yapıyor muyum?” diye kendine
sormalıdır. Teşhis geçici, plan değişebilir denebilmelidir. Bireyin tanınması,
güçlü güçsüz, olumlu olumsuz yönlerinin iyi bilinmesi gerekir.
9. Önyargısız Olunması Prensibi: Ailenin, çocuğu yönlendirirken tarafsız
olması ve etki altında kalmaması gerekir. Burada uzmanların önerileri dikkate alınabilir.
10. Sorun Kadar Sorun Sahibi (Kişi, Grup, Toplum) Üzerinde Odaklanılması Prensibi: Sorun sahibi kimdir ve onun gelişme düzeyi ne durumdadır? O, bu sorunu benimseyebilecek seviyede midir? Sorun sahibinin
beklentileri nedir? Kapasitesi ne kadardır? Acaba bu birey bu sorunu çözebilecek yetenekte midir? Bu ve buna benzer özellikler de göz ardı edilmemelidir. Yerine göre, grup ve toplumu da dikkate almak gerekir. Esas görev. Belli
bir sorunu çözmekten çok o sorunu ortaya çıkaran koşulları yok etmeye
çalışmaktır.
11. Sorun Sahibinin Girişkenliğine Dayanılması Prensibi: Bu prensipte
aile ikinci planda olmalı, sorunu çözecek ve çözümü için çalışacak olanların
başında çocuğun kendisinin gelmesi gerekmektedir. Çocuğun girişken olması gerekir. Çocukta, istek, kabullenebilme, girişkenlik ve işbirliği olmalıdır.
12. Kişi, Grup veya Toplum Nerede ise Oradan İşe Başlanılması ve
Anlamlı Bir Hız ile Hareket Edilmesi Prensibi: Kişinin gelişme düzeyi
göz önüne alınmalıdır. Buna bireysel grup ve toplum çalışmasında dikkat
edilmelidir. Çocuk nerede ise, oradan işe başlanmalıdır.
13. Sorun Sahibinin Niteliklerine ve Gelişme Düzeyine Dikkat Edilmesi Prensibi: Bireylerin kendilerine özgü nitelikleri ve gelişme düzeyleri
vardır. Kültürel yapıları, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal çevreleri farklı olabilir.
Çocuk yönlendirilirken bunların dikkate alınması gerekir.
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14. Sorunların Sorun Sahibi Tarafından Belirlenmesine Fırsat Verilmesi Prensibi: Sorun sahibinin, sorunun tanımını herkesten önce kendinin yapması gerekir. Çocuğun, cümlesini tamamlamasına fırsat vermeden
sözünü kesmek doğru olmaz. Çocuğun, sorunu anlatmak istediği biçimde
anlatmasına fırsat verilmelidir.
15. Genellemelerden Dolayı Yanılgıya Düşülmemesi Prensibi: Her bireyin kendine has özellikleri vardır. Dünyada birbirinin aynısı olan hiç kimse
yoktur. Çocuğun, bilinen sorunları gösteriyor diye ebediyen öyle kalacağı
düşünülmemelidir. Örneğin aile, çocuğu için “Ne olacak! Yine zayıf almıştır...
Zaten ne zaman iyi not aldı ki?” dememelidir.
16. Aksayan Yönlerden Çok Güçlü Yönlerin Üzerinde Durulması
Prensibi: Güven vermek, iyi bir iletişim kurmak içindir. Örneğin, sınavından zayıf not alan öğrenciye “Evet zayıf aldın, fakat sen bugüne kadar iyi
notlar da aldın, bunu da kurtarırsın, bizim sana güvenimiz var, üzülme!”
dendiğinde çocuk “Annem babam beni çok iyi tanıyor. Benimle ilgili olumlu
düşünceleri sarsılmadı.” diye düşünür. Böylece, daha çabuk iyiye, güzele
yönlenmek için kendinde güç bulur.
17. Sorun Sahibinin Yargılanmaması Prensibi: Yargılanmak, suçlanmak
hoşa gitmeyen bir durumdur. Böyle bir durumda çocuk kendini haklı göstermeye çalışır, savunmaya geçer.
18. Kaynakların Bilinmesi Prensibi: Aile, çocuğun gerek tedavisinde,
gerekse psiko-sosyal sorunlarının halledilmesinde toplumda nereden nasıl
hizmet alabileceğini bilmelidir.
19. Gizliliğe Dikkat Edilmesi Prensibi: Aile, çocuğunu yönlendirirken bu
kuralı dikkate almalıdır. Çocuğun duyulmasını istemeyeceği konuların başkalarına söylenmesi onu üzer, ve bu durum ona verilmeye çalışılan yardımı
kesintiye uğratır. İyi bir dost, olabilmek yönlendirmede esastır.
20. Çevresel Koşulların ve Toplumsal Güç Dengesinin Akılda Tutulması Prensibi: Toplumsal örf ve adetlere, davranış biçimlerine, sosyal kültür ve değer yargılarına ters düşülmemesi gerekir. (Çakmaklı, 1999, s. 13-42)

61

C. Aile Ortamında Eşlerarası İletişim
Eşlerarası iletişim, karı/kocanın yüz yüze birbirine mesaj verip, birbirlerinden
mesaj alma davranışlarıdır. İki insanın birbirlerine açılmalarıdır. İki ayrı dünya olan kadın ile erkeğin dünyalarını birleştirme davranışlarıdır. Böylesi bir
davranış içine giremeyenler arasında birbirlerini etkileme süreci de ortaya
çıkmamaktadır. Çünkü etkileşimin önkoşulu iletişimdir.
İletişim üzerinde kadın ile erkekler arsında farklılıklar vardır. Kadın ile erkekler
arasında muazzam farklılıklar olduğu anlaşılmalı ve bunların iyi ya da kötü olmadığı bilinmelidir. Eşler bu farklılıkları sevgi dolu ve etkili bir iletişimle aşmayı öğrendiklerinde romantik bir ilişkiyi ömür boyu sürdürme şansı yakalarlar.
Eşler arasındaki ilişkiyi sürdürmeye yardımcı olan veya ilişkiyi bozan, aile içi
konular (çocuk bakımı, para idaresi vs.) değil, daha çok bu hassas konuların
eşler arasında nasıl tartışıldığıdır. Konuk, (1993) eşler arasında bir konu ele
alınırken bu süreci kolaylaştırmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralamıştır:
•

Kendisini eşinin yerine koyma. (Empati)

•

Önerilen eşin değerleriyle çatışmamasına dikkat etme, onun dilini kullanmaya çalışma. (Yansıtma)

•

Sabırla dinleme ve onu anladığını belli etme. (Etkin dinleme)

•

Duyguları açıklığa kavuşturma ve geçerli bulduğunu belli etme.

•

Karşı tarafın içindekileri boşaltmasına izin verme.

•

Tartışmanın haklı çıkmak için değil, uzlaşma için yapıldığını unutmama.

•

Kendine yönelik olsa bile saldırıyı sanki probleme yönelikmiş gibi ele
alma.

Eşler için savunmaya geçmeden konuşma sanatının özü, söylenenleri kişisel
saldırıya dönüştürmek yerine belirli bir şikayet konusu etrafında tutmaktır.
Psikolog Haim Ginott bir şikayetin en iyi formülünün “XYZ” olduğunu ileri sürmüştür. Sen X’i yapınca, bu bana Y’yi hissettirdi, oysa ben Z’yi yapmanı isterdim. Örneğin, “Beni arayıp yemek randevumuza geç kalacağını bildirmeyince
beni önemsemediğini hissettim ve kızdım. Keşke arayıp bana geç kalacağını
söyleseydin.” demek yerine, “Sen düşüncesiz, bencil herifin tekisin!” demek
eşler arası kavgalarda saldırganlığı tetikleyen sorun ele alınış biçimidir.
Eşler arasındaki ilişkiyi güçlendirme programlarında konuşmacı/dinleyici tekniği anahtar rol oynar. Bu programlarda amaç eşlerin nasıl etkili iletişim kurabileceklerini, problem karşısında nasıl bir takım olarak çalışabileceklerini, samimiyete zarar vermeden çatışmayı nasıl yöneteceklerini öğretmektir. Ayrıca,
eşler arsındaki sevgi ve arkadaşlık bağları da güçlendirilip korunur.
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Konuşmacı/dinleyici tekniği iletişim eğitiminde etkili bir yoldur. Ancak, her
zaman değil, daha karmaşık ve zor konular ile ilgilenirken kullanılmalıdır.
Bu teknikte her iki eşin uyması gereken kurallar, konuşmacı için kurallar
ve dinleyici için kurallar vardır. Bunlar şu şekilde açıklanmaktadır:

Eşlerin Uyması Gereken Kurallar
1. Konuşma, gerçek bir konu ile planlanmalıdır. Konuşmacı söz hakkı
olan kişidir, eğer söz hakkınız yoksa dinleyicisinizdir.
2. Konuşma süresi içinde söz hakkı paylaşılmalı, eşlerden biri söze başladıktan ve birkaç şey söyledikten sonra söz hakkı dinleyiciye geçmeli
ve bu şekilde devam etmelidir.
3. Problemin çözümüne değil, iyi tartışmaya odaklanılmalıdır.
4. Bir anda bir obje üzerinde durulmamalıdır. Bir objenin birçok önemli
temeli olabilir. Bir anda birçok şey konuşmamak için dikkatli olunmalıdır.
5. Eğer, bir şey belirsizleşir veya yolunda gitmezse o anda akış durdurulabilir. Yine de konuşma kesilip eş ile neyin yanlış olduğu hakkında
büyük bir tartışmaya girilmemelidir. Tekrar başa dönülüp, kurallar izlenmelidir.
6. Gerekirse durulmalı veya ara kullanılmalıdır. Bir şeyler yolundan çıktığında durmak için bir işaret kullanılmalıdır. Teknikler hakkında çiftler
birbirlerine soru sorabilir, kurallara uyması için ona yardım edebilir.

