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ÖNSÖZ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü iki yıldır Eğitim Bilimleri Forumu düzenlemektedir. Formun ilki, fakültemiz Eğitim Bilimleri bölümünün kurucusu Prof.
Dr. Savaş BÜYÜKKARAGÖZ hocamızın anısına 29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
İkincisi, 30 Mayıs 2016 tarihinde “Eğitim Bilimlerinden Yansımalar” teması ile gerçekleştirilmiştir. Forum sonunda katılımcılarla birlikte değerlendirme yapılmakta, bir sonraki formun daha nitelikli, faydalı olabilmesi için öneriler alınmaktadır. İşte, bu kitap, birinci formun değerlendirilmesi ve öneriler sonucunda ortaya çıkmıştır. Birinci forumun değerlendirilmesi ve öneriler toplantısında, 2016 yılında düzenlenecek forumun temasıyla aynı adı taşıyan bir kitap yayımlanması kararı alınmıştır.
Yirmibirinci yüzyılda hızla değişen dünyamız ile birlikte eğitim paradigmaları da değişmektedir. Eğitim paradigmalarındaki değişimlere paralel olarak eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analiz edilmesi bir zorunluluk olmuştur. Eğitim Bilimleri Forumunun bu işlevi yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Forumlarında yeni gelişmelerin eğitimciler için sonuçlarının tartışılması, eğitimin tüm alanlarında yeni yönelimlerin
uygulama örneklerinin paylaşılması, kurumların yeniden yapılanma eğilimlerinin tartışılması hedeflenmektedir.
2016 yılında düzenlenen forumda da eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimler analiz edilmiş, yeni gelişmelerin eğitimciler için sonuçları tartışılmış ve ayrıntılar “Eğitim ve
Psikolojiden Yansımalar” kitabında sizlere sunulmuştur.
Eğitim ve Psikolojiden Yansımalar’ın siz değerli okuyucularımıza katkı sağlamasını
umuyoruz.
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SONSUZ ACI:
PSİKOLOJİK TRAVMA

Nurten SARGIN
Müberra Feyza AKDAN

Sargın, N. ve Akdan, M. F. (2016). Sonsuz acı: psikolojik travma. İçinde, N. Sargın, S. Avşaroğlu & A.
Ünal(Ed.), Eğitim ve Psikolojiden Yansımalar, (ss.5-16). Konya: Çizgi Kitabevi
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SONSUZ ACI: PSİKOLOJİK TRAVMA

Nurten SARGIN a, Müberra Feyza AKDAN b

a
b

Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, nurtensargin@hotmail.com

Öğretmen, Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesi , feyzaakdan@gmail.com

Giriş

Son yüzyılda dünyada birçok olumlu değişmeler ve gelişmeler yaşandığı gibi birçok çatışmalar, savaşlar, doğal afetler gibi yıkıcı etkileri olan istemeyen olaylar da yaşanmıştır.
Bunlar insanlar üzerinde olumsuz, yıkıcı ve derin izler bırakmıştır. Olumsuz yaşananların
insanlar üzerinde psikolojik travmaya neden olmuştur. Tanım olarak bakıldığında psikolojik
travma, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan
yaşantı olarak belirtilmektedir (Mum, 2011). Travmatik yaşantılar, gerçek bir ölüm veya
ölüm tehdidinin bulunduğu, ağır yaralanmanın veya fiziksel bütünlüğe yönelik bir tehdidin
ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya da şahit olduğu olaylar olarak tanımlanmaktadır (APA, 1994). Başka bir tanımlamada ruhsal travma bir anlamda insanın güçsüzlüğü,
zayıflığı ve çaresizliği ile yüzleşmesi olarak ele alınmaktadır (Önder ve Tural, 2004). Psikolojik travma yaşanılan olumsuz durumlara ilişkin bireylerde bıraktığı ruhsal izler, etkiler ve
yaralanmalar olarak da tanımlanabilir.
Psikolojik travma fiziksel ve psikolojik tehdit içeren bir olgu olarak ele alınmaktadır ve
oluşum durumuna göre iki başlık altında ele alınmaktadır. Birincisi deprem, sel, v.b. doğal
yollarla oluşanlar ve ikincisi ise insan eliyle oluşanlardır. İnsan eliyle oluşan travmalar da
ikiye ayrılarak ele alınmaktadır. Birincisi trafik, uçak ve tren kazaları ve nükleer kazalar gibi
kaza yoluyla olanlar; diğeri savaşlar, soykırımlar, katliamlar, taciz, tecavüz, işkence ve terör
olayları gibi bilerek ve amaçlı olarak yapılan travmalardır ( Mum, 2011; Psikolojik destek
programı, 2006). Ne yazık ki günümüzde savaşlar, soykırımlar, katliamlar, taciz, tecavüz,
işkence ve terör olayları haberlerine sıklıkla rastlanmakta ve insanlar bunlara yoğun bir şekilde maruz kalmaktadırlar.
Konuya tarihsel açıdan bakıldığında insanoğlu varoluşundan itibaren doğal yollarla ve
insan eliyle çeşitli şekillerde travmaya maruz kalmışlardır. Adeta travmalar insan yaşamının
ayrılmaz bir parçası olmuştur ve olmaya devam etmekte ve devam edeceği de düşünülmektedir. Travma ve etkileri hakkındaki bulgular tarihsel süreç içerisinde Truva savaşına kadar
geçmişe gitmektedir (Ramsay, 1990). Ancak böylesine yoğun travma yaşantılara maruz kalmaya rağmen bilimsel anlamda ilk psikolojik travma konunun ele alınışı 17. yüzyılda yaşanan büyük Londra yangınından sonra yapılmıştır. Bu yangından kurtulan S. Pepys’in günlüğünde yangınla ilgili kabusları, uyku sorunları ve bir türlü kurtulamadığı anıları yer aldığı
görülmüştür. Travmanın günümüzdeki tanımlamalarına benzer tanımlamaların 19.yüzyılda
yapıldığı görülmektedir. Demir yollarının yapım ve demir yolları kazalarının artması, bu
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kazalara maruz kalan kişilerin verdiği psikolojik tepkilerin incelenmesine yol açmış ve bu
tepkilere “omurga sarsıntısı”, ”tren yolu omurgası” gibi isimler verilmiştir (Joseph, Williams
ve Yule, 1997). Daha sonraki travmayı ele alma biçiminde dünyada yaşanan savaşların etkilerinin olduğu görülmektedir. Travmaya verilen tepkilerin kafa travmalarına bağlı olarak
şarapnel parçalarının beyinde yarattığı hasarlar sonucu olduğu düşünülmüşse de, patlamaya
maruz kalmayan askerlerde de benzer tepkilerin görülmesi nedeniyle olayın temelinde yatan
nedenin kafa travması olmadığı gözlemlenmiştir. 1. Dünya Savaşı’nda yüksek ölümlerin
görüldüğü siper savaşlarına katılan askerlerde ciddi boyutlarda “çökkünlük” saptanmış,
İngiliz ordu subaylarında %7-10 ve diğer rütbelilerde ise %3-4 oranında “ruhsal çöküntü”
belirtileri bildirilmiştir (Joseph, Williams ve Yule, 1997).
2.Dünya Savaşı sonrasında görülen ve ruhsal travmaya bağlanan “3 gün şizofrenisi” olarak tanımlanan belirtiler önemli bir akıl hastalığı olarak kabul edilmiş ve ilk kez 1952 yılında
yayınlanan DSM-1 de yer almıştır. Bu yıllarda ;”travma sonrası sendrom”, ”travma fobi”,
”savaş nevrozu” gibi tanımlamalar ortaya çıkmıştır (Bayraktar,2007). DSM-II’de (1968) ise
travma ile gelişen erişkin yaşamda uyum bozukluğu olarak tanımlanmış “Geçici Ruhsal Bozukluk” olarak isimlendirilmiştir. Hastalığın tanımlanması ve gözlemlenmesinde büyük bir
pay sahibi olan Vietnam Savaşının etkisi ile DSM-III’de (1980) “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” ismi ile anksiyete bozuklukları arasında yer almıştır. DSM-III-R (1987) ile daha önce
DSM-III’te tanımlanan beş ölçüte 6 ilave belirti eklenmiş ve belirtilerin en az 30 gün sürmesi
gerektiği koşulu getirilmiştir. DSM-IV’te travmatik olayın tanımlamasına ilişkin değişiklikler
yapılmıştır (Bolu, Erdem ve Öznur, 2014). Açıklamalarda görüldüğü gibi bir yanda savaşın
yıkıcı etkileri yaşandığı gibi diğer yanda travmaya ilişkin tanımlamalar ve çalışmalar artmıştır. Türkiye’de ise travma ile ilgili çalışmalara ve travma konusuna dikkatlerin çekilmesine
Marmara ve Düzce depremleri neden olduğu söylenebilir.
DSM IV’te (2007) travma yaşanan durumda ise gösterilen belirtiler Akut Stres Bozukluğu (ASB) ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) olarak tanımlamıştır. DSM V’ de ise
Travma Sonrası Gerginlik ( Örselenme Sonrası Gerginlik) olarak kriterlere son şekli verilmiştir. Bu kriterler yetişkinler ve çocuklar için ayrılarak, 309.81 (f43.10) koduyla belirtilmiştir.
DSM V Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma Sonrası Gerginlik) Kriterleri :
Aşağıdaki tanı ölçütleri, erişkinler, gençler ve altı yaşından büyük çocuklara uygulanır.
A. Aşağıdaki yollardan biriyle (ya da birden çoğuyla), gerçek ya da göz korkutucu bir
biçimde ölümle, ağır yaralanmayla karşılaşmış ya da cinsel saldırıya uğramış olma,
1. Doğrudan örseleyici olaylar yaşama,
2. Başkalarının başına gelen olaylar, doğrudan doğruya görme ( bunlara tanıklık etme),
3. Bir aile yakınının ya da yakın bir arkadaşının başına örseleyici olaylar geldiğini öğrenme (Aile bireylerinin ya da arkadaşının gerçek ölümü ya da ölüm olasılığı kaba güçle ya
ad kaza sonucu olmuş olmalıdır.)
4. Örseleyici olayların sevimsiz ayrıntılarıyla, yineleyici bir biçimde ya da aşırı bir düzeyde karşı karşıya kalma (Örneğin; insan kalıntılarını toplayan ilk kişiler; çocuk sömürüsünün ayrıntılarıyla yeniden karşılaşan polis memurları. DSM V tanı kriterlerinde elektronik
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yayın ortamları, televizyon, sinema veya görseller aracılığıyla olması durumunda A4 tanı
ölçütü uygulanmayacağı, işle ilgili böyle bir karşılaşma olduğunda tanı ölçütü olarak uygulanabileceği notu düşülmüştür.)
B. Örseleyici olaylardan sonra başlayan, örseleyici olaylara ilişkin istençdışı gelen aşağıdaki belirtilerin birinin (ya da daha çoğunun) varlığı:
1. Örseleyici olayların yineleyici ,istemsiz ve istençdışı gelen ,sıkıntı veren anıları
(DSM V’e göre altı yaşından büyük çocuklarda, örseleyici olayların kapsandığı konuların
ya da bu olayların bir takım yönlerinin dışa vurulduğu yineleyici oyunlar ortaya çıkabileceği
belirtilmiştir).
2. İçeriği ya da duygulanımı örseleyici olaylarla ilişkili, yineleyici sıkıntı veren düşler.
(DSM V tanı kriterlerine göre, çocuklar içeriği belirsiz korkutucu düşler görüyor olabilirler.)
3. Kişinin örseleyici olaylar yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı çözülme
(dissosiyasyon) tepkiler (Örneğin; geçmişe dönüşler)
(DSM V tanı kriterlerine göre; çocuklar, oyun sırasında, örselenmeyle ilgili yeniden canlandırma yapabilirler.)
4. Örseleyici olayları simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlarla karşılaşınca
yoğun ya da uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama.
5. Örseleyici olayları simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşı fizyolojiyle ilgili belirgin tepkiler gösterme.
C. Aşağıdakilerden birinin ya da her ikisinin birlikte olmasıyla belirli, örseleyici olaylardan sonra ortaya çıkan, örseleyici olaylara ilişkin uyaranlardan sürekli bir biçimde kaçınma :
1. Örseleyici olaylarla ilgili ya da yakından ilişkili sıkıntı veren anılar düşünceler ya da
duygulardan kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.
2. Örseleyici olaya ilgili ya da yakından ilişkili sıkıntı veren anılar düşünceler ya da
duyguları uyandıran dış anımsatıcılardan (insanlar ,yerler ,konuşmalar, etkinlikler, nesneler,
durumlar)kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.
D. Aşağıdakilerden ikisinin ( ya da daha çoğunun) olmasıyla belirli örseleyici olayların
ortaya çıkmasından sonra başlayan ya da kötüleşen örseleyici olaylara ilişkin bilişlerde ve
duygu durumda olumsuz değişikler olması.
1. Örseleyici olayların önemli bir yönünü anımsayamama
2. Kendisi başkaları ya da dünya ile ilgili olarak sürekli ve abartılı olumsuz inanışlar ya
da beklentiler (Örneğin; ”ben kötüyüm”, “kimseye güvenilmez” dünya tümüyle tehlikeli bir
yerdir.)
3. Örseleyici olayların nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak kişinin kendisinin yada
başkalarının suçlamasına yol açan süreklilik gösteren çarpık bilişler.
4. Süreklilik gösteren olumsuz duygusal durum (örneğin korku, dehşet, öfke, suçluluk
ya da utanç)
5. Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımda belirgin azalma.
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6. Başkalarından kopma ya da başkalarına yabancılaşma duyguları.
7. Sürekli bir biçimde, olumlu duygular yaşayamama (Örneğin; mutluluğu, doyumu ya
da sevgi duygularını yaşayamama).
E. Aşağıdakilerden ikisi (ya da daha çoğu) ile belirli, örseleyici olay(lar)ın ortaya çıkmasıyla başlayan ya da kötüleşen, örseleyici olay(lar)la ilintili, uyarılma ve tepki gösterme biçiminde belirgin değişiklikler olması:
1. İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan,
kızgın davranışlar ve öfke patlamaları
2. Sakınmaksızın davranma ya da kendine zarar veren davranışlarda bulunma.
3. Her an tetikte olma.
4. Abartılı irkilme tepkisi gösterme
5. Odaklanma güçlükleri
6. Uyku bozukluğu (Örneğin; uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya
da dingin olmayan bir uyku uyuma).
F. Bu bozukluğun süresi (B,C,D ve E tanı ölçütleri) bir aydan daha uzundur.
G. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda
ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
H. Bu bozukluk, bir maddenin(Örneğin; ilaç, alkol) ya da başka bir sağlık durumunun
fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
Çözülme belirtileri (dissosiyatif belirtiler) gösteren: Kişinin belirtileri örselenme sonrası
gerginlik bozukluğunun tanı ölçütlerini karşılamaktadır, ayrıca kişi, tetikleyici etkene tepki
olarak aşağıdakilerden birinin belirtilerini sürekli ya da yineleyici olarak yaşamaktadır:
1. Kendine yabancılaşma (depersonalizasyon): Kişinin, zihinsel süreçlerinden ya da vücudundan koptuğu duyumunu yaşadığı, sanki bunlara dışarıdan bir gözlemciymiş gibi baktığı, sürekli ya da yineleyici yaşantılar (örn. Sanki bir düş içindeymiş gibi olduğu duyumu;
kendisinin ya da vücudunun gerçekdışı olduğu ya da zamanın yavaş aktığı duyumu)
2. Gerçekdışılık (derealizasyon): Çevredekilerin gerçekdışı olduğuna ilişkin, sürekli ya
da yineleyici yaşantılar (örneğin, kişinin çevresindeki dünya gerçekdışı, düşsel, uzak ya da
çarpık olarak yaşanır).
Gecikmeli dışavurum gösteren: Olaydan sonra en az altı ay geçmeden tanı ölçütleri tam
olarak karşılanmıyorsa (kimi belirtiler kısa bir süre içinde başlasa da).
Altı Yaşındaki ve Altı Yaşının Altındaki Çocuklar İçin Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu
A. Altı yaşındaki ve daha küçük çocuklarda, aşağıdaki yollardan biriyle (ya da birden
çoğuyla), gerçek ya da göz korkutucu bir biçimde, ölümle, ağır yaralanmayla karşılaşma ya
da cinsel saldırıya uğrama:
1. Doğrudan örseleyici olay(lar) yaşama.
2. Özellikle birincil bakım verenler olmak üzere, başkalarının başına gelen olay(lar)ı,
doğrudan doğruya görme (bunlara tanıklık etme). (DSM V’e göre elektronik yayın ortamları,
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televizyon, sinema veya görseller aracılığıyla görmek bu tanı kriteri kapsamında değerlendirilmemektedir).
Not: Doğrudan doğruya görme (tanıklık etme), elektronik yayın ortamları, televizyon,
sinema ya da görseller aracılığıyla görmüş olmayı kapsamaz.
3. Ana babasından birinin ya da bakım veren kişinin başına örseleyici olay(lar) geldiğini
öğrenme.
B. Örseleyici olay(lar)dan sonra başlayan, örseleyici olay(lar)a ilişkin, istençdışı gelen
aşağıdaki belirtilerin birinin (ya da daha çoğunun) varlığı:
1. Örseleyici olay(lar)ın yineleyici, istemsiz ve istençdışı gelen, sıkıntı veren anıları.
(DSM V’e göre kendiliğinden ortaya çıkan ve istençdışı gelen anıların sıkıntı veriyor gibi
görünmesi gerekmez ve bunlar, oyunda yeniden canlandırılıyor gibi dışa vurulabilirler.)
2. İçeriği ve/ya da duygulanımı örseleyici olay(lar)la ilişkili, yüneleyici sıkıntı veren
düşler.
(Not: Korkutucu içeriğin örseleyici olayla ilişkisini kurmak olanaklı olmayabilir. )
3. Çocuğun örseleyici olay(lar) yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı çözülme (dissosiyasyon) tepkileri (örneğin, geçmişe dönüşler). Çocuklar, oyun sırasında, örselenmeyle ilgili yeniden canlandırma yapılabilirler.
4. Örseleyici olay(lar)ı simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlarla karşılaşınca
yoğun ya da uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama.
5. Örseleyici olay(lar)ı anımsatıcılara karşı fizyolojiyle ilgili belirgin tepkiler gösterme
C. Örseleyici olay(lar)la ilintili uyaranlardan sürekli bir kaçınmayı ya da örseleyici
olay(lar)a ilintili bilişlerde ve duygu durumda olumsuz değişiklikler olduğunu gösteren,
olay(lar)dan sonra başlamış ya da kötüleşmiş, aşağıdaki bir (ya da birden çok) belirti bulunmalıdır:
Uyaranlardan Sürekli Kaçınma
1. Örseleyici olay(lar)ın anılarını uyandıran etkinlikler, yerler ya da nesnel anımsatıcılardan kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.
2. Örseleyici olay(lar)ın anılarını uyandıran insanlar, konuşmalar ya da kişiler arası durumlardan kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları
Bilişlerde Olumsuz Değişiklikler
3. Olumsuz duygusal durumların sıklığının önemli ölçüde artması(Örneğin; korku, suçluluk, üzüntü, utanç, şaşkınlık)
4. Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımda belirgin azalma, bu durum,
oyun oynamada bir kısıtlılık göstermeyi de kapsar.
5. Toplumsal olarak geri çekilme, içine kapanma.
6. Sürekli bir biçimde, olumlu duyguları daha az gösterme
D. Aşağıdakilerden ikisi (ya da çoğu) ile belirti, örseleyici olay(lar)ın ortaya çıkmasıyla
başlayan ya da kötüleşen, örseleyici olay(lar)la ilintili, uyarılma ve tepki gösterme biçiminde
değişiklikler olması:
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1. İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan,
kızgın davranışlar ve öfke patlamaları (bir kışkırtma olmadan ya da çok az bir kışkırtma karşısında) (aşırı huysuzluk yapmaları da kapsar.)
2. Her an tetikte olma.
3. Abartılı irkilme tepkisi gösterme
4. Odaklanma Güçlükleri
5. Uyku Bozukluğu (Örneğin, uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya
da dingin olmayan bir uyku uyuma.)
E. Bu bozukluğun süresi bir aydan daha uzundur.
F. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da ana babasıyla, kardeşleriyle,
yaşıtlarıyla ya da diğer bakım verenlerle ilişkilerinde ya da okulda davranışlarında bozulmaya neden olur.
G. Bu bozukluk, bir maddenin (Örneğin; ilaç ya da alkol) ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
Çözülme belirtileri (dissosiyatif belirtiler) gösteren: Kişinin belirtileri örselenme sonrası
gerginlik bozukluğunun tanı ölçütlerini karşılamaktadır ve kişi aşağıdakilerden birinin belirtilerini sürekli ya da yineleyici olarak yaşamaktadır:
1. Kendine yabancılaşma (depersonalizasyon): Kişinin, zihinsel süreçlerinden ya da vücudundan koptuğu duyumunu yaşadığı, sanki bunlara dışardan bir gözlemciymiş gibi baktığı, sürekli ya da yineleyici yaşantılar (örn. sanki bir düş içindeymiş gibi olduğu duyumu;
kendisinin ya da vücudunun gerçek dışı olduğu ya da zamanın yavaş aktığı duyumu)
2. Gerçekdışılık (derealizasyon): Çevredekilerin gerçekdışı olduğuna ilişkin sürekli ya
da yineleyici yaşantılar (örn. kişinin çevresindeki dünya gerçekdışı, düşsel, uzak ya da çarpık olarak yaşanır.)
Travmanın etkisini arttıran etmenler
Travmanın etkisini arttıran etmenler olarak; travmanın kişi için öznel bir anlamının olması, maruz kalma süresinin uzun olması, kişinin hazırlıksız yakalanması, insan eliyle gerçekleştirilmiş oluşturulması, kişi için ölüm tehlikesi içermesi, kayıp yoğunluğu, çeşitli şekillerle yeniden anımsama veya yaşama olarak belirtilmektedir (Sungur, 1999; Kılıçoğlu, 2007).
Travmanın kişiler üzerindeki şiddetini belirleyen faktörler
Travmanın kişiler üzerindeki şiddetini belirleyen faktörler olarak olayın şiddeti, yakınlığı, olayın kişisel etkisi ve olay sonrası etki olarak açıklanmaktadır (Mum, 2011).
Olayın Şiddeti: Yaşanan olay ne kadar şiddetli ise o kadar derin izler bırakabilmektedir.
Örneğin kişiyi haftalarca hastanede kalmasını gerektirecek kadar ciddi şekilde yaralayan bir
trafik kazası, küçük sıyrıklarla atlatılan küçük bir kazadan açıkça daha şiddetlidir. Yani yaşanan her kaza bireyleri aynı oranda etkilemez, şiddetine göre etkilenme düzeyi de farklıdır.
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Olayın Yakınlığı: Yaşananlar kendi başımıza, sevdiğimiz veya yakınımızdaki birinin başına geldiği zaman daha çok etkilenir. Tanımadıklarımız veya yabancıların başına gelen
olaylardan daha az etkileniriz veya hiç etkilenmeyiz.
Olayın Kişisel Etkisi: Bu madde madde şöyle bir örnekle açıklanmaktadır: Aynı özelliklere sahip iki bombanın düştüğünü hayal edin. Biri patlıyor ve yerde bir krater oluşturuyor.
Diğeri de başka bir yere düşüyor ve o da benzer bir krater oluşturuyor, ama sonra yakındaki
bazı binalar kraterin içine düşüyor. Her iki bomba da aynı kuvvette olmasına rağmen ikinci
bombanın etkisi daha büyük olmuştur. Yaşanan travmanın içinde veya yakınında olmak
etkilenme düzeyini arttırmaktadır ve her birey farklı düzeylerde etkilenmektedir.
Olay Sonrası Etki: Olay sonrası etkide açıklanmak istenen travmanın bireylerin yaşamı
üzerindeki etkisi ve yaşamında oluşturduğu aksamalardır ( Mum, 2011).
Travmaya Yönelik Duygusal Zihinsel, Fiziksel ve Davranışsal Tepkiler
Duygusal: Şok, korku, üzüntü, öfke, çaresizlik, suçluluk, utanç, umutsuzluk, değersizlik,
kaygı, endişe, pişmanlık, karamsarlık, şüphe, güvensizlik, yetersizlik, yalnızlık, yabancılık,
donukluk/hissizlik
Zihinsel: İnkar, düşüncede dağınıklık, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, rahatsız edici rüyalar, intihar düşünceleri, travmatik olaya dair çok canlı imgeler, travmayı yeniden yaşama,
hipnotik trans, rüyada gibi algılama, çarpık/hatalı düşünceler (örn. “Hiç kimseye güvenemem!, Korkağın tekiyim!, Benim yüzümden oldu!”)
Fiziksel: Baş ağrısı, göğüs ağrısı, mide bulantısı, kalpte/boğazda sıkışma, gürültüye karşı
duyarlılık, iştah artması/azalması, nefeste darlık, yorgunluk, ağız kuruluğu, uyku problemleri, iştah artışı/kaybı, titreme, çarpıntı
Davranışsal: Ani ve/veya aşırı tepkiler verme, içe kapanma, kaçınma, kayıtsızlık, çok ağlama ya da ağlayamama, dikkatsizlik, düşünmeden risk alma (örn: çok hızlı araba kullanma,
tehlikeli
yerlere
gitme),
alkol
ve
madde
kullanımı,
otomatik
hareket
(http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2011/08/17/brosur-travma.pdf)
Travmatik Bir Olay Sonrası Bireylerde Yaşanan Duygular
Travma sonrası bireylerde aşağıda belirtilen 3 ana duygu yaşanmaktadır.
1) Bir kısmı “ sorumlulara” yönlendirilmiş ancak büyük bölümü hedefe yönlendirilmemiş yoğun bir öfke
2) Varsa kayıplara ilişkin yoğun üzüntü
3) Olayın tekrarlanabileceğine yönelik yoğun korku hissi
Bu üç ana duygu özellikle ilk dönem çok belirgin olarak görülür. Buradaki yönlendirilmemiş yoğun öfke, üzüntü ve korku kişileri bloke edebilir (EMDR,2016). Kişiler günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanabilirler.
Travmatik tepkilerin temelinde 280 milyon yıllık beynin en eski ve derin yapılarında yer
mirasımız bulunduğu belirtilmektedir ( Levine & Kline,2008) .
Travma Sonrası Dönemler
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Travma sonrası dönemler dörde ayrılmaktadır. Birinci dönem, felaketin hemen sonrası
olan, şok, inkar, red, bilinç bulanıklığı ve inanmamayı içeren yoğun duyguların yaşandığı bir
dönemdir. Örneğin böyle bir dönemde kişi geçirdiği trafik kazasının nasıl olduğunu hatırlamayabilir veya ölen bir yakının ölümünü kabul etmeyebilir ve hala yaşadığını düşünebilir.
Bu dönemde insanlar birbirine yardım etmeye çalışır, kurtarma personeli, aile ve komşular
en çok kullanılan destek sistemleri olarak yer almaktadır. İkinci dönem, olaydan sonraki
ikinci hafta başlayıp ve birkaç ay sürebilen bir dönmedir. Bu dönemde tekrar inşa çalışmaları
başlar, travmaya maruz kalanlara dışarıdan da yardımlar gelebilir. Bu uyum döneminde
inkar ile rahatsız edici belirtiler birbirini izler. Uyum döneminin başında rahatsız edici belirtiler olarak bulantı, yorgunluk, kızgınlık, ilgisizlik ve uykusuzluk gibi belirtiler, son kısmında ise inkar daha belirgindir. Örneğin çok sevdiği yakınının ölümünü halen kabullenmiyor
olabilir. Üçüncü dönem, bir yıla kadar devam eder, burada yardım için verilen sözlerin tutulmamasını vaya hayatına ilişkin hayal kırıklığı yaşanır. Son dönem olan yeniden yapılanma ise yıllar sürebilir. Bu süreçte bireyler yaşadıkları travma ile yüzleşir ve kabullenir, tekrar
yaşamlarını düzene koymaya çalışırlar. Örneğin çok sevdiği yakının kaybeden kişi şehir veya iş değiştirip yaşamını yeniden şekillendirebilir (Ursano ve ve dği. 1999).
Matematiğin herkes tarafından benimsenen uluslar arası dili gibi, psikolojinin de uluslar
arası dili vardır. Bu dil adeta şiir gibidir. Şiir, bir konuyu en güzel, en etkileyici ve gerçekçi
bir şekilde ifade eder. Irkı, soyu, cinsiyeti, milliyeti ve dini ne olursa olsun insanların mutluluk, sevinç, başarı, üzüntü ve ağır stres altında kalmaları durumunda davranış, yüz ifadesi
ve duyguları hemen hemen aynıdır. Onun için psikolojik travmaya maruz kalan kim olursa
olsun normal koşullar altında aynı döngüyü ve benzer davranışları gösterirler.
Travmaya maruz kalmada hangi durumlarda psikolojik destek alınmalıdır?
Gerçek bir tehdit ile karşılaşıp ve/veya fiziksel zarar görmüş ya da buna doğrudan tanık
olduysa, bu esnada aşırı derecede korku, çaresizlik ve dehşet duyguları hissedildiyse,
Olayla ilgili anılar sık sık tekrarlanıyorsa,
Sık sık kabus görülüyorsa,
Bazen olay yeniden oluyormuş gibi hissediliyor ve davranılıyorsa,
Olayı çağrıştıran her şeye karşı aşırı duyarlılık ve tepki gösteriyorsa
Olayın önemli bir bölümünü unutulmuşsa,
Her şeye karşı önemli bir ilgi azalması var ise,
İnsanlardan uzaklaşma ve yabancılaşma hissediliyorsa,
Bu belirtiler olaydan 1 ay geçtikten sonra da sürüyor ise,
Bu belirtiler kişisel, sosyal ve mesleki hayatta bozulmalara sebep oluyorsa,
Uyku problemleri birkaç geceden fazla devam ederse ( Çelikoğlu ve Gülzari, ty.).
Travma Oluşturan Yatkınlık Faktörleri
Travmada yatkınlık oluşmasına etki eden faktörler olarak travmatik olayın kendisi, kişisel özellikler ve çevresel özellikler belirtilmektedir.
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Travmatik olayı doğrudan yaşamak, olayın şiddeti, olayın süreğen olması, olayın nedeni
özellikle de insan eliyle olan olaylar, travma sırasında yaşanılan belirtilerin niteliği, şiddeti,
travmatize olmuş bir toplum içerisinde yaşamak, akut ya da süreğen ikincil streslere maruz
kalma, basın yayın aracığıyla travmatik görüntülere maruz kalma şeklinde yaşanan olaylar
travmatik olayın direk kendisiyle bağlantılı yatkınlık oluştururken , kadın ,bekar, dul, boşanmış olmak, çocukluk ve yaşlılık, yoksulluk,düşük eğitim ve sosyo ekonomik düzey, genetik yatkınlık ve kuşaklar arası aktarım, kişinin kendisinde veya ailesinde psikolojik ve psikiyatrik sorunlar kişisel yatkınlığı oluşturmaktadır. Tıbbi, psikolojik ve sosyal yardım kuruluşlarından yeterince yararlanamama, sosyal kaynakların ve desteğin yetersizliği, yaşanılan
ülkenin ekonomik durumu, ülke içinde göç edilen bir yerde ya da bir ülke de göçmen olarak
yaşamak ta çevresel yatkınlık özellikleri arasında yer almaktadır ( Levine ve Kline, 2008).
Öneriler
Travma sonrası ve travma sonrası stres bozukluğu(tssb) üstesinden gelmesi oldukça zor
ve acılı bir süreçtir. Travma sonrası süreci atlatlatmak kimse için kolay değildir; ancak yaşanan hızlı düşünme, aşırı korku duygusu, geriye dönüşler ve yıllar süren aşırı uyarılmadan
sonra kişiler bu durumdan çıkmak istemektedirler. Kişi korkudan bağımsız yaşamak, artık
korkmamak istiyorsa ve bunu duyguyu derinden hissediyorsa bununla mücadele etmeye
hazır demektir. Öncelikle iyileşmenin hemen olamayacağını bilinmelidir. İyileşme, travmanın etkilerinden kurtulma aylar hatta bazı vakalarda yıllar sürebilir. İyileşme süreci kolay
değildir ve büyük bir cesaret ve kişisel çaba gerektirir. Temel olarak tüm gerçeklik ve bilinç
durumunu riske atılmalı ve tüm yaşananlarla tekrar yüz yüze gelmek göze alınmalıdır.
Travma sonrası stres bozukluğunun üstesinden gelmek için bir verilecek kesin çözüm getiren öneriler bulunmamaktadır. Unutulmaması gereken şey şudur; beyin ve beden aşırı uyarılma durumu içerisinde sıkışıp kalmıştır. Burada anahtar nokta bu olayı yavaşlatmak ve
beynin kendini tekrar yapılandırmasına sağlamaya çalışmaktır.
Aşağıda adrenalin seviyesini düşürmek ve adrenalin bağımlılığından kurtulmak ve sinir
sistemini yeniden yapılandırmak ve yaşanan her şeyle başa çıkabilmek için bazı ipuçları verilmektedir. Burada yine unutulmaması gereken şey her birey farklıdır ve bir kişi uygun olan
ve işlevsel olan bir öneri başkaları için işe yaramayabilir. Onun için sabırlı olmak ve yeni
şeyler denemek gerekir.
1.Kabul: Öncelikli yapması gereken şey travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) olduğunu kabul etmektir. Bunun kişinin hayatı üzerinde derin etkilere sahip olduğunu kendisine itiraf etmesi gerekiyor. Eğer yaşanılanları ve travmayı inkar eder ya da düşünceler bloke
edilirse iyileşme olmaz.
2.Terapi: Belki de atılması gereken en önemli adım bir psikolojik danışma/ terapiye gitmektir. Eğer danışanla tam anlamıyla empatik bir bağ kurabilirse bu tüm hayat değişebilir.
Danışma/Terapideki hedef travmatik olayı yeniden yaşamak ve kabul etmeyi öğrenmek olmalıdır. Bu başlangıçta çok zor ve imkansız gibi gelebilir ama travmanın onarılmasında en
önemli adımdır. Eğer TSSB çok şiddetliyse ilk aylarda her hafta danışmanlık yapılmalıdır.
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Eğer / danışmanla terapistle sağlıklı empatik bir bağ kurulamadıysa yeni bir danışman/ terapist bulunması gerekmektedir.
3.Hassasiyeti azaltma: Durum kabul edilip terapiste gitmeye başladıktan sonra travma
anılarıyla yüzleşmeye başlanır. Bu çok duygusal ve acı veren bir süreçtir ve yaşanması gerekmektedir.
4. Yeniden işleme: Hassasiyeti azaltmak iyi bir şeydir ancak yeniden işleme en önemli
noktalardan birisidir. Burada beyin yeniden işlenerek düşünce şekli değiştirilmeye çalışılır.
Geriye bakıldığında yaşananların geçtiği fark edilmeli, yaşananlar hayatı mahvetmiş olabilir
ama hala hayatta ve güçlü olunduğunun farkında olunmalıdır. Anıları danışmanın/ terapistin yardımıyla yeniden canlandırmak çok önemli bir basamaktır.
5. Yeniden yapılandırma: Travmaya ilişkin eğer bir geri çekilme ve korku hissediliyorsa
ve eski rutin içine sıkışılmışsa bir şeyleri değiştirmek gerekiyor demektir. Bu noktada sağlıklı
aktivitelere dahil olmak çok gereklidir. Yalnız başına oturmak ve yalnız kalmak doğru değildir. Kişinin hayatına ona iyi gelecek etkinlikler, aktiviteler eklenmelidir.
6. Stresi azaltma: Stres yoga, meditasyon, nefes alma teknikleri gibi egzersizler yapılarak
azaltılabilir. Ağır sporlar bedende strese yol açabilir tercih edilmemelidir.
7. Korkularla yüzleşme: Yeniden yapılandırma sürecinden sonra tekrarlayan korkular
olabilir. Örneğin yüksek ses gibi uyaranlar hala korkutabilir. Böyle durumlarda yüksek sesli
yerlere örneğin bir konsere giderek bu korkularla yüzleşebilir.
8. Zamana bırakma: İyileşme bir gecede olmayacağı bilinmelidir. Danışmanlık/ terapi
sürecinde iyileşmenin bir süreç olunduğunun farkında olunmalıdır. Zamanla, yüzleştikçe
daha az tansiyon ve adrenalin hissedilebilir, stres azalabilir. Genellikle beden beyninden önce rahatlamaktadır ve zamanla beyinde bedenle birlikte yavaşlayacak ve eski rahat haline
geri dönecektir (Mental Health Daily, 2016).
Çocukların yaşadıkları travmalara destek önerileri:
Çocuğa yaşanan olayla ilgili olarak, yaşına uygun olmak kaydıyla, elden geldiğince ayrıntılı bilgi verilmelidir.
Çocuğun durumu tam olarak algılamayacağı ya da etkilenmeyeceği düşünülmemeli, ona
zaman ayrılmalıdır.
Çocuğun olayla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesine izin verilmelidir, “Sakın
üzülme, kuvvetli olmamız gerekiyor” şeklinde bir konuşma yerine, “Evet, üzülüyorsun, anlıyorum” şeklinde bir konuşma, çocuğu daha çok rahatlatacaktır.
Çocuğunuzun olay sonucu geliştirdiği duygu ve düşüncelerin “normal” olduğunu kendisine anlatılmalıdır.
Çocuğunuzla fiziksel temasta bulunmak çok önemlidir .
Çocuğa oyun oynama ve resim yapma fırsatı verilmeli, onun yaşadıklarını dışa vurması
sağlanmalıdır.
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Çocuğun, yaşanan durum ile ilgili sorularına mutlaka bir yanıt bulunmalıdır. Bu yanıt
“Bilmiyorum, öğrendiğim zaman seninle paylaşırım” da olabilir, duymamazlıktan gelmek
çocuk açısından en rahatsız edici durumdur.
Çocuğa onun sevildiği ve desteklendiğinizi sıklıkla söylenmelidir. Bu günlerin geçici olduğu ve işleri en kısa zamanda yoluna koymak için çalışıldığı vurgulanmalıdır.
Çocuk kısa sürede günlük hayatın içine katılmalı, ona belli sorumluluklar verilmelidir.
Çocuğun birlikte olduğu, diğer yetişkinlere, örneğin öğretmenine de durumu anlatılmalı
ve onun da desteğini istenmelidir (http://www.dbe.com.tr/Yetiskinveaile/tr/psikolojiktravma-ve-emdr/cocuk-ve-genclerde-travma/).
Sonuç olarak yaşadığınız travma ve travma sonrası stres bozukluğunun üstesinden gelinmesi gereken bir durumdur. Ancak travmaya ait yaraları onarmak çok zorlu bir süreçtir.
Zaman zaman iyileşme sürecinde kişiler kendilerini çok kötü hissdebilirler. Zaman zaman
da bir şeyleri düzeltemediğini düşünüp danışmalığı bırakmak isteyebilirler. Bilinmesi gereken gerçek tüm mücadeleye ve desteğe rağmen zaman zaman tam olarak ruhsal iyileşme söz
konusu olamamaktadır. Buna rağmen psikolojik yardım alınması gerekmektedir.
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GİRİŞ