a. Konuşan İçin Geçerli Kurallar
1. Sürekli konuşmamalıdır. Konuşmacı, duyguları hakkında konuşmalı ancak her şeyi bir anda söylememelidir. İstediği her şeyi söylemek için birçok
fırsatı olacağını unutmamalıdır.
2.Bir süre konuştuktan sonra durulmalı ve dinleyenin söylemek istediklerine izin verilmelidir. Eğer söylemek istedikleri yeterince anlaşılmadıysa
tekrar anlatılmalıdır.
3. Konuşmacı kendisi hakkında konuşmalıdır. Ben iletileri ile konuşmalı,
olayları, duyguları vs. kendi açısından ele almalıdır.
4. Herhangi bir anda söz hakkını dinleyiciye vermeli, onun neler düşündüğünü öğrenmelidir. Konuşmacı, dönüp için soru sorabilir, dinleyici de
yorum yapmak için soru sorabilir.
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b. Dinleyen İçin Geçerli Kurallar
1. Konuşmacının söylediklerini açıklamalıdır. Konuşmacının söylediklerini
kısaca ona tekrarlamalıdır. Konuşmacıyı anladığından emin olmalı, yalnızca duyduklarını tekrarlamalı, açıklama getirmemeli ve kendi duygularını söylememelidir.
2. Konuşmacının söyledikleri hakkında örnek ve açıklama istenebilir. Bunlar, o anda konuştukları ile ilgi olmalıdır. Konuyu değiştirici veya meydan okuyucu sorular sorulmamalıdır. Örneğin, “Benim yaptığımla ilgili üzüntülü olduğunu söylediğinde seni neyin üzdüğünü anlamadım.
Bunu biraz açar mısın?”
3. Söz hakkı olana kadar dinleyici, kendi duygu ve düşüncelerini açmamalıdır. Mümkün olduğu kadar konuşmacıyı anlamaya çalışmalıdır. Kendi
görüşlerini açıklayıcı hiçbir kelime, jeste veya mimiklere yer vermemelidir.
4. Konuşmacının söylediklerine odaklanılmalıdır. Kişi, eşinin bakış açısını
dikkate almalı, aynı fikirde olmasa da, onun söylediklerini anladığını
ileterek eşini onaylamalıdır. (Nazlı, 2000, s.215-219)

D. Aile Ortamında Çocukla İletişim
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•

Anne-baba ve çocuk arasında kurulan sağlıklı iletişim, çocuğun kişiliğinin de sağlıklı şekilde gelişmesini sağlar. Başkaları ile olumlu ilişkiler
kurmasına vesile olur.

•

Anne ve babalar, öncelikle çocuklarını tanımalı, onları ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda yönlendirmelidir. Bu konuda kendi tutku ve arzularına
göre değerlendirme yapmamalıdır.

•

Anne ve babalar çocuklarındaki güven duygusunu pekiştirmek üzere
onları yapıcı ve faal kılacak bir ortam hazırlamalıdır. Ancak bu ortamı
hazırlarken verecekleri güvenin, çocuğun yetenek ve kapasitesini aşmamasına özen göstermelidir.

•

Anne ve babalar çocuk için en önemli besinin sevgi ve sevecenlik olduğunu bilerek çocuklarına yeterince ilgi ve sevgi göstermelidir. Bu konuda aşırıya kaçmamaya özellikle dikkat etmelidir.

•

Çocuğun yaşayarak öğrenmesine fırsat vermelidir.

•

Anne ve babalar, çocuklarının kendilerini yönetmeleri yolunda başlattıkları girişimleri yaşının küçüklüğü vs. nedenlerle engellememelidir.

•

Anne ve babalar, gelişimin normal dönemlerini ve zorlu dönemlerini
bilmeli, davranışlarını ona göre düzenlemelidir.

•

Anne ve babalar, her çocuğun kendine özgü nitelikleri olan, ayrı bireyler
olduklarını bilerek diğer çocuklar ve kardeşleriyle kıyaslama yoluna gitmemelidir.

•

Ailede ve toplumda geçerli olan bazı kurallara uyma zorunluluğu çocuğa
hatırlatılmalı, uymadığı takdirde çocuk, insanlar arası ilişkileri öğrenmesini
sağlayacak türdeki yöntemlerle cezalandırılmalıdır. Çocuğa hiçbir eğitimsel
yararı olmayan bedensel cezalar uygulanmamalıdır.

•

Anne ve babalar, özellikle disiplin konusunda görüş birliğinde olmaya ve
çocuğun yanında tartışmamaya özen göstermelidir.

•

Oyunun, çocuğun gelişimi ve eğitimi için önemli olduğunu düşünerek bu
faaliyete zaman ayırmaya çalışmalıdır. (Yavuzer, 1994; s.148-149)

•

Eşler, çocuğun yanında birbirlerini kötülememeli ve eleştirmemelidir.

•

Anne-baba, birbirleriyle evli olmaktan mutlu oldukları mesajını çocuğa vermelidir.

•

Eşler, birbirlerinin ve kendilerinin iyi niyetlerini davranış ve sözlerle anlatmalıdır.

•

Anne-babalar, kendilerinin ve çocuklarının istediklerini karşılayabilecek çözümler üretmelidir.

•

Anne-babalar, çocuklarını gerçekten dinlemeli ve bunu ona göstermelidir.

•

Çocuklarına sözleriyle değil davranışlarıyla örnek olmalıdır.

•

Kendi çözümlerini kendisinin bulacağı dinleme metoduyla çocuğu dinlemelidir.

•

Çocuklarıyla sen diliyle değil, ben diliyle konuşmalıdır.

•

Çocuğun olumlu yönlerini ve başarılarını ön plana çıkarmalıdır.

•

Çocuğu, kardeşi ya da arkadaşlarıyla kıyaslamamalıdır.

•

Eşler, çocuklara ortak tavırla ve tutarlı biçimde yaklaşmalıdır.

•

Başkalarının yanında çocuklarının daima olumlu özelliklerini anlatmalıdır.

•

Babasını, annesini birbirine kötülemesine, eleştirmesine ya da hakkında
olumsuz konuşmasına izin vermemelidir.

•

Çocuğun aldığı sonuçları değil, çalışmasını ve gayretini ödüllendirmelidir.

•

Çocuğun, akıllı, iyi niyetli ve güzel olduğunu dile getirmelidir.

•

Çocuğu koşulsuz sevmelidir. (Tezvaran, 2003)
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•

Çocuğun saygıyı öğrenmesi, yetişkinlerin onun alan ve sınırlarına saygı
göstermesiyle olur.

•

Çocuk, yapmaması gereken hareketi anne-babanın hatırı için değil, yapılmaması gerektiği için yapacak bilince ulaştırılmalıdır.