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde saldırganlık kavramı geniş bir çerçeve de tanımlanacaktır. Burada ise girişe ışık tutması açısından bazı tanımlara yer vermenin faydalı olacağı
düşünülmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde (1998) “saldırgan olma durumu, saldırgan
bir biçimde davranma ve bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı,
zorla karşısındakine benimsetme çabası” olarak tanımlanır. Ertan ve Ardalı (1996), saldırganlığı, hakimiyet sağlamak, yenmek, yönetmek amacıyla yapılan güçlü, etkili bir hareket; yıkıcı
ve yok edici bir davranış olarak tanımlamaktadırlar. Saldırganlık insanın varlık sebeplerinden biri olarak, yani kendini ve başkalarını tanımasını kolaylaştıran bir süreç olarak da görülebilmektedir (Doğan, 1993).
Bazı çalışmalarda saldırganlık çeşitli gruplara ayrılarak ele alınmıştır. Kağıtçıbaşı, saldırgan davranışları kendi içinde iki guruba ayırır; araç olarak saldırganlık ve düşmanca saldırganlık. (saldırganlıkla ilgili diğer gruplamalara konunun ilerleyen bölümlerinde değinilmiştir) Örneğin, eve giren bir hırsızı etkisiz hale getirmek için kafasına şamdanla vurmak,
ona zarar vermeyi amaçlasa da, aslında başka bir amaç için araç olarak yapılmıştır. Genel
olarak kendini korumak amacıyla başkasına zarar vermek, araç olarak saldırganlık kapsamına girer. Düşmanca saldırganlıkta ise, zarar vermek başlı başına amaçtır (Kağıtçıbaşı,1999).
İnsanlar neden saldırgan davranışlarda bulunurlar? Bu bölümde, insanların saldırgan
davranışlarda bulunma nedenlerine genel ve sistemli bir şekilde değinilecektir.
İnsandaki en doğal duygulardan biri de öfkedir. Öfke ise saldırganlığın duygusal temellerinden birini oluşturmaktadır. Riches (1986) saldırganlığın insanın sosyal çevresini değiştirmek için kullandığı bir araç olduğunu vurgulamaktadır. İnsanın insanla kurduğu iletişimde yaşanan sürtüşme ve çatışmalar çeşitli duyguların yanı sıra kimi zaman kızgınlığa, öfkeye
ve saldırgan davranışlara yol açmaktadır (Bilge, 1997).
Kişinin, kaygı ve korku gibi, hoş
olmayan bir durumda verdiği ilk tepkilerden biri öfkelenmektir. Saldırganlık ise, genel olarak öfkenin doğrudan ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır (Köknel, 1995). Toplumda duygusal,
sözel, fiziksel, cinsel, siyasal ve benzeri birçok şekilde saldırganlıkla karşılaşılmaktadır (Özgüven, 2001). Çünkü, stresli bir olay karşısında duyulan öfke saldırganlığa yol açabilmektedir (Atkinson, R.L. ve diğ. 1996). Saldırganlık, insanın ortak yaşamına zarar vermesi nedeniyle genellikle ahlaksal açıdan kınanmaktadır (Mitscherlich, 2000).
Nugent ve Champling (1997)’e göre öfke, düşmanlık ve saldırganlık arasında karmaşık bir
ilişkinin olduğunu vurgulayarak, öfkenin otomatik bir şekilde saldırganlıkla birlikte ortaya çık-
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masa da, çoğu kez saldırgan davranışı başlatıcı durumda olduğu belirtilmektedir. Cüceloğlu
(1991) ise, ince, gizli alay ve aşağılamanın öfkenin bir tür dışavurumu ve saldırganlık tepkisi
olduğunu vurgulamaktadır.
Yukardaki tanımlamalar göz önünde bulundurulduğu zaman saldırganlığın tanımı ve
nedenlerinin farklı şekillerde ele alındığı görülmektedir. Bu farklılıkları daha sistemli bir
şekilde ele almak için saldırganlığı kuramlar düzeyinde incelemenin daha faydalı olacağı
görülmektedir.
1. Biyolojik Temelli Yaklaşım
Bazı kuramcılar, saldırganlığın meydana gelmesinde beyin, merkezi sinir sisteminin ve
endokrin sisteminin rolünün bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu kuram oldukça yenidir ve
ondokuzuncu yüzyılda Fronolojistlerin kuramlarının yaygın olarak benimsenmesidir.
Fronolojistler, kişiliğin belli çizgi ya da melekelerinin beynin özel bazı bölümleriyle ilişkisi
olduğuna inanmaktaydılar. Örneğin yıkıcılığa ilişkin meleke, kulağın hemen üstünde kalan
beyin bölgesiyle ilgili olduğu ileri sürülmüştür (Bilgin 1988) .
Biyolojik temelli kuramlar, saldırganlığın nedenlerini merkezi sinir sistemi esas olmak
üzere organizmanın işleyişindeki bozukluklara yüklerler (Goldstein ve Carr, 1981).
Saldırganlık konusundan sorumlu beyin sahalarının incelenmesinde canlılarda
hipotalamusun saldırganlığın hem kontrolünde, hem de aktivasyonunda önemli bir saha
olduğu gösterilmiştir. Kedilerin hipotalamuslarının elektrik ile uyarılması sonucunda onlarda saldırgan davranışlar gözlenmiş, bu elektriksel uyaranın uygulanışı biraz uzadığında kedilerin çevrelerinde bulunan diğer canlılara karşı tecavüzkar davranışlarda bulundukları
da tespit edilmiştir (Atkinson, Hilgard ve Atkinson, 1975: Akt. Uğur, 1994).
Saldırganlıktan sorumlu önemli bir beyin sahasının ise amigdalar olduğu öne sürülmüştür. Limbik sistemin bir parçası olan amigdalar duyguların kontrolünden sorumlu beyin sahaları olarak bilinirler. Saldırganlık gösteren hayvanlarda amigdalaların çıkarılması ile bir
sakinlik hali gözlenmiştir. Bu bölgede lokalize olan bazı tümöral oluşumların aşırı saldırganlığa yol açtığı gözlenmiştir ( Uğur, 1994).
Nörolojik problemlerin saldırganlığa yol açtığı düşüncesiyle, beyindeki uygun bölgeleri
operasyonla yok eden (Frontal lobun belirli bölümlerinin alınması) Portekizli nöropsikiyatrist
Antonio de Egos Moniz, başarılı sonuçlar elde etmiştir. Fakat bu alandaki diğer deneme ve operasyonlar aynı güvenilir sonucu vermemiştir (Bilgin, 1988).
Saldırganlığı etkileyen diğer bir faktör de androjen hormonunun, beyin işleyişine etkisinin yanı sıra, kas gelişimini ve fiziksel büyümeyi etkileyerek, dolaylı olarak saldırganlığa yol
açtığı şeklindeki varsayımdır. Bu görüş genetik ve hormonal bulgular üzerine yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Örneğin, bazı hayvanların çiftleşme dönemlerinde androjen hormon
düzeyinin yükselmesi, erkekler arasında saldırgan ve kavgacı davranışlara neden olmaktadır. Ancak kültürler arası çalışmalarda görüldüğü gibi, insanlardaki cinsel tepkiler hormon
düzeyinden çok sosyal çevre tarafından belirlenmektedir (Bandura, 1973).
Yapılan çalışmalar, birçok nörotransmitterlerin saldırgan davranıştan sorumlu olabileceğini göstermiştir. Son yıllardaki bulgular seratonin hormonu üzerinde yoğunlaşmıştır. Hayvan
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beynindeki seratonin miktarını azaltarak hem yıkıcı (predatory) hem de duygusal (affektive)
saldırganlık ortaya çıkartılabilmiştir. Yine seratonin metabolizmasında rolü olan tripofanın
beyindeki alımını arttıran lityumun, insan, kedi ve farelerde ki saldırgan davranışı azalttığı
savunulmuştur. Bazı yazarlar, nöroendokrin sistem ile saldırgan davranış arasındaki ilişkinin varlığını araştırmışlardır. Örneğin antisosyal kişilerin çoğunun anormal glukoz metabolizmaya sahip oldukları bulunmuştur (Lopez-lbor, 1988: Akt Önder ve Dilbaz, 1994). Gerçekten
de hiperinsullinizm halinde ortaya çıkan hipoglisemi durumlarında veya diabetik kişilerde
ortaya çıkan hipoglisemi dönemlerinde (alınan antidiabetik ajanlara veya diğer faktörlere bağlı
olarak) bariz saldırganlık hallerine rastlamak mümkündür. Yine erkeklik hormonu olan
androjen hormonu ile saldırganlık arasında ilişki bulan pekçok araştırma yapılmıştır (Lloyd ve
Weisz, 1975: Akt. Uğur, 1994).
Saldırganlığın nörofizyolojik yönleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar, şu noktayı açığa
çıkarmıştır. ‘Kavga davranışının asıl uyarımı dışsaldır’. Bu nedenle, çatışmalı davranış sisteminin içerdiği fizyolojik ve heyecansal etmenler, cinsel ve beslenmeyle ilgili davranışın
içerdiği etmenlerden farklıdır. Biyolojik olarak uyarlanabilir. Saldırganlık yaşamsal çakarlara
yönelik tehditlere verilen karşılıktır; kalıtımsal olarak programlanmıştır; kendiliğinden ya da
kendi kendini artırıcı değil, tepkisel ve savunucudur. Ya yok ederek, ya da kaynağı kurutarak tehdidi ortadan kaldırmayı amaçlar (Alpagut, 1984).
Saldırganlığa yol açan yapısal özellikler arasında kromozonlar da incelenmiştir. Genlerdeki farklı kombinasyonların saldırganlığa yolaçtığı ifade edilmektedir, özellikle cinsiyet
genlerinin davranışla ilişkisini araştıran pek çok araştırma vardır.
Cinsiyeti belirleyen 23. kromozom dizilimi XX dişi, XY erkek cinsiyetini belirlemektedir. Bazı araştırmalarda, XYY (bir Y kromozomu fazla) kromozom anomaliğinin, ciddi suç işlemiş erkeklerde daha fazla görüldüğüne dair bulgular elde edilmiştir (Rosenzweig ve Leiman, 1989).
Jacobs ve arkadaşlarının akıl hastanelerine yatırılmış kişiler üzerinde yaptıkları araştırmalarda normal nüfusa oranla, bu hastalarda Y kromozomu anomaliklerine daha sık rastlandığı
sonucuna varmışlardır. Ancak aynı konuda yapılan bazı araştırmalar bir fazla ‘Y’
kromozonu ile saldırganlık arasında ilişkinin bulunduğunu reddetmişlerdir (Kessler ve
Mods, 1969; Akt. Köksal,1991).
Biyolojik temelli yaklaşım, somut ve nesnel verileri içermesi açısından önemli olmakla birlikte, saldırganlığın oluşumunda etkili olan, bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal süreçlerini
gözardı etmesi nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan temel yapı olarak gözönünde tutulurken, psikososyal değişkenlerle birlikte ele alınmasında fayda vardır.
2. İçgüdü Kuramları
İçgüdü kuramları, başlığı altında Psikanalitik Kuram ve Etyolojik Kuram incelenmiştir. Her iki kuram da saldırganlığı doğuştan getirilen ve insan doğasında yer alan bir
özellik olarak ele almaktadır. Ancak psikanalitik yaklaşım içerisinde yer alan Adler,
Horney, Fromm gibi bazı kuramcılar saldırganlığı doğuştan getirilmesi konusunda farklı bir yaklaşım tarzı izlemekteler. Onun için bu kuramcılar başka bir başlık altında incelenecektir.
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Saldırganlığı, içgüdü ve dürtü kuramı olarak açıklayan kuramcılara göre, saldırgan davranışlar, diğer davranışlar gibi doğuştan var olan ve biyolojik olarak düzenlenmiş dürtü mekanizmasının içsel biçimde uyarılmaları sonucu ortaya çıkar. Bu görüşe göre saldırganlık,
sürekli biçimde organizmanın içinde biriken bir enerjidir. Fromm (1973), hidrolik enerji olarak nitelendirilen bu enerjinin uygun biçimde boşaltılmasının gerektiğini savunurlar. Bu
enerjinin kaynağı merkezi sinir sistemi olup, saldırganlığın dışa vurulmasıyla boşalabileceğine işaret edilmektedir.

2. 1. Psikanalitik Kuram
İnsanlık tarihinde bu kadar çok şiddet olaylarının görülmesi sonucu, saldırganlığın doğuştan gelen bir içgüdü olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Bu görüşün psikolojideki en önemli
temsilcilerinden biri Freud'dur.
Freud saldırganlıkla ilgili görüşünü 1927'de şöyle özetlemiştir. "İnsanoğlu ancak saldırıya uğradığında kendini koruyan, aslında sevgi arayan uysal ve sokulgan bir varlık değildir.
Yüksek ölçüde saldırganlığı, onun içgüdüsel doğasının bir parçası olarak görmek gerekir"
(Freud, S. 1971; Çev., Budak1994) .
Ferud'un saldırganlık ile ilgili görüşlerini tarihsel açıdan ele almak gerekir. Bu konuda
Freud üç ayrı açıklama getirmiştir. Psikoanalitik kuramın ilk döneminde saldırganlık pek
önemsenmemiştir. Bu dönemde Libido ve pisikoseksüel gelişim süreçlerine ağırlık veren
Freud, nörotik çelişkileri cinsellikle açıklamaya çalışmıştır. Bu dönemde saldırganlığın
psikoseksüel kavram içerisinde ele alındığını göstermektedir (Freud, S. 1971; Çev., Budak1994).
Freud daha sonra kuramında, saldırganlığı ego içgüdüsüne bağlamış ve tepkisel açıdan
incelemiştir. Ego içgüdüleri kendini koruma eğilimindedirler; bu açıdan bireysel doyumu
engelleyen ve tehdit eden durumlarda ego tepki gösterdiğinden saldırganlık da bu şekilde
değerlendirilmiştir.
Freud, ikinci devrede ayrıntılı bir biçimde ego-içgüdüleri üzerinde durmuştur. Bu dönemde Freud'un amacı kendi kendini korumak olan ego-içgüdülerinin kaynaklarından çok
amaçlarıyla ilgilenmek olmuştur. İki çeşit içgüdü ele almıştır. Bunlar, cinsel içgüdüler ve
ego-içgüdüleridir. Ego-içgüdüleri kendini koruma eğilimini kapsamaktadır. Egoiçgüdülerinin kendini koruma ve devam ettirmesinde saldırganlığın önemli rolü bulunmaktadır. Böylece saldırganlık Libido'nun değil, ego-içgüdülerinin bir parçası olarak ele alınmıştır (Aşkın,1981).
Freud, kişiliğin gelişim dinamiğiyle ilgili süreçte ortaya çıkan sorunları ve gerilimleri
saldırganlığa yol açan nedenler arasında sayarken; ikinci aşamada saldırganlığı doğrudan
doğruya biyolojik bir içgüdüye bağlayarak daha katı ve değişmez bir model ortaya koymuştur (Alkan, 1983).
Son devrede Freud'un görüşlerinde bir tutarsızlık olduğu göze çarpmaktadır. I. Dünya
savaşındaki kıyım ve Avrupa’nın kan gölüne çevrilmesinin yarattığı hayal kırıklığı ile Freud,
bütün içgüdüleri cinsel içgüdüler ve kendini koruma içgüdüsü olarak iki sınıfta birleştirmiş-
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tir. Bunlar, yaşam içgüdüsü (eros) ve ölüm (thanatos) içgüdüleridir. Yaşam içgüdüsü genellikle cinsel gerilimi azaltmayı, ölüm içgüdüsü de yaşam geriliminden arınmayı amaçlar.
Ölüm içgüdüsü organizmanın kendine yönelmiş ise, intihara yol açmakta, dışa yönelmiş
ise düşmanlık, kavgacılık ve saldırganlık biçimini almaktadır (Bilgin, 1988). İnsanlar kendilerini ya da başkalarını yıkıma uğratmaya yönelik bir dürtünün hükmü altındadır. Ölüm içgüdüsü; konumu açısından saldırganlığın temeli olarak, dürtülere gösterilen bir tepki değil
insan organizmasının yapısından kaynaklanan kesintisiz bir uyarım olmaktadır (Alpagut,
1984) .
Geçtan(1996)'a göre Freud hem yaşam hem ölüm içgüdüsünü gerilim azaltıcı bir işlev
olarak görür. Freud'a göre insan zevk arayan hayvandır, o nedenle gerilimden bir an önce kurtulmak ister. Yaşam içgüdüsünün bireyin cinsel gerilimini azalttığından, ölüm
içgüdüsünün ise bireyin yaşamındaki tüm gerilimi nihai olarak azalttığından bahsetmiştir. Buna göre birey gerilimden kaçmak istediği için yaşamın amacı ölümdür.
Freud'un ölüm içgüdüsü kavramı psikanalitikleri üç gruba ayırmış tır. Birinci grup, kuramı bütünüyle benimserken bir diğer grup metafizik yönü nedeniyle olum içgüdüsünü
reddetmiştir. Üçüncü grupta Freud'un saldırganlığı içgüdüsel değil tepkisel açıklamasına
katılmıştır. İşte bu tepkisel görüş yıllar sonra Yale grubu tarafından engellenme-saldırganlık
(Frurtration- Aggression) varsayımı olarak ortaya konmuştur. Bunların dışında kimi araştırmacılar ise saldırganlığı hem içgüdüsel hem de tepkisel kaynaklara bağlamaya çalışmışlardır.
Geçtan (1990)'a göre Freud, saldırgan ve yıkıcı dürtülerin kaynağı olarak id'i gösterir ve id'i
bireyin doğuştan getirdiği hayvansı yanları olarak tanımlar. Freud'un kişilik kuramında, libidonun yaşamın farklı dönemlerinde farklı organlara yöneldiği ve bu bölgelerin o döneme ait
cinsel haz bölgeleri olduğu vurgulanır. Oral dönemde ağız bölgesi, anal dönemde makat bölgesi hem saldırganlığın hem de libidonun yoğunlaştığı bölgelerdir. Freud, anal dönemi çocuğun kızgınlık duygularının temelinin atıldığı dönem olarak belirlemiştir. Fallik dönemde çocuğun karşı cinsten olan ebeveyne ilgisi ve kendi cinsinden olan ebeveynine duyduğu düşmanlık duyguları ile saldırganlık ortaya çıkar. Görüldüğü üzere, Freud kuramının ilk yıllarında bütün davranışları cinsel enerji ile açıkladığı gibi saldırgan davranışları da libido ile açıklamıştır. Freud Kuramının daha sonraki gelişim yıllarında dürtüleri amacına göre ele almış ve
iki temel dürtüden - "yaşam içgüdüsü (Eros)", "ölüm içgüdüsü (Thanatos)"- bahsetmiştir,
(Geçtan, 1990).
Kısaca özetlemek gerekirse, Freud, başlangıçta cinsel içgüdülerde sadistik elemanlar olduğunu iddia etti. Ancak bunun sağlam bir teorik temeli yoktu. Oral, anal ve fallik gelişme aşamalarının hepsinde sadistik elemanlar vardı. Sadizim ve Mazohizm gibi cinsel sapkınlıklarda işkence ve
yoketme eğilimleri vardı ve bunlarda belli bir erotizm de yoktu. Şu halde bu saldırganlık libido’dan alınmalı ve Ego (kendini koruma) içgüdüye bağlanmalıydı. Freud’da öyle yaptı. Ancak,
Ego içgüdüsüne, daha önce, kendini sevmeyi (self love) de bağlamıştı. Böylece, Freud, tam bir
çıkmaza girdiğini görünce, saldırganlık için yeni bir içgüdünün (Thanatos) varlığını öne sürdü ve
yeni bir ikili teori gerçekleştirdi.
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2.1.1.Saldırganlıkta Freud'cu Olmayan Psikoanalitik Görüşler
Psikoanalitik çalışmaların dışında saldırganlık konusunda Freud’cu doktrinlerden ayrılanlar olmuştur. Psikoanalitik gelenekten ilk ayrılan psikologlar Adler ve Jung'tur.
Adler' in saldırganlık üzerine görüşleri Freud'un görüşlerinden oldukça farklıdır.
Adler'in saldırganlıkla ilgili görüşleri 1908'lere kadar gider. Adler'in saldırganlıkla ilgili görüşleri çağdaş psikoanalitiklerin görüşlerine çok yakındır. Adler, saldırganlığı tüm ihtiyaçları gidermek için çaba sarfeden bir içgüdü olarak ele alarak, saldırgan içgüdülerin birçok değişik şekilde kanalize edileceğini savunmuştur. Ayrıca Adler kültürün etkisiyle saldırgan
dürtülerin çeşitli görünümlerde ortaya çıkabileceğini belirtmiştir (Aşkın, 1981) .
Buss’a göre Adler saldırgan davranışların her bireyde görülebildiğini belirler. Normal bireylerde saldırganlık şekil değiştirmiş ve gizli biçimde ortaya çıkar. Nevrotik ve
psikotiklerde ise daha doğrudan ve şiddetli biçimlerde ortaya çıkar. Nevrotiklerin kendine
yönelik saldırganlıkları Hipokondriyazis, histerik acı ve intihar biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Adler, ayrıca kaygıyı bireyin kendine yönelik saldırganlığı olarak ele almıştır. Adler
psikosomatik rahatsızlıkları saldırganlığın ve kızgınlık duygularının bir sonucu olarak ele almasıyla da önem taşımaktadır. Adler kuramının ileri ki gelişim yıllarında, saldırganlığı bir dürtü
olarak ele almaktan vazgeçmiş, bireyin engellenmeler, yerine getirilmeyen sorumluluklar karşısında başvurduğu akılcı olmayan davranış biçimleri olarak ele almıştır (Buss 1961; Akt. Köksal,
1991).
Geçtan (1990)’a göre Adler, uyumlu bir insanda gelişmesi gereken en önemli gizil gücün
"Toplumsal İlgi" olduğunu belirtir. Bu ilginin eksikliği sonucu bireyler çeşitli nevrotik tepkiler
geliştirirler. Bu tepkileri Adler nevrotik koruyucular olarak adlandırmıştır. Ford ve Urban (1963)
saldırganlığı, bir nevrotik koruyucu olarak ele almaktadır. Bireyin saldırganlığı beş farklı biçimde ortaya çıkmaktadır, (Ford ve Urban,1963: Akt. Geçtan,1990).
Küçük Düşürme: Kişinin üstünlük çabaları diğer insanları yoksun bırakmaya yöneliktir.
Ülküleştirme: Bu tepki biçiminde birey ulaşılmaz ülküler geliştirerek çevresindeki insanları
bu niteliklere ulaşamadıkları için küçümser, olduğu biçimiyle dünyayı eleştirir.
Çevreye Aşırı İlgi Gösterme: Birey diğer insanların sorunları ile olması gerekenden çok fazla
ilgilenerek, diğer insanlara kendi sorunlarını çözemeyecekleri mesajını verir.
Suçlama: Bu davranış biçiminde birey çevresindekileri özellikle ailesini kendi başına gelenlerden ötürü suçlar.
Kendini Suçlama: Bu tepki biçiminde birey kendini suçlamayı diğer insanları küçük düşürmek için kullanır.
Adler'e göre saldırganlık içgüdüsü çeşitli biçimlerde, başkasına ya da bireyin kendisine
yönelik olabilir. Adler, hiddetli bir kavgayı saf bir saldırganlık örneği olarak gösterirken,
spor ve savaş içerisindeki davranışları da bir çeşit saldırganlık olarak nitelendirmiştir. Adler
daha sonraki yazılarında saldırganlığa daha az önem vermiş, saldırganlığı içgüdüden çok,
günlük yaşam engellerine karşı verilen doğal bir tepkinin sonucu olarak görmüştür (Buss,
1961; Akt. Köksal, 1991).
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Jung, saldırganlıkla ilgili görüşlerini ayrıntılı bir biçimde ortaya koymamıştır. 0, yaşam
ve ölüm içgüdülerini libido diye isimlendirdiği tek bir içgüdü halinde ele almıştır. Jung'a
göre bu içgüdü iki kutuplu olup ölüm-yaşam-nefret-sevgi şeklindeki içgüdülerdir. Jung'da
Libido, dinamik bir süreçtir. Yapıcı olmadığı zaman yıkıcı rolü (destructive) oynar. Jung bu
fonksiyonların birbirinden ayrıldıkları zaman, bilinç altı düzeyine indiğini bu nedenlede
zorunlu olarak tahrip edici olduğunu ifade etmiştir.
Horney'in görüşleri saldırganlığı doğuştan getirilen bir dürtü olarak ele almaması yönünden Adler'in görüşleri ile benzemektedir. Geçtan'a (1990) göre Freud, ölüm içgüdüsü ve
cinsel dürtülerin birbiri içine geçerek mazoşistliği oluşturduğundan ve bunun insanı, kendine
yönelik yıkıcı eğilimlerinden koruyan bir işlevi olduğundan söz etmiştir.
Horney ise mazoşist eğilimleri açıklarken, ön planda olan sürecin kişinin varlığını ortaya koymaktan kaçınarak kendini küçültmesi ve diğer insana aşırı bağlanıp, onun her isteğine
boyun eğerek kendi varlığından kurtulmaya çalışma çabası olduğunu belirtmiştir. Ne var ki
bu zayıflık giderek kaygının ve öfkenin artmasına, büyüklük gösterilerine ve yaşamı paylaştığı insana mantık dışı istekler yöneltmesine neden olur. Böyle bir insan acı ve çaresizliğini,
düşmanlık duygularını boşaltmak için bir araç olarak kullanır. Düşmanlık duygulan savunmaya yönelik olduğu kadar sadist bir biçimde çevreye de yöneltilir. Bir başka deyişle, böyle
bir insan acısını ve çaresizliğini, kendisinden bir şey beklenmemesi, hatta çevreyi suçlamak
ve tedirgin etmek için kullanabilir. Homey mazoşistliği insanın kendi üzerine çevirdiği sadist eğilimleri olarak görmez, nevrotik kişilik yapısının bir parçası olarak görür. Nevrotik
kişi acılarına gömülerek kendisini uyuşturur ve böylece nefret ettiği kendi benliğinden kurtulur, (Geçtan,1990). İşte mazoşist eğilimlerin ulaşmaya çalıştığı amaç ta budur.
Birçok yazar gibi Horney de Freud'un ölüm içgüdüsü kuramına karşı çıkmıştır. İnsanın
kendisine karşı yıkıcı davranışlar gösterdiğine inanmış olan Freud " Homo Hominu Lubus"'
ilkesinde direnmiş ve insanlık tarihini bu inancın kanıtı olarak göstermiştir. Freud'a karşı
olarak Horney de yaşamın amacının yaşamak olduğu ve insanı değişmeye, gelişmeye doğru
yönelttiği görüşünü savunmuştur. Kuşkusuz, insanlar yıkıcı olabilirler. Ancak içgüdüsel
olmaktan daha çok tepkisel olan bu eğilimler psikoterapide çözümlenebilir niteliktedir.
Horney'in "Temel Anksiyete" kavramı da saldırganlığı açıklamakta kullanılabilir.
Horney'e göre olumsuz ebeveyn tutumları sonucu birey kendini düşman bir dünya içinde
yalnız görerek temel anksiyeteyi geliştirir. Horney'e göre düşmanca tepkiler, nevrotik
anksiyetenin yarattığı gerilime tepki olarak bireyin geliştirdiği bir çözüm yoludur, (Geçtan,
1990). Bu çözüm yollarından "Genişleme", objeye yöneltilen saldırganlıkla eş anlamlı, "Silinme" ise kendine yönelik saldırganlıkla eş anlamlı olarak alınabilir.
Munroe'nin saldırganlıkla ilgili görüşleri ise kısaca şöyledir: saldırganlık günlük hayattan kaynaklanmaktadır. Günlük hayat süreci, engellenmeye ve tehlikelere karşı duygusal bir
tepkidir, saldırganlık eğilimi organizmanın içinden gelen gerilimden çok, dıştan gelen uyarıcılara karşı bir tepki şeklinde ele alınmıştır. Kısaca denilebilir ki Munroe'nun görüşü, içgüdü
doktrinlerinin karmaşıklığa girmeksizin saldırganlığı içgüdü düzeyinde ele almaktadır (Aşkın, 1981) .
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Reich (1947) ise, bütün olumlu yaşam belirtilerinin saldırgan olduğuna değinmekte ve
saldırganlığın canlılık belirtisi olduğunu öne sürmektedir. Reich, yaşamsal bir gereksinimin
giderilmesini kolaylaştıran saldırganlığın bir iç güdü değil, içgüdüyü doyuran bir araç olduğunu belirtmektedir. Buna ek olarak, yıkıcı eylemlerin cinsel ve devindirici saldırganlıktan
farklı olarak yaşamı yok etmeye yönelik olduğunu da vurgulamaktadır.
Psikoanalitiklerden E.Fromm'da insanlarda ve hayvanlarda varolduğu biçimiyle kalıtımsal olarak programlanmış saldırganlığı biyolojik bir tepki olarak nitelendirmiştir. Buna göre,
saldırganlık tehdide karşı bir tepki biçimi değildir. Varoluşun tehlikeye düşmesi durumunda
başvurulan bir tepkidir. Hayvanlardaki saldırganlık, hayvanın hiç kaçma şansının bulunmaması durumunda ortaya çıkan davranış olarak görülmelidir.
İnsan da, yaşamsal çıkarı tehdit edildiği zaman saldırıya kaçışla tepki göstermek üzere,
kalıtımsal olarak programlanmıştır (Fromm, 1973). Görüldüğü gibi Fromm, saldırganlığı,
diğer ortadoks psikoanalitikleri gibi mutlak bir çıkış noktası bulunması gereken ve bedence
oluşturulan bir dürtü olarak görmektedir (Davis ve diğ.1999) .
Gunther (1980), da sonraları, Kohut’un Kendilik Psikolojisinin örneklerine açıklık getirmiştir. Gunther’e göre, saldırgan davranış faaliyet halindeki tüm kendiliğin bir ifadesi olan
bir çeşit kendine güven biçimidir. Sağlıklı kendine güven, insanın birçok yaratıcı faaliyetlerinde ortaya konur: Çalışma, performans, bilim bunlar arasındadır. Bu da sonunda insanı
diğer insanlarla rekabete götürür. Aşırı mutsuzluk ve haz eksikliği, sonunda kin dolu zarar
vericiliğini doğurur.

2. 2. Etyolojik Kuram
Dar anlamıyla Etyoloji, hayvan davranışlarını kendi doğal ortamlarında inceleyen bilim
dalıdır. K.Lorenz ve Eibl-Eibesfeldt'in çalışmaları bu bilimi insan davranışlarını açıklamayı
amaç edinerek genişletmiştir. Etyoloklar saldırganlığı; içerden kaynaklanan türdeki birleşmeyi gerçekleştiren türlerin yayılıp odaklaşmışını kolaylaştıran ve kurtarıcı bir değeri olan
bir dizi davranış örüntüsü olarak ele almışlardır (Davis ve Ark,1999).
Etolojik kuram, saldırgan davranışın biyolojik yapıya bağlı olduğunu savunur. Kuram
saldırganlığı, gerek hayvanlarda gerekse insanlarda dış uyarıcılardan bağımsız, içgüdüsel
enerji kaynağına sahip bir davranış olarak tanımlanır. Lorenz, saldırganlığın içgüdüsel bir
gereksinim olduğunu ve alışılmış hedeflerin uzaklaştırılması durumunda hayvanların bu
içgüdünün etkisiyle hazır buldukları herhangi bir hedefe saldırdıklarını ifade etmektedir
(Freedman, Sears ve Calsmith, 1978)
Lorenz (1996a), göçleri ve kıyımları uzak bir noktadan gözlemleyen kişinin, insanın bu
davranışının akıl ya da ahlak tarafından yönlendirildiğini aklına bile getirmeyeceğini öne
sürmekte ve insandaki saldırganlığın hayvanlarda görülen saldırganlıkla aynı olduğunu
vurgulayarak saldırgan davranışlarda içgüdülerin oynadığı role değinmektedir. Lorenz,
Darwin’i destekler bir şekilde, bir çok hayvanın türdeşlerine karşı gösterdiği saldırganlığın,
türün aleyhine olmadığını tam tersine, türün korunmasına yönelik olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca Lorenz (1996b), saldırganlığın aniden belirmesinin oldukça tehlikeli olduğuna da
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değinmekte ve nesli yaşatan birincil ve gerçek güdü olmasının yanında içerdiği tehlikeyi de
vurgulamaktadır.
Lorenz'e göre doğal saldırganlık, yönelebileceği bir hedef bulamazsa ya da koşullandırmalar yüzünden belirsizleşirse (hayvanlar bu şiddeti kendine uygulamaya, yavrularını yemeye) birey patalojik davranışlarda bulunmaya başlar ve grup içinde çatışmalar çıkar
(Michaud, 1991).
Sonuç olarak Lorenz'e göre saldırganlık, toplumsal sistemin başlıca düzenleyicilerinden
biridir ve türün doğasında vardır.
Lorenz'in saldırganlıkla ilgili etolojik kuramı, oyun yazarı Rohert Ardrey'in (1966) çabaları ile de desteklenmiştir. Ardrey'e göre, insanlarda arazi ve mülk edinme duygusu içgüdüsel olarak vardır. İnsanlar, kişisel mülklerini, hayvanlarda da gözlendiği gibi yabancılara
karşı savunurlar (Ardrey, 1966: Akt. Alkan, 1983).
Mülk edinme, bir yaşama alanına sahip olma ve savunma davranışları sonucunda, grup
içinde egemenlik düzenleri gelişir, toplumsal hiyerarşi belirlenir ve bunun sonucunda normların egemen birey tarafından saptanması söz konusu olur. Bu da saldırganlığın azalmasına
neden olur. Saldırganlığın belirli törensel yapılar içinde uygulanması, şiddet etkisini azaltır.
Kurallı davranış biçimleri saldırganlığı simgesel düzeye indirger ya da yönünü değiştirerek
zayıfın kaçabilmesini sağlar. Bu törenselleştirme düzenleri, toplumda örgütlenmiş grupların
oluşmasını, bu da bireyin (türün) varlığını sürdürmesine neden olur.
Ancak Ardney'in insana ait (innate territarial) doğuştan gelen dürtüsü olan kuramı birçok bilim adamının topladığı veriler ışığında çürütülmüştür. Bu kurama yöneltilen eleştirilerin en önemlisi Lorenz'in insan ve hayvan davranışları, arasında paralellikler kurması ve
evrim süreci içerisinde öğrenme ve kültürel gelişmeyi dikkate almamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Saldırganlığın içsel bir enerji olarak ele alınmasına bağlı olarak bu yaklaşımın saldırgan davranışlara ilişkin bir diğer görüşü belirginleşmektedir. "Saldırganlık tıpkı hidrolik bir madde gibidir", güdü uygun çıkış noktası bulana kadar yoğunlaşmakta ve daha
sonra ortaya çıkmaktadır. Özetle, hem Freud hem Lorenz denetimi zor, kesintisiz bir
saldırganlık enerjisi üreten insan görüşüne ulaşmışlardır, (Tuzgöl,1998). Özetle, bu
kuramlara göre saldırganlık doğuştan getirilen dürtüsel bir enerjidir ve türün evrimi
için, toplumsal hayatın düzenlenmesi için önemli bir role sahiptir.
3. Davranışçı Kuramlar
Psikoanalitik kökenli kuramlarda saldırganlık doğuştan getirilen bir güdü olarak ele alınırken davranışçı yaklaşım da bütün davranışlarda olduğu gibi, saldırganlığı da öğrenilmiş
bir davranış olarak ele alır (Tedeschi,1981: Akt. Gümüş, 2000). Davranışçı yaklaşım içerisinde
farklı kuramcılar saldırganlığı engellenme ve pekiştirme kavramları aracılığıyla açıklamaya
çalışmışlardır.