Büyüme aşamalarında başarılı olan çocuklar, iyi aile ilişkileri içinde yetişmiş kişilerdir. Aile içinde gerçekleşen başarılı ilişkiler, mutlu, arkadaş canlısı,
bunalımdan uzak ve yapıcı bireylerin yetişmesini sağlar. Bunun tersi olarak,
uyum bozukluğu gösteren çocuklar, genellikle başarısız bir anne-baba-çocuk ilişkisinin ürünüdür. Anne-babanın sevgi ve ilgisinden yoksun olarak
büyüyen çocuklar, büyük bir sevgi açlığı gösterir. Bu durum, birtakım davranış ve uyum bozukluklarına neden olabilir.
Ergenlik dönemindeki ergenin sorunlarını kolaylıkla çözebilmesi ve bu evreyi zorluk yaşamadan aşabilmesi, geçmişteki olumlu aile ilişkilerine bağlıdır.
Çocukluk döneminde anne ve babası tarafından yeterince sevgi, sevecenlik,
güven duygusuyla yetiştirilen ve başarılı bir disiplinin uygulandığı ortamda
büyüyen çocuk, mutlu bir ergen adayıdır. Çocukluk döneminde anne ve babasıyla başarılı bir diyalog kurabilen çocuk, zorlu ergenlik döneminde aynı
arkadaşça ilişkilerini sürdürerek kişisel sorunlarını kolaylıkla çözümleyebilir.
(Yavuzer, 1994; s. 133)
Ergenler, anne-babalarını çocukluk dönemlerinde yardımcı ve ilgili olarak
algılarken, ergenlik döneminde müdahaleci, kuşkucu ve denetleyici olarak
algılamaktadır. Anne-baba ergen ilişkisinde yöneticilikten danışmanlığa geçmek, uzun dönemde yaşamsal ve temel bir öneme sahiptir. Yönetici annebaba kendi çocuğunun en iyi kararı vermesini sağlamaya çalışır. Danışman
anne-baba, çocuğunun karar verme gücünü geliştirmesi ve denemesine
yardım etmeye odaklanır. Anne-babalar ergenlik dönemindeki çocuklarının karar alma gücünü geliştirmelerine fırsat verdikçe çocuklar da gelişen
sorumluluk alma becerileriyle ilgili anne-babalarını sürekli bilgilendirmeye çalışırlar. Gençler, daha fazla sorumluluk almanın daha fazla bağımsızlık
anlamına geldiğini görürler, kendilerini çevreleyen dünyayı doğrudan etkileyebileceklerini fark ederler. Anne-babalar daha fazla bağımsızlığın daha
fazla sorumluluk duygusu yarattığını görürler, böylece sonrasında annebaba-ergen ilişkisinde iyimserlik ve güven duygusu teşvik edilir. Danışman
anne-babalık “bırakınız yapsınlar” tarzı bir anne-babalık değildir. Tam tersi
danışman anne-babalık, bireylerden daha fazla şey talep eder ve zaman alır.
Danışman anne-babalığın getirisi, hem ergenler hem de anne-baba için çok
daha fazla ödüllendirici olmasıdır. Danışman anne-babalık rolüne ilişkin tek
istisna, sadece güvenlik ve sağlığın tehlikede olduğu koşullarda geçerlidir.
(Riera, Çev. Göbelez, 2005, s. 19, 23-25)
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E. Aile Ortamında Ödül ve Cezanın Kullanımı
Cezayı Etkili Şekilde Kullanmak İçin;
1. Ceza Kaynağından Kaçınma ve Engellemeyi Önleme: Genel olarak
tekrar pekiştireç kazanmanın basamakları çok açık belli olduğunda, olumlu
pekiştirecin geri çekilmesini içeren ceza, cezanın etkili biçimidir. Pekiştireçlerin geri çekilmesine yer verme kaçınma ve engelleme davranışının ortaya çıkardığı problemlerin üstesinden gelmenin bir yoludur. Pekiştireçlerin
davranışı izlemesini engelleyen işlem süreçleri, çocuğun cezalandırıcıdan
kaçma fırsatını ortadan kaldırmaktadır. Ancak, hoş olan şeylerden uzak tutma anlamında, zorla içeride tutma gibi tekniklerin kullanılması çok küçük
çocuklarla mümkün olabilir.
2. İleride Cezaya Olan Gereksinimi En Aza İndirmek: İleride cezaya
olan gereksinimi en aza indirmek için; uyarı işareti ve istenmeyen davranışla uyuşmayan davranışı pekiştirme şeklinde iki sürece yer verilebilir.
Annenin, karşı koyma davranışıyla uyuşmayan davranışı pekiştirmesi gibi...
İşbirliği davranışını gösteren çocuğun karşı koyma davranışını göstermesi
pek mümkün olmaz. Aynı anda hem hoş bir şekilde davranılıp hem de saldırganca davranılamaz.
3. Saldırgan Modeli Engelleme: İtici uyaranı kullanmak yerine pekiştireçlerin geri çekilmesine yer verildiğinde çocuğa saldırgan model olmaktan kurtulmuş olunur. Anne, çocuğa bağırmayarak ve çocuğu iteklemeyerek
ona saldırgan model olmamaktadır.
Cezayı Etkili Hale Getirmek İçin Gerekli Kurallar
1. Ceza, davranıştan hemen sonra gelmelidir. Sorunlu davranış başladığında pekiştirecin izlemesi engellenmelidir. Örneğin, biriktirmiş olduğu
puanların bir kısmı geri alınmalıdır.
2. Pekiştireçler geri alınırken, pekiştireçlerin nasıl kazanılacağı mutlaka
belirtilmelidir. “Beş dakika sessiz oturduktan sonra, tekrar gruba katılabilirsin.” “Şimdi ve daha sonra kavgaya karışmazsan, ya da şimdi ve
daha sonra arkadaşınla oynar ve oyuncaklarını paylaşırsan yarın beden
salonuna gidebilirsin.”
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3. Sadece uyarılara yer verilmelidir. Cezalandırılabilir davranış ilk kez oluştuğunda çocuk uyarılmalıdır. İzleyen dönemde, uyanma işareti, pekiştireçlerin geri çekilmesiyle sonuçlanmalıdır.
4. Ceza uygulanırken sakin olunmalıdır. Sorumlu davranış kazandırılmaya
çalışılmalıdır. Yetişkin, duygularını tatmin etmeye çalışmadan en baştan
kendisi sorumlu davranış göstermelidir.
5. Kararlı olunmalıdır. Arzu edilmeyen davranışın arada sırada pekiştirilmediğinden emin olunmalıdır. (Özyürek, 2001; s. 111-112, 134-136)
Çeşitli araştırmalar, çocuklara sık uygulanan güç gösterisinin yetersiz bir iç
denetim oluşmasına yol açtığını göstermiştir. Öte yandan çocuğu ikna etmek onun kendi davranışlarının sonuçlarını anlamasını sağlamak gibi sözel
disiplin yöntemlerinin ise, içsel denetiminin gelişmesine yardımcı olduğu
saptanmıştır. Çocukla konuşarak onu ikna etmek, muhakeme yapmak, çocuğa doğruyu yanlışı anlatmak, fiziksel cezalandırma yöntemlerinden daha
etkilidir.
Çocuğun anne-babanın yanı sıra diğer büyüklerinin yanında da sıkı kontrol
altında olması dıştan denetimli yetişmesine yol açmaktadır. Bu tip bir çocuk
yetiştirme ortamında kendi hareketlerinin denetimini başkalarına bırakacak
ve kendini hep başkalarının değer ve düşüncelerine göre değerlendirecektir. Bundan ötürü özerkliği yeterince gelişmeyecektir. (Kağıtçıbaşı, 1990; s.
51-52)
Eğer aileler, çocuklarına ergenlik yaşına kadar olan dönem sırasında kendi
aileleri içinde insanlar arası ilişkileri daha rahat biçimde ve katı kurallarla kısıtlamadan kurarak kendi kişiliklerini güçlendirme fırsatı verirlerse, gelecekte ana-babalık görevlerini sadece ergenlik yaşına kadar sürdürürler. Buna
karşılık gençlerin eğitim durumları vb. hallerde zorunlu olan bağımlılıklarını
kendi istekleriyle değil de evlatlık görevi olarak sürdürmeye zorlandıklarında bağımlılık iyi sonuçlar vermeyebilir. Ana-babalar, çocuklarına erken dönemlerinde eşit insan olarak, özgün ve hoşgörülü davranmalıdırlar.
Ailelerin ortak sorunları çocukla birlikte konuşulmalı, birlikte kararlar alınmalıdır. (Richter, Çev. Koptagel-ilal; 1991, s. 75)

69

F. Aile Ortamında Yapıcı /Onarıcı Disiplin
Disiplin, bireye kazandırılan alışkanlıklar yoluyla onu, kendisi ve çevresiyle
uyumlu yaşamaya hazırlama sürecidir. Disiplin, sorumluluğu ve uyulması
gereken kuralları öğreterek iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlar.
İç denetim, dıştan gelen zorlamayla olmaz. Ancak sevgi temeline dayanan
bir disiplin uygulamasıyla gerçekleşebilir. Disiplin, sorumluluğun içselleştirilmesiyle ilgilidir ve ceza ile eş anlamlı değildir. İlk temel alışkanlıkların
kazanıldığı dönem, erken gelişim yıllarıdır. Bu nedenle disiplin açısından
okul öncesi dönemin özel bir önemi vardır.
Çocuğu disipline ederken, doğruyu yaptırmak başlangıçta olanaksızdır. Çocuk, istediğini yapma konusunda ısrarlı bir tavır sergiler. Çünkü doğru ve
yanlışı birbirinden ayırt etmek için gerekli akıl yürütme yeteneği henüz çocukta olgunlaşmamıştır. Yine de gerektiğinde çocuğun davranışlarına sınır
koyabilmek önemlidir. Çocuk sınırları zorlama çabası içinde olsa da istenen
davranış, ona, tekrar tekrar nedenleriyle anlatılmalıdır. Sınır koyma; çocuğun davranışının bazı net ve anlaşılır gerekçelerle kısıtlanmasıdır. Kararlılık,
kesinlik, süreklilik, sakinlik ve ödüllendirme disiplinin başlıca ilkeleri olarak
sıralanmaktadır. (Yavuzer, 2003, s. 10)
Geleneksel disiplin anlayışında suç ve suçlama üzerine odaklanılmıştır.
Onarıcı yaklaşımda ise, verilen zararın ve incinmenin onarılması, problemin
yapıcı ve barışçıl çözümüne odaklanılmıştır. Geleneksel yaklaşımda suç işleyen kişinin geçmiş davranışları üzerine odaklanılır. Onarıcı sistemde ise
gelecek üzerine odaklanılır. Onarıcı disiplin yaklaşımında, incinen kişinin
hakları ve gereksinimleri oldukça önemlidir. Onarıcı disiplin, inciten ve zarar
veren kişiyi kendi davranışlarının sorumluluğunu alma konusunda cesaretlendirir. (Hopkins, 2004, 144)
Onarıcı disiplinin temel değeri, suça ve şiddete karşı bir başka suç ve şiddetle yanıt vermek yerine suçu düzeltmek ve verilen zararı bizzat onarmaktır.
İlişkiler kırıldığı ve koptuğu için toplumsal beklenti, ilişkileri ve insanları olabildiğince onarabilmek ve düzeltmektir.
Yıkılan ilişkileri en azından eski haline getirmek gerekir. Zararın onarılması
ve iyileştirilmesi, onarıcı disiplin yaklaşımının temel değeridir. Onarıcı disiplin bir değer olarak, bütünleşmeyi, affetmeyi ve merhameti teşvik eder.
Zarar verenin ve görenin zararı onararak kişilerin tekrar bütünleşmesi sağlanır. (Roche, 2001, s.341) Onarıcı disiplin sürecinin amacı, zarar veren kişiye
verdiği zararı onarmak için fırsat vermek ve ilişkiyi onarmasını sağlamaktır.
Amaç, ilişkinin iletişim, problem çözme ve arabuluculuk yoluyla onarılmasıdır. (Drewery, 2004, 332)
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G. Aile Ortamında Duyuşsal Davranış Eğitimi
Duyuşsal eğitimin temel hedefi, her çocuğu “Olumlu bir benlik imajı sahibi
ve kendi kendini güdüleyebilir” hale getirmektir. İçten güdülenmeyi başaran
bireyin kendi yaşamını daha sağlıklı planlaması olanaklıdır. Duyuşsal eğitim,
en geniş anlamıyla kişisel ve toplumsal gelişimle ilişkilidir. Duyuşsal eğitim,
kişisel çıkarlar, sosyal ilişkiler ve bu ikisinin bütünleşmesiyle ilgili bilgi, beceri ve tutumları içerir. Duyuş, benlik algıları, değerler, ahlak, inançlar, sosyal
eğilimler, takdir duyguları, beklentiler ve tutumlar içeren tüm yaşantılar eğitim programında yer alır.
Fiziksel güvenlik, aşk, yaratıcı anlatım, bilişsel ustalık, sosyal yeterlilik, benlik
değeri de duyuşsal eğitime dahil edilebilir. İnsan ilişkileri ve stres yöntemi,
anksiyeteyi azaltma, çatışma çözümlemesi ve benzeri zihin sağlığı etkinlikleri de eklenebilir. Tabiata karşı sorumluluklar, toplum ve hükümet, ekolojik
ve teknolojik farkındalık, empati, atılganlık kendini açmada ve duyuşsal eğitimi anlamada kullanılabilir.