26

3. 1. Engellenme Kuramı
Engellenme kuramı, saldırganlık nedenleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Engellenme-saldırganlık hipotezi ilk olarak Yale Üniversitesi profesörlerinden, J.
Dollard, L.W. Doob, N.E. Movvrer ve R.Q.Sears (1939), tarafından ortaya atılmıştır. Bu
kuramın oluşturulmasında psikanalitik yaklaşımdan da önemli ölçüde yararlanılmış,
fakat psikanalitik kuramdan farklı olarak Freud'un görüşlerini test edilebilir bir
platforma oturtarak saldırganlığı açıklamaya çalışmışlardır. Saldırganlığı açıklarken doğuştan getirilen bir ölüm içgüdüsü ya da saldırganlık dürtüsü kavramlarından yola çıkmışlar ancak bunları tam olarak kabul etmemişler, doğuştan saldırgan olan bir insan
doğası yerine engellenme sonucu saldırganlık sergileyen bir insan görüşü ortaya
koymuşlardır (Dollard ve diğerleri, 1939; Akt. Arıcak, 1995).
Bu kurama göre saldırganlık, her zaman için engellenmenin bir ürünüdür. Engellenme (frustration), kişinin amaca yönelik olarak istediği şeyi yapamaması olarak tanımlanmıştır. Buna göre saldırganlık dürtüsü, herhangi bir başka dürtünün doyurulmasının
engellenmesi sonucu ortaya çıkabilir. Engelleme, bireyin çevresinden gelebileceği gibi,
kendi içindeki çelişki ve çatışmalar sonucu ortaya çıkabilir ( Goldstein ve Carr, 1981).
Johnson (1972), engellenme kuramı ile saldırganlığı açıklamanın oldukça popüler
bir yaklaşım olmasına rağmen beraberinde bazı güçlükler getirdiğini vurgulamaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi saldırganlık tanımlanması oldukça güç bir kavramdır.
Hangi davranışın saldırgan hangi davranışın saldırgan olmadığını söylemek oldukça
güçtür. Aynı şekilde engellenme kavramının bir tanımının yapılması da o derece
çetrefillidir. Çünkü herhangi bir engellenme yaratan durum farklı şartlar altında ya da
farklı bireyler üzerinde engellenme duygusu ortaya çıkarmayabilmektedir. Johnson
(1972), deneysel araştırmalarda ele alınan durumların kurgusal olmasının özellikle engellenme kavramı üzerinde yanlı sonuçlar çıkarabileceğini belirtmektedir. Çünkü deneysel
araştırmalarda beklenen bir ödülün nedensiz yere verilmemesi ya da sözel olarak küçümseme sıklıkla kullanılan temalardır. Diğer bir deyişle, araştırmalarda yaratılan engellenme ortamında denekler keyfiyete bağlı nedensiz engellenmeler ile yüz yüze kalmaktadır. Engellenme sonucunda saldırganlık tepkisinin onaya çıkıp çıkmamasını etkileyen en önemli faktörlerden biri de engellenmenin keyfi olup olmadığıdır.
Perlman ve Cosby de benzer şekilde, engellenmenin keyfi olup olmadığı üzerinde
durmuşlardır. Gündelik yaşamda birey engellenmenin keyfiyetten kaynaklandığın algılarsa, zorunluluktan kaynaklandığını algıladığı durumlara göre daha saldırgan davranabilir (Perlman ve Cosby 1983: Akt. Tuzgöl,1998).
Miller’e göre her engellenme, mutlaka saldırganlıkla sonuçlanmayabilir. Engellenmeye
farklı tepkiler vermekte mümkündür. Kişinin engellenmeye göstereceği tepki, kişilik yapısıyla, geçmiş deneyimleriyle, olaya yüklediği anlam ve beklentileriyle yakından ilişkilidir. Engellenmenin sıklığı ve derecesi de verilecek tepkiyi etkileyecektir. Harris, sırada bekleyen
kişilerle yaptığı bir çalışmada, bireylerin hedefe yaklaştıkça, hedefe ilerlemelerinin kesilmesi
durumunda engellenmenin arttığını tespit etmiştir (Akt. Arıcak, 1995).
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Engellenme etkisi nekadar güçlü olursa huzursuzlukta o kadar yoğun olur. Şiddet doğrudan doğruya huzursuzluğun kaynağına yönelir. Eğer bu yasaklanır ve engellenirse, dolaylı saldırganlık ya da öznenin kendi kendine karşı geliştirdiği saldırganlık hareketleri görülmeye başlar. Kısaca saldırganlık, huzursuzluğun boşalma ve patlama şekli olarak kabul
edilmiştir (Michaud, 1991).
Bu patlama gerçekleştiğinde, saldırganlık her zaman engellenmenin kaynağına yönelik
olmayıp, bir günah keçisine de yönelebilir, örneğin İşsiz birey, güçlü konumdaki işverene
değil de, kendi çocuklarına böyle davranabilir. Buna saldırganlığın yer değiştirmesi denmektedir (Bilgin, 1988).
Dollard ve ark. , saldırganlık için evrensel kabul ettikleri "Engellenme her zaman saldırganlığa yol açar. Saldırganlık engellenme karşısında gösterilen baskın tepkidir.", varsayımını
ortaya koymuşlardır. Bu açıdan bakıldığında her engellenme yaşantısından sonra hemen
saldırgan tepkiler gelmesi gerekir. Ancak bunun derece ve biçim sorunu olduğu, bu varsayım ele alınırken bazı ilkelerin göz önüne alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
Birinci ilke engellenmenin şiddeti, süresi ve sıklığı ile ilgilidir. Bu ilkeye göre farklı şiddette, farklı sürelerde ve farklı sıklıkta engellenme yaşantısı geçiren bireylerin tepkileri birbirinden farklıdır.
İkinci ilke ise saldırganlık sonucu alacağımız tepkilerle ilgilidir. Bu ilkeye göre saldırgan
tepkiler sonucunda ceza görme, yeni bir engellenme ile yüz yüze gelme ya da onay görmeme
riski yüksek ise birey daha kabul edilebilir tepki biçimlerine örneğin sözel saldırganlık ya da
iğneleme gibi saldırganlık biçimlerine yönelebilir.
Üçüncü ilke ise doğrudan ve yön değiştirmiş saldırganlıkla ilişkilidir. Bu ilkeye göre bireyler, saldırganlık tepkilerini her zaman engellenme kaynağına yöneltmez ya da hemen
tepki vermez çeşitli nedenlerle daha sonra yada başka bir objeye yönelerek saldırgan davranabilirler.
Sonuncu ve dördüncü ilke de ise katarsis kavramı vurgulanmıştır. Bu ilkeye göre engellenme yaşantısının ortaya çıkardığı gerilim başka bir yaşantının ortaya koyduğu duygularla
boşalıp birey denge haline gelebilir. (Akt. Arıcak, 1995).
Sonuç olarak, engellenme kuramı engellenme sonucunda mutlaka bir saldırgan davranış
gösterileceğini ancak bunun engellenmenin şiddeti, süresi ve sıklığı ile ilişkili olduğu ayrıca
gösterilen tepkinin bireyi yeni engellenme durumlarına sokup sokmayacağı ile ilişkili olduğu ve saldırgan tepkinin hemen ve doğrudan engellenme kaynağına yöneltilmeyebileceğini
vurgulamışlardır.
Berkowitz’ e göre birey, engellenmeler karşısında kendisini güçsüz olarak algılıyor ve
olayların yaratabileceği sonuçlardan çekiniyorsa, engellenmenin doğuracağı sonucun kızgınlık değil de, korku ve kaçınma olabileceğini ifade etmiştir. Berkowitz, farklı olarak engellenme ile saldırganlık arasına duygusal tepkileri de yerleştirmiştir. Bu kuram için engellenme
ifadesi yerine tahrik ediciler (instigators) teriminin kullanılmasını önerenler de olmuştur.
Zira saldırganlık engellenme dışında başka öğelerce de ortaya çıkarılabilmektedir. Diğer bir
deyişle Berkowitz saldırgan davranışların ortaya çıkışının yalnızca engellenmelere bağlı olmadığını vurgulamaktadır (Berkowitz 1965: Akt. Tuzgöl,1998).
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3. 2. Klasik Koşullama ve Edimsel Koşullama
Engellenme ve Sosyal Öğrenme Kuramları dışında, Davranışçı Yaklaşım içerisinde, saldırganlığı klasik ve edimsel koşullama süreçleri ile açıklayan görüşlerde bulunmaktadır.
Bandura ve Walters (1963) sosyal öğrenme kuramında, edimsel koşullama ve araçsal öğrenme kavramlarını birbirine benzer olarak görmekte, araçsal öğrenmelerde temel olan sürecin edimsel koşullama olduğunu belirtmektedirler. Araçsal öğrenme sürecine göre birey ceza
göreceğini beklediği davranışlar yerine ödül almayı beklediği davranışları tekrarlar. Bu süreç
edimsel koşullama kavramı ile açıklandığında oldukça benzerlikler göstermektedir.
Çocuk gündelik yaşamı içerisinde çevresinde defalarca saldırgan davranışlar görür ve
bunları "Koşulsuz Davranım" (UCB) olarak tekrarlar. Çocuğun bu taklitsel davranışlarında
biri davranışın sonucu olarak ya da dışsal bir pekiştirme ile ödüllendirilir ya da cezalandırılırsa çocuğun bu saldırgan davranışı bir tepki biçimi olarak öğrenip " Koşullu Davranım"
(CB) biçimine dönüşmesi olasıdır. Örneğin, bir çocuk arkadaşına vurarak elindeki oyuncağı
alırsa (UCB) ve bu ebeveynleri tarafından görülmezse çocuğun saldırganlık davranışı ödüllendirilmiş olur ve çocuk bu davranışı genelleyerek başında otorite konumunda bir yetişkinin bulunmadığı her durumda arkadaşlarını, kendinden küçük çocukları döverek oyuncaklarını alma davranışını (CB) kazanabilir. Ancak bu noktada da ilginç olan bir durum vardır,
Çocuğun davranışlarına verilen ceza da, ebeveynlerin saldırgan davranışı fark etmediğinde
oluşan sonucu meydana getirebilmektedir. Bandura (1973), çocuğun saldırgan davranışlarına ceza verildiğinde, çocuğun başında otorite olmadığı konumda tekrar saldırgan davranışlar sergileyebileceğini çünkü ceza görme riskinin azaldığını vurgulamaktadır. Bandura' ya
göre çocuğun saldırgan davranışlarının cezalandırılması yerine saldırgan olmayan davranışlarının ödüllendirilmesi yoluyla çocuğun saldırgan olmayan davranışları yapmaya koşullanması saldırganlığı önlemede daha faydalı olacaktır.
Klasik koşullamanın temelinde organizmanın koşulsuz uyarıcılara (UCS) verdiği koşulsuz tepkileri (UCB), koşulsuz uyarıcılarla birlikte, koşullu uyarıcıların (CS) verilmesi yolu ile
Organizmanın koşulsuz uyarıcılara verdiği tepkilerin zamanla koşullu uyarıcı tek başına
verildiğinde dahi koşullu tepki (CB) olarak verebilmesi süreci yer almaktadır. Davranışçı
yaklaşım içerisinde bazı görüşler organizmanın saldırganlığı öğrenmesinde bu sürecinde
etkili olabileceğini vurgulamaktadır. Bu görüş, hayvanlar gibi bilişsel yetenekleri gelişmemiş
organizmaların davranışlarının açıklanması için uygun olabilir ancak insan gibi karmaşık
bilişsel süreçlerle düşünen organizmaların davranışlarının açıklanması için yeterince uygun
olmayabilir. Belki bir fareye koşulsuz olarak saldırgan davranışlarda bulunduğu bir uyarıcı
ile beraber zil sesi verilerek (CS), her zil sesi duyduğunda yanındaki fareye saldırması öğretilebilir. Ancak analitik ve sentetik bilişsel süreçlerle düşünebilen, içindeki durumu farklı yönleri ile karmaşık olarak değerlendirme yeteneğine sahip insan gibi bir organizmanın klasik
koşullama yoluyla saldırganlığı öğrendiği düşüncesi yeterince açıklayıcı olmayabilir.
Johnson (1972)’a göre engellenme saldırganlık kuramı ile klasik koşullama arasında bazı
benzerlikler bulmaktadır. Engellenme saldırganlık kuramında engellenme durumu, koşulsuz bir uyarıcı konumundadır. Çünkü engellenme karşısında birey, engellenme kuramına
göre, koşulsuz olarak her durumda saldırgan davranabilmektedir. Diğer bir deyişle, her saldırgan davranışın(UCB) ardında bir engellenme durumu(UCS) bulunmaktadır. Bu noktadan
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yola çıkarak bireyin klasik koşullama yoluyla saldırganlığı öğrenebileceğine ilişkin bazı örnekler getirilebilir. Eğer bir çocuk otoriter bir baba tarafından sürekli istekleri, yapmak istedikleri engellenirse bir engellenme yaşantısı (UCS) geçirecek ve engellenme saldırganlık kuramına göre de, bu engellenme (UCS) karşısında da saldırgan davranışlarda bulunup kızgınlık duyguları(UCB) yaşayabilecektir. Bu noktada babanın dış görüntüsü, ses tonu gibi engellenme yaşantısı ile ilgili olmayan uyarıcılar çocuk için yetişkinlik yıllarında koşullu uyarıcı
yerine geçebilecektir. Çünkü çocukluk yıllarında babası sert bir ses tonu (CS) ile onu engelleyerek(UCS) yani koşullu ve koşulsuz uyarıcıları, farkında olmadan, çocuğa birlikte verecektir. Bunun sonucu olarak da çocuk yetişkinlik veya ergenlik yıllarında babası gibi konuşan
kişilere (CS) karşı kızgınlık duyup dolaylı veya doğrudan saldırgan davranışlarda (CB) bulunabilecektir.
4. Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı
İçgüdü kuramları saldırganlığın doğuştan gelen bir içgüdü olduğunu, organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için kaçınılmaz ve gerekli olduğunu savunurken, engellenme kuramı
saldırganlığı bireyin amacına ulaşmasının veya bir ihtiyacının karşılanmasının engellendiği
durumlarda sergilediği bir tepki biçimi olarak ele almaktadır.
Bandura’ya göre çocuklar saldırganlık içgüdüsüyle doğmamaktadırlar. Saldırganlığı,
sosyalleşme sürecinde öğrenmektedirler. Saldırganlığın, nasıl geliştiğini ve nasıl öğrenildiği
konusunu açıklamaya çalışan Bandura ve Walters (1965), Bandura (1986) ve Johnson (1972),
saldırganlığın öğrenilmesinde iki temel süreç üzerinde durmaktadır. Çocukların saldırgan
davranışları hem gözlem yoluyla (observational learning) hem de araçsal öğrenme
(ınstrumantal learning) yoluyla öğrendiklerini öne sürmüşlerdir. Çocuklar saldırgan davranışları gözlem ve taklit yoluyla öğrenirler, bu öğrenmede üç çevresel etkinlik kaynak oluşturur. Bunlar, ailevi etkinlikler, kültürel etkinlikler ve sembolik modellerdir.
Çocuğun toplumsallaşma süreci ailede başlamaktadır (Teber, 1990; Kılbaş, 2001). Cinsiyetine uygun rolleri anne-babadan öğrenmeye başlayan çocuk, şiddetin bazı türlerini de ilk
olarak aile yaşamında deneyimlemektedir (Teber, 1990; Özgüven, 2001). Çocuk, aile içinde
başlayan eğitim sürecinde, özellikle, cinsiyet rollerine ve toplumsal kurallara ilişkin bilgileri
öğrenmektedir (Teber, 1990).
Bandura, bu öğrenme sürecinde model alma ve pekiştireçin çok önemli bir rolü olduğunu vurgulamaktadır (Akt. Özgüven, 2001). Öğrenme sürecinde pekiştireç, bir davranışın
sonraki zamanlarda tekrarlanma olasılığını artıran uyarıcı olarak tanımlanmaktadır (Sönmez, 1994). Sosyal öğrenme kuramına göre saldırganlık, modelin davranışları gözlemlenerek
oluşmakta ve pekiştireçlerin etkisiyle sürdürülmektedir (Özgüven, 2001). Çocuklar, küçük
yaşlardan itibaren karşılaştıkları modellerden bazı davranışları öğrenmektedirler. Bu dönemde anne-baba gibi güçlü modellerin davranışları çocuk tarafından taklit edilmektedir.
Ayrıca, çocuğun bazı davranışları pekiştirilmekte, bazı davranışları ise cezalandırılmaktadır.
Pekiştirilen davranışlar çocuğun bilişsel süreçlerinde işlenmekte ve kişilik yapısında belli bir
süreklilik kazanmaktadır (Nelson, Jones, 1982; Temel ve Aksoy, 2001; APA, 1998). Bandura,
anne-babaların arkadaşlarına saldırgan davrandığı için çocuklarını cezalandırdığında, çocu-
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ğun aynı davranışı göstermekten çekineceğini sandıklarını ifade etmektedir. Ancak, çocuğun
verilen bu cezadan saldırganlığı da öğrendiğini vurgulamaktadır (Akt. Gander ve Gardiner,
1994).
Okul çağına gelen çocuklar için öğretmenler anne-babadan daha güçlü bir model olmaktadır. Toplum ve öğrencinin kişilik gelişimi için, okul ve sınıf ortamında öğrenciden beklenen davranışların sürekliliğini sağlamak öğretmenin en önemli görevidir. Bandura’ya göre,
çocuk saldırganlığı çevresindeki ve televizyondaki modelleri gözleyerek öğrenmektedir
(Akt. Isom, 1998). Modern eğitim sisteminde saldırganlık, öğrenciden beklenmeyen davranışların ilk sırasında yer almaktadır. Bu bakımdan, saldırgan davranışların öğretmenler tarafından cezalandırılması, diğer öğrencilerin saldırgan davranışlar göstermelerini engellemektedir. Fakat, öğrencilerin istenmeyen davranışlarının saldırgan bir şekilde ve duygusal şiddetle cezalandırılması, saldırganlığın taklit edilmesi sonucunu doğurabilmektedir
(Senemoğlu, 2000). Martin ve Greenwood’a (1995) göre, çocuğu uzaktan gözlemleyen ve
problemleri saldırganlık dışında kalan yollarla çözen model eksikliği, çocukta saldırgan
davranışları ortaya çıkaran nedenlerin başında gelmektedir. Diğer insanlarla ilişkilerinde
saldırganlığı sık kullanan anne-babalar çocuğun saldırganlığı öğrenmesini sağlamaktadır.
Çocuğa saldırgan bir şekilde davranan ve fiziksel cezalar veren anne-babalar, öğretmenler
ve arkadaşlar çocuğun saldırgan davranışları için güçlü bir model işlevi görmektedirler.
Ergenlik dönemi ile birlikte çocuğun yaşamında daha önemli bir etki gücüne erişen akran grupları, toplumsallaşma açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu dönemde
televizyonda izlenen spor ve müzik starları da çocuk için model olmaktadır. Lines (2001),
spor starlarının, oyun sahasında ve dışında sergiledikleri davranışlarının gündelik yaşama
aktarılmasında televizyonun çok önemli bir rolü olduğunu belirtmektedir. Ayrıca ergen,
akran gruplarında toplumsal yaşama ilişkin bir takım kuralları yaşayarak öğrenmektedir
(Kulaksızoğlu, 1998). Bazı ergenler bu gruplara uyum sağlamak için saldırgan davranışlar
göstermektedir (Martin ve Greenwood, 1995).
Bandura ve Walters (1963), Bandura (1973) ve Johnson (1972), bir modelin yaptıklarını ve
bu davranışlardan kaynaklanan sonuçlarını gözlemleyen kişinin saldırganlığı öğrenebileceğini vurgulamaktadır.
Modelle öğrenmenin etkili olmasında şu süreçlerin işe karıştığı öne sürülmüştür.
1- Çocuk için ortada, model teşkil edecek örnek bir davranış olmalıdır.
2- Sözel veya imgesel bir hatırlatıcı şarttır.
3- Bir uygulama gereklidir.
4- İzleyerek öğrenilen bir durumun davranışa yansıması için pekiştirme gereklidir (Akt.
Aşkın, 1981).
Bu yaklaşıma göre bir birey başkalarını gözleyerek yalnızca yeni davranışlar öğrenmekle
kalmaz, aynı zamanda saldırgan davranışlara başvurmanın ya da böyle davranışlardan kaçınmanın uygun olduğu zaman ve ortamları da öğrenir. Bu süreç içinde iki etmenin yani
dolaylı sonuçların ve modelin statüsünün özellikle önemli olduğu görülmüştür. Dolaylı sonuçlar, modelin davranışı sonucunda ödüllendirilmesi ya da cezalandırılmasıdır. Yüksek
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statülü modellerin, düşük statülülere göre daha çok taklit edildikleri gözlenmiştir (Liebert ve
Fernandez, 1970: Akt. Dönmez, 1988).
Ayrıca çocuklar taklit yoluyla da büyüklerin saldırganca davranışlarını öğrenilirler ve
gerçekte düşmanlık ya da incitme amacı taşımasalar da model olarak öykündükleri ve
özdeştikleri büyüklerin saldırgan davranışlarını tekrarlayabilirler (Alkan, 1983).
Sears ve ark. (1957)'na göre, çocuklar her modeli aynı oranda taklit etmemekte ya da
model almamaktadır. Modelin güçlü başarılı ve toplum tarafında sevilen kişiler olmaları
ölçüsünde, çocuk tarafından taklit edilmekte ya da model alınmaktadır. Birey yaşamının ilk
yıllarında, temel modeller olarak ebeveynlerini almaktadır. Bu nedenle çocuğun saldırgan
davranışlar geliştirip geliştirmemesinde ana baba tutumları, saldırganlığa prim verip vermemesi, çocuklarına uyguladıkları disiplin oldukça önemli olabilmektedir. Daha sonra yaşamının ilerleyen yıllarında bu modeller arasına öğretmen, akrabalar gibi diğer yetişkinler ile
çocuğun yaşıtları katılmaktadır (Sears ve ark.1957: Akt. Uluğtekin, 1976).
Araçsal ve gözleme dayalı öğrenmenin saldırganlığın oluşumundaki etkilerinin yanısıra,
Berkowitz' in ileri sürdüğü "bilişsel çağrışım ilkesi" de önemli bir yaklaşımdır. Buna göre
saldırgan davranışlar, kendileri ile aralarında çağrışımsal bağların bulunduğu başka saldırgan düşünce, eylem fikri, duygu ya da örtülü davranışları çağrıştırarak etkinleştirebilirler.
Örneğin bir tabanca görüntüsü ya da TV deki bir boks maçı, saldırganlık ve şiddeti çağrıştırarak, farklı alanlarda, farklı saldırganlık tepkilerine neden olabilir (Berkowitz 1962: Akt.
Dönmez, 1988).
Sosyal öğrenme kuramcıları, saldırganlığı bir kişilik değişkeni olarak görürler. Bu hem
sürekli hem de etkileyici bir değişkendir. Bunlara göre sadece dış çevreden kaynaklanan etkileşimlere bakarak davranışlar açıklanamaz. Çevre ve deneyimler aracılığıyla edinilen bilgilerin kişi tarafından nasıl kullanılacağı ve davranışları nasıl etkileyeceği de önemlidir. Kişinin, kendi içinde bir doyum hissetmesi, gerilimden kurtarılması veya öz değerinin artması
da saldırgan davranışları etkileyen niteliklerindendir (Bandura,1973) . Bu nedenle saldırgan
kişinin çevreden gelebilecek tepkilerin yanısıra kendi tepkilerini de gözönüne alması gerekmektedir. Saldırgan davranışın kişinin kendi içinde de birkaç gereksinimini doyurmasına
ikinci pekiştirme adı verilmiştir. Örneğin, kişinin toplumdaki saygınlığı, gücü ya da erkekliği
bazı toplumlarda saldırgan davranışlar aracılığıyla dayanılan gereksinimler arasında yer
alabilir.
Feshbach'a göre fiziksel cezalandırmanın kullanılmasıyla, saldırganlığın gelişmesi arasındaki ilişki çok büyüktür. Yapılan bir araştırmada genç suçluların çoğunun, çocukluklarında ailelerinden dayak ve eziyet gördükleri tespit edilmiştir (Feshbach 1970: Akt.
Michaud, 1991).
Kulaksızoğlu (1989) bir çalışması sonucunda anne ve babaları ile çatışması çok olan ergenlerin genel problemlerinin de çok olduğu tespit edilmiştir.
Kağıtçıbaşı (1999) tarafından aktarılan bir çalışmada da, çocuklarına sık sık ceza ve baskı
uygulayan ailelerin çocuklarının yetersiz iç kontrol sistemi oluşturdukları ve vicdan yerine
saldırganlığı öğrendikleri ifade edilmiştir.
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Saldırganlığın kökenini içsel öğeler yerine değişebilir toplumsal belirleyicilere bağlayan
sosyal öğrenme kuramı, insanlar arası yaygın şiddet olayların ve saldırgan davranışların
azaltılması konusunda, araştırma bulgularına dayanarak daha iyimser bir görüş ileri sürmüşlerdir.
Sonuç olarak sosyal öğrenme kuramı saldırganlığı model almaya, pekiştirmeye ve cezaya bağlamaktadır. İçgüdü kuramının aksine saldırganlığı kaçınılmaz ve insan doğasının gereği bir davranış olarak görmemektedir. Temelde doğası iyi bir insan görüşü üzerinde, daha
iyimser bir yaklaşımla saldırganlığı çevrenin bir sonucu olarak görüp, değiştirilebilir ve önlenebilir bir davranış olarak ele almaktadır.
Çocuğun yetiştirilmesinde, anne-baba tutumlarından, emsallerinin etkinliklerine kadar,
çeşitli faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Çocuklar genellikle çevredeki yetişkinlerin düşmanlıklarını benimsemektedir. Deutsch ve Collns siyahlarla beyazların ilişkisini araştırdıkları bir
çalışmada; İkisi ayrı, ikisi beraber, dört ayrı barınma yeri meydana getirerek, bir süre sonra
tutumlar hakkındaki bilgileri test etmişlerdir. Buna göre siyahlarla aynı apartmanda oturanlarda, ayrı oturanlara oranla, ırksal önyargıda bir azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.
Araştırmacılar bu gelişmeyi yakın ilişkilere dayanan bilişsel süreçlere bağlamışlardır
(Johnsan, 1972).
Bu kurama göre saldırganlık konusunda başka bir bireyin davranışını nasıl yorumladığımız önemli bir faktördür. Düşmanlık ve saldırganlık dolu filmlerin izleyicileri, daha sonraki yaşantılarında saldırganlığa davet edici olarak yorumlanmasına neden olabilir. Bu durum saldırganlığın provoke edilebilir bir davranış olduğunu göstermektedir (Bilgin, 1988).
Bilişsel kuramcılara göre, saldırgan modeller, bilişsel öğrenme yoluyla, yeni saldırgan
davranış kalıplarının öğrenilmesini sağlar. Ayrıca, modelin saldırgan davranışlarının ödüllendirilmesi halinde dolaylı pekiştirme yoluyla bu tür davranışların taklit edilme olasılıkları
artar. Özellikle arada bir pekiştirme programları uygulanırsa bu tür davranışların oluş sıklığı
da çoğalır. Böyle durumlarda, saldırganlık oldukça yerleşik bir davranış kalıbı haline gelerek
söndürülmesi güçleşir.
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Giriş