Eğitim Programında Duyuşun Bulunabileceği Sekiz Yer Vardır:
1. Duyuşsal Eğitimi Doğrudan Üstlendiğini Kabul Eden Eğitim Programları: Duyuşsal eğitim vermek üzere geliştirilir ve planlanır. Benlik algıları, ahlak eğitimi, karakter eğitimi, değer eğitimi, demokratik eğitim veya etik
ile ilgili çalışmalar bu programda yer alır.
2. Duyuşsal Eğitimi Açıkça İlan Etmeyen Ama Gizliden Gizliye Duyuşsal Eğitimi İçeren Eğitim Programları: Meslek eğitimi, ilaç ve uyuşturucu madde kullanımını önleme eğitimi, seks eğitimi, barış eğitimi vb.
eğitimleri içerir.
3. Nesne ve Biçimleri Takdir Etmeyi Öğretmeye Yönelik Programlar:
Açıkça takdir duygusunu öğretmeyi hedeflerler ve gizlice duyuşsal eğitimi
kapsarlar. Sanat, resim, müzik vb. programlardır.
4. Çeşitli Konularda Duyuş İçeren Programlar: İçerdikleri diğer konuların yanı sıra, duyuşsal eğitim şeklinde bazı konuları içerirler. Sosyal bilgiler,
ev ekonomisi, dil vb.
5. Duyuştan Arınmış Olarak Düşünülen Ama Duyuşsal Anlamaları
Olan Programlar: Bu programlar, duyuşsal öğeler içermediği düşünülse
de bazı duyuşsal davranışları (özellikle tutum ve tavır) içerirler. Okullarda bu
tür derslerin verilmesinin temel nedeni de aslında bu duyuşsal davranışlardır. Örneğin, matematik, teknik dersler, bilgisayar sınıfları vb.
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6. Okulun Kurumsal Özellikleri: Örneğin, iklim, (hava) gençlik grupları,
kurallar, ceza sistemi, sınıf geçme, öğretmen beklentileri vb. özellikler öğrencilere duyuşsal davranışlar kazandırır.
7. Gençlerin Yaşantı, Tutum ve Eğilimleri: Öğrencilerin akran ilişkileri
içerisindeki yaşantısı ve eğilimleri okul yaşantılarını duygusal açıdan destekleyebilir.
8. Hedeflerin İfadesi, Sınıf süreçleri: Farklı bir perspektiften, duygusal
eğitime iki ana yaklaşım olduğu söylenebilir.
a. Konu Alanı Yaklaşımı: Bu yaklaşım, programda duyuşu göz ardı eder
ve bu yüzden duyuşsal eğitim gizli müfredata itilir. Barış, demokrasi eğitimi
gibi.
b. Sosyal Problemler Yaklaşımı: Sosyal problemleri programa alınır. Böylece duyuşsal eğitim programının bir parçası olur. Teknikler, öğrencilerde
duyuşsal hedefleri geliştirmeye yönelik özel yollardır. Rol oynama, grup tartışması, alan gezisi bunlara örnek gösterilebilir. (Bacanlı,1999, s. 6-11,12)
H. Aile Ortamında Sosyal Beceri Eğitimi
Çocuğun gözünü açtığı ilk ortam olan aile ortamı sosyal bir varlık haline
gelmesine de belirleyici etkiler yapmaktadır. Ailede çocuğa aktarılan kültürün sosyal yönden geliştirici olması önemlidir. Bunun için “Sosyal Beceri
Eğitimi”nde anne-babaların aşağıdaki konularda duyarlı olmaları gerekir.

1. Çocuğa Olumlu Yaklaşma ve Eğitim etkileşiminin temel öğelerinin
tanımlanması: Bu aşamada öğretici, (anne-baba) cezalandırıcı olmayan
bir tavırla çocukla bir başlangıç anlaşması yapar. Cezalandırıcı veya suçlayıcı
hiçbir ifade kullanılmamalıdır.
2. Uygunsuz Davranışın Tanımlanması: Öğretici, uygunsuz davranışı, öğrenene ayrıntılı bir şekilde açıklar.
3. Uygun Davranışın Tanımlanması: Öğretici, istenen veya uygun/etkili
davranışı açıklar.
4. Uygun Davranışın Mantığı: Uygun ve uygun olmayan davranışın ardından doğabilecek iyi ve kötü davranışları açıklar. Gerçek dünya ile ilgi kurulur,
uzun süreli kayıp ve kazançlar vurgulanır.
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5. İstenen Davranışın Modellenmesi: Öğretici, istenen ve tanımlanan
sosyal davranışı yerine getirmenin iyi ve bazen de olumsuz örneklerini veya
yollarını gösterir.
6. Öğrenenin Uygulamasını İsteme: Öğrenciden istenen davranışları rol
oynama durumunda oynaması istenir. Sahne geliştirilir ve çeşitli sosyal uyarıcılar, öğrencinin akranları, etkilenebilecek yetişkin belirlenir.
7. Uygulama Sırasında Geri Bildirme: Öğrenenin performansına hem
olumlu, hem de olumsuz geribildirim verilir. Öğrenenin davranışının görsel,
işitsel araçlarla kaydedilmesi ve tekrar seyrettirilerek veya dinlettirilerek tartışılması da geribildirim yöntemi olarak kullanılabilir.
8. Öğrenenin Ek Uygulama İstemesi: Bu uygulamalarda yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler belirlenir.
9. Başarıyı Övme: Öğretici katılım ve performansı için öğreneni över.
10. Ödev Verme: Öğretici, öğrenenden, öğrendiği davranışı başka kişilerle, başka ortamlarda ve başka zamanlarda uygulamasını ister. Her eğitim
programı gibi, sosyal beceri programının da durum (ihtiyaç) belirleme, hedef geliştirme, program geliştirme ön aşamaları ve eğitim uygulamasının
sonunda uygulamanın ve programın değerlendirilmesi aşaması bulunur.
(Bacanlı, 1999, s. 73-76, 92-93, 96)
Çocukta sosyal bilinci geliştirmede model alma ya da gözlem yoluyla öğrenmenin rolü büyüktür. Çocukların sosyal davranışı eylem halinde görmeleri
gerekir. Sosyal bilinci teşvik etmenin bir başka yolu evde çeşitliliğe değer
vermektir.
Farklı kültürlerden insanlar, engelliler ya da farklı dilleri konuşan insanlar
gibi farklı nitelikleri olan insanlar, her yaştan, her dinden ve her meslekten
insanla ailece görüşmek de sosyal bilinci teşvik eder.
Sosyal bilinç, çocuğun topluma girmek için mevcut sayısız seçenekten birini
keşfetmesine yardımcı olarak ve sonra topluma katılmasını öğreterek de
geliştirilebilir.
Çevreye duyulan saygı, sosyal bilincin araştırılması gereken bir başka yönüdür. Anne-babaların çoğu, tüm insanlara anlayış ve sevgi aşılamak isterken
aynı zamanda çevreye karşı duyarlı ve saygılı bireyler yetiştirmek isterler.
İdeal olanı ikisinin birlikte olmasıdır. Sosyal bilinci geliştirmenin son bir yolu
da çocuğa çabalarının önemli olduğunu hissettirmektir. (Reinve Rein, 2000,
92-104)
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“Feride AYDIN / Doktor”
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Tıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etmenler
Bazı hastalıklar bedensel değil psikolojik nedenlerden kaynaklanır. Bunlara
psikosomatik hastalıklar denir. Psikosomatik deyimi psiko (ruh) ve soma
(beden) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.
Ruhsal nedenlerden kaynaklanan bedensel belirtiler kadar, bedensel bir
takım hastalıkların süreci içinde bu hastalıkların biyolojik, ruhsal ve sosyal
etkileri altında hasta kişide ortaya çıkan ruhsal duygu ve davranış bozukluklarını da içerir. Akıl ve beden arasında bir etkileşme olduğu üzerinde durur.
Genelde bütün hastalıkların gelişmesinde psikolojik etkenlerin önemli olduğuna inanır. Bu psikolojik etkenlerin rolü, bir hastalığın başlamasında,
ilerlenmesinde, yinelemesinde, şiddetlenmesinde ya da bir hastalığa yatkınlık gösterme biçiminde de kendini gösterebilir.
Psikosomatik hastalıklarda temelde söz konusu olan iç dengenin bozulması ve organizmanın bu bozulmaya karşı kendi olanaklarıyla yeterli ya
da yetersiz bir biçimde çözüm bulmaya, uyum sağlamaya çalışmasıdır. Bu
hastalıklarda bedensel belirtiler ve hastalık ile psikolojik gerginlik arasında
zaman yönünden ilişki vardır.
Günlük yaşantıda stres düzeyi arttıkça vücut denge durumunu yeniden kurmaya çalışır. Ancak yaşanan problemler kişinin dayanma gücünün üstünde
olduğunda, bozulan dengeyi düzeltmek için vücudun aldığı önlemler yeterli
olamayabilir. Kişi stresin etkileri ile baş edemeyebilir veya uyum sağlayamayabilir. Kişinin, strese karşı koyma gücü yeterli olmayabilir, stres hali uzun
sürebilir, kişinin direnci herhangi bir nedenle zayıflamış olabilir, dengeyi
ayakta tutmakta zorlanma olur ve sonunda hastalık belirtileri ortaya çıkar.
Hem fiziksel yapı ve işlevlerin bozulması ruhsal durumu etkiler, hem de
ruhsal çatışma ve gerginlikler fiziksel işleyişi bozar.
Uzun yıllardır yapılan araştırmalarda hastalıkların kişinin yaşamında oldukça
stresli olayları takiben oluştuğu belirlenmiştir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, baş ağrısı, gastirit, sırt ağrısı, kazalar hatta kanser ile stres arasındaki
ilişkinin farkına varılmıştır. İnsanlar stres yaşadıklarında kalpleri, akciğerleri,
sinir sistemleri ve diğer fizyolojik sistemleri daha fazla çalışmaya zorlanır.
Stres uzun süre devam ettiğinde ise insanların bazı fiziksel hastalıklara yakalanmasına neden olur.
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Stresin bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir olumsuz etkisi vardır ve uzun
süre devam eden stres bedenin kendini hastalıklara karşı koruma yeteneğini yok eder. Bu da hastalıkların ortaya çıkması için zemin hazırlar.
Kişinin içinde yaşadığı psikososyal durum ve zorlanma herhangi bir hastalığın tedavisine verilen cevabı ve iyileşme sürecini de etkilemektedir.
Psikolojik sıkıntıların örneğin sigara, alkol gibi zarar verici alışkanlıkların yaygınlaşmasında etkili faktörlerden birisi olduğu da gözlenmektedir.
Psikolojik etkenlerin hastalıklardaki rolü hastalıktan hastalığa değişmekle
birlikte çoğu psikosomatik hastalığın, kalıtım yoluyla kazanılmış bir duyarlık
ortamı üzerinde geliştiği de tespit edilmiştir. Psikosomatik hastalıklarda psikoanaliz tedavisiyle başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Başlangıçta 7 tane klasik psikosomatik hastalık olduğu tespit edilmiştir;
Bunlar astım bronşiale, peptik ülser , romatoid artrit , koroner kalp hastalığı, ülseratif kolit, esansiyel hipertansiyon, norodermatit ‘dir. Çalışılan
görüşler çerçevesinde klasik yedi hastalığın dışında birçok hastalık da psikosomatik olarak ele alınabilir. Ör: hiperventilasyon(çok fazala soluk alıpverme),gerilim baş ağrıları, migren, bel ağrıları ve fibromyaljiler, şişmanlık,
anoreksiya nevroza, hipertiroidizm (tiroit bezinin fazla hormon salgılaması),
psöriazis (sedef hastalığı), alopesi areata (bölgesel saç dökülmeleri) , ürtiker (kurdeşen) gibi. Psikosomatik hastalıklar alanı içine giren hastalıkların
sayısı bugün artık çok artmıştır. Akla gelebilecek hemen her organik belirtili
hastalıkta psikosomatik bir yan bulmak mümkün olabilir.
Psikosomatik hastalıkların oluşumunda hem ruhsal, duygusal, hem de organik bir işlev bozukluğu gibi birçok etken söz konusudur. Kalıtımsal, yapısal, gelişimsel, öğrenilmiş fiziksel davranışsal (alışkanlıklar), toplumsal,
psikososyal faktörler bileşkesi vardır. Strese duyarlılık, hastalığın gelişimini
kolaylaştıran kişilik yapısı ve yaşam biçimi önemlidir.
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Psikosomatik bozukluklar bedendeki tüm sistemlerde ortaya çıkabilir.