İnsanlık tarihi kadar eski olan istismar, tarihin her döneminde, ülke, ırk, din ayrımı gözetmeksizin var olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Hemen herkesin bir şekilde tanık
olduğu veya bizzat yaşadığı istismar, günümüzde üzerinde önemle durulan, araştırmalar
yapılan, nedenleri ve sonuçları araştırılan bir kavramdır. Sosyal bilimler alanın dışında istismar kavramı, sosyoloji, ekonomi, tıp ve özellikle de psikoloji bilim dalında araştırmalara
konu olmuştur. İstismarın çeşitleri, sebepleri, fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik sonuçları ile toplumsal ve hukuksal boyutu hala araştırma konusu olmaya devam etmektedir.
İstismar, çocuğun doğduğu andan itibaren bulunduğu her ortamda (evde, okulda, sokakta ve oyun alanlarında) çeşitli nedenlerle karşılaşabileceği önemli bir toplumsal sorundur
(Çağlarırmak, 2006). Çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü
davranış olarak tanımlanabilen çocuk istismarına, insanlık tarihi boyunca her kültürde rastlanmaktadır (Akduman, Ruban, Akduman ve Korkusuz, 2005). 1998’de Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre 900.000’den fazla çocuk kötü muameleye maruz kalmış, yarısı ihmal kurbanı olmuş, çeyreği de fiziksel istismara hedef olmuştur. Aynı yılda %12’si cinsel
istismara, % 6’sı da psikolojik istismar ya da sağlık ihmaline uğramıştır. Kurbanların dörtte
biri ise istismarın birden fazla çeşidine zorlanmıştır (Germain ve Sandoval, 2002). Dünya
Sağlık Örgütü, 2002 yılında yaklaşık 53.000 çocuğun öldürüldüğünü tahmin etmektedir.
Yaklaşık 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuk cinsel şiddete maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Uluslar arası Çalışma Örgütü 2004 yılı için yaklaşık 218 milyon çocuğun çalıştırıldığını ve 126 milyon çocuğun ise tehlikeli işlerde çalıştığını tahmin etmektedir (Erginer,
2007). İstismar konusunda sıklıkla kullanılan kavramların tanımlarına aşağıda yer verilmiştir:
Örselenme yaşantısı: Çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel olarak kötüye kullanımı veya
duygusal ihmal veya fiziksel ihmal şeklinde tanımlanabilir (Aslan ve Alparslan, 1999).
Çocuk İstismarı: 18 yaşın altındaki çocuğun, ondan sorumlu kişi ya da kurumlar tarafından, gelişimini her yönde zedeleyici biçimde fiziksel, cinsel ve duygusal açıdan zarar
görmesidir (Yavuzer, 2000).
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İhmal: Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi, beslenme, giyim, tıbbi ve duygusal ihtiyaçlar veya en uygun yaşam koşulları için gerekli ilgiyi
göstermemektir (Polat, 2001).
Fiziksel İstismar: Çocukların onlara bakmakla yükümlü olan kişilerin elinde fiziksel
açıdan zarar görmesi yani bedensel bütünlüğünün bozulmasıdır (Polat, 2001).
Duygusal İstismar: Çocukların kendilerine bakan kişilerin olumsuz tutum ve davranışlarına maruz kalmaları ve gereksinimleri olan sevgiden mahrum bırakılmalarıdır (Büke,
2006).
Cinsel İstismar: Psikososyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı küçük olan çocuğun bir
yetişkin tarafından cinsel doyum için kullanılmasıdır (Polat, 2001).
Günümüzde çocuk istismarı çocuğun, ihmal edilmesi ile ona fiziksel, duygusal ve cinsel
olarak zarar vermeyi içeren çok karmaşık ve tehlikeli sorunlar bütünü olarak değerlendirilmektedir. Çocuk istismarı olgusu herhangi bir din, kültür, sosyal sınıf ya da ekonomik koşula bağlı olmamakla birlikte kültürel değer, inanç ve koşullardan etkilenebilmektedir. Türk
Ceza Kanunu’nda ise çocuğun kendisine karşı suç işlenerek istismar ve ihmal edildiği olaylar kişi hürriyetini, yaşamını ve bedensel bütünlüğünü ihlal eden suçlar; kaçırma ve ırza
geçme, fuhuşa yöneltme, terk etme, terbiye ve disiplin araçlarını kötüye kullanma, fena muamele etme gibi konularla ilgili çeşitli kanun maddeleriyle düzenlenmiştir. Türkiye’de istismar ile ilgili adalete yansımış olgular, sosyo-kültürel nedenlerle gizli tutulan olgularla birlikte düşünüldüğünde istismarın ülkemizde küçümsenmeyecek düzeylerde olduğu tahmin
edilmektedir (Özgür, 2004).
Çocuk istismarının sosyal bir sorun olduğu açıktır. Literatüre göre milyonlarca çocuk fiziksel, duygusal, cinsel istismar, ihmal, aile içi şiddetin kurbanı olmakta ve birçoğu da bu
istismar türlerini bir arada yaşamaktadır. Ailelerin yoksulluk, yalıtılma ya da diğer stresleri
bu riski daha da arttırmaktadır. Çocuğa kötü muamele her türlü ailede ortaya çıkabilmektedir.
İstismar edilen çocuklar duyulmadıklarında ya da görülmediklerinde zarar görme konusunda daha az risk taşıdıklarını öğrenmektedirler. Bunun sonucu olarak da geri çekilmeye,
kendi duygu ve düşüncelerini inkar etmeye ve daha duygusuz tepkiler göstermeye başlamaktadırlar (Kırımsoy, 2003). İstismar edilen ergen bilişsel açıdan gelişmiş bir seviyede olduğu için alternatifler ve seçenekler olabileceğinin farkındadır, istismar eden kişinin de seçim yaptığını ve onu istismar etmeyi seçerek güvenine ihanet ettiğini algılamaya başlamaktadır. İhanete uğrama hissi ergenin içinde çok büyük yer etmekte, yıkıcı ve isyankar davranışlara dönüşebilmektedir.
Fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan çok hızlı bir gelişim ve değişimin yaşandığı ergenlik döneminde gençler, duygusal iniş çıkış, ayrılma ve bağlılık gibi zıt duyguları bir arada
yaşama ve kimlik oluşturma çabaları içinde bulunmaktadır. Bu süreçte fiziksel, duygusal,
cinsel ya da birkaç kötü muamele türünü bir arada yaşaması ergenin hem içinde bulunduğu
dönemde hem de gelecekte hayatında birçok olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
Çevresine ve kendisine uyum sağlama konusunda çaba gösteren ergenlerin duygusal istismarın olumsuz niteliklerinden etkilenerek sağlıklı, üretken, yapıcı niteliklerinin gelişimini
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engelleyeceği düşünülmektedir. Çocuğun fiziksel ve cinsel istismarını irdeleyen çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte tanımlanması en güç istismar türü olan duygusal istismar
hususunda yapılmış olan çalışmaların yeterli olmadığı düşünülmektedir.
Yeni araştırmaların yapılmasının istismar olaylarının önlenmesi, psikolojik sağlık açısından destekleyici programların hazırlanması ve uygulanması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, yapılan bu çalışmanın ülkemizde yapılmış olan diğer çalışmaları
tamamlayıcı nitelik taşıması ümit edilmektedir.
İstismar; fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olarak dört türe ayrılır. Fiziksel istismar; çocuğu ısırma, sarsma, itme, tekmeleme, yakma ve çocuğa vurma gibi saldırıları
içermektedir. Bu saldırılar çocukta yanık, bıçak izi, çürük, kemik kırıkları gibi sonuçlar doğurur (Çakıcı, 2002; Güler, Uzun, Boztaş ve Aydoğan, 2002; Ziyalar, 1993). Disiplin amacıyla
veya başka nedenlerle aile içinde çocuğa yönelik şiddet uygulamak tüm kültürlerde sık rastlanan bir durumdur. Ülkemizde kültürel özellikler ve gelenekler, çocuğu dövme gibi istismar olarak kabul edilen davranışların toplum tarafından kabul edildiğini göstermektedir.
Cinsel istismar; henüz cinsel gelişimini tamamlamamıș bir çocuğun ya da ergenin, bir
erişkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karşılamak için güç kullanarak, tehdit ya
da kandırma yolu ile kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı küçük olan bir çocuğun bir erişkin tarafından cinsel doyum için kullanılmasıdır. (Kara, 2004) Çocuğun en az kendisinden altı yaş büyük bir kişi tarafından cinsel doyum için zorla veya ikna edilerek kullanılması ya da başkasının bu amaçla çocuğu kullanmasına izin verilmesidir. (Hancı, 2002)
İstismar çocuk ya da ergen ile kan bağı olan ya da ona bakmakla yükümlü birisi tarafından yapılmışsa bu durum ensest olarak tanımlanır. Cinsel istismardan söz ederken bir çocuk
ile bir erişkin arasındaki cinsel aktivite üzerinde durulmakla birlikte, iki çocuk arasındaki
cinsel aktiviteler; yaș farkı 4 yaş ve üstü olduğunda, küçük çocuğun zorlama ya da ikna ile
cinsel haz amacı güden aktivitelere maruz bırakılması gibi durumlarda da cinsel istismar
olarak adlandırılır (İşeri, 2008).
Duygusal istismar çocuk ve gençlerin, psikolojik gelişmenin duraklamasına neden olacak sözel istismarı veya aşırı emirleri kapsayan gereksindikleri ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum bırakılarak, çocuğun kimliğini zedeleyen ve bozuk davranışları ortaya çıkaran tavırları
içerir. Duygusal istismar veya psikolojik örselenme diğer tüm kötü muamele biçimlerini
şemsiye gibi altında toplar. Tek başına var olduğu gibi fiziksel ve cinsel istismarın hasarı
ortadan kalktığında bile duygusal istismar devam edebilir (Polat, 2001).
Toplumda uzun süreli yoksulluk çekmiş, ihmal ve istismara uğramış, şiddete maruz
kalmış, ana-babasından ya da bakımını üstlenen bir yetişkinden uzun süre uzak kalmış, ciddi bir kaza geçirmiş, yakınlarının ölümüne tanık olmuş ya da okulda sürekli başarısızlık riski
ile karşı karşıya gelmiş çocuklar vardır (Onat, 2010).
Çocukluk ya da ergenlik döneminde risk durumlarına maruz kalmak daha sonraki gelişim dönemlerinde aksamalara yol açabilmektedir. Bununla birlikte gelişimsel bir kriz olarak
nitelendirilen ergenlik dönemindeki sosyal ve duygusal gelişim nedeni ile bir takım risk faktörleri ile karşı karşıya kalan ergen, bu gelişim esnasında sağlamlığı ölçüsünde risk faktörle-
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rinin olası sonuçlarını azaltabilir (Conger ve Conger, 2002). Yaşamda karşılaşılabilecek olumsuz deneyimler ve başa gelebilecek felaketler, kişinin psikolojik olarak sağlıklı bir yaşam
sürmesinde ve psikolojik sağlamlık göstermesinde risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Destekleyici bir yetişkine bağlanma, çocuğu, kötü davranışın etkilerinden kurtarmayı
destekler. Sevildiğini ve ilgi gördüğünü hissetmek mağdur edilen çocuğa, zorluklar karşısında yardımcı olacak güç, iyimserlik ve maneviyat duygusunu verir. Ailede, komşuda ya da
içinde bulunduğu toplumda güvenilir birinin bulunması iyileşmeyi, başa çıkmayı ve yılmazlığı teşvik eder.
Ergenlik döneminde yaşanan olayların paylaşılması, karşılaşılan sorunların çözüm yollarının araştırılması için ergen diğer insanların varlığına ve yardımına gereksinim duyar. Bu
insanların en önemlileri ergenin ailesi, arkadaşları ve öğretmenleridir. Ergen onlardan destek
alarak bu dönemde karşısına çıkan zorluklarla baş etmeye çalışır. Çevresinde ergene değer
verdiğini ve onunla ilgilendiğini hissettiren, güvendiği insanların varlığı ya da onlardan yararlanabilme imkanı onun yetişkinliğe geçişine yardımcı olacaktır (Uzman, 2001).
Ergenler kendilerini yalnız ve anlaşılmaz hissettikleri, kendi içlerinde meydana gelen ani
değişimlere ayak uydurmaya çalıştıkları için ailelerinden, yakın çevrelerinden, öğretmenlerinden daha fazla anlayış, sabır ve destek beklemektedirler. Bir yandan bağımsız olma çabası
içine giren ergen, bir yandan da yakın çevresinin desteğinden mahrum kalmak istemez. Hayatın, onun için daha fazla mücadele etmek ve önemli kararlar almak anlamına gelen bu
döneminde, ailesi, arkadaşları, akrabaları, komşuları, öğretmenleri, ideolojik ve etnik gruplar
sosyal destek kaynaklarını oluşturmaktadır. Sosyal desteğin en temel kaynağı ise ailedir.
(Karadağ, 2007).
Sosyal destek ise bireyin çevresinde gördüğü ilgi, sevgi, takdir ve güvenin yanı sıra, bilgi
edinme ve maddi yardım gibi sosyal, psikolojik ve ekonomik nitelikli destek olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalar, bireyin yaşadığı birçok sorunun temelinde sosyal destekten yoksun oluşun bulunduğu ve bireyin zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkabilmesinde sosyal desteğin güçlü bir kaynak olduğunu ortaya koymaktadır (Budak,1999).
Çocuk İstismarı
Çocuk istismarı, dünyadaki birçok araştırmacı tarafından incelenen bir olgudur. Ancak,
çocuk istismarı çeşitli toplumlarda ve kültürlerde farklı şekilde algılanmakta ve tanımlanmaktadır (Özcan, 2009). Çağdaş tıp literatüründe çocuklara kötü muamele terimi ilk olarak
1946 yılında kullanılmış ve Kempe, Silverman, Steele, Droegmemueller ve Silver tarafından
1962 yılında çocuk istismarını tanımlamaya yönelik “hırpalanmış çocuk sendromu” (battered
child syndrome) kavramı ortaya atılmıştır (Akt. Şimşek, 2010). Kötü muamele terimi, istismar ve ihmalin her ikisini de içermektedir. İhmal, fiziksel, cinsel ve duygusal istismar kötü
muamelenin türleridir ve dolayısıyla kötü muamele hepsinin bir bütünü olarak açıklanabilir
(Kırımsoy, 2003). İstismar ve ihmali birbirinden ayıran en temel nokta ise istismarın aktif,
ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır. Çocuk ihmal ve istismarı, çocuğun normal fiziksel ve
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zihinsel gelişimini kısıtlayıcı olan fiziksel, duygusal ve cinsel ihmal ve istismarı içermektedir
(Sünbül, vd., 2012). Ancak bunları birbirinden ayırmak oldukça zordur.
İstismar, çocuğun doğduğu andan itibaren bulunduğu her ortamda (evde, okulda, sokakta ve oyun alanlarında) çeşitli nedenlerle karşılaşabileceği önemli bir toplumsal sorundur
(Özmen, 2004). Çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü davranış
olarak tanımlanabilen çocuk istismarına, insanlık tarihi boyunca her kültürde rastlanmaktadır . 1998’de Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre 900.000’den fazla çocuk kötü muameleye maruz kalmış, yarısı ihmal kurbanı olmuş, çeyreği de fiziksel istismara hedef olmuştur. Aynı yılda %12’si cinsel istismara, %6’sı da psikolojik istismar ya da sağlık ihmaline
uğramıştır. Kurbanların dörtte biri ise istismarın birden fazla çeşidine zorlanmıştır (Ata,
2007). Dünya Sağlık Örgütü, 2002 yılında yaklaşık 53.000 çocuğun öldürüldüğünü tahmin
etmektedir. Yaklaşık 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuk cinsel şiddete maruz kaldığı
tahmin edilmektedir. Uluslar arası Çalışma Örgütü 2004 yılı için yaklaşık 218 milyon çocuğun çalıştırıldığını ve 126 milyon çocuğun ise tehlikeli işlerde çalıştığını tahmin etmektedir
(Akt. Şimşek, 2010).
Çocuk istismarı ve ihmali ana baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz yada hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen yada kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür
(Ünal, 2008). Çocuğa yönelik kötü muamele ya da çocuk istismarı insanlık tarihi kadar eski
bir olgu olmakla birlikte günümüzde istismar olgularının halen yarısı bilinmemekte, bildirilmemektedir. Çocuk istismarı yinelenebilirliği, çocuğa genellikle en yakını olan kişiler tarafından yapılıyor olması ve çocuk üzerinde yaşamının ilerleyen yıllarını dahi etkileyecek
uzun süreli etkilerinin olması, tanımlanması ve tedavi edilmesi ile en zor travma türüdür
(Yıldız, 2007).
Çocuk İstismarının Türleri
İstismar, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olarak dört türe ayrılır (Bilge, 2006).
Fiziksel istismar
Fiziksel istismar en geniş anlamda çocuğun kaza dışı yaralanması şeklinde tanımlanırken bu durum basit bir tokat atmadan, bir alet kullanarak çocuğun yararlanmasına veya
ölümüne kadar geniş yelpazeyi içermektedir (Atamer,2005; Hilal,2005; Polat, 2001).
Araştırmalara göre fiziksel istismarın büyük bir kısmı bebeklerde ve okul öncesi dönemde görülmektedir. Çünkü bu dönemde çocuklar savunmasızdırlar ve dertlerini dile getiremezler. Fiziksel olarak örselenen çocukların yaklaşık 2/3’ü üç yaşından küçük çocuklardır
(Byers, 1999). Çocuk istismarında öykü çok önemli olmakla birlikte çocuk nadiren bunu
kendi anlatabilir. Bu yüzden çocuklarda istismarlar en fazla “kaza oldu” denerek saklanmaya çalışılmaktadır (Büke, 2006).
Başlıca fiziksel istismarlar; fiziksel istismar yaralanmaları, insan ısırıkları, göz lezyonları,
kırıklar, kafa yaralanmaları, sarsılmış bebek sendromu (Shaken baby syndrome), saç kaybı,
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yanıklar, aletsiz saldırılar, aletli saldırılar şeklinde fiziksel istismar türleri karşımıza çıkmaktadır (Bal,2010). Bu kavramların bazıları aşağıda açıklanmaktadır:
1. Yanıklar: Yanıklar, sıcak maddelerle temas nedeniyle oluşur ve yanıklar olayın nasıl
meydana geldiği hakkında bilgi verebilir. Kaza nedeniyle olmuş yanıklar aynı yerde olurken
kasten oluşan yanıklar ayrı ayrı yerlerde, daha küçük ve düzensizce cilde yayılmıştır ve ciltte
oluşan derin izler yanık cildi normal ciltten keskin bir sınırla ayırır (Gazi Üniversitesi, 2001).
2. Dövme: Büyük çocuklar açık elle, yumrukla veya bir alet kullanarak dövülmüş olabilir. Vücutta morarma çoğu kez baş, ense, sırt ve kalçalarda görülebileceği gibi bazı kemik
dokularında kırılma şeklinde sonuçlara yol açabileceği belirtilmektedir (Karadeniz, 2008).
3. Zehirlenme: Kasıtlı olarak çocuk zehirlenmek istenirse herhangi bir ilaç ya da kimyasal madde kullanılabilir. Küçük bir çocuğun aşırı dozda ilaç alımına bağlı zehirlenmesi istismar şüphesi uyandırmalıdır, çünkü küçük yaşta çocukların büyük miktarda ilaç alması
mümkün görülmemektedir. Zehirlenmelerin tüm istismar içindeki oranı fazla olmasa da
ölüm riski çok yüksek olarak değerlendirilmektedir (Kara, Biçer ve Gökalp ,2004).
4. Munchausen Sendromu: Bu istismar türünde aileler çocukta hastalık yaratmakta ya
da uydurmaktadır. Çocuğa bakan kişi bir hastalık oluşturmakta, bu amaçla doktora başvurmakta ve tedavi yolları aramaktadır, tıbbi öykü uydurulabildiği gibi ortaya çıkmasını sağlayıcı yöntemlere de doktor yardımı talep edilmektedir (Eşiyok, 2001). Genellikle ilk sekiz yaşta ve sıklıkla 4 yaşın altında görülmektedir. Çok sık olmasa bile çocuk istismarının özel bir
biçimi olarak değerlendirilmektedir. Failin genellikle anne olduğu çok karmaşık nedenlerle
bu yola başvurduğu ve annede kişilik bozukluğu, anksiyete ve depresyona rastlandığı belirtilmiştir. İstismara uğrayan çocuk aileyle birlikte yaşamaya devam ettiği için tekrarlayıcı
istismarlara hatta ölümüne bile yol açılabileceği belirtilmektedir (Razi, Köse ve Erdem,2004).
5. Sarsılmış Bebek Sendromu: Çocuk istismarının ağır bir formu olarak değerlendirilmektedir. Görülme sıklığı 2 yaşın altındadır fakat beş yaşa kadar uzanabilir. Anne babanın
bu yaştaki çocukları kızgınlıkla sallaması sonucunda beyin kafatasının içinde ciddi sorunlar
oluşmaktadır (Kara, Biçer ve Gökalp , 2004).
Fiziksel istismar, tartışmasız çocuklar ve toplumlar üzerinde onarılması güç izler bırakmaktadır. Fiziksel istismar akademik yetersizlik, anksiyete, depresyon, sosyal çekilme, iletişim problemleri, saldırganlık gibi birçok duygusal, sosyal, bilişsel sorunlara yol açmaktadır
(Ammerman ve diğerleri 1986).
Cinsel istismar
Çocukluk çağı cinsel istismarı çocuğun hastalanmasına hatta ölümüne kadar varabilen
psikolojik ve fizyolojik etkileri olan ve olumsuz süreci yetişkinlik çağına kadar uzanabilen
şiddet türüdür (Atamer, 1998; Keskin ve Çam, 2005).
Cinsel istismar; güç kullanarak, zorla ya da tehdit ederek, cinsel aktivite için zorlama ya
da dokunmaksızın seyretmeyi içerir (Sandalcı, 2004). Cinsel istismar; genital bölgeleri elleme,
teşhircilik, röntgencilik, pornografide kullanımdan ırza geçmeye kadar çok geniş bir yelpazedeki tüm davranışları kapsamaktadır (Akduman ve diğerleri, 2005).
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Finkelhor ve Korbin (1988) cinsel istismarı; bir erişkin ve cinsel olarak gelişmemiş çocuk
arasında, erişkinin cinsel haz alması amacıyla, çocuğun zorlanarak, tehdit edilerek ya da
kandırılarak eyleme sokulduğu cinsel temas olarak tanımlar ve çocuğun yaşı, güç farkı veya
erişkin ile olan ilişkisinin doğası nedeniyle onam veremeyecek durumda olduğunu belirtmişlerdir.
Cinsel istismar beş grupta toplanabilir (Akyüz, 2000):
1. Bedensel Temas İçermeyen Cinsel İstismar:
 Sözel istismar
 Açık saçık telefon konuşmaları
 Teşhircilik
 Röntgencilik (İzleyicilik)
 Çocuğun cinsel ilişki sahnelerine tanık olması
2. Bedensel Temas İçeren Cinsel İstismar:
 Çocuğun vücuduna cinsel amaçla dokunma
 Cinsel birleşmeye teşebbüs etme
3. Çocuğu Pornografi ve Fuhuşta Kullanmak Suretiyle Yapılan Ticari Cinsel İstismar
 Çocuk Pornosu
 Çocuk Fuhuşu
 Çocuk Seks Turizmi
4.Tam Cinsel Birleşme, Şiddet Kullanarak Irza Geçme
5. Ensest (Fücur)
Cinsel istismar olguları genellikle; izole olmuş, ekonomik sorunları olan, aile bireylerinde psikolojik bozukluklar olan, annenin hasta olması ya da evi terk etmesi gibi yetişkinlerin
çocukla aynı odayı ya da yatağı paylaşmaları durumlarında görülmektedir (Altunsu, 2004;
Atamer, 1998; Polat, 2001). Cinsel istismarın sık görüldüğü aileler genel olarak işlevselliği
bozuk aileler olarak tanımlanmakta ve bu ailelerde olaya yol açtığı düşünülen çeşitli patolojiler bulunmaktadır.
a. Baskın ve koşulsuz söz tutma isteyen ana baba modeli: En sık gözlenen katı babanın
güç ve kararlarda baskın olduğu aile modelidir. Aile sistemi kapalıdır. Babaların bir kısmı
güç ve kontrol sağlamak için şiddete baş- vurmaktadır.
b. Cinsel sorunlar: Cinsel istismarın gözlendiği ailelerde, ana babalarda cinsel sorunlar
daha sıktır.
c. Sosyal izolasyon: Ana babaların çoğunda aile dışı sosyal ilişkilerde kısıtlılık ve zorlanma vardır.
d. Rol çatışması: Cinsel istismar uygulanan ailelerde rol çatışmalarına sık rastlanır. Anne
genellikle eşlik ve ev kadınlığı rollerini kızına bırakmaktadır, babada bakım vermeyi ensest
yoluyla yapmaktadır.
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e. Yadsıma: Aile üyelerinde en sık kullanılan savunmadır. Baba, olayı “seks eğitimi” olarak savunabilir, anne ise kocası ile ilişkisini bozabileceği için reddedip görmezlikten gelebilir. Çocuk utanma ve suçluluk duygularını bastırmak ve aile düzeninin bozulmasını önlemek
amacıyla durumu yadsıyabilir (Taner & Gökler, 2004).
Belirtiler
Cinsel istismar, çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en zor olanıdır. Cinsel istismarın yaygınlığı konusunda bildirilen oranlar büyük farklılıklar göstermektedir. Gerçek
yaygınlığın kadınlar için %12-17, erkekler için %5-8 olduğu düşünülmektedir . Cinsel istismarın her sosyoekonomik düzeyde görülebileceği bildirilmiştir . Cinsel istismarın sık görüldüğü ailelerde genel olarak şu patolojiler bulunmaktadır. Boşanma, şiddet, alkol ve madde
kullanımı, cinsel sorunlar, sosyal izolasyon, baskın ve koşulsuz söz tutma isteyen ana baba
modeli, rol çatışması vb.
Çocuk jinekolojik ya da başka bir tıbbı muayeneye getirildiğinde cinsel istismar bir olasılık olarak akla getirilmelidir . Çocuk istismarını ortaya çıkartırken en önemli adım çocuğun
açık ve kesin ifadesidir. Bunun yetersiz olduğu durumlarda muayene bulguları olarak fiziksel bulguların çok büyük değeri vardır. Öykü alınması, ruhsal değişimlerin saptanması, örnek alınması ve laboratuar inceleme sonuçları ile birlikte deneyimli bir uzman istismar teşhisini mümkün kılacaktır. İstismarın türü faile cinsel zevk verecek ancak çok az veya hiç hasar
bırakmayacak şekilde seçilir. Araştırma esnasında tıbbı muayene erken uygulanmalı ve adli
soruşturmanın tamamlanmasına kadar ertelenmemelidir.
Çocukluk çağı cinsel istismarları çoğu zaman hiç kimseye söylenmez. Çoğunlukla günahından dolayı cezalandırılacağı ya da terk edileceğine dair korku yaşanır, utanç ve suçluluk
duyguları ile bu şiddet saklanır. Ancak çocuk, cinsel istismar sırasında fiziksel olarak zarar
görmüşse ortaya çıkar. Cinsel tacize uğrayan çocuklar sıklıkla birine açılmakta çekingen davranırlar. Bazen kendileri yerine bir başka çocuktan söz ederler. Çocukta davranış değişikliği
tacizin diğer bir ifade biçimidir. Çocuklar genellikle spesifik stres uyaranlarına nonspesifik
yanıt verirler. Nörotik davranış değişiklikleri ya da davranış bozukluğu olabilir. 0-3 yaş arası
çocuklarda yeme ve uyku bozuklukları, yabancılardan korkma ve yaşına uygun olmayan
cinsel oyunda bulunma görülebilir. 3 -6 yaş arası çocuklarda bebek gibi konuşma, içe çekilme, birine yapışma, enürezis, enkoprezis, yeme ve uyku bozuklukları, agresyon, boyun eğme davranışı, sık ve devamlı cinsel oyun, mastürbasyon gözlenebilir. (Ovayolu, Uçan, &
Serindağ, 2007).
Sınıflandırma:
a. Temas içermeyen cinsel istismarlar: Cinsel içerikli konuşma, teşhircilik ve röntgenciliktir.
b. Cinsel dokunma: İstismarcı kurbana dokunabilir ya da kurbanı kendisine dokunması
için zorlayabilir.
c. İnterfemoral ilișki( Irza tasatti): Penetrasyonun olmadığı, sürtünmenin olduğu istismar şeklidir.
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d. Cinsel penetrasyon (Irza geçme): Genital ilişki, anal ilişki, objelerle penetrasyon ve
parmakla penetrasyon şeklinde olabilir.
e. Cinsel sömürü: Çocuk pornografisi ve çocuk fuhuşunu kapsar.
Türkiye’de yapılan bir çalışmada çocukların temas içeren cinsel istismara daha çok maruz kaldığı ve tanımlanan istismar davranışlarından anal sürtünmenin erkek çocuklarda,
dokunma-okşama ve öpmenin kız çocuklarında yüksek oranda saptandığı belirtilmektedir.
Ayrıca yaş arttıkça çocukların birden çok istismar şekline maruz kaldığı, beden bütünlüğünün bozulduğu ve kız çocuklarında yaş arttıkça vaginal penetrasyon şeklindeki istismarın
daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur (Aktepe, 2009).

Cinsel İstismarın Dinamik Etkileri:
Çocuğun cinsel istismarında, istismarla birlikte yaşanan travmatik cinsellik, ihanete uğramışlık hissi, güçsüzlük, damgalanma gibi dört travmatik dinamik yer alır. Bu dinamikler
travmaya farklı bir yan katar, travmatik olayın etkilerini ağırlaştırır ve çocuğun dünyaya
kognitif ve emosyonel oryantasyonuna zarar verir. Travma sonrasında çocuğun benlik algısında değişmeler, duygulanım sürecinde bozulmalar yaşanır.
Travmatik Cinsellik :Genellikle ensest olgularında görülür. İstismar eden kişi, aslında
çocuğun ailede en çok sevgi ve onay beklediği kişidir. Hatta özdeşim modeli bile olabilir.Çocuğun en çok sevdiği kişi onun sevgisinden faydalanıp hediyeler vermiş ve cinsel talepte bulunmuştur. Bu durum çocukta cinsel davranış ve ahlak karmaşası yaratacaktır. Cinselliği bir alışveriş gibi değerlendirecektir. Sevgi için cinselliğin gerektiğini düşünecek bu da
sonraki yaşamında birçok partnerle cinsel ilişkiye girmesine ve riskli cinsel davranışlarda
bulunmasına neden olacaktır
İhanete Uğramışlık Hissi: Cinsel istismara uğramıș çocuk yakınları tarafından ihanete
uğradığını düşünür. İlişkilerinde kişilere güvenmekte zorluk çeker. Kime güveneceğine karar vermekte zorluk yaşadığı için yetişkinliğinde çoklu, kısa, istismara açık ilişkiler yaşayabilir. İhanet yetişkinin kişiler arası işlevlerinde de etkili olan dikkat çekici bir yapıdır. Genellikle çocuklar yetişkinlerin onları koruyacağına ve onlara karşı dürüst davranacaklarına inanırlar. Ne zaman ki çocuk istismara uğrar, yetişkin ona kasten zarar verir, çocuğun güvenlik ve
emniyet hissi kırılır, çocuk kendisine ihanet edildiğini hissetmeye başlar. Çocuk yetişkinin
kasten ona zarar verdiğini, ona yalan söylediğini, kendi ilgisi ve zevki için ona baktığını keşfetmeye başlar. İstismar açığa çıktığında aile çocuğa destek olmaz, onu koruma altına almazsa çocuğa karşı ikinci bir ihanet daha yapılmış olur. İstismarcı çocuğun yakını ise çocuğun
kendisine ihanet edilmişlik hissi artar. Çocukluk çağında yaşanan bu ihanet edilmişlik ve
kayıp hissi, çocuk gelişimi devam ettiği süreçte diğer ilişkilerine yansıyarak büyür.
Güçsüzlük: Bu dinamik istismarcı tarafından çocuğa sürekli saldırıda bulunulması ile
gerçekleşir. Çoğu zaman çocuk bu istismarı içeren davranışı kontrol altına alamaz, eğer bu
istismar hareketine dur diyecek olsa toplum ve aile tarafından ya ona inanılmayacağı ya da
aynı hareketin tekrar yapılacağı yönünde istismarcı tarafından yöneltilen tehdit davranışlarını içeren pek çok engelle karşı karşıya kalır. Zarar verileceği yönünde yapılan tehditler çocukta güçsüzlük hissinin artmasına neden olur. Ayrıca cinsel istismara uğrayan çocuk yaşa-
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dığı ilişkilerin cinsel yönü ile ilgili kontrol duygusuna sahip olmadığını düşünür. Bu nedenle
yetişkinlik döneminde de ilişkilerinde cinsel açıdan kim ne isterse kabullenir kontrol koyamaz.
Damgalanma: Cinsel tacize uğrama çocuğa lekelenmişlik duyguları hissettirebilir.
Utanç, suçluluk kavramlarının da eklenmesiyle bu duygular zamanla benlik algısına karışır
ve kendisini böyle algılamaya başlar. Bu dinamik çocuğun istismarcı tarafından azarlanması,
ensestin ilişki içerisinde gizlenmesi, toplum ve aile tarafından çocuğa tepki verilmesi ile ortaya çıkar. İstismara uğrayan kişi istismarın yükünü etrafına zarar verdiği ve bu yüzden hak
ettiği şeklinde yaşamaya devam eder. Bu negatif benlik imajı nedeni ile ya kendini diğer insanlardan izole eder ya da kendi bedeni üzerinde diğer insanların hakkı olduğuna inanır. Bu
suçluluk ve utanç bu dinamiğin uzun döneme projeksiyonu ile yaşanır. Spaccarelli çocukluk
çağı cinsel istismarı ile sonrasında gelişen olumsuz durumlara aracılık eden başa çıkma stratejilerini ve kognitif değerlendirmeyi açıklamaya çalışmıştır. Spaccarelli yetişkin dönemdeki
cinsel davranışı şekillendiren 2 önemli açıklama sunmuştur. Birincisi çocukluk çağı cinsel
istismarı nedeniyle çocuğun ilişkilerinden korku duymasıdır. İkincisi de istismar nedeniyle
kişileri olumsuz olarak değerlendirmesidir. Ayrıca diğer bireyleri olumsuz değerlendirme
ilişkiyi başlatma ve sürdürmede zorluklara neden olabilir. (Aktepe, 2009)
Bir araştırmada, cinsel istismarda bulunan kişilerin de geçmişinde %60-95'inde cinsel istismar öyküsü olduğu bulunmuştur. Ergenlik öncesi kız çocuklarının %25’inin, erkek çocuklarının ise %15’inin cinsel istismara maruz kaldığı bildirilmektedir. Bu rakam ülkemizde %918’dir. Cinsel istismar yapan ve uygulayanların büyük bölümünün, aile içinden veya aileye
yakın olan kişiler tarafından yapıldığı bildirilmektedir. Bir diğer sorun da, çocuk fahişeliği
ve pornografisidir. Özellikle internet ağının genişlemesi ile birlikte bu sorun da büyümektedir (Polvan, 2000).
Duygusal istismar
UNICEF, duygusal istismar ve ihmali çocuğun nitelik, kapasite ve arzularının devamlı
kötülenmesi, sosyal ilişki ve kaynaklarla ilişkiden yoksun bırakılması, çocuğun sürekli olarak insan üstü güçlerle , sosyal açıdan , ağır zararlar verme veya terk etme ile tehdit edilmesi,çocuktan yaşına ve gücüne göre olmayan taleplerde bulunulması ve çocuğun, topluma
aykırı düşen çocuk bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi olarak tanımlamıştır (Yıldız, 2007).
Gündelik yaşamda en sık rastlanan istismar tiplerinden birisi olan duygusal istismar,
ebeveyn ya da çevredeki diğer yetişkinlerin çocuğun yetenekleri üstünde istek ve beklentiler
içinde olmalarıdır. Beş farklı ülkede yapılan bir çalışmada çocuğa bağırmak %75-80 oranında
bulunup, en sık görülen duygusal istismar biçimi olduğu saptanmıştır (Akt. Özgür, 2004).
Duygusal istismar bazı davranışları yaparak veya bazı davranışları yapmayarak çocuğa
zarar vermek olarak da tanımlanmaktadır. Yetişkinlerin bu davranışları, çocuğun fiziksel ,
bilişsel ve psiko-sosyal gelişiminde duraklama , gerileme, engelleme yaratıyorsa bunlar duygusal istismara yol açan davranışlar olarak kabul edilmektedir.
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Görüldüğü gibi, çocukta duraklama, engelleme, gerileme yaratan davranışlar duygusal
istismar kapsamına girmektedir. Ayrıca, çocuğa olumlu yönde gelişimini sağlayacak davranışların gösterilmemesi de istismar olarak algılanmaktadır (Kars, 1995).
Duygusal istismar; tehdit etme, şiddetli ret, sözlü saldırı, yalnız bırakma gibi davranışları içerir. Duygusal istismar çocuk ve gençlerin, psikolojik gelişmenin duraklamasına neden
olacak sözel istismarı veya aşırı emirleri kapsayan gereksindikleri ilgi, sevgi ve bakımdan
mahrum bırakılarak, çocuğun kimliğini zedeleyen ve bozuk davranışları ortaya çıkaran tavırları içerir (Tercan, 1995). Duygusal istismar veya psikolojik örselenme diğer tüm kötü muamele biçimlerini şemsiye gibi altında toplar. Fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarları
ortadan kalktıktan sonra bile duygusal ezim devam edebilir (Erginer, 2007). Duygusal istismar olarak kabul edilen davranışlar: Çocuğu reddetme, çocuğu kabul etmeme, aşırı koruma,
duygusal tepki gösterememe, ayrım ve karşılaştırma yapma, şiddet ve korkuya dayalı iletişim, kapasite üstü istek ve kendi çıkarlarına kullanma, aşağılama, suça yöneltme, izole etme ,
ihmal olarak belirlenmiştir (Kars, 1995) .
İstismar türleri arasında yapılan eylemler ve sonuçlar açısından görülüp ölçülebilmesi
daha güç olan duygusal istismarın incelenmesi daha yakın zamanlarda güncellik kazanmıştır (Kars, 1995). İstismara uğramış çocuklarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda uzun vadede
duygusal ve cinsel istismarın çocuklarda en olumsuz etkiyi yaratan istismar türleri olduğu
ortaya çıkmıştır. Duygusal istismara uğramış çocukların özellikle erişkin dönemlerinde depresyon, benlik algısı, saldırganlık, suçluluk ve kişiler arası sorunlara olan etkisi fiziksel istismardan daha fazladır (Arıcıoğlu, 2003).
Çocukluk yaşantılarında ihmal ve istismar öyküsü bulunan yetişkinler ruhsal sorunlar
açısından daha yüksek risk altındadırlar. Ayrıca bu kişiler bireylerle kurmuş oldukları sosyal
ilişkilerde de çekingen, korkak, anti-sosyal davranışlar sergilemektedirler. Burgess ve arkadaşları çocukları örseleyici yaşantı durumlarında travmaya özgün davranış kalıpları (çabuk
tepki verme, kaçınma, çaresizlik, yıkıcı davranışlar) geliştirdiğini ve bunların oluşan bilişsel
şemalar yoluyla yetişkin yaşama taşındığını ileri sürmektedir. Bu çocukların erişkin dönemdeki ilişkilerinde çocukluktaki kötüye kullanma, saldırıya uğrama, şiddet ve örselenme sahnelerini yineleyici biçimde yaşadıkları düşünülmektedir (Akt. Ünal, 2008).
Bireyin ilişkisel anlamda en yoğun geçirdiği dönem ergenlik dönemidir. Ergenliğe geçmekte olan çocuklar anne babaları ile olan ilişkilerini önemsemekle birlikte arkadaşlıkları da
yakın ve destekleyici bir ilişki türü ve kendilerini açma olarak değerlendirmekte özellikle de
arkadaşlık ilişkilerinde yakınlık ve gizliliği ön plana çıkarmaktadır. Ergenlerde duygusal
istismar, sosyal fobi, depresyon, obsessif-kompulsif davranışlar ve anksiyete, yeme bozuklukları ve intihar gibi psikopatolojik rahatsızlıkların yanı sıra; kişisel, sosyal ve genel uyumsuzluk, akademik başarısızlık, düşük benlik algısı, kendini kabul düzeyinde düşüş gibi birtakım problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Özcan, 2009).

48

İhmal
Çocuk ihmali , başta anne ve baba olmak üzere, bakmakla yükümlü kimseler ve diğer
yetişkinlerin, çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel gereksinimlerini ihmal etmeleri sonucu, çocuğun bedensel, duygusal, ahlaksal ya da sosyal gelişiminin engellenmesi olarak tanımlanmaktadır (Turhan ve ark., 2006). İhmal, özellikle büyüme geriliği olan, psiko-sosyal uyum güçlüğü çeken, eğitim gereksinimleri karsılaşmayan
çocuklarda akla gelmelidir (Tırasçı ve Gören, 2007).
İhmal çocuğun beslenme, giyinme, barınma, tıbbi bakım, eğitim veya uygun gözetim gibi temel ihtiyaçlarını ve karşılanmayan duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını, eğitimsel/bilişsel
ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız olmak ve uygun büyüme ve gelişim konusunda denetim
eksikliği göstermektir. İstismara göre daha yaygındır ama onun kadar çarpıcı değildir. Tüm
dünyada çocuk nüfusunun %1-2’si ihmal edilmektedir. Tüm istismarların yaklaşık %4863’nün ihmal ile birlikte olduğu düşünülmektedir (Çamurdan,2008).
1. Fiziksel Göstergeler
• Sürekli açlık belirtileri: Kötü beslenme işaretleri gösterir.
• Hijyensiz ortam: Keçeleşmiş saçlar, kirli cilt veya şiddetli vücut kokusu…
• Uygun olmayan kıyafetler
• Denetimsizliğin sürekli olması: Çocuk evde bakım sağlayacak kimsenin olmadığını belirtir. Çocuk ya da bakımını üstlenen kişi uyuşturucu veya alkol kullanır.
• İhmal edilmiş fiziksel sorunlar ve tıbbi bakım
• Normal kilonun altında olma
• Kötü gelişim şekilleri
• Büyüyememe
• Bitler, karın şişmesi, çok zayıf görünüş
• Uykusuz görünme
2. Davranışsal Göstergeler
• Kendi kendine zarar veren davranışlar
• Dilenme, yiyecek çalma
• Okulda bulunma süresinin uzaması (erken gelme ve geç gitme)
• Sürekli yorgunluk, halsizlik ya da derste uyuyakalma
• Yetişkin sorumluluklarını ve ilgilerini yüklenme
• Evde bakıcının olmadığı durumlar
• Sık sık devamsızlık yapma veya gecikme
3. Duygusal Göstergeler
• Düşük benlik algısı-kendine değer verme
• Bağlanma zorlukları
• Duygusal gereklilik
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• Sosyal sorunlar-kısıtlı arkadaş ilişkileri
• Kişisel yakınlık kurmada zorluklar
• Uygun olmayan isteklere hayır demede zorluk (ilgi ihtiyacı ile ilgili)
• Sosyal içe çekilme-yoğun içe atım sorunları
4. Bilişsel/Gelişimsel/Akademik Göstergeler
• Devamsızlık sorunu
• Özdisiplini öğrenme eksikliği
• Bir görevi tek başına yapamama
• Zayıf notlar, öğrenme zorluğu.

İstismarı Açıklamaya Yönelik Kuramlar
Çocuk istismarı ve ihmalini açıklayan kuramlar; psikiyatrik, sosyolojik, sosyal öğrenme,
sosyal-psikolojik ve sosyal etkileşim modeli olmak üzere beş grupta toplanabilmektedir. Bu
modellerin ortak noktası, istismar ve ihmalde çocukların birlikte oldukları kişilerin (ana, baba ve diğer aile bireyleri) özelliklerinin ele alınması gerektiği şeklindedir. Farklılaştıkları
noktalar ise; sosyolojik modelin içinde yaşanılan kültüre, sosyal psikolojik modelin toplumsal durumların yanı sıra istismar edilen çocuğun fiziksel özellikleri, kişilik ve davranışlarına
ağırlık vermesidir. Sosyal öğrenme modeli istismar ve ihmal davranışlarında bulunan ana ve
babaların kendilerinin de bu tür davranışlara maruz kaldıkları konusuna önem verirken,
sosyal etkileşimsel model ebeveynlerin birbirleri ve çocuklarıyla geliştirdikleri etkileşimin
önemini vurgulamaktadır http: //notoku.com/ cocuk-istismari- ve ihmali / #ixzz2HrVGib7H.
Bahsedilen modeller ve bunlara ek olarak ekolojik model aşağıda kısaca açıklanmıştır:

Psikiyatrik Model
İstismarı açıklamaya yönelik ilk kuramlardan biri olan bu yaklaşımda bundan sorumlu
olan kişilerin genellikle anne ve babaların olması nedeniyle ebeveynin özelliklerini incelemeye ağırlık verilmiştir. İstismar eden anne-babanın hasta ya da anormal olduğu kabul
edilmiştir ve ebeveyn, şizofren, manik-depresif ve psikotik gibi geleneksel psikiyatrik sınıflamalara sokulmak istenmiştir (Tercan, 1995; Kars, 1996).
Walker, Bonner ve Kaufman (1988), Psikodinamik teorisinde, ebeveynin bireysel psikopatolojisi ile istismar arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Çocuklarını istismar eden
ebeveynler, düşük benlik saygısı ve yetersizlik duyguları, olgunlaşmamış olma, narsistik
eğilimler, empati kuramama, öfkesini kontrol edememe, depresif, ben merkezci olma, sağlık
problemlerinin olması, çocuklarına karşı gerçekçi olmayan beklentilere sahip olma, ebeveynlik rolünü stresli bulma, eşler arasında anlaşmazlık, kendi çocukluğunda istismar hikayesinin olması gibi özelliklere sahiptirler (Akt. Bekçi, 2006).
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Sosyolojik Model
Bu modelde, psikiyatrik modelin aksine toplumsal değerler, örgütler, kültürler ve aile
kurumu istismara yol açan nedenler arasında incelenmiştir (Kars, 1996). Kültürlerarası çalışmalar aile içi şiddetin, gerek kitle iletişim araçlarından gerekse insanlar arası ilişkilerde
onaylanan şiddet oranında çocuk yetiştirme yöntemleri ve fiziksel cezanın kullanım sıklığı
açısından etkilendiğini göstermiştir. Çocuk istismarı çoğunlukla standartların altında evlerde
yaşayan, düşük gelir düzeyine sahip, çocuk fazlalığı olan ailelerde yaşanmaktadır ancak
ekonomik düzeyi orta ve yüksek ailelerde de çocuk istismarı görülmektedir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde aile içi geçimsizlikler ya da aileye yeni bir bebeğin
gelmesi istismar olasılığını etkileyen çevresel faktörlerdir (Polat, 2001).
Sosyolojik modelin bir başka varsayımı ise, stres ve engellenmenin çocuk istismarına yol
açtığıdır. Modelde stres kaynakları olarak işsizlik, kötü konut koşulları ve düşük gelir düzeyi
gibi alt sosyo-ekonomik sınıfa özgü bazı özelikler incelenmiştir (Tercan, 1995). Bu modelde
çevrenin, istismarı tek yönlü nedensellik içinde etkilediği görülmektedir (Erol, 2007).
Sosyal Öğrenme Modeli
İstismar sorununun can alıcı noktalarından biri, kuşaktan kuşağa aktarılma özelliğidir.
Aile içinde şiddete maruz kalan çocukların çoğunun büyüdüklerinde şiddet uygulayan eşlere ya da ana babalara dönüşeceği kesinlik kazanmamış olsa da, şiddet uygulayan yetişkinlerin çoğunun şiddete maruz kalma geçmişleri bulunmaktadır (Ünal, 2008). Buna “kuşaklar
hipotezi” denmektedir (Kars, 1996).
Çocuk kendisini istismar eden ebeveynini model alır ve o da şiddet davranışını gösterir.
Gelles ve Cornell’e (1985, 1990) göre, çocuklarını istismar eden ebeveynler çocuğun kendi
iyiliği için ceza verdiklerini ileri sürerek bu durumu mazur görürler. Gelles ve Cornell’in
yaptıkları çalışmalarda ebeveynlerin kendi çocukluklarında maruz kaldıkları ceza ve yöntemleri kullanarak çocuklarını istismar ettiklerini saptamışlardır (Akt. Bekçi, 2006).
Sosyal öğrenme teorisinin temel varsayımına göre çocuk istismarı; “çevresel belirleyiciler
ve karşılıklı kişisel etkileşimlerin ortaya çıkardığı davranışlardır”. İnsanlar kendi kendileriyle ve başkalarıyla çatışma içine girdikleri zaman davranışlarının sorun yarattığını öğrenirler.
Bu teoriye göre, bireyin kişiliğinden çok sorun olan davranışlar saptanmalıdır (Kars, 1996).
Sosyal Psikolojik Model
İnsan davranışlarının değerlendirilmesinde çevre ve birey arasındaki etkileşimi temel
almaktadır. Bu kuram bireye ve çevreye yönelik kuramlar arsında uzlaşmaya gitmeyi önermektedir (Siyez, 2003). Bu kuramın savunucularından Gelles, istismarın nedenlerini ruh hastalıkları, stres ve depresyon gibi “psikopatolajik durumlar” ve toplumsallaşma deneyimleri,
şiddet ve saldırganlık gibi “toplumsal durumlar” olarak ikiye ayırmaktadır (Kars, 1996).
Bu modele göre, istismar edilen çocukların fiziksel özellikleri, kişilik ve davranışları
önemlidir. Kötü muamele gören çocukların, kötü muamele görmeyen çocuklara oranla daha
fazla ana-babaya karşı olumsuz davranış ve tutum içinde oldukları ileri sürülmektedir; ama
bu olumsuz davranış ve tavırların, kötü muamelenin bir sonucu mu yoksa bir nedeni mi
olduğuna açıklık kazandırılmamıştır (Kars, 1996).
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Sosyal Etkileşimsel Model
Sosyal etkileşimsel modelde, istismar davranışının, sadece anne-babaya ilişkin etmenlerin bir sonucu olmadığı, ebeveynlerin çocuklarıyla geliştirdikleri etkileşim ile de bağlantılı
olduğu belirtilmektedir. Çocuk istismarı ve ihmali vakaları ele alınırken anne-baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerin yeterince net bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir (Kars,
1996). Sosyal etkileşim kuramı, çocuk istismarını yukarıda ele alınan diğer kuramları kapsayarak açıklamaktadır. Kuramda, çocuk istismarının tek bir model ile açıklanmasının güçlüklerinden söz edilmektedir (Erol, 2007).

Ekolojik Model
Bu model de değişik ekolojik düzeylerde istismara neden olabilecek sistemler üzerinde
durmuştur. İstismarı açıklamada ailenin getirdiği bireysel etkilerden (ontogenetik gelişimden), aileden (mikro sistem), sosyal çevreden (ekzosistem) ve kültürden (makro sistem) kaynaklanabileceği öne sürülürken; ayrıca istismara neden olabilecek faktörlerin bir bütün içinde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır (İşmen, 1999).
Belsky, bu modelde; çocuk istismarının birey ve aile içine yerleşmiş olan bireysel, aile,
toplum ve kültürde işleyen çoklu belirleyicilerini, bu belirleyicilerin bir diğerinin içine ekolojik olarak gömülü olduğunu ve çocuk istismarı ve ihmali konusundaki çalışmalarda tanımlanan kuramsal çelişkilerin gerçekte olduğundan daha görünür olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtmektedir (Belsky, 1980).
Çocuk İstismarının Nedenleri/ Risk Faktörleri ve Olası Sonuçları
Çocuğun ihmal ve istismar edilmesine neden olan faktörleri İç ve Dış Stres Faktörleri
olarak gruplamak mümkündür:
1. İç Stres Faktörleri: Anne-babanın kişilik yapısı, çocuğun özellikleri ve çevreye bağlı
olarak çocuktan gereğinden fazla istekte bulunulması olarak gruplandırılabilir. Anne-baba
tarafından ihmal ve istismar edilme, anne-baba arasındaki şiddete tanık olma, parçalanmış
aileden gelme veya çeşitli aile sorunlarının çocukta yarattığı duygular çocuğun yaşam biçimini ve ilişkilerini önemli ölçüde etkileyerek çocuğun bunları öğrenerek taklit etmesine, dolayısıyla istismarcı bir kişilik kazanmasına neden olabilir (Bal,2010).
2. Dış Stres Faktörleri: Bazı ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel özellikler ailede sıkıntı
yaratarak çocuğun ihmal ve istismarına yol açabilir. Ekonomik yetersizlik aile için en önemli
stres kaynaklarından biri olup yoksulluk, işsizlik, borçlanma şeklinde kendini gösterebilir.
Aynı zamanda iyi beslenememe, yetersiz ev koşulları, sağlıksızlık gibi sorunları da beraberinde getirebilir (Deniz, 2006). Sosyo-ekonomik düzeyleri farklı olan ailelerin, çocuk yetiştirme tutumları, çocuklarına uyguladıkları disiplin yöntemleri de değişiklik göstermektedir.
Alt SED’deki ailelerin disiplin yöntemi olarak daha çok fiziksel ceza, azarlama, alay etme,
bağırma, haklarından yoksun bırakma gibi cezalar kullandıkları görülmüştür( Aral ve
Gürsoy, 2001).
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Dünya Sağlık Örgütü 1999 yılında, çocuk ihmal ve istismarının çeşitli faktörlere bağlı
olarak gerçekleştiğini belirtmiş ve bu risk faktörlerini aşağıdaki gibi ailesel, çocuktan kaynaklanan, toplumsal ve anne babadan kaynaklanan olarak gruplara ayırmıştır:
Tablo 1
Çocuk İstismarına Yol Açan Risk Faktörleri
Ebeveynlerdeki Risk Faktörleri
Genç yaşta ebeveyn olma
İstenmeyen gebelik
Eğitim eksikliği
Madde bağımlılığı
Küçük yaşta şiddete maruz kalma
Üvey anne ya da babaya sahip olma
Fiziksel ya da ruhsal hastalık
Zayıf dürtü ve öfke kontrolü
Düşük benlik saygısı
Çocuğa İlişkin Risk Faktörleri
Cinsiyet
Prematüre doğum
İstenmeyen çocuk
Engellilik durumu

Toplumsal Risk Faktörleri
Çocuğu koruyan yasanın yetersizliği
Çocuğa verilen değerin düşük olduğu
toplumlar
Sosyal eşitsizlikler
Organize şiddet
(savaşlar, terör,yüksek suç oranı)
Şiddetin toplumsal olarak kabul
edilebilir olması
Basında şiddetin önemli yer alması
Kültürel normlar
Ailesel Risk Faktörleri
Çok çocuklu aile
Düşük sosyoekonomik durum
Katı disiplin uygulayan aileler
Aile içi şiddet ve istismar varlığı
Sosyal destek sisteminden yoksun
İzole aileler

Çocuğun İstismardan Korunması
Korunma önlemlerini birincil, ikincil ve üçüncül koruma önlemi olarak ele almak olanaklıdır. Birincil koruma şiddetin ortaya çıkışını önlemeye yönelik çalışmaları, ikincil koruma erken tanı ve tedavi çalışmalarını, üçüncül koruma ise şiddete maruz kalmış kişinin rehabilitasyonu çabalarını kapsar.
1. Birincil korunma: Şiddet olgularının görülmemesi için yapılan çalışmaları kapsar. Birincil koruma sağlık bakımı, riskli grupların saptanması, doğum öncesi ve sonrasında izlem,
aile planlaması, anne babalara çocuk bakımı eğitimi verilmesi gibi sağlık hizmetlerinin yanı
sıra, kreş ve anaokulu gibi ailelere destek verecek sosyal kurumların yaygınlaştırılması, işsizlik ve yoksullukla mücadele gibi pek çok konuyu kapsar. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sık olarak istismara uğrar. Hatta bunların önemli bir kısmı evde istismara uğradığı için
sokakta yaşamayı tercih ediyor olabilir. O halde bu riskli grupları bilmek ve bu grupları öncelikli olarak ele almak gerekmektedir. Anne babaları destekleyici yaklaşımlar geliştirmelidir. Ebe, hemşire ve hekim ev ziyaretlerinde öncelikle aileyi riskler yönü ile değerlendirip,
sorunların belirlenmesinde ve çözümünde destek olabilir. Doğum öncesi ve doğum sonrası
dönemde istenmeyen gebelik, evlilik dışı doğumlar, genç anne baba, anne babanın ruh sağlığı ve ailede engellilik gibi özellikler yönü ile aile değerlendirilerek riskler belirlenebilir ve
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yüksek riskli ailelere destek ziyaretleri yapılabilir. Bu ziyaretlerde ailelerin gereksinimleri
saptanarak buna yönelik girişimler geliştirilebilir. Örneğin genç anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eğitim programları sunulabilir. Anne baba ayrı ya da ekonomik sorunları
bulunan aileler için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar ile işbirliği yapılarak, psikososyal
destek programları geliştirilebilir (Turhan, Sangün ve İnandı, 2006).
İhmal ve istismar edilen çocuklarda birçok olumsuz davranış görülmektedir. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında hazırlanan araştırma komisyon raporuna göre bu çocuklarda görülebilecek olumsuzluklar şöyle sıralanmıştır.
Tablo 2
Çocuk İstismarının Olası Sonuçları
Fiziksel Sonuçları
Karın ve göğüs kafesi yaralanmaları
Kafa travması
Çürük, ezik ve sert cisimlerin oluşturduğu izler
Yanıklar ve haşlanmaya bağlı izler
Merkezi sinir sistemi yaralanmaları
Özürlülük
Kırıklar
Yırtık ve kesikler
Göz içi yaralanmaları

Cinsel Sağlık Sonuçları
Üreme sağlığı sorunları
Cinsel fonksiyonlarda bozukluk
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
/HIV /AIDS
İstenmeyen gebelikler

Psikolojik ve Davranışsal Sonuçları
Alkol ve madde kötüye kullanımı
Bilişsel fonksiyonlarda yetersizlik
Çocuk suçluluğu, şiddet ve diğer risk
alma dav.
Depresyon ve anksiyete
Gelişme bozuklukları
Yeme ve uyku bozuklukları
Utanç ve suçluluk duyguları
Hiperaktivite
İletişim bozuklukları
Okul başarısında düşüklük
Azalmış benlik saygısı
Post travmatik stres bozukluğu
Psikosomatik bozukluklar
İntihar ve kendine zarar verme davranışı
Diğer Uzun Dönem Sonuçları
Kanserler
Kronik akciğer hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
İskemik kalp hastalıkları

2. İkincil korunma: İstismara uğrayan çocukların erken tanısı, uygun tedavisi ve izlemini içerir. İstismara uğrayanların erken tanı ve etkin tedavisi çocukların görecekleri zararın
boyutunu azaltacaktır. İlk başvuruda saptanmayan istismar olgularının yüzde 30- 50'si yeniden travmaya uğramakta, yüzde 5- 10'u yinelenen travma sonucu kaybedilmektedir (Ayvaz
ve Aksoy, 2004). Erken tanı için sağlık çalışanlarının eğitimi ve konuya duyarlılığı sağlanmalıdır. Herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna getirilen çocuk, istismar göstergeleri açısından
da değerlendirilmelidir. İstismar olguları genellikle atlanır. Travma ancak çok ciddi boyutlarda olduğunda çocuk istismarı düşünülmektedir. Ayrıca kanıtların eksikliği, yanlış bilgiler,
kültürel ve geleneksel değerler istismarın göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle
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çocuk istismarının tanı ve tedavisinde etik, ahlaki ve yasal yükümlülükleri olan hekimlerin
çocuk istismarının bulgu ve belirtilerini çok iyi bilmeleri erken tanı açısından çok önemlidir
(Kara ve Biçer, 2004). Yasalarımıza göre, görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde
bir belirti ile karşılaşmasına karşın, durumu yetkili makamlara bildirmeyen ya da bu hususta
gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sağlık mesleği mensubu deyiminden, tabip, diş tabipi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti
veren diğer kişiler anlaşılır (Türk Ceza Yasası Madde 280). Çocuk istismarı yasal olarak suçtur ve kamu davası açılmayı gerektirir. Bu nedenle, bu eylemin en kısa zamanda yasal birimlere bildirilmesi gerekir. Erişkin istismarının tersine çocuk istismarının soruşturulmasında
şikayet aranmaz.
3.Üçüncül korunma: İstismarın gerçekleşmesi durumunda zararın hafifletilmesine yönelik, yinelenmesini önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici çabaları kapsar. İstismara uğrayanlarla birlikte istismar edenlerin de tedavi ve rehabilite edilmeleri gerekir.
Sonuç ve Öneriler

Aileye Öneriler
Çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun, bebek bile olsa bedeni ona aittir. Çocuk bunu anlayabilmeli ve korumayı öğrenmelidir. Bu nedenle sizin çocuğunuz bile olsa, ona dokunurken
dikkat ve özen göstermeli, istemediği zaman ona dokunmamalı, öpmemelisiniz. Başkalarının
bunu yapmasına izin vermemelisiniz ve çocuğunuza bu konuda tepki vermeyi öğretmelisiniz.
Dokunmak, sevgiyi göstermek bir ihtiyaçtır ve bu tüm yaşamımız boyunca olacaktır.
Ancak özellikle küçük çocukları severken cinsel bölgeye dokunmamalıdır. Bu konuya hassasiyet göstermek, iyi niyetli de olsa sizin ve çocuğunuzun buna izin vermemesini sağlamak
önemlidir.
Çocuğunuza istemediği şeyleri ifade edebileceğini, yetişkinlere de hayır diyebileceğini,
bundan dolayı suçluluk duymamasını gerektiğini anlatın. Ona doğru gelmeyen şeyleri size
iletmesini söyleyin. Çocukların her zaman abartılı söylemleri olabileceğini düşünün ama
söylediklerini mutlaka araştırın ve kulak arkası etmeyin. İstemiyorsa birinin onu öpmesi
veya sevgi göstermesi için zorlayıcı olmayın.
Vücudunda özel bölgeleri olduğunu, doktorlar ve belli özel durumlar dışında kimsenin
dokunmaması gerektiğini uygun ve abartısız bir dille anlatmalısınız. Kelimelerinizi özenle
seçmelisiniz. Unutmayın ki abartılı tavır ve davranış çocuğunuzun iyice korkmasına neden
olacaktır.
Yaşına uygun ve her sorduğunda doğru ve tatmin edici cinsel bilgileri vermelisiniz.
Çocuklar tacizden dolayı genellikle kendilerini suçlarlar bunun böyle olmadığını anlatın.
Sonuçta bu herkesin başına gelebilecek bir şeydir. “İstemediğimiz halde bazen insanlar bizim
özel bölgelerimize dokunmak isteyebilirler, böyle bir durum olduğunda bize haber vermeli-

55

sin.” diyebilirsiniz. Ve böyle bir şey olduğunda rahatlıkla hayır deyip tepki göstermesini,
cezalandırılmaktan korkmamasını söyleyin.
Öğretmenlere Öneriler
Okullar, okul idareleri de bu konuda çok özenli davranmalıdır. Sınıflara yabancı insanlar
veli dahi olsa sokulmamalı, öğretmenler çocuğun özel alanına girecek şekilde davranmamalıdır. Gereksiz temaslar, öpmeler, kucaklamalar vb. konularda hassasiyet gösterilmelidir.
Elbette ki öğretmenler sevgi göstereceklerdir. Ama çocuğun birey olduğunu ebeveynler de
öğretmenler de unutmamalıdır. Bu konu okul idaresi tarafından takip edilmeli veli ve öğretmenler gerektiğinde eğitime alınmalıdır. Okullarda mutlaka cinsel eğitim verilmelidir.
Özellikle büyük çocukların küçükleri tacizi de mümkün olduğundan, mümkün olduğunca
büyüklerle küçükler aynı mekanları kullanmamalıdır.
Kaynakça
Akduman, B., Akduman G.G., Gültekin, G., Ruban, C. ve Korkusuz, İ. (2005).Çocuk ve Cinsel İstismar. Adli
Psikiyatri Dergisi, 3 (1), 9–14.
Aktepe, E. (2009). Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 95-119.
Akyüz, E. (2000). Çocuk Haklarının ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Altunsu, B. (2004). Çocuklara Bakım Veren Hemşirelerin Çocuk İstismar ve İhmalini Tanıyabilmeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Ammerman, Robert, v.d. (1986). Consequences of Physical Abuse and Neglect in Children. Clinical Psycology
Rewiew, 6 (4), 291–310.
Aral, N. ve Gürsoy, F. (2001). Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk İhmal ve İstismarı. Milli Eğitim Dergisi,
151, 36–39.
Arıcıoğlu, A. (2003). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Duygusal İstismarın Yordanması. Yüksek Lisans
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Aslan, S.H. ve Alparslan, N. (1999). The Validity, Reliability and Factor Structure of the Childhood Trauma
Questionnaire Among a Group of University Students. Turkish Journal of Psychiatry, 10 (4), 275–285.
Atamer, A. A. (1998). Characteristics of Childhood Sexual Abuse Among Turkish University Students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Atamer A. A (2005). Çocuk İstismarı Tarama Anketi: Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
Aydın, O. ve İşmen, A. E. (2003). 18–25 Yaş Grubu Erkeklerde Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantısının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 18, 7–20.
Ayvaz, M. ve Aksoy M.C. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 27-33.
Bal, S. (2010). Çocukluk Örselenme Yaşantıları, Ana-Baba-Ergen İlişki Biçimleri ve Sosyal Destek Algısının, Kural
Dışı Davranışlarla İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Bekçi, B. (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Aile içi Çocuk İstismarı ve Öfke Tetikleyicileri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Belsky, J. (1980). Child Maltreatment: An Ecological Integration. American Psychologist, 35, 320-335.
Bilge, F. (2006). Çocuk İstismarı ve İhmali. Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, (Editör: Ş. Şule Erçetin). Ankara: HEGEM Yayınları, 216-260.
Budak, B. (1999). Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki.
Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

56

Büke, A. S. (2006). Travma. Çocukluk Çağı Travmaları, (Editör: Rıza Doğan, İrfan Taştepe, Tuba Liman). Ankara: MN Medikal ve Nobel Tıp Kitap Sarayı, 767-788.
Byers, J. (1999). Çocuk İstismarını Önleme: Önleyici Programlar ve Halk Eğitimi, Çocuk İstismarı ve İhmali. Ankara:
Pelin Ofset.
Conger, R.D. Ve Conger, K.J. (2002). Resilience in Midwestern Familios Selected Findings from the Frist
Decade of a Prospective Longitudial Study. Journal of Marriage Family. 64, 361-373.
Çağlarırmak, A. (2006). Yerleşik Olan ve Olmayan Ailelerde Çocuk İstismarı Yaygınlığının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Çakıcı E. (2002). Çocuk İstismarının Öfke İfade Tarzına Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Çamurdan, A. (2008). Çocuk İhmali, Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. Çocuk İstismarını ve
İhmalini Önleme Derneği, 35.
Deniz, M. E. (2006), Ergenlerde Bağlanma Stilleri İle Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki
İlişki. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 89-99.
Erginer, F. (2007). Ankara İli İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğrencilerin Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmaline
İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Erol, D. (2007). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Çocuklardaki Fiziksel İstismar Belirtilerine İlişkin Farkındalıkları (Eskişehir İl Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Eşiyok, B. ve Hancı, H. (2001). Yapay Bozukluk: Munchausen Sendromu. TBB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 10
(9), 326–327.
Finkelhor, D. (1993). Epidemiological Factors in the Clinical İdentification of Child Sexual Abuse. Child Abuse
and Neglect, 17, 67-70.
Finkelhor, D. ve Korbin, J. (1988). Child Abuse as an International Issue. Child Abuse and Neglect, 2(1), 3-23.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Ders Notları, (2001). Çocuk İstismarı ve İhmali. Ankara.
Germain, R. ve Sandoval, J. (2002). Crisis Counseling Intervention and Prevention in the Schools, 347(6), 5443
Güler, N. Uzun, S. Boztaş, Z. ve Aydoğan, S. (2002). Anneleri Tarafından Çocuklara Uygulanan Duygusal ve
Fiziksel İstismar/İhmal Davranışı ve Bunu Etkileyen Faktörler. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(3),
128-134.
Hilal, A. (2005). Çocukta Fiziksel İstismar. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 14, 403-409.
Çetin, F.Ç Pehlivantürk, B. Ünal, F. Uslu, R. İşeri, E. Türkbay, T. Coşkun, A. Miral, S. Motavallı, N. (2008).
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, 1.Baskı, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 470–477.
İşmen, E. (1999). Aile İçi Çocuk İstismarı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Kara, B. (2004). Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 140-151.
Kara, B., Biçer Ü. ve Gökalp A. S. (2004). Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 47 (2), 140–151.
Karadağ, İ. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Sosyal Destek Kaynakları Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Karadeniz, S. (2008). Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları İle Psikolojik DoğumSırası Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
Kars, Ö. (1996a). Çocuk İstismarı ve İhmalinin Nedenleri ve Okul Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kars, Ö. (1996b). Çocuk istismarı: Nedenleri ve Sonuçları. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
Keskin, G. ve Çam,O. (2005). Çocuk Cinsel İstismarına Psikodinamik Hemşirelik Yaklaşımı. Yeni Symposium,
43(3), 118-125.

57

Kırımsoy, E. (2003). Suç İşlemiş ve Suç İşlememiş Ergenlerin Algıladıkları Duygusal İstismarın ve Benlik Saygılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Onat, G. (2010). Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Ana- Baba Tutumlarının Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Yılmazlık Düzeyine Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul.
Ovayolu, N., Uçan, Ö., & Serindağ, S. (2007). Çocuklarda Cinsel İsitismar ve Etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri
Dergisi.
Özgür, S. (2004). Ankara İli İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmali. Yüksek
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özmen, S.K. (2004). Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37 (2), 27-39.
Polat, O. (2001). Çocuk ve Şiddet. İstanbul: Der Yayınları.
Polvan, Ö. (2000). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Disiplininin Dünyada ve Türkiye‘de Gelişimi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ders Kitabı (1. Basım),
Nobel Tıp Kitapevleri.
Razi, H. C., Köse, G. ve Yazal, E. A. (2004). Bir Munchausen Sendromu Olgusu. Pediatrik Bilimler Dergisi. 13,
163–167.
Sandalcı, F. (2004). Aile İçinde ve Aile Dışında Uğradığı Cinsel İstismar Nedeni ile Korunma Altına Alınan ve
SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Kuruluşlarda Bakılan Çocukların Sosyo-demografik Özellikleri ve Korunma Süreçleri.
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Siyez, D. M. (2003). Duygusal İstismara Maruz Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Algıları ile Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Sünbül, A. M., Yılmaz, E., Çalışkan, M., Keçici; S.E., Çelik, Z., Arslan, A. (2012). yaşam kalitesi temelinde toplumsal şiddet, göç ve yoksulluğun incelenmesi, Araştırma Raporu. T.C.Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 – 2011 –
DFD – 01 / 0025
Şimşek, S. (2010). Ergenlerde Davranış Problemlerinin Anne-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Taner, Y. ve Gökler, B. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82–86
T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2006). Töre Ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM
Araştırma Komisyonu Raporu. Ankara: Can Ofset Matbaa.
Tercan, M. (1995). Çocuğun Ana-babası Tarafından Fiziksel İstismarı ve İhmali. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Tırasçı, Y. ve Gören, S. (2007). Çocuk İstismarı ve İhmali. Dicle Tıp Dergisi, 34 (1): 70-74.
Turhan, E., Sangün, Ö. ve İnandı, T. (2006). Birinci Basamakta Çocuk İstismarı ve Önlenmesi. Sted, 15: 153157.
Uzman, E. (2001). Sosyal Destek Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Statüleri. Eğitim Araştırmaları, 15, 110–121.
Yavuzer, H.(1993). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yavuzer, H. (2000). Anne-Baba ve Çocuk (13.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yıldız, S. (2007). İlköğretim İkinci Kademesindeki Çocuklara Yönelik İstismarın ve İhmalin Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Ziyalar, N. (1993). Çocukta Fiziksel İstismar ve Bunun Adli Tıp Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
http://notoku.com/cocuk-istismari-ve-ihmali/#ixzz2HrVGib7H, , Erişim Tarihi: 13.01.2013

58

UTANGAÇLIK

Coşkun ARSLAN
Ahmet Selçuk YILMAZ

Arslan, C. ve Yılmaz, A. S. (2016). Utangaçlık. İçinde, N. Sargın, S. Avşaroğlu & A. Ünal(Ed.), Eğitimden Psikolojik
Yansımalar, (ss.59-70). Konya: Çizgi Kitabevi

59

UTANGAÇLIK

Coşkun ARSLANa, Ahmet Selçuk YILMAZb

a

Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, coskunarslan@konya.edu.tr
b

Uzm. Psikolojik Danışman

Giriş

Utangaçlık; kişiler arası ilişkilerde yaşanan sıkılganlığın, düşük benlik saygısının ve reddedilme korkusunun çıkardığı kişiler arası bir sorundur (Carducci, 2000). Zimbardo (1977),
utangaçlık için tek bir tanımın yeterli olamayacağını ve farklı insanlar için farklı anlamlara
gelebileceğini ileri sürmektedir. Utangaç olmak, çekingenlik ya da güvensizlik nedeniyle
sosyal ortamlarda bulunmakta güçlük yaşamak demektir. Ona göre utangaçlık, orta dereceli
bir çekimserlik durumundan sosyal fobi durumuna kadar giden bir değişiklik göstermektedir (Durmuş, 2008).
Utangaçlıkla İlişkili Kavramlar
Literatüre bakıldığında sosyal fobi, içedönüklük ve çekingenlik gibi kavramların utangaçlığın yerine kullanıldığını ve bazı durumlarda da karıştırıldığı görülmektedir. Bu kavramların utangaçlık ile olan ilişkilerini ve benzeştikleri noktaları belirtmek gerekmektedir.
Sosyal Kaygı (Fobi): DSM-III-R (1989) ve DSM-IV (1994)’de sosyal kaygı sosyal fobi ile
aynı baslık altında yer almış ve ayrı bir bozukluk olarak tanımlanmamıştır. Eğer kaygıya yol
açan uyaran, sosyal bir ortamdan kaynaklanıyorsa ve insan hayatını sınırlandırıcı bir takım
tepkilere neden oluyorsa sosyal kaygıdan söz edilebilir. Ayrıca sosyal fobinin sosyal kaygı
durumunun daha şiddetli bir durumu olduğu ve insan hayatını daha fazla sınırlayıcı olduğu
belirtilmektedir (Erkan, 2002).Sosyal kaygı ilk kez 1903 yılında Janet tarafından tanımlanmıştır. Janet “sosyal fobi” adını verdiği bu kavramı, konuşurken, piyano çalarken, yazı yazarken
başkaları tarafından seyrediliyor olmaktan korkan bireyler için kullanmıştır (Akt: Erkan,
2002).
Eren-Gümüş (2006)’e göre sosyal kaygı, kişinin çeşitli sosyal durumlarda uygun olmayan biçimde davranacağı, kötü bir duruma düşeceği, olumsuz bir izlenim bırakacağı ve başkaları tarafından olumsuz. Bir biçimde değerlendirileceği beklentisiyle yaşadığı bir rahatsızlık ve gerilim durumu olarak tanımlanabilir.
Sosyal kaygı bozukluğu ise; kişinin başkalarının yanında küçük düşeceği, sıkıntı ya da
utanç duyacağı bir davranışta bulunacağı korkusudur. Bu kişiler başkaları ile etkileşimde
bulunmayı gerektiren ya da herhangi bir eylemi başkalarının yanında yapmalarını gerektiren durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar. Örneğin, genel
yerlerde yemek yemekten, telefon konuşmaları yapmaktan, genel tuvaletleri kullanmaktan,
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başkalarının yanında adlarını yazmaktan ya da imza atmaktan yoğun bir utanç, aşağılanmışlık duygusu ve korku duyarlar (Akt: Demirbaş, 2009).
Sosyal kaygılı kişiler genellikle utangaç ve içe dönüktürler, sosyal değildirler, normal
göz temasından kaçınır ve az konuşurlar. Kendilerine bir şey sorulmadıkça çok konuşmazlar, dikkatin üzerlerinde toplanmasından hoşlanmazlar. Grup içinde çok ender konuşurlar,
iltifatları çok sessizce geçiştirirler (Mansell-Clarck, 1999).
Sosyal kaygının temel özellikleri Dünya Psikiyatri Birliği Sosyal Fobi Çalışma Grubu
WPA (1995)’te şu şekilde belirlenmiştir (Yolaç,1996,);
1. Sosyal ortamlarda davranışlarının başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu
korkusu.
2. Performans gerektiren durumlarda, utanç doğurabilecek ya da gurur incitebilecek durumlarda duyulan belirgin korku.
3. Korkulan durumlardan sürekli kaçınma davranışı.
Henderson ve Zimbardo (1998) sosyal fobinin utangaçlığın en uç noktası olduğunu savunmaktadır. onlara göre utangaçlık, ılımlı toplumsal bir çekinmeden, sosyal fobiye dönmektir. Pek çok araştırmacı utangaçlığı daha heterojen bir fenomen ya da tanımlanmış sosyal
güçlükler olarak tanımlamaktadır. Çoğunlukla çocukluk utangaçlığı, sosyal fobinin bir habercisi olarak değerlendirilmiştir. Utangaçlığın da sosyal fobiye benzer özellikler sergilemesi,
sosyal fobi ile utangaçlığı karsılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Utangaçlık toplumda daha yaygın olarak kullanılan bir sözcük olmasına rağmen, sosyal fobi daha çok klinikte, hastalık tedavisinde kullanılan bir kavramdır. Sosyal fobi klinikte hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir kavramdır (Crozier, 2001).
Sosyal kaygının yaşandığı durumları dört temel sınıfta ele almıştır (Akt. Gümüş,2002);
1. Resmi konuşmalar ve etkileşimler; sosyal kaygının en yoğun yaşandığı durumlardır.
Resmi bir makam önünde konuşmak, resmi bir gruba rapor vermek, resmi bir toplantıda
konuşma yapmak gibi durumları içerir.
2. Resmi olmayan konuşmalar ve etkileşimler; sosyal kaygının yoğun yaşandığı bir diğer
durumdur. Resmi olmayan, davete gitme, yabancılarla tanışma, birileri ile eğlence yerlerinde
toplanmak gibi durumları içerir.
3. Girişken etkileşimler; sosyal kaygının bir başka kaynağı da haksızlığa uğradığı zaman
hakkını aramak, bozuk bir malı geri vermek, ısrarlı bir satıcıyı reddetmek gibi girişken davranışların gösterildiği durumları içerir.
4. Davranışların gözlendiği durumlar; sosyal kaygının başka bir kaynağı da çalışırken,
yazı yazarken, yemek yerken, bir şeyler içerken ya da baksa her hangi bir eylemi yaparken
başkaları tarafından gözlenme sonucu ortaya çıkan durumları içerir.