1. Kalp ve damar sistemi ile ilgili olanlar:
•

Kalp atım sayısında artma

•

Çarpıntı

•

Kan basıncında artma

•

Göğüste sıkışma hissi; vb.

2. Sindirim sistemi ile ilgili olanlar;
•

Bulantı, kusma

•

Midede kramp, yanma

•

Gaz problemi

•

İsal ya da kabızlık

•

Gastrit,

•

Mide ülseri,

•

Bazı şişmanlıklar,

•

Kolitis ülseroza,

•

Bazı iştahsızlıklar, vb

3. Nöro/Endokrin Sistem ile ilgili olanlar:
•

Uyku bozukluğu

•

Sürekli yorgunluk hissi

•

Ellerde terleme, titreme, tik, kasılma

•

Baş ağrısı, migren

•

Baş dönmesi

•

Ağız kuruması

•

Göz bebeklerinde büyüme, vb

4. Solunum sistemi ile ilgili olanlar:
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•

Solunumda güçlük

•

Hızlı nefes alma

•

Astma (Bronşial astma) vb.

5. Kas-İskelet sistemi ile ilgili olanlar:
•

Kas krampları,

•

Kas ağrıları,

•

Romatoid artrit,

•

Fibrozit., vb

6. Deri ile ilgili olanlar:
•

Kaşıntılar,

•

Sivilce gelişimi,

•

Saç dökülmesi,

•

Ürtiker (kurdeşen),

•

Psoriazis (sedef hastalığı),

•

Liken ruber plan ,vb

7. Bağışıklık Sistemi ile ilgili olanlar:
•

Hastalıklara hassasiyette artma

•

Sık veya uzamış soğuk algınlığı, vb.

8. Üro-Genital sistem ile ilgili olanlar:
•

Vajinismus

•

Disparoni

•

Empotans

•

Libido kaybı

•

Sık idrara çıkma

•

Adet düzensizlikleri, vb

9. Diğer psikolojik kökenli bozukluklar
•

Somatizayson Bozukluğu

•

Panik Atak

•

Konversiyoniyon Bozuklukluğu

•

Tik bozuklukları

•

Anoreksiya Nevroza

•

Bulimiya Nevroza, vb.
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1. Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları ve Psikolojik Etmenler
Psikokardiyoloji; psikiyatrik sendromların, kalp hastalıkları üzerindeki etkileri, kişilik veya baş etme biçimlerinin etkisi, ani ölüm, ritim bozuklukları,
miyokard iskemisi (kalp kasının kanlanmasında yetersizlik sonucu yapısının
bozulması) üzerine ani stres etkisi üzerine bir çok çalışmayı içerir. Psikiyatrik
bozuklukların bazılarında kalp-damar sistemi hastalıklarının bir kısmının
belirti ve bulguları da psikiyatrik sendromların belirti ve bulgularıyla kesişir.
Psikiyatrik hastalıklar doğrudan etki ile kalp hastalıkları gelişebildiği gibi,
dolaylı yoldan da etkili olarak kalp hastalıklarına yol açarlar (sigara içmek,
yüksek yağ oranlı diyetler, fazla alkol tüketimi gibi).
Kalp hastalığından ani ölüm vakalarının, kişilerin gerilimli dönemler yaşadığı, depresif yakınmaların olduğu dönemlerle eş zamanlı olduğu gözlenmiştir. Stres damar daralmaları ile kalp dokusunda kanlanmada azalmalara,
enfarktüslere, kalp yetmezlikleri, kalp atımlarında düzensizliklere, yüksek
tansiyon, düşük tansiyon, kalp kapak hastalıkları ve beyin-damar hastalıklarına yol açmaktadır. Stresle birlikte sempatik sinir sistemi çalışmasında
artış olmakta, böbreküstü bezinden fazla miktarda adrenalin salgılanmakta
bu da kan basıncı, kalp atım ve solunum sayısını arttırmakta, kan seker
düzeyini yükseltmektedir. Yüksek tansiyona yol açan en önde gelen nedenlerden biri %85 vakada rastlanabilen esansiyel yüksek tansiyondur ki, tam
bir kaynağı gösterilememektedir. Yapılan çalışmalara göre esansiyel yüksek
tansiyon ile kişilik yapıları ve olaylarla bahsetme yöntemleri arasında ilişki
saptanmıştır. Bu kişilerde öfke daha yüksek düzeylerde olup, daha çok öfkelenme ile seyreden yaşantılar görülmektedir.
Kalp ritim bozuklukları nedeniyle tedaviye alınan kişilerin % 21’inde, bu bozukluğun başlangıcında duygusal olaylara rastlanmıştır. Sosyal destek eksikliğinin de koroner hastalık riskini arttırdığı belirlenmiştir. Orta ya da yüksek
düzeyde ümitsizlik düzeyleri olanlarda kalp-damar hastalıklarından ölüm
riski 1,5- 2,5 kat daha yüksek bulunmuştur. Toplumdan uzak bir yasam ve
günlük yoğun stres kalp krizi riskini arttırmaktadır.
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2. Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Psikolojik Etmenler
Psikolojik etkenlerle sindirim sistemi arasında ilişki vardır. Belirli birtakım
duygusal etkenlerin iştahı ve yemeyi, yutmayı, sindirim işlevlerini ve dışa
atım işlevlerini etkilediği bilinmektedir. Bir sindirim sistemi hastalıkları uzmanının klinik uygulaması sırasında karşılaştığı yakınmalardan yaklaşık
%60’ının öncelikle psikolojik kökenli yakınmalar oluşturur.
Psikiyatriyi ilgilendiren sindirim sistemi hastalıklarından biri, yemek borusundaki (özafagus) hareket bozukluklarıdır. Bu olgularda katı yiyecekleri
yutarken göğüs rahatsızlığı hissetme, sıvı yiyecekleri yutma güçlüğü çekme,
mide yanması ve regürjitasyonla sık karşılaşır. Yutma hızını etkileyen kaygı
(anksiyete) da varolan yemek borusu bozukluklarını alevlendirebilir. Böyle
bir hastalığı olan kişilerin duygusal strese duyarlı oldukları gösterilmiştir.
Aşırı otonomik uyarılma olduğu durumlarda, anksiyete durumlarında ya da
öfkenin dışa vurulamadığı kişilerarası sorunlarda dispepsi ortaya çıkabilir.
Tıbbi yönden açıklanamayan sindirim sistemi bulguları olan hastalarda ağır
depresyon, panik bozukluğu görülme oranı yüksek bulunmuştur. Çok çeşitli psikolojik etkenler ülseratif kolitin gidişini etkileyebilmektedir. Yapılan
çalışmalarda bu hastaların, özellikle anneleri olmak üzere ana-babalarının
mükemmelcilik, temizlik, düzenlilik, inatçılık, toplum kurallarını çiğnememe
ve toplumda geçerli düşünce ve inançlara uyum gösterme ve dakiklik gibi
kişilik özellikleri gösterdiği ileri sürülmüştür.
İrritabl barsak sendromlu hastalarda psikolojik bozukluk gözlenme sıklığı
daha yüksek bulunmuştur. Bunlar arasında depresyon, anksiyete, uykusuzluk, baş etme sorunları ya da ağrı kesici kullanımı sayılabilir. Bu hastaların
nörotik savunma mekanizmaları kullandıkları bulunmuştur.
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3. Nöro/Endokrin Sistem Hastalıkları ve Psikolojik Etmenler
Beynin hafıza ile ilgili bölümleri ile stres arasında doğrudan ilişki olduğu,
stres nedeniyle salgılanan hormonların beyin hücrelerinin ölmesine yol açtığı bulunmuştur. Yaşamlarında ağır depresyon yaşayanların beyin damarlarında daralma ve sertleşmenin anlamlı derecede fazla olduğu saptanmıştır.
Yapılan çalışmalarda felç sonrası hastaların yarısında depresyon saptandığı,
6 aylık bir süre geçtikten sonra depresyon görülme sıklığı oranlarının daha
fazla yükseldiği saptanmıştır.
Yapılan çalışmalarda multipl sklerozlu hastaların yaklaşık dörtte üçünde psikiyatrik sorunların olduğu saptanmıştır. En sık görülen psikiyatrik bozukluk
da %40’ı aşan bir oranda depresyon olarak bulunmuştur.
Parkinson hastalığında hastanın işlevsel etkinliği duygu durumuna göre dakikalar içinde değişir. Parkinson hastalarında yapılan çalışmada hastaların
yarıya yakınında depresif bir bozukluk olduğu bulunmuştur. Önceleri hastalığın bir parçası olarak kabul edilmemekle birlikte demans(bunama) da
artık Parkinson hastalığının önemli ve sık görülen bir komplikasyonu olarak
kabul edilmektedir.
Depresyon, epilepsi (sara) hastalığında en sık bildirilen komplikasyonudur,
epilepside hasta uyumu diğer hastalıklardakinden daha önemlidir.
Endokrin hastalıklardan diabetes mellitus( şeker hastalığı) nın başlamasını
stres doğrudan etkilemez ancak kan şekeri ve düzensizlikleri doğrudan beyni ve ruhsal işlevlerini, kişinin ruhsal ve duygusal durumu da kan şekerini
etkilemektedir. Psikososyal zorlanmalar ve ruhsal çatışmalar kan şekerinde
oynamalar yapabilmektedir. Ruhsal-davranışsal durum şeker hastalığının
seyrini, gidişini ve tedaviye cevabını etkileyebilmektedir.