İçedönüklük
İçedönük kişilerin en belirgin özellikleri sosyal ilişkilerde pasif, genelde düşünceli, barışsever, kendini denetim altında tutan, güvenilir, telaşsız ve sakin oluşlarıdır. Ayrıca, içedönük
bireylerin kendi içlerinde oldukça dengeli oldukları da söylenebilir. İçedönük çocuk çekin-
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gen ve kararsızdır. Yeniliklerden hoşlanmaz ve yeni eşyalara sakıngan bazen de korkuyla
yaklaşır. Tek başına oynamayı sever ve birçok arkadaş yerine bir tek arkadaşı yeğler. Öte
yandan içedönük yetişkinler toplumdan hoşlanmazlar ve büyük topluluklar içinde kendilerini yalnız ve kaybolmuş hissederler. İçedönük bireylerin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu özelliklerin, utangaç bireyin genel özellikleriyle kısmen örtüştüğü görülmektedir. Buna karşılık utangaç bireyler diğer insanlarla birlikte olmayı, onlarla vakit geçirmeyi
isterler; ancak bunu yapabilecek sosyal becerilerden yoksundurlar (Gökçe, 2002).
Çekingenlik
Çekingen kişilik bozukluğu ilk olarak 1969'da Millon tarafından tanımlanmış, daha sonra DSM-III'e alınmıştır. DSM-III Çekingen kişilik bozukluğunun tipik özellikleri olarak yaygın bir utangaçlık, ketlenme ve kaçınmayı vurgulamış ve 5 tanı ölçütü öngörmüştür (APA
1980). DSM-III-R çekingen kişilik bozukluğu tanısında bazı değişiklikler yapmış ve özellikle
bağımlı kişilik bozukluğu gibi aralarında yakınlık bulunan bazı kavramlardan daha açık bir
şekilde ayrılmasına gayret edilmiştir. Kabul görme isteği, düşük öz saygı gibi bu bozukluğun ifade edilmesinde başlangıçta çok önemli olduğu düşünülen özellikler çıkarılmış, yüz
kızarma ve mahçup olma korkusu ile uygun olmayan ya da aptalca şeyler söyleme korkusu
eklenmiştir. DSM-III-R ile birlikte toplumsal çekingenliğin çekingen kişilik bozukluğunun en
temel özelliği olduğu vurgulanmıştır (APA 1980).
DSM-IV’a göre, çekingen kişilik bozukluğu “tanımadıkları insanlarla karşılaştığı ya da
birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği bir durumdan belirgin ve sürekli bir
korku duyma” durumudur. Çekingen kişilik bozukluğu olan bireyler, küçük düşürücü duruma düşeceği ya da utanç duyacağı biçiminde davranacağından korkarlar. Bu korku toplumsal durumlar karsısında yaşanan ve utanılacak bir biçimde davranma korkusudur. Bu
tür korkular çekingenliğe yol açar ya da onunla birlikte oluşur. Çekingen kişilik bozukluğunda eleştirilme, beğenilmeme, dışlanma korkusu ile birlikte mesleki etkinliklerden, insan
ilişkilerinden kaçınma da vardır. Bu tür kişiler kendilerini toplumsal yönden beceriksiz görür ve başkalarından aşağı olduklarını düşünürler. Bu özellikleri bakımından sosyal fobi,
utangaçlık, çekingen kişilik bozuklukları birbirine benzer hatta ortak özellikler göstermektedirler. Bu benzerlikler, bu kavramların birbirinden ayrılmasını da güçleştirmekte hatta imkânsız hale getirmektedir (Sevinçok ve diğerleri, 1998).
Çekingen kişilik bozukluğunun; 1. Utanabileceği sosyal durumlardan korku duyma, 2.
Sosyal durumlardan uzak durma, 3. Korku ya da sakınmaya bağlı olarak sosyal ya da mesleki işlevsellikte bozukluk şeklinde ortak özellikleri vardır. Her iki tabloda da çeşitli sosyal
durumlarda birçok güçlük yaşanır. Farklı bir ölçüt olarak çekingen kişilik bozukluğunda
yeni sosyal olmayan etkinliklerde korku yaşanır ve erken yetişkinlikte başlayan sürekli bir
örüntü vardır (Sevinçok, Şahin ve Yüksel, 1998).
Aşağıda sıralanan özelliklerden dördünün ya da daha fazlasının olması durumunda çekingen kişilik bozukluğunun varlığından söz edilebilir (Yolaç,1998).
1) Eleştirileceği, beğenilmeyeceği, ya da dışlanacağı korkusu ile çok fazla kişilerarası
ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınma.
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2) Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmeyi istememe.
3) Mahcup olacağı ya da alay edileceği korkusuyla yakın ilişkilerde tutuk olma.
4) Toplumsal durumlarda eleştirileceği ya da dışlanacağına dair kafa yorma.
5) Yeteneksizlik duyguları nedeniyle, yeni tanıştığı kişilerle aynı ortamda bulunduğu
anlarda ketlenme.
6) Kendini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak, başkalarından aşağı görme.
7) Mahcup olabileceğinden ötürü kişisel girişim ya da etkinliklere katılmama isteği.
Çekingen kişilik bozukluğu; kronik ve uzun süreli korkudur, insanların olumsuz değerlendirilmekten ve desteklenmesi kabul edilme garantisi olmayan kişilerarası durumlardan
kaçınma eğilimidir (Henderson ve Zimbardo, 1998).
Sonuç olarak utangaçlık bir durum esnasında ortaya çıkarken çekingenlik bir kişilik
özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Utangaçlık İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
Psikanalitik Yaklaşım
Kişilik; id, ego ve süper ego denilen temel parçalardan oluşmaktadır ve psikolojik bozukluk bu parçalar arasındaki dengesizlikten doğar. Bu kurama göre utangaçlık, bir semptomdur ve id’in doyurulmamış birincil isteklerine gösterilen tepkiler sonucu bu isteklerin
baskı altına alınmasıdır. Burada sözü edilen, çocuğun diğer insanları dışarıda bırakarak, annenin tüm sevgisine yönelik oedipal istekleridir. Anneye karşı duyulan bu sevgi ve istek,
babadan korkmasına ve bu isteği bastırmasına neden olur. Tüm cinsel ilgi ve istekleri sonuçta tabu haline gelir ve bunların bastırılması sonucunda da utangaçlık ortaya çıkar
(Zimbardo, 1977).
Psikanalitik yaklaşımda sosyal fobi ile ilgili üç temel dinamik üzerinde durulmaktadır.
Bunlar utanç yaşantıları, suçluluk duyguları ve ayrılma anksiyetesidir. Utanç yaşantıları
onaylayıcı olmayan ebeveyn tutumlarının sonucudur. Kişiler bu hayali ve utandırıcı aşağılanmadan kaçınabilmek için başkalarından onay göremeyecekleri riskinin olduğu ortam ve
durumlardan kaçınma eğilimi gösterirler. Suçluluk duyguları sıklıkla ebeveynlerinden ikisi
ya da birinden istenen tam ve mükemmel ilginin alınamadığından ötürü yaşanan yetersizlik
duygularından kaynaklanır. Yetişkin yasamda kişi bu suçluluk duyguları nedeniyle diğerlerinden de bu tam ve mükemmel ilgiyi beklemeye devam eder. Bunu elde edemediği için de
sosyal ortamlardan uzak durur. Ayrılma anksiyetesi ise bebeğin gelişmesi ile birlikte annesinden ayrılması ve annesinden aldığı ilginin bir kısmını de kaybetmesi sonucunda oluşur.
Zaten anne de özerklik kazanması için çocuğundan uzaklaşmak eğilimindedir. Bu nedenle
çocuk bütün otonomi girişimlerinin terk edilmeyle sonuçlanacağını düşünür. Yetişkin yasamda yaşanan kaçınma davranışı, kişinin diğerleri ile yasadığı ilişkilerde görebileceği olası
reddedilme tepkilerinden duyulan korku nedeniyle oluşur. Terk edilme ise kişinin hayatındaki önemli nesneyi sembolik anlamda kaybetmesi anlamına gelmektedir (Türkçapar, 1999).
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Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
Ellis’e göre, insanlar yanlış akıl yürütme ve akılcı olmayan inançlarından dolayı depresif,
kaygılı, sıkıntılı olurlar ve benzeri sorunlar yasarlar. Ellis bunu ABC süreci olarak tanımlamıştır. A-B-C modeline göre; “A” bireyin içinde bulunduğu durum ya da olayı ifade eder.
“B” bu durumu yasayan bireyin o olay karsısındaki inançları, düşünceleri ve algılarıdır. “C”
ise, bu olay karsısında bireyin göstermiş olduğu tepkiler, davranışlardır (Ellis, 1994).
İnsanlar mantıksızlığa eğilimli olarak dünyaya gelirler, bununla beraber bu eğilimleri
çevreleri tarafından beslenir. Utangaç kişilerin en belirgin özellikleri kendilerine yönelik olarak geliştirdikleri olumsuz ve akılcı olmayan düşüncelerdir (Nelson-Jones, 2005).
Beck’in (2001) bilişsel terapi modeline göre de insanların duygu ve davranışları, olayları
nasıl yorumladıklarından etkilenmektedir. Bu modele göre, psikolojik bozuklukların altında
yatan ortak mekanizma, bireyin ruhsal durumunu ve davranışlarını etkileyen çarpıtılmış ya
da işlevsel olmayan düşüncelerdir. Bu düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip, değiştirilmesi, duygularda ve davranışlarda iyileşmelere yol açarken daha kalıcı düzelmeler için bireyin işlevsel olmayan temel inançlarının değiştirilmesi gerekmektedir.
Ellis’in (1962), bireyin gerçek dışı istek ve beklentileriyle baş etmek amacıyla önerdiği girişkenlik hakkının yararlı olduğu savunulmaktadır (Akt: Yolaç,1998);
1. Bireyin kendi duygu ve düşüncelerini yargılayabilme hakkı vardır.
2. Bireyin yaptığı davranışları hakkında mazeret göstermeme ve açıklamama yapmama
hakkı vardır.
3. Her bireyin mantıksız karar verebilme hakkı vardır.
4. Hepimizin hata yapma hakkı ve yaptığı hatalarının sorumluluğunu alma hakkı vardır.
5. Bireyin ifade etmiş olsa da kişisel görüşlerini değiştirme hakkı vardır.
6. Bireyin “bilmiyorum” deme hakkı vardır.
7. Bireyin “anlamadım” deme hakkı vardır.
8. Bireyin “ben ilgilenmiyorum” deme hakkı vardır.
9. Bireyin başka insanların sorunlarına dilediğinde çözüm arama ya da aramama hakkı
vardır.
10. Bireyin sosyal olmak adına, kendini sevdirmek için çaba gösterme hakkı vardır.
Lange ve Jakubowski’ye (1976) göre, utangaçlık durumuyla ilişkili gerçekçi olmayan
inançlar şöyledir (Akt: Erdal, 2003):
1. “Benim için önemli olan tüm insanlar benden hoşlanmalı ve her an beni takdir etmeli.
Her hangi biri benden hoşlanmazsa, bu korkunç bir şeydir ve ben buna dayanamam.
2. En iyi strateji, beni rahatsız olduğum durumlardan kurtaran stratejidir.
3. “Her şeyi aşırı derecede iyi yapmak ya da kendi yararımı göz önünde bulundurmak
zorundayım. Aksi takdirde ben yetersizim ve mükemmel değilim. Kendimi eleştirmek için
bol miktarda gerekçem var.”
4. İşler benim istediğim gibi gitmezse, ben ya da bir başkası suçu üstüne almalı ve cezasını çekmelidir.
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Sosyal Öğrenme
Davranışlarının başkaları tarafından olumsuz değerlendirileceği ve gruplardan dışlanacakları düşüncesi ile baş etmeye çalışan utangaç bireylerin kendileri hakkındaki olumsuz
değerlendirmelerinin ve inançlarının şekillenmesinde ebeveyn tutumlarının da etkisinin göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Demokratik yapıya sahip aile ortamlarında çocuklar küçük yaslardan itibaren rahat bir ortamdadır. Düşüncelerini, duygularını açıkça ortaya
koyabilmekte, kendisi ile ilgili kararları kendisinin düşünceleri alınarak verilmesi çocukta
kendine güvenin iyice yerleşmesine yardımcı olmaktadır. Çocuk kendini ifade etme yeteneğini, dışadönük, yaratıcı olabilme özelliklerini kazanabilmektedir. Böylece birey, yetişkinlik
hayatında ve öncesinde kişiler arası ilişkilerinde rahat olabilecektir. Ancak otoriter, ilgisiz ve
reddedici bir tutuma sahip ebeveynlerin çocukları küçük yaslardan itibaren baskı altına alınacak, dolayısıyla kendine güven duygusu ve özsaygı gelişmeye fırsat bulamayacaktır. Aile
ortamında çocuğa söz hakkı verilmemesi, çocuğun sevilmemesi, kendini ifade etmesine imkan sağlanmaması ve duygularını bastırması gerektiğine inandırılması sürekli eleştirilmesi,
mükemmeliyetçi davranılması, itaat isteği çocukların yasamın ilk yıllarından itibaren içedönük, çekingen, utangaç olmalarına sebep olacaktır (Yavuzer, 2003).
Bireyin kişilik özelliklerini oluştururken içerisinde bulunduğu toplumsal kurallardan ve
kültürden etkilendiğini, bireyi utangaç yapanın toplumsal koşullar olduğunu savunurlar. Bu
kuramcılar, utangaç bireylerin diğer insanlar tarafından utangaç olarak değerlendirilmeleri
sonucu, kendilerini utangaç olarak değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Utangaç insanlar,
başkalarından çok çabuk etkilenmekte ve başkalarının kendileri hakkındaki düşünce ve görüşlerini tek gerçek gibi kabul etmektedirler (Zimbardo,1977).

Utangaçlık Türleri
Buss (1980) utangaçlığı, genetik temelli erken gelişen korkuya dayalı utangaçlık ile sonradan gelişen çekingen utangaçlık olarak ikiye ayırmıştır. Erken gelişen utangaçlık yasamın
ilk yıllarında ortaya çıkmakta ve kalıtıma dayalı kişilik özelliklerinden etkilenmektedir. Genetik utangaçlık bireyin bir kişiliği ya da huyudur. Sonradan gelişen utangaçlık türü ise çocuğun kendinin farkında olmaya başladığı 4-5 yaslarında ortaya çıkmaktadır. Utangaçlık,
bireyin kendini değerlendirme sürecinin en yoğun yaşandığı 8 yas civarında daha keskin
hale gelir ve 14-15 yaslarında kimlik problemleriyle basa çıkmaya çalıştıkları ergenlik döneminde ise en üst düzeye ulaşır (Akt. Cheek & Briggs, 1990).
Asendorpf (1987), durumsal utangaçlığı, özgül bir sosyal durumun geçici sonucu olarak
tanımlamıştır. Durumsal utangaçlık, başkaları üzerinde hoş bir etki yapmaya motive olmuş,
ancak bunu başaracağından kuşku duyan insanlarda ortaya çıkmaktadır. Kalıtsal kişilik
özelliği (mizaç) olan utangaçlık ise başkaları tarafından fark edilmemek ve olumsuz değerlendirilmemek için konuşmanın akışını yönlendirmede pasif davranma ve sessiz kalma şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Henderson ve Zimbardo (1998) da benzer biçimde utangaçlığı, sosyal ortamlarda yaşanılan “duruma bağlı” utangaçlık ve “genetik kökenli” bir kişilik özelliği olarak iki ayrı kategoriye ayırmaktadır.
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Page (1990)’de utangaçlığın bu şekilde sınıflandırıldığını kabul etmekle birlikte her iki
utangaçlık türünün özünde de yabancıların, yüksek statülü insanların yanında ya da resmi
ortamlarda yaşanılan rahatsızlık ve çekingenliğin bulunduğunu belirtmektedir. Ona göre
asıl önemli olan, bu duyguların diğer insanlarda geçici, utangaçlarda ise kalıcı olmasıdır.
Asendorpf (1990), “kalıtsal kişilik özelliği (mizaç) olarak utangaçlık” ve “durumsal utangaçlık” arasında yaygın olarak paylaşılan dört farkı şu şekilde ortaya koymaya çalışmıştır:
1. İlk olarak durumsal utangaçlığın geçicilik özelliği, yatkınlık utangaçlığının özelliğinden açık bir şekilde ayrılmalıdır.
2. Durumsal utangaçlık, olumsuz davranışsal ve yaşantısal süreçlerin bir sonucu olarak
düşünülmelidir.
3. Durumsal utangaçlık, sadece sosyal durumlarda ortaya çıkar ve sosyal ortamlarda giderek artan bir kaygıya yol açar.
4. Durumsal utangaçlık, sadece kaygıyı değil ilgi gibi olumlu etkiyi de içine alır. Birey,
ilgi duyduğu fakat yeterli beceriye sahip olmadığını düşündüğü bir alanda, duyduğu ilginin
kendisinde yarattığı kaygı sebebiyle de durumsal utangaçlığa kapılabilir.
Utangaç Kişilerin Özellikleri
Utangaç insanları kendileri hakkında gerçekçi olmayan sosyal karşılaştırmalar yaparlar.
Kendilerini içinde bulundukları sosyal ortamdaki en popüler ve en gözde kişiyle kıyaslayıp
ve sonuçta da “ben utangaç biriyim” ya da “ben hiç hoş sohbet biri değilim” gibi olumsuz
yargılara varırlar. Bu tür yargılar ise utangaçlıklarını arttırıp, davranışlarını kısıtlar
(Carducci, 2000).
Utangaç insanlar, korkularının yaşamlarını kontrol altına almasına izin vererek, yaşamın
hoş yanlarından zevk alamaz hale gelirler. Sürekli geçmişle, gelecekle ya da her ikisiyle meşgul olurlar. O anda söylenenle değil, geçmişteki konuşmanın nasıl geçtiğiyle ya da gelecekte
nasıl davranması gerektiğiyle ilgilenir. Bu da bireyin tedirginliğini artırmaktadır. Utangaç
kişiler sosyal ortamlardaki hatalar için kendilerini suçlarken elde edilen başarıların ise dış
kaynaklı olduğunu düşünürler. Bir konuda başarısız olduklarında hatayı kalıcı ve kontrol
dışı olarak görürler. Bu da onları hem bilişsel hem de davranışsal olarak sekteye uğratır ve
özgüvenlerinin azalmasına neden olur. Utangaç kişiler arasında kendini suçlama sadece belirgin sosyal durumlar için geçerli olsa da hayat boyu kendini suçlamaya, yalnızlığa ve depresyona neden olabilir (Carducci ve Zimbardo, 1995).
Utangaç bireyler bazı olumsuz kişilik özellikleri ile işlevsel olmayan bazı tutumlar sergilemekte, tepkilerini zamanlamada güçlük çekmektedirler. Ayrıca bu bireyler daha az arkadaşa ve tatmin edici kişisel ilişkilere sahip olup kendileri hakkında daha çok olumsuz ifade
kullanmakta ve daha fazla yalnızlık yaşamaktadır. Utangaç bireyler başkalarının onları nasıl
değerlendirdikleri ile daha çok ilgilenirler ve aşırı durumlarda sosyal kaçınma ve dışlanma
yaşarlar (Bacanlı, 1999).
Genel olarak insanlar, başarıyı kendilerinden kaynaklı, hatayı ise dış kaynaklı olarak görürler ya da en azından bunu kontrol edilebilir belirgin faktörlere bağlarlar. Bu düşünce stili
kişinin özgüvenini korur ve kendi amaçlarına ulaşma konusunda kişiye cesaret verir. Ancak
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utangaç kişiler sosyal ortamlardaki hatalar için kendilerini suçlarken elde edilen başarıların
ise dış kaynaklı olduğunu düşünürler. Bir konuda başarısız olduklarında hatayı kalıcı ve
kontrol dışı olarak görürler. Bu da onları hem bilişsel hem de davranışsal olarak sekteye uğratır ve özgüvenlerinin azalmasına neden olur. Utangaç kişiler arasında kendini suçlama
sadece belirgin sosyal durumlar için geçerli olsa da hayat boyu suçlamaya, yalnızlığa ve depresyona neden olabilir (Henderson ve Zimbardo, 1998).
Utangaçlığı bazı olumlu özellikleri de bulunmaktadır( Zimbardo (1977);
 Utangaç bireyler saldırgan davranışlarda bulunmadıkları için başkalarını incitmezler.
 Utangaçlık, bireyin daha seçici ilişkiler kurmasına, geride durarak gözlem yapmasına, dikkatli ve istekli bir biçimde ilişki kurmasına yarar.
 Daha az dikkat çekerler, bu nedenle de kendilerini güvende hissederler.
 İyi bir dinleyici olarak nitelendirilirler.
 Utangaçlık, bağımsızlık duygusu ve koruma sağlar çünkü, utangaçlık, iyi bir maskedir ve bireyi çevresindekiler tarafından fark edilmekten korur.
Henderson ve Zimbardo (1998), utangaçlık semptomlarını dört grupta ele almaktadır: (1)
davranışsal, (2) fizyolojik, (3) bilişsel ve (4) duygusal. Bu alanlarla ilgili belirtilere ise aşağıda
yer verilmiştir (Yüksel, 2002):
Davranışsal
Geri çekilme pasiflik

Fizyolojik
Hızlı kalp atışı

Göz temasından
kaçınma

Ağız kuruluğu

Korku duyulan
ortamlardan kaçınma
Alçak sesle konuşma
Vücut hareketinin
veya ifadesinin
çok az olması ya
da abartılı şekilde
gülme
Konuşma Akıcılığındaki bozukluklar

Soğuk soğuk terleme

Sinirli davranışlar,
elle veya yüzle
oynama gibi

Terleme
Bas dönmesi veya
baygınlık hissetme,
karın ağrıları

Kişinin kendisini
veya durumu ‘gerçek dışı’ olarak hissetmesi
Kontrolü kaybetme
korkusu, delirme
veya kalp krizi geçirme korkusu

Bilişsel
Kendisiyle, başkalarıyla ya da
durumla ilgili olumsuz düşünceler geliştirme
Değerlendirilmekten
korkma ve başkası
tarafından aptal
bulunma korkusu
Endişe ve mükemmeliyetçilik

Duygusal
Kendi
Farkındalığı
ilgili acı çekme
Utanma

Sosyal etkileşimler sonrasında
kendi kendini suçlaması
Kendisinin zayıf başkalarının
güçlü olduğuna dair olumsuz
inançlar geliştirmesi

Üzgün olma

Düşük özgüven

Yalnızlık

Ben yetersiz ve etkileyici değilim düşüncesi

Depresyon

Utangaç insanın bir şeyleri
tahmin etmesi zorunluluğu
gibi yanlış bir inanç

Kaygı
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Stevens (1997)’ e göre utangaç insanlar içinde bulundukları durumla baş edemeyince,
çoğu kez o durumu başarısızlık olarak kabullenirler. Bu düşünce tarzı benlik imgeleri hakkındaki olumsuz düşüncelerini güçlendirir ve onları daha yalnız, depresif ve kaygılı yapar.
Utangaçlıkla Baş Etme Yolları
Utangaçlıkla basa çıkmada erken yastaki, özellikle de okul çağındaki müdahalelerin
önemli olduğu çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. Okul yıllarında utangaçlıkla basa çıkmak
için okul ortamının, çocuğun başarıları temelinde utangaçlığını yenmesi için büyük bir potansiyel olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle öğretmen müdahalesi ile çocuğun benlik saygısının geliştirilmesi, utangaçlıkla basa çıkmada en önemli problemlerden birinin ortadan
kaldırılmasına yarayacaktır. Eğer öğretmen uygun şekilde müdahalede bulunabilirse çocuğun benlik saygısındaki ilerleme somut görevlerde gözlenebilir bir hal alır. Sözgelimi öğretmen sessiz çocukların sadece psikomotor alandaki becerilerinden yola çıkarak bile onları
sosyal etkileşime sokabilir ve bu örgencilerin kendisine sözel olarak karşılık vermesini sağlayabilir (Kemple, 1995).
Brophy (1996)’da okul ortamında utangaçlıkla basa çıkmak için çocuklara verilecek yardımın üç farklı şekilde olabileceğini belirtmektedir. Birincisi “akran etkileşiminden yararlanmak” tır. Akran etkileşiminde çocuğu farklı yas grubundaki kişilerle örneğin kendisinden
küçüklerle etkileşime sokmak ve küçük gruplar içine dahil etmek gibi yöntemler bulunmaktadır. İkincisi “öğretmen müdahalesi” dir. Öğretmen;
1. Çocuğun sosyal çevresini değiştirerek, örneğin daha uyumlu akranları ile oturtarak;
2. Çocuğun sözel tepki vermesini cesaretlendirerek;
3. Mahcubiyet veya stres faktörlerini en aza indirerek;
4. Çocuğu özel bir takım aktivitelere yönlendirerek ve
5. Öğrenci ile özel konumsalar yaparak utangaçlıkla basa çıkmak için müdahalelerde bulunabilir. Utangaçlıkla basa çıkmada üçüncü yardım alanı da “diğer müdahaleleri” içermektedir. Bu kategoride yer alan müdahaleler ise çocuğu gönüllülük temelinde bazı küçük grup
etkinliklerine katmak, gönüllü olduğu aktivitelere yöneltmek ve işbirliği gerektiren görevler
vermek gibi müdahalelerdir.
Carducci (2000) utangaçlığı yenmek, sosyal ilişkilerde basarı kazanmak için aşağıdaki
adımları önermektedir;
1) Sosyal yaşamınızı programlayın
2) Pozitif düşünün
3) Sosyal kesiflerinizi arttırın
4) Konuşmalarınızı güzel sonlandırın
5) Anlaşmazlıklarınızı sonlandırın
6) Duygularınızı kontrol altında tutun
7) Yeteri kadar gülümseyin
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Sosyal beceri eğitimi programları, iletişimle ilgili yetersizlikleri hafifletmede etkilidir.
Utangaç bireylerin konuşmaya dayalı becerileri eksik olduğundan, hareket noktası çoğunlukla utangaç insanları konuşmaya dayalı yeteneklerini geliştirmektir. Konuşmaya dayalı bu
yetersizlik bireylerin doğru sorular sormalarını, etkili bir biçimde davetlerde bulunmalarını,
kendileriyle ilgili açıkça ve kolayca konuşmalarını engeller. Model alarak, örneklerle ya da
geri bildirimlerle onların konuşmaya bağlı yetersizliklerinin giderilmesi, utangaçların beceri
eksikliğinden gelen suskunluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır (Kelly,
1982).
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Bağlanma kuramı, bireysel farklılıkları anlamak, insanların yakın duygusal bağlar kurma ihtiyacının varlığına ve bu ihtiyacın evrenselliğine dayanan bir kuramdır (Sümer, 2006;
Bowlby, 2012; 2014). İnsanların kendileri için önemli olan başka kişilerle güçlü duygusal bağlar kurma eğiliminin nedenlerini açıklayan bir yaklaşımdır. Bağlanma, belli bir figüre karşı
özellikle stresli durumlarda yakınlık arama ve sürdürme eğilimi olarak olan nitelendirilen,
sürekli duygusal bağdır (Bowlby, 2012). Güneş’e (2014) göre bağlanma, çocuğun güven içinde kendini bir duygusal yakına bırakabilmesidir. Bağlanma kuramı çocukların bakıcılarına
karşı göstermiş oldukları duygusal bağın nasıl oluştuğunu, kişilik ve kişilerarası ilişkilerin
çocukluk dönemindeki bağlanma ilişkisinden nasıl etkilendiğini ortaya koymaya çalışmaktadır ve kuramını ortaya koyan Bowlby, ebeveynlerin fazla ilgisinin çocukları şımarttığını
düşünen annesini günde sadece bir kaç saat görerek büyümüştür. Bowlby dört yaşındayken
bakıcısının evden ayrılışını; daha sonra, bağlanma figürünün kaybı biçiminde bir travma
olarak tanımlayacaktır ve bağlanmanın konusunda ömür boyu devam eden çalışmaya yönelten motivasyonun büyük kısmı olduğunu belirtmektedir (Bowlby, 2012a). Özellikle bağlanma sorunlarının bir nesilden diğerine nasıl taşındığı konusuyla ilgilenmiştir. Harlow’un
maymunlar üzerinde yaptığı deney ise bu düşünceyi desteklemektedir (Bowlby, 2012).
Bowlby, kuramının tanıtımını yaptığı üç klasik makalesini “Çocuğun Anne ile Bağının Doğası” (The Nature of the Child’s Tie to His Mother) (Bowlby, 1958); “Ayrılık Kaygısı”
(Separation Anxiety) (Bowlby, 1959) ve “Erken Çocukluk ve Bebeklikte Acı ve Yas” (Grief
and Mourning in Infancy and Early Childhood) (Bowlby, 1960) isimleriyle, yayınlamıştır
(Ainsworth ve Bowlby, 1991; Bretherton, 1992). Dokuz yıl sonra 1969’da Bowlby, Bağlanma
ve Kaybetme adı altında üç etkileyici kitap (attachment, separation, loss) alanındaki en
önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir (Bowlby, 2012; 2014). Kuramın adına, niçin
“sevgi teorisi” demediği Bowlby’e sorulduğunda bağlanmanın, sevginin spesifik biyolojik
korunma mekanizmasından çok daha karmaşık olduğunu belirtmiştir (Bowlby, 2012a). Özellikle bağlanma sorunlarının bir nesilden diğerine nasıl taşındığı konusuyla ilgilenmiştir.
Harlow’un maymunlar üzerinde yaptığı deney ise bu düşünceyi desteklemektedir (Bowlby,
2012).
Bağlanma kuramının genişlemesinde Mary Ainsworth, bebeğin çevresini keşfederken
güvenli üs olarak bağlanma figürü kavramına katkıda bulundu. ‘Annesel duyarlılık’ kavramını geliştirdi. Ayrıca anne-bebek bağlanma şeklinin geliştirilmesinde annenin bebeğin işaretlerine duyarlılığını ve annesel duyarlılık rollerini tanımladı (Bretherton; 1992).
Ainstworth'e göre duyarlı bir anne şunları yapar:
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•

Çocuktan gelen sinyalleri dikkatle ve anında algılar.

• Bu sinyalleri bebeğin perspektifinden doğru bir şekilde yorumlar ve örneğin bir ağlamanın açlık için mi yoksa kötü hissetme, acı ya da sıkıntıdan mı kaynaklandığını bilir.
•

Çocuğun sinyallerine uygun şekilde tepki gösterir.