4. Solunum Sistemi Hastalıkları ve Psikolojik Etmenler
Uzun süreli strese maruz kalma, kişilerin üst solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma olasılığını 3-5 kat artırmaktadır.
Astım çok uzun bir süredir “psikosomatik” hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. Bu hastalığa en çok zemin hazırladığı düşünülen üç etken enfeksiyonlar, allerjenler ve duyusal stres etkenleridir. Psikoanalitik “nevrotik”
olarak tanımlanabilecek kişilik özellikleri gösteren hastaların astıma karşı
duyarlılıklarının daha fazla olduğu da öne sürülmüştür. Kayıp ya da ağır
bir düş kırıklığı da hastanın astım atağına karşı olan duyarlılığını arttırabilir.
Psikiyatrik bozukluğu olan astım ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı
hastalarında yaşam kalitesinin azaldığı bildirilmiştir.
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5. Kas/İskelet Sistemi Hastalıkları ve Psikolojik Etmenler
Eklem iltihabında (romatoid artrit) hastalığın başlangıcı ve alevlenmeleri
ile ağır psikolojik stres arasında bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Romatoid
artrit hastalarının %40-50’sinde depresif bozukluk saptandığı bildirilmiştir.
Fibromiyaljide ,hem hastalığın başlangıcında, belirtilerin şiddetinde, hastalığın devamında ve tedavisinde psikolojik faktörlerin etkisi görülmektedir.
Hastaların %10-56’sında uyku bozukluğu vardır ve gündüz yorgunluğu ile
kendisini belli eder. Fibromiyalji bir depresyon eşdeğeri olarak da görülmektedir.

6. Cilt Hastalıkları ve Psikolojik Etmenler
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•

Bazı deri hastalıkları doğrudan doğruya psikolojik kökenli olup bazıları
da sinirsel gerilimlerle yakından alakalıdırlar. Bu hastalıkların en belli
başlı olanları şunlardır:

•

Kaşıntı: Sinirsel gerginlik ve endişe hali doğrudan doğruya kaşıntı nedeni olabileceği gibi herhangi bir nedenle varolan kaşıntıyı da şiddetlendirir. “Nörodermatit” olarak bilinen hastalık özellikle 30-50 yaşlar
arasında ve daha ziyade kadınlarda görülen sinirsel bir kaşıntı halidir.
Nöbet şeklinde gelen şiddetli kaşıntı ile başlar ve giderek bu bölgelerde
deride kabalaşma ve kalınlaşma ile esmer renk değişikliği gelişir

•

Sivilce gelişimi: “Akne “ oluşumunda bazen stres nedenli hormonal
düzensizlikler rol oynayabilir.

•

Saç dökülmesi: Ciddi ruhsal gerilimlerde ani saç dökülmeleri olabilir.
Saçlı deride sınırlı bir alanda dökülme olabileceği gibi tüm vücut kılları
da dökülebilir.

•

Saç koparma ve tırnak yeme diğer psikolojik kökenli hadiselerdir.

•

Kolinerjik ürtiker adını alan bir kurdeşen tipi de sinirsel gerilim etkisi
ile oluşabilmektedir.

•

Sedef hastalığı da (psoriasis) psikolojik durumla çok yakından alakalıdır.

•

Liken ruber plan: Sinirsel gerginlik ve stres ile alakalı bir diğer hastalıktır. Özellikle kollarda ve bileklerde belirgin olan morumsu kırmızı,
yandan bakıldığında parlak görünümde küçük kabarıklıklar ve şiddetli
kaşıntı ile kendini gösterir.

7.Bağışıklık Sistemi ve Psikolojik Etmenler
Araştırmalar, stresin vücut direncini kırdığını ve hastalıklara zemin hazırladığını göstermektedir. Stres ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Stres’in bağışıklık sistemini baskılayıcı bir etkisi vardır.
Sitokin maddesinin azalması ve kandaki bazı hormonların seviyesinin yükselmesi başka bir etkisidir. Sitokin maddesi vücudun savunma sisteminde
anahtar rolü olan bir maddedir. Vücut savunmasında T-lenfositlerin üretiminde önemli olan bu madde az üretildiğinde T hücreleri ölmektedir.

Kanser
Uzun süreli ve yoğun stres kansere duyarlılığı arttırır. Stres kansere neden olmaz, ancak bedenin bağışıklık sisteminin bozulmasını sağlayarak kanserin
ortaya çıkmasını kolaylaştırır ya da hızlandırabilir. Kanserojen hücrelerin yerleşmesine ya da tüm bedene yayılmasına yol açabilir. Yapılan bir çalışmada,
kanser olan hastaların tanı konulmadan önce stresli yaşam olayı geçirdikleri,
ancak olumsuz duygularını ve gerginliklerini ifade etme ve paylaşma yerine
bastırdıkları saptanmıştır.

8.Üro-Genital Sistem ve Psikolojik Etmenler
Vajinismus; vajen girişindeki kasların istek dışı kasılması ve hiçbir şekilde girişe izin vermemesi durumdur. Kadın kasılmalar üzerinde hiçbir şekilde kontrol
sağlayamadığını ve istese bile bacaklarını açamadığını düşünmektedir. Tamamen psikolojik bir sorundur. Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler, korkular ve abartılı
düşünceler vajinismus sorunun kökeninde yatar. Vajinismus sorunu yaşayan
çiftlerin çoğunda en olumlu taraf eşlerin iletişimlerinin iyi olması ve birbirleriyle
uyumlu ve saygılı bir ilişki yürütüyor olmalarıdır.
Vajinismus tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sık görülen ve kadını
çaresiz bırakan bir cinsel işlev bozukluğudur. Özellikle kadın, hiçbir zaman bu
sorunu aşamayacağı düşünür fakat eğer doğru terapi yöntemi uygulanır ise
tedavisi en kolay olan cinsel işlev bozukluğu vajinismustur.
vajinismus sorununda başarı oranı; çiftler tedaviye birlikte geldikleri takdirde
%98’dir.

Disparoni: Cinsel birleşme sırasında ağrı duyulması anlamına gelmektedir.
Disparoni çok detaylı bir jinekolojik inceleme gerektirir. Organik kökenli olabileceği gibi psikolojik kökenlide olabilir.
Disparoni’nin psikolojik kökenli olmasında ve tedavisinde, eşler arasındaki iletişim ve etkiletişim önemli rol oynar. Tedavisinde cinsel terapiler kullanılır.
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Empotans: Erkeklerde görülen cinsel işlev bozukluğudur, nedenlerinden
birinin psikolojik faktörler olduğu bilinmektedir. Organik bozukluğa bağlı
olmadığı düşünülen empotanslı hastalarda konunun uzmanı doktorlar tarafından psikoterapi uygulanmalıdır.
Libido kaybı: Cinsel istekte azalma genellikle depresyonun belirtilerinden
biridir.
Sık sık idrara çıkma, adet düzensizlikleri de strese bağlı olarak hormonal ve
nörolojik dengesizlikler sonucu gözlenebilmektedir.