• Çocuğun hayal kırıklıklarında, onun tolere edebileceği bir sürede yanıt verir
(Ruppert, 2011).
Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall (1978) bebekleri yabancı ortama koyarak bağlanma
gelişimlerini ölçmüştür (aktaran: Linzdey, Thampson ve Spring, 1989). Bu uygulamada, bebekler anneleriyle birlikte oyuncaklarla donatılmış bir gözlem odasına alınmışlardır. Anne
bir sandalyede oturur ve bebeğin odayı araştırmasına izin verir. Bebek 2 dakika edilgin kalır,
anne oyunu başlatır. 3. dakikanın sonunda odaya bir yabancı girer. Bir dakikalık sessizlikten
sonra yabancı bir dakika anneyle konuşur ve bebeğe yaklaşır. Yabancının odaya girişinden 3
dakika sonra anne 3 dakika için odayı terk eder. Anne geldikten sonra yabancı gider. Sonra
anne tekrar odayı terk eder ve bebek 3 dakika odada tek başına kalır. Yabancı odaya tekrar
girer ve 3 dakika (ya da daha az) sonra anne döner, Ainsworth, "yabancı ortamdaki" bebeklerin üç karakteristik biçimden birinde davrandıklarını bulmuştur. Çocukların çoğu güvenle
bağlanmıştır. Bunlar annelerini çevreyi araştırmada güven temeli olarak kullanırlar, kuşkulansalar da yabancıyı kabul ederler, annelerinin gitmesine üzülürler ve geldiğinde mutlu ve
rahat olurlar. Diğer çocuklar ise güvensiz bağlanma işaretleri gösterirler. Odayı araştırmaya
kuşkuyla karşı koyarlar, yabancı geldiğinde annelerine sımsıkı sarılırlar, anneleri terk ettiğinde çok rahatsız olurlar ve anneleri geri döndüğünde yatışmakta güçlük çekerler. Diğerleri
de kaçınanlardır. Onları diğerlerinden farklı kılan şey odaya döndüğünde annelerinden kaçınmalarıdır. Bazıları yabancıyı annelerine tercih ederler, oyun ve rahatlama için anneden
çok yabancıya yaklaşırlar. Ainsworth Yabancı Durum olarak adlandırdığı bu yöntemle güvenli, kaçınmacı ve kaygılı-kararsız bağlanma stillerinin temelini oluşturmuştur
(Bartholomew ve Horowitz, 1991).
Bağlanma terimi literatürde birçok kavramla tanımlanmaktadır. Genel olarak “güvenli
üs” olarak adlandırılan bağlanmayı Harlow “güvenli liman” olarak tanımlamıştır. Bağlanmanın bir başka tanımı olan “güvende hissetmek” kaygıdan, tedirginlikten uzak anlamına
gelmektedir. Buna göre bağlanma figürü (genellikle anne), bağlanan kişiye (genellikle çocuk)
güvenlik hissi vermelidir. O halde bağlanma figürünü, güvende hissettiren kişi ya da güvenli üs sunan kişi olarak nitelendirmek doğru tanımlamadır (Bowlby, 1973; 2014; Cozolino,
2014). Bu kişinin seçiminde bebekteki sıkıntı işaretlerine olumlu uygun tepki verilebilmesi
bağlanma figürünün belirleyicisi olmaktadır (Hazan ve Shaver, 1994). Bu ilk ve en önemli
ilişkide yaşananlar, kişinin tüm ilişkilerini etkiler. Anneyle bağ, hem kişinin ruhsal yapısını,
hem de ilerideki bağlanma stillerini belirler. Bu dönemde bağlanma süreci istek ve niyetten
bağımsız olarak gelişir ve anne ile çocuk içgüdüsel olarak birbirleriyle duygusal bir temas
kurma arayışına girer (Zeanah, Benoit, Barton, Regan, Hirshberg, Lipsitt, 1993; Ruppert,
2011). Bağlanma figürü ile tekrarlanan etkileşimlerde, bebekler kendilerine verilen tepkilere
göre davranışlarını ayarlarlar. Böylece bebekte kendilik ve bağlanma kişiliği modellerini içeren ‘içsel çalışan modellerini’ oluştururlar. Bu temsiller bakıcıya ulaşılabilirlik ve tepkiselliğini kestirmede kullanılabilen bilişsel temsillerdir (Hazan ve Shaver, 1994). Zihindeki temsil-
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ler ise, kendiliğin dış dünyayla yinelenen, çocuğun zihninde şekillenen ve iz bırakan deneyimlerinden kaynaklandığı düşünülebilir (Masterson, 2013). Ebeveyn ile çocuk arasındaki
keyif dolu etkileşimler ile mutlu ve duyarlı çevrede yaşamak çocukta olumlu benlik algısını
güçlendirerek dayanıklılık kapasitesini sağlamlaştırır (Both ve Jernberg, 2014).
İnsanların çağlar boyu tartışmasız anlaştığı, belki de en eski konu, çocukların toplumun
geleceği olduğu gerçeğidir (Yavuzer, 2014a). Bağlanma bir sonuç, başlangıç ise güven duygusudur (Ruppert, 2011; Güneş, 2014). Literatürde bağlanma konusu çeşitli benzetmelerle
açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin, Lamp (1982)’a göre, bağlanma iki yollu bir caddedir. Niteliği iki taraftan da etkilenir (Aktaran: Linzdey, Thampson ve Spring, 1989). Çocukla anne
arasındaki bağlantı anahtar ile kilit arasındaki bağlantıya benzer. Bir çocukla annesi arasında
derin bağlantının olmaması, tıpkı bir anahtarın kilide uymaması gibi anne ve çocuk birbirlerine karşı olumlu duygu hissedemez. Başka bir metaforla ifade etmek gerekirse, çocuğun
kendi duygusal ipini bağlayabileceği duvarın üzerinde hiç bir kanca yoktur. Bu duvar dümdüz ve kaygandır. Çocuğun sevgi, sıcaklık ve duygusal güvenlik ihtiyacı açıkta kalır. Öte
yandan çocuk kaçınılmaz olarak annesine bağlıdır. Onu sevme ve onun tarafından sevilme
ihtiyacı devam eder (Ruppert, 2011). Çocuğun kendini emniyette hissetmesi, kaygılardan,
korkulardan arınması önemlidir ve özellikle annesi tarafında sevilmediğini, reddedildiğini
hisseden çocuk için kaygı oluşturur (Ruppert, 2011; Güneş, 2014).
Bowlby (2012a; 2014) bağlanma ve güven hissinin iki faktöre bağlı olduğunu savunur:
 Bağlanma figürünün, destek ve koruma çağrılarına cevap verip vermemesi;
 Kendiliğin; diğer insanların ve özellikle de bağlanma figürünün, yardımcı bir tavırla
tepki vereceği bir insan olarak görülüp görülmediği. Fakat uygulamada birbirlerini etkilerler. Yani bağlanma figürü modeli ve kendilik modelinin birbirlerini etkileyerek geliştiği söylenebilir (Bowlby, 1973; Bartholomew ve Horowitz, 1991; Bowlby, 2014).
Bağlanma, karşılıklı bir adaptasyon sürecidir ve bağlanma sürecinin her bir üyesinin diğeri üzerinde bir iz bırakması ile gelişir (Ruppert, 2011). Ebeveynin çocuğun mizacına nasıl
uyum sağladığı, çocuğun bağlanma niteliğini etkiler ve aralarındaki bu duygusal akışı şekillendirenlerden durumlardan biri de bağlanma figürü ile bebek arasındaki ilişki tarzıdır. Anne-bebek arasında karşılıklı olan bu duygusal alışveriş bağlanma dinamiklerini belirleyerek
çocuğun gelecekteki zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini oluşturacak zemini sağlar
(Linzdey ve diğ., 1989; Zeanah ve diğ., 1993; Lewis, 1995; 1999, akt. Schore, 2000; Ruppert,
2011; Masterson, 2013). Çocukların kendilerine ilişkin bilgi edinmek için fazla araçları olmadığından, bağlanma figürleriyle ilişkileri önemli bir referans noktasıdır. Eğer değer görür ve
ihtiyaçları karşılanırsa çocuk, kabul gördüğü mesajını alarak kendini özel ve değerli hisseder. Ancak ihmal edilir ya da reddedilirse kendilik temsili değersizleşir (Hazan ve Shaver,
1994; Stahl, 2014; Both ve Jernberg, 2014). Örneğin, ebeveyn çocukla iletişimde yanlış sözcük
kullanıyorsa çocukların benlik saygısı zedelenebilir (Elkind, 2001).
Yani bağlanma figürünün sevgisine güven duymanın yanında herkesin kendisini sevilebilir ve değer verilmeyi hak eden bir insan olarak göreceğine emin olur (Bowlby, 1973; Knox,
1999). Bu durum genellikle güvenli bağlanmayla sonuçlanacaktır.
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Hayatın ilk yılında bebeğin psiko-sosyal görevi, güvenmeyi öğrenmektir. Bebekle annesi
arasındaki ilişkiden doğan güven duygusu, insanın ileride kuracağı kişilerarası ilişkilerin
temelini oluşturur (Yavuzer, 2014a). Çocuk gelişimi ile ilgili araştırmalar da, çocuğun ebeveynleri dışındaki insanlarla ilişkisinde ebeveyn-çocuk bağlanma biçiminin uzun süreli etkisi fikrini desteklemektedir (Zeanah ve diğ., 1993; Sroufe, Duggal, Weinfield, Carlson; 2000;
Ceyhan, 2006; Türköz, 2007; Brumariu ve Kerns, 2008; Ruppert, 2011; Akyüz 2011; Kaplan ve
Aksel, 2013).
Ruppert’e ( 2011) göre, bağlanmanın farklı gerçekleşme yolları vardır:
 Anlık temasla; örneğin ten ya da beden teması
 Duyusal algılamayla; örneğin koklama, tatma, görme ve duyma
 Duyularla, örneğin sevgi ve korku
 Düşünce ve anılarla
 Konuşmayla
Çocuklardaki ağlama, gülümseme ve göz teması kurma gibi içgüdüsel davranışlar karşısında yetişkinin, bebek ağladığında onu kucaklama ya da onunla tiz bir şekilde konuşma
gibi çeşitli davranışları çocukta bir yetişkine karşı bağlanma oluşturur (Bee ve Boyd, 2009).
Bowlby’e göre çocuğun, "stresle baş etme kapasitesi" belirli annelik davranışıyla ilişkilidir ve bağlanma figürü çocukta oluşan stres ve olumsuz hisleri olumlu hislere dönüşmesinde
aracı işlev görerek olumsuz durumun üstesinden gelinebileceğini öğretebilir (MalatestaMagai, 1991; Schore, 2012; Bowlby, 2012). Güvenli bağlanamayanlar ise, bu konuda ciddi
duygusal problemler yaşayabilir (Ruppert, 2011). Örneğin, bugün pek çok kişi nedenini bilmediği bir şekilde kendisini kaygılı, öfkeli, çaresiz, yalnız, duygusuz, değersiz, yetersiz, özgüvensiz, mutsuz ya da başkalarına bağımlı hissederek tam manasıyla an’da var olamamaktadır. Her ne kadar kaynağı belirsizmiş gibi gözükseler de kişiyi esir alan tüm bu olumsuz
duyguların bilinçdışında belli nedenleri bulunmaktadır. Bu durum, kimisinde çocukluk döneminde annesiyle kurduğu bağımlı bir ilişkinin eseri olarak ortaya çıkarken, bir başkasında
çözümlenememiş duygusal bir takım travmaların sonucu olabilmektedir (Akçakaya, 2015).
Veya kimliğini yitirmiş ve bitmek tükenmek bilmez bir şekilde yaşam sürmeye mahkum
insanların oranı her yüz kişide 4 iken, günümüzde yüzde 14’lere yükselmiştir. Bu yükselişten sorumlu nedenler arasında çocukluk travmaları sonucu anne çocuk bağının kopması
sayılabilir. İnsanın kendi farkındalığını kazanabilmesi, anneye güvenle bağlanması ile mümkündür (Paktuna Keskin, 2012). Anneye güvenli bağlanma, diğerlerine güven duygusunun
kazanılmasında, çocuğun kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmasında ve özgüven
duygusu geliştirmesinde ön adımdır. Kısaca, “bağlanmadan bağımsız olunmaz” denilebilir
(Paktuna Keskin, 2014).
Bağlanma fenomeninin gerçekten varlığı en net şekilde bağlanma süreci kesintiye uğradığında veya durgunlaştığında görülür. Dahil olma ve bütünleşmeyi hissetme, bağlanma
sürecinin doğal bir akışıdır. Bu bağ kaybedildiğinde, kimin ve neyin kaybedildiği fark edilir
ve saniyeler içerisinde kaygı hissedilir. Küçük çocuklarda ayrılma, stresli bir durum ve terk
edilme korkusu oluşturur. Anneden ayrılan çocuklardaki duygusal süreçler Bowlby tarafından gözlemlenmiştir. Bowlby’ye göre ayrılmaya ve anneyle olan bağın yakın gelecekte kay-
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bedilmesi tehlikesine karşı çocuğun ilk tepkisi korkudur. Yalnız bırakılan bir çocuk büyük
bir korku yaşar (Hazan ve Shaver, 1994; Ruppert, 2011; Bowlby, 2012a; 2012b; 2014). Bağlanma figürüyle yakınlaşmayı amaçlayan bebek ağlama ve sıkıca sarılma gibi bağlanma davranışlarını kullanarak tedirginliğini azaltmaya çalışır (Brown ve Wright, 2001).
Bebekler özellikle herhangi bir nedenle sıkıntıda olduğunda ya da korktuğunda bağlanma kişisini arama eğilimindedirler. Bağlanma figürü böyle zamanlarda bebeğin rahatlamak
ve kendisini yeniden güvende hissetmek için geriye dönebildiği bir güvence üssü işlevi görür. Dahası, bağlanma figürü bebeğin keşif gibi bağlanma dışı davranışlara girebilmek için
zaman ayrılıp geri döndüğü bir güvenli sığınak işlevi görür (Hazan ve Shaver, 1994). Bağlanma figürünün ulaşılabilirliği bebek tarafından zaman zaman yoklanır ve olumsuzluk durumunda, istenen ulaşılabilirlik adına ağlama ve yakınlığını koruma gibi bağlanma davranışları görülür (Hazan ve Shaver, 1994; Brown ve Wright, 2001). Bağlanma davranışını insan
doğasının özünde olan ve onun değerli bir parçası olarak görmeyen, çocuğun bağlanma davranışına sezgisel anlayışı olmayan ve bağlanma davranışına saygısı olmayan, hiç bir ebeveyn
büyüyen çocuğu için güvenli bir dayanak sağlayamaz (Bowlby, 2012b).
Eğer şu iki durum meydana gelirse bu tür bir güvenli keşfetme davranışı aniden sonlanabilir: (a) bir çocuk korktuğunda ya da acı duyduğunda; (b) anne uzaklaştığında. O zaman
büyük bir endişeyle mümkün olan en kısa sürede anneye döner aksi takdirde savunmasız
bir şekilde ağlar (Bowlby, 2012). Yakınlığın sağlanıp korunması güvenlik ve sevgi duygularına yol açarken ilişkide herhangi bir kesinti olması genellikle kaygıya bazen de kızgınlık ya
da üzüntüye neden olur (Hazan ve Shaver, 1994).
Bağlanma kuramcılarına göre, yaşamın erken dönemlerinde bakım verenle olan ilişkiyi
yansıtan ve kendiliğinin ve diğerlerinin tasarımlarını ruhsal yapıda barındıran bağlanma
biçimi genellikle aynı kalmaktadır. “Kişinin başka bir kişi ile ilişki kurup kurmadığı ve bu
ilişkinin destekleyici ve koruyucu özellikler taşıyıp taşımadığı, hayatın her döneminde ve
yakın ilişkilerde gözlemlenebilir” denmektedir (Kesebir, Özdoğan Kavzoğlu ve Üstündağ,
2011).
Bağlanma stili, anne ile çocuklukta yaşadığı deneyimlere bağlıdır. Yani beynin bağlanma
olgusunu ‘güven, sıcaklık ve koruma’ ile mi, yoksa ‘terk edilmek, yalnızlık ve korku’ ile mi
bağdaştırdığı ile ilgilidir (Stahl, 2014). Doğduğunda çocukta hiçbir yönelim ve kendiyle ilgili
güvenlik duygusu yoktur (Ruppert, 2011). Çocuk anneye güvendiği kadar hayata güven
duyacaktır (Güneş, 2013; Stahl, 2014). Kişilerarası bağlanma çok büyük oranda duygusaldır,
söz konusu olan sadece karşıdaki kişinin orada olması değil, nasıl orada olduğudur. Mesele
o kişinin duygularıyla, her şeyden önce de sevgiyle orada olup olmadığıdır. İnsan duygularının kökleri bağlanma sürecine uzanır ve duygu alışverişi bağlanma sürecinin temel bir bileşenidir. İnsanların birbirleriyle paylaştığı duygular, birbirlerine tepki verme yolları hakkında bilgi verir. Bir annenin çocuğuyla ilişkisinin duygusal niteliğinin olmadığı durumlarda, çocuk kendini bir makine gibi hissedebilir (Ruppert, 2011). Bağlanma stillerini şöyle açıklayabiliriz:
a) Güvenli Bağlanma: Ayrılma durumunda huzursuz, yabancı varlığında sakinleştirilebilir, ayrılma kavuşma sonrası çok sevinir, koşar, sarılır. Diğer durumlarda huzurlu, mutlu,
uyumludur. Görülme oranı %70. (Ruppert, 2011; Paktuna Keskin, 2012). Güvenli bağlanmış
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çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yakın ilişkiler kurma ve sürdürmede daha başarılıdırlar. Güvenli bağlanma, psikolojik iyilik ve duygusal sağlık, kendine güven ve sağlamlık
gibi ruh sağlığı göstergeleriyle olumlu yönde ilişkilidir. Güvenli bağlanma duyguları anlama, sosyal problem çözme becerileri, vicdan gelişimi ve olumlu kendilik kavramıyla pozitif
ilişkiler gösterir (Thompson, 2006). Güvenli bağlanan çocuklar kaygıları ve benzer olumsuz
duygularıyla uğraşmak yerine sorunla nasıl baş edecekleri üzerine yoğunlaşırlar dolayısıyla
kaygılarını ve korkularını kontrol altında tutarak bu olumsuz duyguları ilginç bir şekilde
kullanabilirler Güvenli bağlanan çocukların anneleri çocukların olumlu duyguları yanında
olumsuz duygularını da kabul ederler ve çocukların kendilerini rahatsız eden durumları
özgürce ifade etmeleri için uygun ortam yaratırlar. Olumsuz duyguların da hayatın bir parçası olduğunu anlamaları için bu durumları fırsat olarak değerlendirirler (Şahin, 2015). Ebeveynlerin de çocuklarının hem olumlu hem de olumsuz hislerini kabul edici bir tavırla ele
almaları ve duyguları ve hakkında açıkça konuşmaya istekli olmaları çocukların duygusal öz
farkındalıklarını geliştirir (Thompson ve Meyer, 2007; Yüksel, 2014). Güvenli bağlanan bir
çocuk, ilişkilere güvenir ve onu yönetebilmeyi öğrenerek olumlu tepkisel ve güvenilir bir
bakım veren modeli ile sevgi ve dikkati hak eden bir kendilik modeli geliştirir ve bunu daha
sonraki ilişkilerine de taşıyabilir. (Knox 1999; Türköz 2007; Stahl, 2014). Bağlanma figürüyle
kurulan ilişkinin, bebeğin kendini güvende hissetmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, duygusal
yakınlık görme beklentilerinin karşılanması gibi olumlu bir süreçte ilerlemesi durumunda,
bebek kendini sevilmeye ve onaylanmaya layık görerek önemli olduğunu hissedecek ve aynı
zamanda karşısındakileri ve dünyayı güvenilir ve olumlu bir yer olarak algılayacak ve duygularını rahatça ifade edebilecektir (Bowlby, 2014; Kim, Stifter, Philbrook ve Teti, 2014).
b) Kaygılı Kararsız Bağlanma: Annesine kaygı ile bağlanma ve kaçınma olarak sınıflandırılan bebekler örneklerde yaklaşık %20’dir. Özellikle ikinci kısa ayrılıktan sonra yeniden
birleşme sırasında kaçınırlar. Bir yabancıya kendi annelerine davrandıklarından daha dostça
bir tavır içerisinde davranırlar (Bowlby, 2012). Kaygılı kararsız bağlanma stiline sahip bebekler anneleri odadan çıktığında oldukça yoğun bir sıkıntı kaygı ve kızgınlık sergilerler. Anneleri odaya tekrar döndüğünde olumsuz duygu durumları devam eder, kolay kolay sakinleşemezler ve başka şeylerle ilgilenme konusunda isteksiz davranırlar (Akçakaya, 2015). Bu
bağlanma stiline sahip olan bebeklerin annelerinin bebeklerinin yardım çağrılarına daha az
cevap veren grup oldukları gözlenmiştir. Özellikle bebekleri ağladığında onlarla ilgilenmelerinde belirgin bir gecikme olduğu ve bebeklerini kucaklarına aldıklarında daha az şefkatli
oldukları gözlenmiştir. Bu bebeklerin gün içinde güvenli bağlananlara göre daha fazla ağladıkları, ayrılıkları daha az protesto ettikleri ve anneleriyle yeniden bir araya geldiklerinde
onları ağlayarak karşıladıkları gözlenmiştir (Orhan, 2010).
Anneye kaygılı bağlanma ve dirençli olarak sınıflandırılan bebekler yaklaşık % 10’dur.
Yakınlık ve temas kurma ile onunla etkileşim ve temasa direnme arasında kararsızdırlar.
Bazıları diğer bebeklere göre belirgin şekilde öfkelidirler; bazıları da daha pasiftir (Bowlby,
2012). Ainsworth ve ark., 1978; Park ve ark., 2004; Waters ve ark., 2002’e göre, gerilimli direnç gösteren bağlanma (anxious-resistant attachment) geliştiren bebekler, bakıcıları yanlarındayken diğer kişilerle ve çevreleriyle ilgilenirler. Ancak, herhangi bir ayrılık durumunun
hemen ardından hem bakıcıları ile bir arada olmak hem de ondan uzaklaşmak istemektedir-
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ler (Aktaran: Soysal ve diğ., 2005). Ainsworth (1973), anne ile çocuk arasındaki bağın temelinde emin bir çevre arayışı olduğunu söyler. Çevre emin değilse kaygı davranışlarının ortaya çıkacağına dikkat çeker (Akt: Ruppert, 2011)
c) Kaçınmacı Bağlanma: Ainsworth ve ark., 1978; Park ve ark., 2004; Waters ve ark.,
2002’e göre, gerilimli kaçınan bağlanma (anxious-avoidant attachment) geliştiren bebekler,
bakıcıları ile birlikteyken araştırıcı davranışlara devam edip duygularını bu kişi ile paylaşmamaktadırlar. Ancak, bakıcıları herhangi bir şekilde ortamdan ayrılıp geri döndüğünde,
hiçbir değişiklik olmamış gibi meşgul oldukları işe dikkatlerini yöneltirler (Aktaran: Soysal
ve diğ., 2005). Kaygılı bağlanan bireyler bağlanma ile ilgili tehditlere karşı aşırı tetikte iken,
kaçınan bağlanma stiline sahip bireyler stresli koşullar altında bağlanma ile ilgili düşüncelerini bastırabilirler (Sakman, 2011). Annelerinin gidişinden rahatsız olmamış gibi görünürler
ve anneleri döndüğünde ise yakın olmaktan kaçınır, sakin ya da ilgisiz görünürler. Fiziksel
temas ya da rahatlama ihtiyacı duymazlar (Arslan, 2008). Annelerine yakın olmak için hiçbir
çaba harcamazlar. Anneleri kendisiyle bir yakınlık kurmaya çalışsa da bunu sürdürmek için
çok az çaba harcar. Bebek annesine ilişkin olarak reddedici, ilgisiz/duyarsız, fiziksel ya da
sözel olarak varlık göstermeyen, bedensel yakınlık kurma ihtiyacını geri çeviren bir algı
içindedir. Böylece bağlanma ihtiyacı her aktive olduğunda, beraberinde yoğun bir yakın olma ve kaçınma çatışması da getirir. Diğer bebekler gibi anneleriyle yakınlık kurmak isteseler
de reddedilme beklentileri nedeniyle sanki anneleriyle aralarında hiçbir bağ yokmuş gibi
davranırlar (Orhan, 2010).
Kaçınma bağlanma stiline sahip çocuklar, anneleri mesafeli davranarak onları dışladığı
için onunla yakınlaşamazlar ve ne yaparlarsa yapsınlar annelerini memnun edemezler. Büyüdükçe sürekli eleştirildiklerini ve kendileriyle ilgilenilmediğini fark ederler. Bu yüzden
reddedilmekten, terk edilmekten aşırı korkarlar ve gerilim içinde yaşarlar (Stahl, 2014). Hem
duygusal bir yapıya sahip olan, hem de reddedilen ve eleştirilen çocuklar kaçınma bağlanma
stili geliştirmeye yatkındırlar. Bu çocukların, genellikle mesafeli, soğuk, alaycı, aşağılayıcı ve
kötü davranan anneleri vardır. Bu çocuklara, bebeklik çağlarına boşluk duygusu, reddedilme, yakınlaşamama ve anlayışsızlık deneyimleri damgasını vurmuştur (Stahl, 2014).
d)Dağınık/Yönü Belirsiz Bağlanma: bu bağlanma stili, kaygıyı kontrolde tutarlı bir stratejinin yokluğu ile belirginlik kazanır ve kaçınmacı-kararsız davranışların bir karışımı olarak
ortaya çıkar. Bu bağlanma stilinin bebeğe bakan kişi depresyona girdiğinde, rahatsız olduğunda ya da bebeğine istismar edici bir şekilde davrandığında ortaya çıktığı görüşü bulunmaktadır (Hazan ve Shaver, 1994).
Bağlanma Davranışının Gelişimi
1. Evre (0-2 Aylar): Doğumdan hemen sonra, bağlanma, meme arama, başı döndürme,
emme, yutma, parmak emme, yakalama, anneye yönelme, beslenme saatlerini sezinleme ve
hazırlanma şeklinde kendini gösterir. Bu evre doğumdan başlayarak on iki haftalığa kadar
çıkabilir, elverişsiz koşullarda büyüyen bebeklerde bu evre daha uzun süre devam edebilir
(Karateke, 2010; Bowlby, 2012).
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2. Evre (2-7 Aylar): Bağlanma davranışının en kolay aktive olduğu 6 aydan 5 yaşına kadar uzanan dönem, bağlanma figürlerinin ulaşılabilir olmasına yönelik beklentilerin gelişimi
açısından en hassas dönemdir (Bovlby, 2014). Bu evrede bebek annesini gördüğünde gülümseyerek, daha kolay sesler çıkararak ve başkasına baktığından çok daha uzun süre annesini
gözleriyle takip eder. (Bowlby, 2012). Bebekler altı ay dolaylarında annelerini tanımaya, başkalarına kıyasla ona daha çok bakmaya, ona yönelip taklit etmeye, dokunmaya başlarlar. Bu
davranışlar çocuğun bilişsel gelişimiyle de ilişkilidir. Bu aylarda bebekler annelerinin kalıcı,
eşi olmayan varlıklar olduğunu anlarlar. Bu aylardan sonra bebeğin anneye olan bağlılığı
güçlenir. (Maccoby, 1980, aktaran: Hortaçsu, 2012).
3. Evre (7-24 Aylar): Bu evre, açık seçik bağlanma evresi olarak adlandırılır. Bebek artık
annesini temel bağlanma figürü olarak belirlemiştir. Hep annesini aramak, bulmak, onunla
vakit geçirmek ister (Karateke, 2010). Bu evre boyunca bebeğin insanlara davranış biçiminde
gittikçe ayrım yapmanın yanında tepkileri, giden anneyi takip etme, döndüğünde onu karşılama, keşfe çıkmak için anneyi merkez olarak kullanmayı içerecek kadar genişler. Tanımadıklarına artan bir tedbirle yaklaşır ve er ya da geç korku ya da geri çekilme çağrıştırması
olasıdır (Bowlby, 2012). Bebek, ilgisini tüm ihtiyaçlarını karşılayan kişiye yöneltmektedir
(Soysal ve İşeri, 2010). 9 aylıktan sonra anneye yapışma özellikle çocuk bir tehlike sezdiğinde
yani bir yabancının varlığında belirgin hale gelir (Bowlby, 2012). 18 aylık bir bebek güvende
olmadığı anlarda bir yabancıya karşı nasıl davranacağını daha iyi algılar, annesine doğru
koşar ya da odayı terk eder, böylelikle yabancıya duyduğu korku dönemini de geride bırakmış olur. Bebeğin bu durumla başa çıkması güvenli bir bağlanma geliştirmesiyle ilgilidir
(Karateke, 2010).
4. Evre ( 24 Ay ve sonrası): Bu evrede bağlanma davranışı pek çok çocuk tarafından neredeyse üçüncü yılın sonuna dek çok güçlü ve düzenli bir şekilde sergilenir (Bowlby, 2012).
Çocuk bağlanma figürüyle başlayan sosyal ilişkilerinde, en yoğun duyguları bağlanmanın
kurulması, devam etmesi, bozulması veya yenilenmesi sırasında yaşar. Bağlanma figürü ile
arasındaki bağın tehdit altında kalmadan korundukça çocuğun güvenli bağlanma geliştirmesi beklenir. Bu durumda, olumlu zihinsel temsillerle birlikte sosyal davranışlarında, kaygıdan uzak, başarılı/olumlu ilişkiler kurması muhtemeldir.
Bağlanmada Kopukluk ve Çözülme
Bowlby’nin gözlemleri ayrılma araştırmasına, yani hastanede yatırılmaları veya yuvaya
gitmeleri nedeniyle annelerinden ayrılan çocukların tepkisine yöneliktir. Tepkileri karşı çıkma ve yeniden birleşme arzusu, umutsuzluk ve kopma olmak üzere 3 evre olarak belirtilmiştir (Hazan ve Shaver, 1994; Masterson, 2013; Bowlby, 2014). Bunlar ifade edilirken açık şekilde ayrışmaya uygun olmalarına rağmen, gerçekte her birinin bir sonrakiyle bütünleştiği anlaşılmaktadır. Öyle ki bir çocuk bir evreden diğerine geçiş ya da iki evre arasında değişim
aşamasında günler ya da haftalarca kalabilir. Birinci evre, itiraz evresi, hemen başlayabilir ya
da gecikebilir. Birkaç saatten bir kaç haftaya kadar sürebilir. Bu süreçte küçük çocuk anne
kaybında kesin bir üzüntü gösterir ve sınırlı kaynaklarını tümüyle kullanarak onu geri almaya çalışır. Çoğu kez yüksek sesle ağlayacak, karyolasını sallayacak, kendini savuracak ve
kayıp annesinin var olduğunu gösterebilecek herhangi bir görüntü ya da sese yönelik istekli
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bir arayışa geçecektir. Onun tüm davranışları, annesinin döneceği yönünde güçlü bir beklenti öne sürer. Bu arada bazı çocuklar bir bakıcıya umutsuz bir şekilde bağlanırken o kendisi
için bir şeyler yapmayı öneren tüm alternatif figürleri reddedebilir (Bowlby, 2014).
Çocukların annelerinin yokluğuna tepkilerinin ikinci yönü, kısa süreli ayrılıklarda bile
uzun süreli etkilerinin bulunmasıdır. Hala protesto evresindeyken anneleri ile yeniden bir
araya gelen çocuklar terk edilmeye karşı daha yüksek bir kaygı düzeyi, fiziksel temas ve ayrılmama güvencesi için daha aşırı bir gereksinim sergiler (Hazan ve Shaver, 1994).
Umutsuzluk evresinin karakteristik edilgenliği çocuğu sessiz ve hareketsiz tutarak iyileşmesine fırsat vermektir (Hazan ve Shaver, 1994). Kopma davranışı bağlanma figürüyle
yeniden bir araya gelme sırasında bağlanma figürünün tanımama ya da ona tepki vermeme,
yabancı bir ortam içinde bir hafta ya da daha fazla bir süre ikame anne olmadan kalan çocuklarda sıklıkla görülür (Bowlby, 2014). Örneğin ihmale uğrayan çocuklar bağlanamaz ve
çocuk suistimal edildiğini fark ettiği an bağlarını koparır. Ebeveyn çocuklarının anlattıklarını, önemsediklerini dikkate almıyorsa, bu şiddettir. Annenin kendini çocuğundan esirgemesi
ve çocuklar arasında kıyas yapması, birbirlerini kıskandırması da şiddet olarak tanımlanmaktadır (Güneş, 2014). Örneğin annenin çocuğa davranışları arasında, çocuğa küsmek, çocuğun yaklaşma girişimlerini geri çevirmek ve çocuğu evi terk etmekle tehdit etmek ya da
onu uzaklara yollayacağını söylemek gibi yaptırımlar çocuklara da ruhsal açıdan büyük hasara yol açar. Bunlar tekrar tekrar ve yoğun biçimde uygulandığında, özellikle bağlanma
figürünün ihtiyaç anında ulaşılabilir olup olmayacağı ile ilgili ciddi bir şüphe ve güvensizlik
oluşturduğu için kişinin terk edilme korkusunu ve başka durumlara da korkuyla tepki verme yatkınlığını arttırır (Bowlby, 2012). Korku çocuğun gelişim süreci içinde sıkça yaşadığı
duygulardan biridir. Küçük çocuklar anneden ayrı kalma korkusu yaşarlar. Anneleri olmadan bir şey yapamayacaklarını, çaresiz bir şekilde ortada kalacaklarını sanırlar (Steifenhofer,
2000). Öfkeli davranışlar hem bağlanma figürünün yabancılaşmasına hem de bağlanan kişinin duygu dengesinde değişime yol açar. Tıpkı sevgi dolu ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklarda görüldüğü gibi bazen, “ateşli bir öfkeye” bağlı güçlü ve köklü sevgi yerine, kaygı dolu,
belirsiz bir duygulanımla kısmen kontrol altında tutulabilen derin bir kırgınlık gelişir.
(Rapee ve diğ., 2014; Bowlby, 2014).
Bowlby’nin kuramı; anne baba bebeğe sıcak, güvenli bir çevre sağladığı sürece evlat edinilen çocuğun evlat edinen ebeveyne bağlanmakta pek güçlük çekmeyeceğini öngörür (Bee
ve Boyd, 2009). Kuramın temel noktası ise, annenin bebeğine dış dünyayı inceleyebileceği ve
gerektiğinde emniyet duyguları içinde geri dönüşler yapabileceği güvenilir bir ortam oluşturmasıdır (Tüzün ve Sayar, 2006).
Bowlby (2012b) bağlanmanın altı durumu olduğunu savunmaktadır:
1) Yakınlığı koruma davranışı: Birincil bağlanma figürünün yakınlarında olma isteği.
2) Annenin bir keşif kaynağı üssü olarak kullanımı: Bir çocuğun annesine her yakınlık
arzuladığında annesinin ona baktığını ve karşılık vermeye hazır olduğunu gözlemlediğinde
mutlu olması olasıdır ve uzak mesafelere keşfe çıkabilir.
3) Hissetme: Birincil bağlanma figürünün tartışmasız bir şekilde yanındaysa ya da kolaylıkla ulaşım alanındaysa güven hisseder.
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4) Yaklaşma davranışı: Anneye yaklaşma ve onu izleme.
5) Keşif davranışı: Özellikle anne figürüyle ilgili yönelmesi ve ortamdaki eşyalara dikkatini verme yoğunluğu ve devamlılığı;
6) Geri çekilme (korku) davranışı; özelikle anne figürüne ilişkin olarak nasıl yöneldiği.
İçsel Çalışma Modeli
Bowlby, içsel alana yoğunlaşır, bunun yanında “fiziksel dünyanın, annenin ve diğer
önemli kişilerin, kendisinin ve her bir etkileşimin davranış göstermesi beklenen” içsel çalışma modellerinin çocukta gelişen oluşumu üzerine yorumda bulunur. Bir bebek bakıma muhtaç durumda olduğundan çoğu zaman; daha büyük yaştaki çocuk ise yalnızca yorulduğunda, korktuğunda ya da başka türlü bir stres altında olduğunda, ilgi, destek ya da desteklenme gereksinimi duyduğunda bağlanma davranışları sergileme eğilimindedir. Bu davranışları sıklığına değil, davranış örüntülerine bakılarak bağlanma ya da duygulanımsal bağın derecesi ya da niteliği üzerine yorumlar yapılabilir (Bee ve Boyd, 2009; Bowlby, 2012). Doğumla birlikte başlayan benliğe ait içsel model kazanımı, bebeğin dış dünyaya verdiği sinyallere
karşılık verenin varlığında gerçekleşir. Şöyle ki, bebek acıkır ve bir ses çıkarır. Bu sese karşılık bulur ve üstelik karnı doyarsa kendi farkındalığına ait bir kayıt tutulmuş olur. Tıpkı nesne kayıtlarında çevresel bir nesne olmadan içsel model gelişemeyeceği gibi ona yanıt veren
olmadan bireyin kendi, yani benlik algısına ait içsel model gelişemez. Çocuk 3 yaşında cismen, 5 yaşında ise zihnen anneden farklı olduğunu fark eder. Böylece anneyle özdeşleşme
tamamlanır ve birey olmanın ilk adımı kazanılır (Paktuna Keskin, 2014). Kısacası, çocuğa
hangi hisler yüklendiyse ileride “o kişi” olur (Ruppert, 2011; Güneş, 2014)
Bağlanmanın içsel çalışma modeli; çocuğun bağlanma figürünün varlığından ya da güvenirliğinden emin olması (ya da olmaması), çocuğun beslenme ya da şefkat beklentisi ve
çocuğun keşif yaparken bağlanma figürünün gerçekten güvenli bir üs olduğuna dair duyduğu güven gibi öğeleri kapsar. İçsel model çocuğun hayattaki ilk yılının sonlarına doğru
oluşmaya başlar ve ilk 4 ya da 5 yıl içerisinde gittikçe daha kapsamlı ve yerleşmiş bir hale
gelir. 5 yaşındaki çoğu çocuk anneye ya da bakıcısına dair belirgin bir içsel modele bir benlik
modeline ve ilişkilerin modeline sahiptir. (Bee ve Boyd, 2009). Erken çocukluk döneminde
bakım veren kişi ile kurulan bağlanma, daha sonraki yıllarda diğer insanlarla kurduğu ilişkilerinde temelini oluşturur (Arslan, Arı ve Arslan, 2012; Deniz, Hamarta ve Arı, 2005).
Güvenli Bir Dayanak
Tüm ebeveynler, çocuklarının sağlıklı, mutlu ve kendine güvenen insanlar olarak yetişmesini istemiştir. Oysa bu istenen özellikteki çocuklar genellikle, her iki ebeveynin de çocuklara çok zaman harcadığı ve ilgi gösterdiği istikrarlı evlerde yetişmişlerdir. Bu yüzden ebeveynlik ile meşgul olmak, büyük oynamaktır. Ayrıca ebeveynlik gelecek neslin ruh sağlığı
için anahtar öneme sahip olup başarılı ebeveynik çok sıkı çalışmak demektir (Bowlby,
2012b).
Bağlanmayı sağlayan bazı belirli davranış biçimleri iki temel sınıfta gruplandırılabilir:
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 Sinyalleme davranışı; anneyi çocuğa getiren etki.
 Yaklaşma davranışı; çocuğu anneye getiren etki (Bowlby, 2014).
Bağlanma davranışını aktive ettiği, aldığı biçimlere ve yoğunluğa etki ettiği bilinen diğer
koşullar, üç temel başlık altında sergilenmektedir:
 Çocuğun durumu: Yorgunluk, acı, kötü sağlık, açlık ve üşüme.
 Annenin nerede olduğu ve davranışı: Annenin yokluğu, annenin ayrılması, annenin
yakınlıktan vazgeçmesi.
 Diğer ortamsal koşullar: Korkutucu olayların meydana gelmesi. Diğer erişkin ve çocuklar tarafından reddedilme (Bowlby, 2014).
Başkasına güven en zor kazanılan ve en çabuk kaybedilen bir duygudur (Paktuna Keskin, 2014). Güven duygusu emniyet hissini oluşturur. Emniyet hissi ile var olan biri, kişiliğine zarar verilmeyecek olmasının keyfini yaşar. Bağlanma ne korkunun sığıntısıdır ne de sevgisizliğin çaresizliğidir. Sadece dengeli doyumsamanın bir sonucudur. Bağlanma derin,
duygusal bir beceridir ve çocukluk yıllarında edinilir. Aksi takdirde çocuk, oldukça kasılır,
kendini tehlikelerden koruma çabası içerisine girer, gerginleşir (Güneş, 2014). Bağlanma, ilk
3 yaşta çözümlenemezse eksikliği hep hissedilir (Paktuna Keskin, 2014).
Bağlanmanın niteliği konu içerisinde önemli konumdadır. Yani “temas rahatlığı” bağlanma davranışına yol açmaktadır. Yapışma ve izleme davranışı bağlanma meydana getirmez; onlar bebeğin memnun eden, koruyan ve ihtiyacını karşılayan anne figürüne güven
ifadesidir. Bu durumda bunların hiçbirini yapmayan küçük çocuklara ya da erişkinlere yönelik bağlanma çok zor gelişecektir (Bowlby, 2014).
Güvenli bağlanmış çocukların duyguları, özellikle de olumsuz duyguları anlamada daha
ileri düzeydedir. Yetişkin, sorular sorarak, bilgi vererek, çocukta yeni bir anlayışı uyararak
konuşması önemlidir çünkü duygunun nedenlerine yapılan göndermelerin, duygusal olayların sonuçlarının tartışılmasıyla, annenin duygu sözcüklerini açıklama ve tanımlama çabalarıyla, çocuğun olayda yaşadıklarını duygu kavramlarıyla bağlantılandırmayla ve çocuktan
daha fazla bilgi almak icin yapılan ricalarla anlamlı olarak ilişkilidir (Thompson, 2006).
Anne-çocuk çifti arasında dinamik bir denge vardır. Her ikisinden de gelen pek çok ilgisiz ve biraz rekabetçi biraz da uyuşmaz ya da karşıt davranışa rağmen aralarındaki mesafe
bir kural olarak belirli stabil sınırlar içerisinde sürdürülür. Bunun nasıl ortaya çıktığını anlamak için aşağıdaki dört tür davranışın sonucu olarak ikisi arasındaki uzamsal ilişkiyi dikkate almak faydalıdır:
a) Çocuğun bağlanma davranışı
b) Çocuğun bağlanmaya karşıt davranışı, özellikle keşfetme davranışı ve oyun
c) Annenin ilgi davranışı
d) Annenin ebeveynsel ilgiye karşıt davranışı
(a) ya da (c)’de sınıflandırılan davranış biçimleri fonksiyon hususunda homojendirler;
(b) ya da (d)’de sınıflandırılanlar heterojendirler. Bu dört sınıfın her birinin davranış yoğunluğunda an be an büyük değişmeler olur ve herhangi bir sınıftaki davranış bir süreliğine
bütünüyle yok olabilir (Bowlby, 2014).
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Belirli figürlere yönelen bebeğin bağlanma davranışı gelişiminin, bebekte faaliyet halindeki en azından dört işlemin ürünü olduğu varsayılmaktadır. Bu işlemlerin ilk üçü, bir bebek sıradan bir ailede büyürken kaçınılmaz şekilde neden olduğu sonuçlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır:
 Başkaları yerine belirli bir uyarıcı sınıfını dinleme, bakma ve ona yönelme yerleşik
eğilimi, çok küçük bir bebeğin onunla ilgilenen insanlara özel bir dikkat göstermeye başlamasına sebep olur;
 Maruz kalma öğrenimi, bebeğin ona kimin baktığının kavramsal niteliğini öğrenmesi
ve bu kişiyi diğer tüm kişi ve şeylerden ayırması sonucu doğurur;
 Tanıdık olana yakınlaşma yerleşik eğilimi, bir bebek ayırt etmeyi öğrenirken motor
donanımların uygun olmasıyla bu tür tanıdık figür(ler)e yönelmesine yol açar. Faaliyetteki
dördüncü evre, bir kısım davranışın belirli sonuçlarının geribildiriminin bir sonucu olarak
davranışın çoğalmış (pekişmiş) olması sayesinde iyi bilinen öğrenme biçimidir. Bir annenin
bebeğinin ağlamasına karşılık verme hazırlığı ve bebeği ile sosyal etkileşime girdiği boyuttur; bebeğin ağlamasına annenin verdiği karşılık kolaylaştıkça ve kurduğu etkileşim arttıkça
on sekiz aylık bebeğin annesine bağlanma eğilimi güçlenecektir (Bowlby, 2012; 2014).
İçsel çalışan modeller, bağlanma ilişkisinin yalnızca duygu boyutunu değil, bilişsel boyutunu da temsil etmektedir (Schore, 2000). Bakımın geleneksel biçimlerde olduğu yuva ya
da hastane servislerinde sınırlı bir süre kalmış yaşamlarının ikinci ve üçüncü yıllarındaki
çocukların davranış gözlemlenmiştir. Çocuğun anne figürü, tüm ikincil figürlerin ilgisinden
ve ayrıca tanıdık ortamdan çıktığı ve bunun yerine bir sürü tanınmadık insanla yabancı bir
ortamda bakılmıştır. İlave veriler, döndükten sonraki aylarda evindeki davranışının gözlemlerinden ve ebeveynlerden alınan raporlardan sağlanmıştır. Belirlenmiş bir ortamda annesiyle makul bir güven ilişkisi kurmuş ve ondan önceden ayrılmamış on beş ile otuz ay arasındaki bir çocuk genellikle öngörülebilir bir davranış zinciri gösterecektir (Bowlby, 2012). Ayrıca ailedeki ilişki örüntüleri, çevrenin verdiği bilgiler ve tüm bunların çocuğun ne şekilde
değerlendirip yorumladığı önemlidir (Soysal ve diğ., 2005).
Genellikle bebekler annelerine, babalarına ya da düzenli bakım veren bir başkasına bağlanırlar. Bu bağlanmanın bir işareti, bağlandığı kişiden ayrılma durumunda gösterilen rahatsızlıktır. Bir yaşındakiler ana-babalarından ayrıldıklarında rahatsızlıklarını açık biçimde gösterme eğilimindedir ve 18 aylıklar daha gürültülü protesto edebilir. Genellikle 2 yaşında ayrılık kaygısı azalmaya başlar. 2 yaşındakilerin yarısı ana-balarından kısa süreli ayrılmayı
protesto ederlerken anaokulu yaşındaki çocukların çoğu ana-babalarından bir kaç saat ayrılmayı hoşgörebilirler (Linzdey ve diğ., 1989).
Bowlby, anneye bağlanma için “bebeğin yanında olmasa da duygusal anlamda annenin
erişilebilir olmasının, anneye bağlanmada esas ve yeterli olan bir faktör olduğunu” söylerken, annenin bebek zihninde devamlılığının kazanılmış olmasını kasteder. Aynı zamanda bu
cümle, anne olmadan anneye bağlanmanın gelişebileceği anlamına gelmez. Annenin varlığı
içselleştirilmişse, anne yokluğunda da varlığını sürdürebilir. Annenin yokluğunda annenin
devam edebileceği algısı kazanıldıktan sonra, anne ortamda olmasa da anne-çocuk ilişkisi
zedelenmez. Çocuk annenin uzaklaşmasını bu kazanımdan sonra huzur içinde kabullenir.
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Aksi halde anne bebekten her ayrıldığında bebekte “anneyi kaybetme kaygısı” oluşması kaçınılmazdır (Paktuna Keskin, 2012). Bebeğin anne uzaklaştığında paniğe kapılmaması için
onun anneyle kurduğu ilişkiye güvenmesi gerekir. Güvenen kişi kendisinin ve başkalarının
gözünde bir değer taşıdığını bilir dolayısıyla başkalarıyla rahattır sever ve sevilir. Bu ilişki
içinde çocuk, ya ihtiyaçlarının çoğunun karşılanacağı inancıyla bir güven duygusu geliştirir
ya da isteklerinin çoğunu elde edemeyeceği duygusundan kaynaklanan bir güvensizliği ve
yalnızlığı yaşamaya başlar (Yavuzer, 2014a). Çocuklarda yalnız kalma korkusu oluştuğunda
ebeveynini gölge gibi takip eder. Odalarda tek başına kalmak istemez. Özellikle geceleri yalnız uyuyamaz ve banyoya bile kendi başına gitmeyi redderek dikkati başka tarafa çekme
yöntemleri de bu çocuklarda fayda sağlamaz (Eisen ve Schaefer, 2005).
Ayrılan çocuklarda sevgiye dayalı davranışlarda iki bozulma şekli görülür. Bir şekli
duygusal kopma, diğer şekli de bunun tam aksi anneye yakın olma yönündeki dizginlenemez istektir (Ruppert, 2011). Ayrılık ya da ayrılık tehditleri, çocuk ve yetişkinlerde kaygı ve
öfkeyi ortaya çıkartmaktadır. Ayrılık yaşantıları ya da tehditlerin ardından, kişinin bağlanma figürüne karşı kaygı ve sahiplenici bağlanma davranışı sık rastlanılan bir durumdur
(Bowlby, 2014). Yine yaşamın ilk aylarında başlayan ve hayat boyu devam eden ikinci temel
değişken, kişinin bağlanma figürünün, ihtiyaç anında yanında bulunmasa bile, ulaşılabilir
oluşuna duyduğu güven ya da güvensizliktir. Yani bağlanma figürünün kolayca bulunabilir,
duyarlı ve yanıt veren bir pozisyonda olmasının yanında ve çocuğun bunu anlaması önemlidir. (Hazan ve Shaver, 1994; Bowlby, 2014). Çocuğun içsel dinamikleri bilindiğinde onunla
iletişim kolaylaşır. Bunun için süreye değil, doğru yaklaşıma gereksinim vardır. Yani tüm
gün beraber olan değil, onu anlayan etkili olur. Anne, çocuğunun gerçek duygularını öğrenirse sorununa çözüm de üretebilir. Üretemese bile çocuk annesi tarafından anlaşılmakta
olduğunu hisseder (Güneş, 2014).
Bu dönemde çocuk için ebeveynleri ile önemli konularda ne rahatlıkla iletişim kurabildiği, onlar tarafından ne derece anlaşıldığını düşündüğü ve evde onlarla kurduğu psikolojik
yakınlık önem taşımaktadır (Thompson, 2006).
Pek çok ebeveyn çocukluk çağının bir aldırmazlık ve sorumsuzluk çağı olduğuna inanır.
Aslında kaygı, çocukların tüm yaşlarda yaşadığı en yaygın sorundur. Hatta tanı konulabilen
kaygı bozuklukları her on çocuktan birinde bulunur. Göz ardı edilen durum ise, bu durumun daha az dile getirilmesidir (Rapee ve diğ., 2014).
Uygun koşullar sağlandığında büyük çocukta daha önce yüksek yoğunlukta bağlanma
davranışının ortaya çıkmasına neden olan koşullar artık bunu daha az yoğunlukta ortaya
çıkarır. Daha önce sadece yakın bedensel temasla sonlanırken, zamanla hafif bir dokunuş ya
da güven verici bir bakışla bile sonlandırılır (Bowlby, 2014).
İlk yıllar boyunca hem çocuk hem annenin en mutlu göründüğü örüntüde, bir anne çocuğunun sinyallerini aldığında ve onlara hızlıca ve uygun bir şekilde cevap verdiğinde çocuk çok iyi gelişir ve ilişki mutlu bir hale gelir. Algılamadığında, cevap vermediğinde ya da
istediğini ona vermeyip başka bir şey verdiğinde her şey yanlışa gider (Bowlby, 2012a; 2014).
Batı dünyasında Bowlby’e göre, en yaygın olan sorun, anneliğin çok az yapılması (annenin
rolüne uygun davranmaması) ya da farklı insanların yerine geçmesiyle meydana gelen anneliğin sonuçlarıdır. Bu durum, çocuğun sevgi ve ilgi doyumsuzluğundan değil annesinin bun-
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ları ona vermede zorlanmasından dolayı ortaya çıkar. Çocuktan ipucu almak yerine yakından gözlemlendiğinde aşırı annelik yapan bir annenin tüm insiyatifi kendisinin aldığı görülür ki, çocuğuna yakın olmada, ilgisini meşgul etme ve onu tehlikelerden korumada ısrar
etmektedir (Bowlby, 2014).
Kaygı bebeklikten gençliğe kadar tüm yaşlardaki çocukları etkiler ve gerçek bir kişisel
acının belirtisidir. Kaygı çocukların yaşamlarında belirgin aksamalara neden olabilir: okul
başarısını düşürebilir, arkadaşlık kurmayı engelleyebilir hatta ilerleyen dönemlerde daha
ciddi sorunlara madde bağımlılığına, depresyona, intihara yol açabilir. Ayrılma kaygısı yaşayan çocuk ise, anneden uzaklaşmaktan kaçınır, ebeveynini gözünün önünden ayırmamak
için odadan odaya onu izleyebilir. Bu davranışın nedeni ayrıldıkları zaman ebeveynin ya da
çocuğu başına korkunç birşey geleceği ve bunun sonucunda da birbirlerini bir daha hiç göremeyecekleri korkusuna kapılması olabilir (Rapee ve diğ., 2014).
Çocuğun duygu ve heyecanlarını tanıması ve onları olduğu gibi kabul etmesi anne babanın model davranışlarıyla olur. Duygu ve heyecanları reddedilen çocukla, bu duyguları
hissettikçe kendilerinde bir tuhaflık olduğunu, normal olmadıklarını düşünürler ve hem
duygularından hem de kendi özbenliklerinden uzaklaşırlar. Doğallığını kaybeden duygu ve
heyecanlar, çocuğun yaşama uyumunu sağlayacak yerde, ona ayak bağı olur ve onu mutlu
ve doyumlu bir yaşamdan gittikçe uzaklaştırır (Cüceloğlu, 2015).
ÇOCUĞUN BAĞLANMASINA EBEVEYNİN ETKİSİ
Son 30 yıllık sürede çocuk gelişimi ile ilgili bilgilerde önemli gelişmeler yaşanmıştır (Cox
ve Bialoskurski, 2001; Thompson, 2006). Ancak yine de yanıtlanmayı bekleyen önemli sorular varlığını korumaktadır. Özellikle ebeveynliğin nasıl olması gerektiği konusu bunlardan
biridir. Annenin duyarlığı ve bebeklerdeki bağlanmanın güvenli olması arasındaki ilişkileri
inceleyen geniş araştırma literatürü, duyarlılığın güvenilir ve tutarlı bir biçimde güvenli bağlanmayı yordadığını ortaya koymuştur (Thompson, 2006). Güvenli bağlanamama, ebeveynlerin çocuklarına tutarsız davranış sergilemesi ya da onların ihtiyaçlarına karşı duyarsız
kalmalarından da kaynaklanabilir (Both ve Jernberg, 2014).
Bağlanma bir çemberdir yani bir çocuk anneye ne kadar bağlanabilmiş ve anne çocuğa
ne kadar bağlanabilmiş ve bu bağlanmayı saygın bir biçimde götürebiliyorlarsa, çocukta
olumlu benlik yapılanması oluşmaya başlar. Bu bağlanma sonucunda çocuk insan olarak
kendini sevmeye başlar (Güneş, 2014).
Annelerin beyinleri yeni doğan bebeklerinin kokusu, görüntüsü ve sesiyle etkinleşerek
onların ihtiyaçlarını karşılama isteği doğurur. Bu istek ve endişe annenin dikkatini, odaklanmasını sağlarken, beyni de çocuğuna uyum sağlar ve bağlanır (Thompson, 2006;
Crithchley, 2010; Cozolino, 2014).
Anne gülümsedikçe bebek de gülümser ve karşılıklı sıcak ilişki başlar. İşte bu karşılıklı
olumlu ilişki, güvenin temeli oluşturur. Bebekte bu duyguyu doyurmayan anneler, kendine
güveni olmayan kişilerin yetişmesine ortam hazırlar. Kısaca anne bebeğin davranışlarına
duyarlıysa, bebek anneye güvenle bağlanmakta, bebeğin etkileşime girme isteğini reddediyorsa, bebek bu güven duygusundan yoksun kalmaktadır. Nasıl ki, çiçeğin suya, güneşe,
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toprağa ihtiyacı var; insan ruhunun aynen öyle beslenmeye doyurulmaya ihtiyacı var. Dört
faklı anne yaklaşımından söz edilebilir: kabul eden anne, işbirliği eğilimli anne, erişilebilirulaşılabilir anne. Anneye özgü duyarlılık çocuğun tepkilerini etkileyen en güçlü etkendir.
Güvenle bağlı bebeklerde bebeğin davranışlarına karşı duyarlı bir annelik sergilenir. Güven
dolu bağlılığın ön koşulu, dikkatli, ilgili ve duyarlı bir bakımdır. Buna karşılık istismar edilen, ihmalkâr ya da tutarsız, değişken bir ilgi ise, güvensiz bir bağlanmayla sonuçlanır. Böyle
bir ortamda, kaygılı ve kayıtsız kalınmış bebeklerin etkileşime girmeyi istedikleri davranışları anneleri tarafından reddedilmektedir. Güvensiz bir biçimde bağlı, kaygılı olan ve direnişe
geçen bebeklerin ev ortamında, uyumsuz anne bebek ilişkisi egemendir. Güvenli bağlanma
gösteren bebeklerin, gelecekteki okul öncesi dönemde; rekabetçi, özgüvenli, arkadaş canlısı,
bağımsız özelliklere sahip, sorun çözmede başarılı birer birey oldukları görülür. Buna karşılık güvensiz bağlanma gösterenlerin, okul öncesi dönemde ilgi bekleyen, sürekli onaylanma
ihtiyacı duyan ve bağlandığı yetişkinin diğer çocuklarla ilişkisini engelleyecek derecede bu
kişiye yapışan çocuklar olduğu gözlemlenmiştir (Cüceloğlu, 2008; Yavuzer, 2014a; 2014b )
Oysa ebeveynin çocuklarının ihtiyaçlarına karşılık veremediği durumlar olarak; stresli
ailevi durum, sağlık problemleri, ebeveynlerin kendilerinin etkin ebeveynlik görmemiş olmaları, çocuktan ayrı kalma, mizaç uyuşmazlıkları sayılabilir (Both ve Jernberg, 2014).
Bağlanma düzeyinde ebeveyn-çocuk ilişkisi, anne babanın kendi ebeveynleriyle kurduğu bağlanma deneyiminin tekrarı olma eğilimindedir. Bir kişinin kendi çocuklarıyla güvenli
bağlanma geliştirmesinin en iyi temeli, kendi anne babasıyla olan güvenli bağlanmadır
(Lippe, Eilertsen, Hartmann, Kille, 2010; Ruppert, 2011; Bowlby, 2012a). Ebeveynlik becerilerinin düzeyi, sahip oldukları empati kapasitesine, duygusal olgunluğa ve kendi ebeveynlerinden gördükleri davranışlara bağlıdır (Cozolino, 2014).
Güvensiz bağlanan ebeveynler, çocuklarının duygularını ifade etmelerine karşı eleştirici,
cezalandırıcı ya da dikkate değer görmeme yönünde bir tutum sergilediği görülür. Güvensiz
bağlanan çocuklardaki kaygı ise yalan söylemek, unutkanlık, kendini yetersiz hissetmek,
bağımlılık, sorumluluktan korkma, agresif ve şiddet davranışları gibi problemleri beraberinde getirdiği bulunmuştur (Gürsoy, Aral, Bütün Ayhan ve Aydoğan 2004; Thompson ve
Meyer, 2007; Stahl, 2014; Savage, 2014).
Güvenli bağlanamayan ebeveynler, çocuklarıyla etkileşimi içerisinde sert ve saldırgan
biçimde davranmakta, çocuklarını korkutmakta ya da çocuklarından ötürü kendileri de korku yaşamaktadır. Çoğu ebeveyn, çocuklarıyla oynarken ya da onlarla ilgilenirken güçsüzlük
ya da çaresizlik duygusuna kapılır. Korku yaşayan ya da yetersizlik hisseden ebeveynler
çocuklarına “güvenli, duygusal sığınak” hissini aktaramadıkları için, aralarındaki bağlanma
sürecinde çocuğun sabit, güvenilir bir duygusal güvenlik deneyimi edinmesi mümkün olmayacaktır. Her iki ebeveynle olan etkileşim, çocuk için aynı anda hem öngörülemez bir
kaygı hem de potansiyel güvenlik kaynağı haline gelir. Her iki durumda da tam olarak neye
güvenebileceklerini hiç bir zaman bilemeyeceğinden çocukta kaygıya sebep olur (Ruppert,
2011).
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DUYARLILIK
Bowlby, duyarlık kavramını “çocuğa saygı” olarak tanımlamaktadır. Bakıcının dünyayı
çocuğun gözünden algılayabilmesi, çocuğun amaçlarına ilgi duyduğunu belirtmesi, çocuğun
duygularını, güdülerini, isteklerini ve davranışlarını etkileyen kişilik özelliklerini algılayabilmesi Bowlby’nin zihnindeki saygının birer parçasını oluşturmaktadır (Thompson, 2006).
Duyarlılık genellikle bebekten gelen sinyallere karşı bakıcının dikkatli olması, bunları doğru
yorumlaması ve duruma uygun ve hızlı tepkileri vermesi şeklinde ölçülmektedir. Bakıcının
duyarlığının bebekteki duygusal güven üzerinde en azından şu iki nedenle katkısı vardır:
Birincisi, duyarlı biçimde karşılık verme stresi yönetir. Çocuklar ve diğer bazı türler üzerine yapılan çalışmalar bakımın niteliğinin çocuktaki stres yönetimi kapasitesinin gelişmesi
ve düzenlenmesinde önemli rol oynadığını göstermektedir.
İkincisi, duyarlı biçimde karşılık verme, özyeterliği arttırır. Bu konudaki önemli kanıtlar
şunu göstermektedir: Bebeğin, davranışları ve çevreden gelen tepkiler arasındaki izlerliği
algılaması, benlik farkındalığının oluşmasına ve ilişkilere güven duymasına katkı sağlamaktadır (Thompson, 2006; Stahl, 2014).
Annesine güvenli bağlanan bir çocuk, ona inanmayı ve güvenmeyi öğrenir. Yorgun,
stresli, üzgün veya korktuğu zaman teselliyi annesinde arar. Annelerinin desteği ve ilgisi ile
özgüvenleri yükselirken başkalarına da güvenmeye hazır hale gelirler. Ayrıca, karşısındakine güvenmekten keyif alarak suçluluk ve kaygı duymadan itiraz edebilirler (Stahl, 2014).
Çocuğun ilk nesnesi annesidir. Anne duygusal olarak ulaşılamaz durumdaysa veya
biliçli ya da bilinçsiz kendini çocukta geri çekiyorsa o zaman çocuk bu hayatta kalma isteğini
daha güçlü bir şekilde hisseder ve anneye yapışma eğilimindedir (Ruppert, 2011; Cozolino,
2014).
Anne çocuk arasında güvenli ve destekleyici bağ kurma açısından uygun olmayan koşullar: erken doğum, ilaç, yenidoğanın anneden erken ayrılması, anne ve bebek arasında çok
az fiziksel temas olması, emzirmeden kaçınma olarak sayılabilir. Anne ve çocuk için doğum
deneyimi korku ve acı ile damgalanmışsa, sıkıntılı ve kaygılı çocuk, daha sonradan annenin
yoğun bakımına rağmen güvensiz ve yalnız hissedecektir (Ruppert, 2011).
Güneş (2014)’e göre, çağımızın en önemli sorunu, aileler çocuklarını ciddiye almamasıdır. Onların etrafında dört dönse de, ne dese alsa bile, ciddiye almamasıdır. Ayrıca, otoriter,
mükemmeliyetçi annelerin elinde yetişen çocuklar kaygılı yaşamaktadır.
Bütün bebekler başka bir insanla duygusal bağlanma gereksinimindedir. Genellikle bu
kişiler ana-babadır ancak bu durum her zaman bu şekilde olmayabilir. Bebek bir bakımevinde kendisiyle düzenli etkileşen ve fiziksel gereksinimlerini sürekli karşılayan bir bakıcıya
bağlanabilir. Bebeklerin çoğunluğunda bağlanma güvenli ve süreklidir (Linzdey ve diğ.,
1989).
Ebeveynin kendi yaşamındaki bazı koşullar daha iyi ya da daha kötü olarak değiştikçe
anababa ve çocuklar arasındaki bağlanmanın güvenliği de değişebilir. Bağlanmanın niteliği,
çocuklar toplumsallaştıkça, diğer insanlardan (arkadaşlar, öğretmenler, kardeşler... vb) etkilendikçe değişebilir (Linzdey ve diğ., 1989; Zeanah ve diğ., 1993). Thompson (2006) ise bu
durumu güvenli bağlanmanın çocukluk ve sonraki yıllarda da devam edip etmediğini araş-
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tırmalarını inceleyerek ‘bağlanmalar, bazen tutarlı biçimde devam ediyor, bazen de değişiyor. Bağlanmadaki güvende ortaya çıkan tutarlık ve değişimin nedenlerine yöneltiyor’ şeklinde yorumlamıştır. Yani ebeveyn duyarlığının azaldığı zamanlarda, örneğin anne babanın
boşanması gibi stres yaratan olaylarda, bağlanmanın güvenliği de azalma eğilimi göstermekte; duyarlılık arttığında ise güven de artmaktadır. Bu bulgular, bebeklikteki duyarlı bakımın,
anne baba tarafından çocuk büyürken de sürdürülebilir olmasının, güvenli bağlanmanın
zaman içindeki tutarlığını garanti ettiğini göstermektedir.
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Giriş