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi
Stres, fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunda mutlaka bir
uzmandan yardım almak yerinde olacaktır.
Psikosomatik hastalıklar tıbbi veya psikiyatrik yönden tedavi edilmesi gereken bir hastalık çeşididir. Tıbbi tedavi, fizyolojik yönden hastalığın tedavi
edilmesine yönelikken, psikiyatrik tedavi hastalık ya da bedensel yakınma
üzerinde değil birey in psiko sosyal sıkıntıları üzerine yönelir.
Hastayı değerlendirirken sadece fiziksel yakınmalar üzerinde odaklaşmamalı, heyecansal, duygusal yaşamsal ve çevresel etkileşimler bir bütün
olarak değerlendirilmelidir. Hastanın bedensel varlığı yanında duyguları, algıları, gelişimsel süreçleri, kişiliği, yaşam zorlanmaları değerlendirilmelidir.
Bu hastalar tıbbi-psikiyatrik işbirliği içinde tedavi edilmelidirler. Bedensel
hastalıklarının şiddetli döneminde tıbbi tedavi önceliklidir. Eğer herhangi
bir organda açıkça doku bozukluğu meydana gelmişse bu organın uygun
tıp yöntemleriyle ve ilgili uzmanlık dallarınca tedavisi yapılmalıdır. Bedensel
tedavinin diğer yönü ise organın çalışmasını bozan durumun giderilmesidir. Bu dönemde psikolojik tedavi, destek, güvence, açıklama sağlanmalıdır. Psikosomatik bozukluklarda kaygı, çatışma ve heyecanlanmanın, irade
dışında olan otonom sinir sistemini etkilemesi söz konusudur. Bu nedenle
bir süre psikotrop kullanımı sıklıkla gerekir. Yine, hastanın genel durumuna
göre gereğinde destekleyici olarak vitaminler de ilaç tedavisine eklenir.
Hastalık kronikleştikçe tıbbi tedavi yanında psikotropik ve psikoterapötik
tedavi ön plana geçer.Psikiyatrik tedavinin psikoterapi ayağında, hastanın
duyguların ifade etmesine yardımcı olmanın yanı sıra hastadaki “öğrenilmiş çaresizlik” düşüncesinin “öğrenilmiş üretkenliğe” dönüşmesi amaçlanır.
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Hastalığın tekrarını önlemek de en az tedavi kadar önemlidir. Bu nedenle;
hastaya stresle başa çıkma yöntemleri öğretmek ve tedavinin her aşamasında hastayı belirtiler ve durumla ilgili eğitmek ve ileride bunları kullanabilmesine olanak yaratmak büyük önem taşır.
Psikanaliz tedavisi çok yararlı ise de, bu tedavinin çok uzun zaman sürmesi
ve oldukça pahalı bir tedavi olması yanı sıra, psikanaliz tedavisini yapacak
psikiyatr- hekimlerin özel bir psikanaliz eğitimi görmüş olmaları gerekmekte
ve bu nitelikli hekimlerin sayısının da hasta sayısına oranla çok az bulunmasından ötürü, böyle uzun süreli klasik psikanaliz ancak inatçı ve hastada
yoğun nevrotik belirtilerin bulunduğu durumlarda kullanılır. Buna karşılık,
psikoanalitik yöntem ve kurallara dayalı daha kısa süreli psikoterapilerden
psikosomatik hastaların çok yararlandığı bilinmektedir.
Grup psikoterapileri de iyi sonuçlar veren yöntemler arasındadır. Ayrıca,
davranış tedavisi, açıklayıcı konuşma, destekleyici psikoterapi, uğraş tedavisi, psikodrama gibi diğer psikoterapi yöntemleri de geçerlidir.
Psikosomatik hastalarda uygulanacak psikoterapi genel anlamda onların
nevrotik kişilik yapılarını düzeltmeyi ve bedensel belirtilere sığınmalarını,
sorunlarını bilinç düzeyine çıkararak bilinçli bir yoldan çözümlemeyi öğretmeyi amaçlayan türde olmalıdır. Bunun yanı sıra, stresle baş etme, girişkenlik eğitimi ve ağrının kökeni konusunda bilgilendirme gibi tekniklerden de
yararlanılabilir.
•

Hastanın genel işlevselliğinin artması sağlanmalıdır.

•

Tedavi yaklaşımında hastanın güveni kazanılmalı ve işbirliği yapması
sağlanmalıdır.

•

Hastanın ağrısı ve kaygısı giderildikten sonra rehabilitasyona dönük girişimlerde bulunulur.

Sonuçta:
1. Psikosomatik hastalıklarda ruhsal ve bedensel belirtiler bir bütün olarak
ele alınmalıdır. Sadece bedensel veya ruhsal belirtiler psikosomatik hastalığın tanısına yetmez.
2. Kökeninde psikososyal streslerle ruhsal çatışmalar önemli rol oynar. Bu
ruhsal nedenlerin önemini anlattığı gibi, sınırlılığı da vurgulamaktadır.
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3. Hastanın kişilik yapısı, tutum ve davranışları, savunmaları, temel gereksinimleri, çatışmaları, duygusal yaşamında bedensel bulguları ve bunların
yanı sıra tanısal araştırmalara katılmasının gereği ortaya çıkmaktadır.
4. Hasta multidisipliner tedavi ekibince izlenmelidir.
5. Narkotik ilaç kullanımından mümkün olduğunca sakınılmalıdır.
6. Hastanın ağrı ya da acıyı ve ağrı davranışını artıran psikososyal streslerle
baş etmesine yardımcı olunmalıdır.
7. Hastanın genel işlevselliğinin artması sağlanmalıdır.
8. Tedavi yaklaşımında hastanın güveni kazanılmalı ve işbirliği yapması sağlanmalıdır. Hastanın ağrısı ve kaygısı giderildikten sonra rehabilitasyona dönük girişimlerde bulunulur.
Panik bozukluğunun tedaviye iyi yanıt vermesine rağmen, tekrarlayıcı bir
seyir izlediği bilinmektedir. Tedavisinde çeşitli antidepresan ilaçların yanında Bilişsel-Davranışçı tedaviler yer alır. Hastaya psikolojik eğitim vermenin
önemi büyüktür. Hastaya panik atakla ilgili bilgi verilir, içgörü kazandırılması
hedeflenir. Solunumunu yeniden düzenleme eğitimi verilir ve hastaya çeşitli gevşeme egzersizleri öğretilir. Yalnış yorumların düzeltilmesi amaçlanır.
Psikodinamik psikoterapinin tedavide önemli bir yeri vardır. Panik atak destek guruplarının da tedavide yeri vardır.

9. Diğer Psikolojik Kökenli Bozukluklar
Stres bazı psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkışında ve seyrinde de etkilidir.
Üstesinden gelinemeyen stres beyin kimyasında değişiklikler oluşturarak
depresyona neden olmaktadır.
Depresyon, keder-elem yönünde artmış duygu durumudur, ruhsal çökkünlük halidir. İlgi ve zevk kaybı, değersizlik, yetersizlik düşünceleri, suçluluk
duygusu, kararsızlık, ölüm düşünceleri, enerji kaybı, yorgunluk depresyonun en sık ortaya çıkan belirtileridir. Stres ve anksiyete (endişe, kaygı, gerginlik, sıkıntı, bunaltı hali) duygusu birbiri ile oldukça ilgili kavramlardır.
Stres daima bir miktar anksiyeteyi de beraberinde getirir. Stres süresi ve
şiddeti artarsa anksiyete bozukluğundan söz edebiliriz.
Anksiyete belirtileri; aşırı huzursuzluk ve heyecan duyma, kötü bir şey olacağına dair endişeli bekleyiş, üzüntü ve endişeyi kontrol etmekte zorluk,
kolay yorulma, dikkati toplamada güçlük, kas gerginliği, uyku bozuklukları,
otonom sinir sisteminin aşırı çalışması ( buna bağlı olarak kalp çarpıntısı,
terleme, titreme, nefes almakta sıkıntı, boğulma hissi, kas gerginlikleri, ağız
kuruluğu, karıncalanma, uyuşma gibi)
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Somatizayson Bozukluğu
Temel özelliği fiziksel muayene ve laboratuvar incelemeleri ile açıkanmayan
çok sayıda bedensel belirtinin varlığıdır Yakınmaların çokluğu ve birden fazla
organ sistemini tutması ile diğer somatoform bozukluklardan ayrılır Somatizayson bozukluğu hastalarının birçok bedensel yakınma ve uzun,karmaşık
bir tıbbi öyküleri vardır Bulantı ve kusma,yutma güçlüğü,kol ve bacaklarda
ağrılar, enerji harcamaksızın nefes darlığı çekme,bellek yitimi ve gebelik ve
adet dönemleriyle ilgili bozukluklar en yaygın belirtiler arasında yer alır.
Psikolojik yakınmalar ve kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar belirgindir Anksiyete ve depresyon en yaygın pskiyatrik belirtilerdir İntihar tehditleri sıklıkla
görülmekle birlikte intihar eylemleri nadirdir Gerçekleştirilen intihar eylemlerinin çoğu kez madde kullanımına bağlı olduğu bildirilmiştir Tıbbi öykü
çoğu kez belirsiz, tutarsız ve karışık özellikler gösterir,geçmişteki belirtilerle
güncel belirtiler birbirlerinden ayırt edilemeyebilir Hastalarla ilgili olarak
bağımlı, ben-merkezci, hayranlık ve ilgi toplama açlığı içinde ve karşısındakini yönlendirici bir kişilik yapısı tanımlanmıştır.
Bu bozukluğa genellikle ağır depresif bozukluk, kişilik bozuklukları, yaygın
anksiyete bozukluğu ve fobiler ( korku bozukluğu) gibi başka psikiyatrik
bozukluklar eşlik eder En çok bulunan kişilik bozuklukları yada özellikleri
kaçınan, paranoid, kendine zarar verici ve obsesif-kompulsif türdedir.
Tedavide hastanın hekim tarafından izlenmesi ve bu hekimin aylık periyotlarla düzenli bir biçimde hastayı görmesi tercih edilir Kontrollerin süresi
fazla uzun olmamalı ve ayrıntılı laboratuvar incelemelerinden kaçınılmalıdır
Bireysel ve grup terapisi yaklaşımları yardımcı olabilir Birlikte bulunabilen
diğer psikiyatrik bozukluklar için psikoterapiye ek olarak ilaç tedavisi de uygulanabilir Fakat bu hastalar ilaçları rastgele ve güvenilmez bir biçimde de
kullanmaya eğilimli olduklarından ilaç kullanımı denetlenmelidir.

Panik Atak
Başta “Panik Bozukluk” olmak üzere, bir çok psikiyatrik bozuklukta görülebilen; aniden beklenmedik bir anda, herhangi bir yerde ortaya çıkan yoğun
kaygı-bunaltı, korku karışımı bir nöbettir.
Bu nöbet kişiye öylesine yoğun bir korku ve rahatsızlık duygusu yaşatır ki;
kötü bir şey olacağı veya sonunun geldiğini, öleceğini hisseder Panik atak
sırasında bazı hastalar; kalp krizi geçirdiklerini aklını kaçıracağını, felç geçireceğini, kontrolünü yitireceğini, düşüp bayılacağını hissederler. Bu korku fırtınasını yaşayan insan doğal olarak o ortamdan ve durumdan kaçma,
uzaklaşma davranışı gösterir, bir an önce yardım alınabilecek bir sağlık kuruluşuna müracaat edilir Bazı durumlarda hastanın, hastahane veya doktor
görmesi bile onu rahatlatıp, nöbeti geçirmektedir.
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Panik Bozukluk her yaşta, en sık olarak ta 20-30 yaş arasında başlar, yaş
ilerledikçe başlama oranı düşer Şehir yaşamında daha sık görülmektedir.
Evli insanlarda, dul yada boşanmış insanlara göre daha az görülmektedir.
Panik bozukluk-kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha sık görülür.
Panik bozukluk tanılı hastaların %75-80’i kadındır. Her yüz kişiden 20-25
inde görüldüğü anlaşılmaktadır. Panik hastalarının çoğunluğu psikiyatri dışı
hekımlere başvurmaktadır. Görülen belirtiler otonomik ve fiziksel belirtiler
olduğunda kalp hastalığı görünümü verebilmektedir. İlk başvurular bu yüzden dahili branşlara olmaktadır.
Panik Atağın 13 bedensel bilişsel belirtisi vardır Bunlardan 4 tanesinin olması nöbet için yeterlidir. Çoğunlukla 7-10 arası belirti yaşanmaktadır. Nöbet hızlı başlangıçlıdır, 10 dakikada zirveye çıkar Bazen yarım-veya bir saat
sürebilir.
1. Çarpıntı, kalp atımlarının duyumsama ya da kalp hızında artma olması
2. Terleme
3. Titreme ya da sarsılma
4. Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları
5. Soluğun kesilmesi
6. Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
7.

Bulantı ya da karın ağrısı

8. Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
9. De-realizasyon (gerçek dışılık duyguları) ya da de-personalizasyon
(benliğinden ayrılmış olma)
10. Kontrolunu kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
11. Ölüm korkusu
12. Paresteziler (uyuşma ya da karıncalanma duyumları)
13. Üşüme; ürperme; ya da ateş basmaları
Panik atak tedavisinde ilaç ve psikoterapi yöntemleri kullanılır.
Antidepresanlar panik nöbetlerin sıklığını, şiddetini düşürürler ve gerginlik,
stres, aşırı duyarlılık hallerini hafifletir ya da ortadan kaldırırlar.
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Psikoterapi, panik bozukluk tedavisinde hastanın nöbetlerle başetmeyi öğrenmesini, hastanın stres faktörlerini tanıması ve yönetebilir hale gelmesini,
sonra da panik bozukluğu yenebilir hale gelmesini sağlar.

Konversiyon Bozuklukluğu
Bir yada daha fazla nörolojik belirtinin (felç, kötlük yada duyu bozuklukları
gibi) varlığı ile karakterize ve nörolojik belirtileri açıklayacak bilinen bir tıbbi bozukluğun bulunmadığı bir pskiyatrik bozuklukluktur. Özellikle kol ve
bacaklarda duyu yitimi ve bozukluğu yaygındır. Duyu bozuklukları dağılımı
genellikle nörolojik bozukluklardaki anatomik özelliklere uymaz. Anormal
hareketler, yürüyüş bozukluğu ve zayıflığı, belirli kas gruplarında titreme ve
silkinmeler ve tikler görülebilir. Hastalar nadiren yere düşer ve düştüğü zaman yaralanma olmaz. Epilepsi benzeri nöbetler de görülebilir ve bunları
ayırmak zor olabilir. Bu nöbetlerde genellikle dil ısıma, idrar kaçırma ve
kendini ciddi biçimde yaralama olmaz.
Ses kısılması ve konuşamamama da sık görülen belirtilerdendir. Daha
seyrek olarak çocuksu, kekeleyerek yada bir çocuğu taklit edercesine konuşma görülebilir. Ayrıca boğazda düğümlenme,öksürük,hıçkırık,hava
yutma,öğürme,kusma,geğirme gibi sinir sistemlerini ilgilendiren belirtiler
de görülebilir. Bilişsel yetilerde, düşünce akışı ve içeriğinde herhangi bir
bozukluk görülmez.
Konversiyon bozukluğu belirtilerinin çözülüşü genellikle kendiliğinden olmakla birlikte içgörü kazandırmaya yönelik destekleyici terapi yada davranış
terapisi ile desteklenebilir.
Tedavi öncesinde hastanın çok iyi bir değerlendirmesi yapılarak bedensel
bir hastalığının bulunmadığından emin olunmalıdır.
Hastanın psikoterapi önerisine direnç göstermesi durumunda zorlanma yaratan etken üzerine odaklanılabilir. Hastaya yakınmalarının hayali olduğunu
söylemek çoğu zaman durumu daha da kötüleştirir.
Aile psikoterapisti çoğu olguda gerekli bir yöntemdir.
Konversiyon bozukluğunda ilaç tedavisinin çoğu kez ikincil bir yeri vardır.
Belirtilerin niteliğine göre anksiyolitik ya da antidepresan grubu ilaçlar doktor denetimi altında kullanılabilir.
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Tik Bozuklukları
Bu durum istemsiz, belirli bir tarzda, hızlı ve tekrarlayıcı hareket ya da ses
çıkarma durumudur. Süresi genellikle 1 saniyeyi geçmemektedir. Bu duruma direnç gösterilemez gibi hissedilir. Tik davranışının vücutta görülen yeri
( kaş, göz, omuzda oluşması gibi) , sıklığı ve zorlayıcılığı, çeşitli zamanlarda
değişebildiği gibi, topluluk içinde olma ya da tek başına bulunmaya göre
değişebilmektedir. Tikler tek bir bölgede veya birden fazla bölgede ya da
organda hissedilebilir. Tik davranışının yapılması ile birlikte geçici bir rahatlama elde edilir.

Tik davranışlarını arttıran etmenler: Yoğun stres durumları, kaygı düzeyinin arttığı haller, bitkin düşmek, can sıkıntısı hissetmek, kişi için önemli bir
olaya katılmak, başkaları önünde aktif bir eylemde bulunmak (söz almak,
bir toplantıya katılmak gibi) durumlarında artış gösterebilmektedir. Kişiyi
keyifle oyalayabilen bir aktivite ( kitap okumak, tv seyretmek gibi) dinlenme esnasında azalabilmektedir.
Yapılan araştırmalara göre, toplumda bin kişide 2-6 arasında görülmektedir. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülmektedir. Genellikle 7
yaş civarında başlamaktadır. İlk oluşan tik genellikle göz kırpmadır. Onu
izleyerek kol ve bacakta yerleşik tikler, daha nadiren de sese dayalı tikler
başlangıç tikleri olmaktadır.
Tik bozukluğu kişilerin yaklaşık % 40 kadarında ergenliğin başlangıç evrelerinde tamamen düzelmektedir. % 30 kadar hastada bir miktar düzelme ile
hafiflemiş olarak devam eder. Geri kalan % 30 kadar hasta erişkinlik hayatında da tik bozukluğu belirtilerini göstermektedir.
Tik bozukluğu obsesif kompulsif bozukluk ile sıklıkla bir arada görülebilmektedir. Sıklıkla kontrol etmeye, saymaya ve düzenleme ve benzerleştirmeye yönelik davranışlar şeklindedir.
Bu rahatsızlığı olan kişilerin bazı beyin bölgelerinde metabolizma hızı artmış, bazı bölgelerde ise azalmış bulunmuştur.
İlaç tedavileri yanında terapi ile başarı sağlanmaktadır.
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Çoğunlukla (%95) kızlarda görülür. Yüksek ve orta sosyokültürel düzeyde
daha sık görüldüğü bildirilmektedir.
Anoreksiya nervoza yaşamı tehdit edebilecek derecede ağırlaşabilen bir rahatsızlıktır ve kişilerin çoğunda tedaviden kaçma eğilimi vardır.
Ağır kilo kaybı olan kişilerin hastanede tedavi görmesi gerekir. Öncelikle
kişinin kilo almayacağına inandığı bir rejim uygulanması konusunda anlaşılır. Kişiyle iş birliği yapmak bu noktada çok önemlidir. Yapılan anlaşmaya
uygun günlük kilo artışı için giderek artan ödüller verilir. Bunun yanı sıra
aileyle görüşmeler ve psikoterapi gereklidir. Kişinin yeme davranışı üzerine
kurulu yanlış düşünce tarzının değiştirilmesine, vücuduna yönelik olumsuz
algılamaların düzeltilmeye ve sorunlarının ele alınarak çözümlenmesine çalışılır. İlaç tedavisinde daha çok antidepresanlar kullanılır.

Bulimiya Nevroza
Bu rahatsızlık aşırı yemek yeme nöbetleri, kilo alma ve bir yandan da kilo
almayı durdurma çabaları ile belirlidir. Kişi, aşırı yeme nöbetleri sırasında
tüm çabalarına ve korkularına rağmen yeme tutkusunu durduramaz. Kilo
almayı önlemek için yediklerini kusar, iştah kesici, idrar söktürücü, isal yapıcı ilaçlar kullanır.
Anoreksiya Nervoza’da olduğu gibi Bulimiya hastaları için de kilo alımının
yarattığı kaygı yüksektir ve kişinin vücudunu algılamasında bozulmalar vardır, bu kişiler normal ağırlıkta olsalar dahi kendilerinin kilolu olduklarına
inanabilirler.
Bulimia nervosa tanısı konması için kişinin tıkınırcasına yemek yeme ve
uygun olmayan telafi davranışlarını en az 3 ay süre ile en az haftada 2 kez
tekrarlamış olması gerekmektedir.
Bulimiya nervozada temel sorun yemeyi durduramamadır.
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Bulimiya nervoza bütün toplumlarda %1 oranında görülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 10 kat sık görülür.
Hastalık öncesinde aşırı kilolu oldukları ve hastalık semptomlarının bir diyet
dönemi ile başladığı görülür
Bu kişilerde depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, fobik bozukluk, panik
bozukluk sıklıkla birlikte görülebilir. Ailelerinde de bu bozukluklar daha sık
görülür.
Bulimiya hastaları Anoreksiya’da olduğu gibi yardımı reddetmezler, hatta
yardım ararlar. Bulimiya nervozalılar genelde ayakta tedavi edilebilirler. Genelde antidepresan ilaçlarla tedavi uygulanır. Ama sadece ilaç tedavisi yeterli olmaz. Mutlaka bilişsel-davranışçı psikoterapi de uygulanmalıdır. İlaç
ve psikoterapi ile bu belirtiler durdurulabilse bile hastaların çoğunluğunda
tekrarlamalar olur.
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