Biyolojik ve sosyal bir varlık olan insanın, yaşamını sürdürebilmesi için birtakım fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerinin karşılanması sürecinde
olumlu veya olumsuz gelişmeler, bireyin uyum düzeyini etkilemektedir. Birey bu uyum sürecinde hem kendine yönelik hem de çevresine yönelik tutumlar geliştirebilmektedir. Gerginlik ve yakınmalarla dolu bir dizi belirtiler gözlenebilirken, yaşamın gerekliliğini kabullenmiş, üstesinden gelebilen, dingin ve doğal tepkilerle de karşılaşılabilmektedir.
Diğerleriyle ve çevresel koşullarla olan etkileşiminde “yaşama tutunabilmek” için çabalayan birey, hem paylaşmayı hem de mücadele etmeyi seçmek durumunda kalmaktadır. Bu
anlamda, sahip olduğu donanımı kullanabilmek için mücadele etmekte ve uyum becerisi
sağlayabilmektedir.
Bireyin kendi kişisel özellikleri ve çevresel koşulları onun hayata bakışını ve yaşam pozisyonlarını etkilemektedir. Stresli bir ortam algılaması veya zor şartlar, zayıf ve sağlıksız
aile bağlarından kaynaklanan benlik saygısının sağlıklı geliştirilememesi, alınan kararların
yerine getirilememesi veya verilen kararların benlikleri zedeleyici algılanması gibi süreçler,
bireyin dünyasını olumsuz yönde etkilemektedir.
Günümüzde hemen hemen her bireyin karşılaştığı stres olgusu, modern insanın günlük
yaşamının bir parçasını oluşturmaktadır. Beklentileri karşılamadaki zorluklar, engellenme ve
sınırlandırmalar, zamana karşı yarış düşüncesi, sınavlar, üretim, verimli olma çabası ve başarılı olma yüklemeleri gibi olumsuz ve baskılı durumlar, stres kaynağı olarak bireyleri sürekli olarak izleyebilmektedir.
Birçok araştırmacı stresi: Bireyin tehdit edici çevre özelliklerine karşı gösterdiği bir tepki
olarak tanımlamaktadır (Abramson, Metalsky ve Alloy, 1989; Dağ, 1990; Steers, 1981;
Avşaroğlu, 2007; Avşaroğlu ve Taşğın, 2011). Uzun yıllar boyunca stresin değişik tanımları
yapılmıştır. Eski tıp kaynaklarında bugünkü stres kavramına benzer anlamda kullanılan
sözcük “distress” olup, latince “distringere”, fransızca “estrece” sözcüklerinden gelmektedir.
“aşırı çekme ve germe” anlamına gelen bu sözcük, tıp alanında “hastalıklar sonucu ortaya
çıkan aşırı acı ve ağrıyı anlatmak için kullanılmıştır. Stres sözcüğü Latince “estrictia” fiilinden türetilmiştir. Sözlüklerde fiil olarak; baskı yapmak, bastırmak, germek, yüklemek, zorlamak anlamına gelirken, isim olarak; baskı, basınç, gerilim, güç, kuvvet, şiddet, vurgu, yük,
zarar gibi karşılığı olan anlamlarda kullanılmaktadır (Altuntaş, 2003; Taşbaşı, 2003;
Avşaroğlu, 2007).
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Bireyin yaşamında stres oluşturabilecek çok sayıda faktör vardır. Çünkü bireyin fizyolojik ve psikolojik dengesini etkileyen her unsur, bir stres kaynağı olarak algılanabilir (Bingöl,
2001), ve algı doğrultusunda tepkiler verilebilir. Stres tepkisi, ortamda ne olduğuna bağlı
olarak değil insanın olana nasıl tepki verdiğine bağlı olarak ortaya çıkar. Hissettiklerimiz
esas olarak düşündüklerimizin paralelindedir. Bu sebeple stres belirli insanla belirli olayların
etkileşiminden ortaya çıkmaktadır. Yani olay tek başına belirleyici değildir. Burada kilit nokta, o belirli durum ile o belirli kişi arasındaki işlevdir (Baltaş, 2000). Stres, bireyle çevresi arasında zayıf bir uyumun varlığını göstermektedir. Çevrenin bireyden aşırı isteklerinin olması
ya da bireyin kapasitesinin üstünde istekleri ve beklentileri olması, bu durumun nedeni olabilir (Balcı, 2000; İkizler, Kepeoğlu ve Koldaş, 2000).
Selye (1976), stresin üç dönemli bir süreç olduğunu ileri sürmüştür. İlk dönem “alarm
tepkisi” adını alır. Bu dönemde otonom sinir sistemi faal bir duruma geçer ve salgı bezlerini
uyararak kana bol miktarda adrenalin ve onun etkisi altında ortaya çıkan diğer biyokimyasal
maddeleri pompalar. Salgıların etkisi altında vücut alarm durumuna geçer ve ortaya çıkacak
acil durumlarla uğraşmaya hazırlanır. Stres veren uyarıcı ya da ortam devam ederse ikinci
dönem ortaya çıkar. İkinci basamağa “direnç dönemi” adı verilmiştir. Bu dönemde organizma yapmış olduğu alarm tepkisini ortadan kaldırır, stresli ortama bir tür uyum sağlar ve
kandaki biyokimyasal maddeleri geri çeker. Organizma, sanki normal koşullar altında işliyormuş izlenimini verir ama gerçekte organizma yorulmaktadır. Üçüncü basamağı oluşturan “tükenme” döneminde beden artık stresin baskısına dayanamaz ve direncini kaybeder.
İlk alarm dönemindeki belirtilerin bazıları geri döner. Hastalık ve şikâyetler ortaya çıkmaya
başlar ve bazı durumlarda ölümlerle bile sonuçlanabilir.
Stres belirtilerini fiziksel, davranışsal ve ruhsal belirtiler şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Fiziksel belirtilerden kalp damar hastalıkları (yüksek tansiyon, kalp krizi), sindirim
sistemi rahatsızlıkları (ülser, ishal, kabızlık), solunum sistemi rahatsızlıkları (astım,
tüberkloz), deri rahatsızlıkları, alerji, baş ağrısı ve kanser önde gelen belirtilerdir. Davranış
belirtilerinden alkol ve ilaç kullanımı, fazla veya az yemek yeme, arkadaşlarına ve ailesine
karşı saldırgan tavırlar, kazaya yatkın olma mevcuttur. Üçüncü belirti şekli ise ruhsal belirtilerdir. Endişe ve sinirlilik, üzüntü, saplantılı düşünceler bu bölümde düşünülebilir
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir durumdur. Yani kişinin istek ve gereksinimlerinde bir engellenme veya kendini değerlendirmesinde bir kayıp ya da tehdit söz konusudur. Tehdit ve zorlanmalar karşısında kişi kendini korumaya yönelik bir tepki zincirini harekete geçirme özelliğine sahiptir.
Bu durum genellikle "mücadele et ya da kaç" diye adlandırılan cevabın ortaya çıkmasıyla
sonuçlanır. Bu savaş ya da kaç diye tanımlanan durum, bireyin bedeninde bazı belirtilere yol
açmaktadır (Köknel, 1989; Tarhan, 2002). Bunlar:
 Solunumu sayısı artar (bedene daha fazla oksijen sağlanır),
 Kalp vurum sayısı artar ve kan basıncı yükselir (bedenin gereken bölgelerine gerekli
kan takviyesi yapılır),
 Kas gerimi artar (kuvvet gerektiren işlere hazırlık yapılır),
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 Sindirim yavaşlar veya durur (iç organlardaki kan, kas ve beyne geçer, bağırsak ve
mesane adaleleri gevşer),
 Gözbebekleri büyür (daha fazla ışık alınarak algıyı güçlendirmeye yardımcı olur),
 Bütün duyumlar artar (dış ortamdan daha çok haberdar olunması sağlanır),
 Kanda alyuvarlar artar (beyne ve kaslara daha fazla oksijen taşınır).
Stres nedeniyle dengenin bozulması, yukarıda belirtilen ve canlılığı korumaya yönelik
alarm tepkisinin yaşanmasına sebep olur. Bozulan dengenin tekrar kurulması için yeni duruma uyum sağlanması gerekir.
Araştırmacılar (Ertekin, 1993; Klarreich, 1990; Tarhan, 2002; Solmuş, 2004; Avşaroğlu,
2011), stresle başaçıkmada kişilik tiplerinin önemli olduğunu belirtirler. Zorlanmaya yatkınlık bakımından A,B,C gibi üç ayrı tipe ayrılan bireyler, farklı özelliklerine göre davranırlar.
Bu davranış biçimleri onların başkalarıyla, nesnelerle, olaylarla bağlantısını, ilişkisini saptar.
Dış ve iç ortamdan gelen iletiler bu bağlantı ve ilişki doğrultusunda değerlendirilir. Hiçbir
insan bu tiplerden birine özgü tam davranış biçimlerini göstermez. Bir tipte öteki tiplerin
davranış biçimleri de bulunabilir. Örneğin A tipi olan bir insan B, hatta C tipi davranış biçimlerinden özellikler taşıyabilir. Davranış özelliklerinin ağır basması, davranışların etkinlik
kazanmasına bağlıdır.
Zorlanmayla ilgili bedensel ve ruhsal yakınmalara yatkın olan A tipi davranış sergileyen
bireylerin özellikleri şunlardır Başkalarıyla, nesnelerle, olaylarla kendi saplantı ve takıntıları
doğrultusunda ilişki kurarlar.
 Ben merkezli iletişim biçimleri kişiliklerinin temelini oluşturur.
 Bir konuyu, sorunu başkalarına danışmaktan, onlarla konuşup tartışmaktan hoşlanmazlar.
 Duygularını, düşüncelerini açıklamaktan kaçınırlar.
 Başladıkları işi çok ciddiye alırlar ve bitirmeye çalışırlar, ancak birkaç işi beraber yürütmeye çalışırlar.
 Verdikleri sözü tutmaya çalışırlar ama verilen birkaç söz olduğu için birbirine karışabildiği için bunu başaramazlar.
 Başkalarını bekletir, kendileri beklemekten hoşlanmazlar.
 Coşkulu, jestli, mimikli ve çok konuşurlar. Başkalarını dinlemekten hoşlanmazlar.
Onların sözünü kesip konuşmayı kendileri tamamlarlar.
 Hızlı hareket ederler ve zamanla yarışırlar. Yemeleri, yürümeleri, araba kullanmaları
bile aceleci bir tavırla olur.
 Sabırsızdırlar ve sorumluluklarının sınırlarını belirleyemezler.
 Yaptıkları her işte, hatta eğlencede, gezmede yan uğraşlarda bile başkalarıyla yarışmak, onları geçmek ve üstünlüklerini kanıtlamak isterler.
B tipi davranış sergileyen kişiler ise;
 Yumuşak başlıdırlar. Başkalarıyla, nesnelerle, olaylarla kolay iletişim kurarlar.
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 Başkalarıyla konuşup tartışırlar. Duygularını, düşüncelerini açık seçik ortaya koyarlar.
 Her alanda başarılı ve becerikli olmadıklarını kabul ederler.
 Sabırlı ve hoşgörü sahibidirler. Sakin, yavaş ve yumuşak bir ses tonuyla konuşurlar.
Başkalarını dinlemeye ve anlamaya çalışırlar.
 Yavaş ve ölçülü hareket ederler. Yarışmaktan, her alanda üstün olmaktan, üstün yönlerini belirtmekten hoşlanmazlar.
 Yaptıkları işin önce kendilerini memnun ve mutlu kılmasını beklerler. Aynı zamanda
da başarılarının hem kendilerine hem de arkadaşlarına huzur, mutluluk ve rahatlık vermesini isterler.
 Zamanla yarışmazlar ve zamanı iyi kullanırlar. Sorumluluklarının sınırını çizerek
davranırlar.
C tipi davranış sergileyenler ise A ve B tipine ilişkin özelliklerin bir bölümünü içerir ve
bazı olaylar için zorlanmaya yatkınlık gösterirlerken, bazılarına karşı zorlanmadan
başaçıkma becerisi gösterebilmektedirler (Morgan, 1993).
Bu davranış modellerini bilmek insanın hayatını nasıl yaşadığını ve yaşayacağını bilmesine faydalı olacak; aynı zamanda alınacak önlemlerle hayatını nasıl yönlendirebileceğini
kavramasına yardımcı olacaktır. Çünkü A tipi davranış sergileyen insanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin B tipi davranış sergileyen insanlarla karşılaştırıldığında daha
fazla risk taşıdıklarını göstermektedir. Kendine güvenen, iç kontrole sahip, yüksek derecede
kendi kendine yeterlilik duygusuna sahip, hayır diyebilmesini bilen, B tipi davranış sergileyen insanların strese karşı daha dirençli oldukları tespit edilmiştir. A tipi veya B tipi, bir davranış olarak algılansa bile araştırmacılar kişilik olarak değerlendirmektedirler (Hargreaves,
1999).
Stres denilince çoğunlukla kötü stres anlaşılmaktadır. Negatif (kötü) stresin etkinliği
azaltıcı ve performansı düşürücü ve insan sağlığına olumsuz yönde tesir edici özelliği vardır.
İyi stres ise insanların gelişimi ve yaşamı için gereklidir ve bireyin gücünü tüketmez. İyi stres
bir miktar enerji ve dürtü sağlar. Bazı bireyler belirli stres seviyesinde başarı göstermesine
rağmen, bazıları ise aynı stres seviyesinde performans düşüklüğü gösterebilmektedirler.
Stres Kaynakları
Araştırmacılar, stres kaynaklarını değişik kategorilerde incelemelerine rağmen bazı temel kavramları birlikte kullanmışlardır. Örneğin Honey (1996), stres kaynaklarını dış ve iç
etkilerden kaynaklanan stres olarak tarif etmiştir. Fontana (1989) ve Graham (1997), çevresel
stres ve kişisel stresten söz etmiş ve Luthans (1987), ise biraz daha geniş anlamda kullanarak
iş çevresi ve iş çevresi dışından kaynaklanan stresten bahsetmiştir. Araştırmacılar bu kaynakları açıklarken bazen stres kaynağının açık olmayabileceğini ve karmaşık süreçler içerebileceğini (Thomas, 1997) belirtmişlerdir. Bu araştırmacıların işledikleri temel stres kaynaklarını şu şekilde maddeleştirmek mümkündür: Çevresel stres, iş stresi, aileden kaynaklanan
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stres, sosyal çevre ve ilişkilerden kaynaklanan stres, bireyin kendi kendine oluşturduğu
stres.
Weitz (1970), yaptığı çalışmasında stres yaratan durumları sekiz grupta toplamıştır (Akt:
Aysan, 1988). Bunlar;
• Bilgi edinme sürecinin hızlandırılması,
• Çevresel uyarıcının zararlı olması,
• Tehdit algılaması,
• Fizyolojik fonksiyonun bozulması (hastalık, ilaç alımı, uyku yoksunluğu vs.),
• İzolasyon ve hapsedilme,
• Etkinliğin önlenmesi,
• Grup baskısı,
• Engellenme.
Özellikle ek işte çalışma zorunluluğu veya iş bulamama kaygısı bireyleri etkileyen
önemli stres kaynaklarındandır. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’de genç nüfusun oldukça
yoğun olması ve gelecek için bir meslek edinme çabaları, onları stres faktörleri ile yüzyüze
bırakmaktadır. Üniversite gençliği gelecek günleri için daha somut ve güvenilir adımlar atmanın çabasını verirken, bir taraftan imkânların istenilir seviyede sunulmaması ve kısıtlı
olmasından kaynaklanan sıkıntı verici süreçlerle karşılaşmaktadırlar.
Bireyin büyük veya küçük, yaşamsal olan herhangi bir güçlükle karşılaşması, bir
başetme sürecinin başlamasına ortam yaratabilmektedir. Bu süreçte, kişi durumla ilgili bir
değerlendirmeye girişmekte, daha sonra kişilik özelliklerinin yönlendiriciliği ile dağarcığında var olan becerileri harekete geçirmekte ve eyleme geçmektedir (Türküm, 1999).

Stresle Başetmenin Önemi
İnsanlar değişmekte olan yaşama uyum sağlamaya çalışırlar ve bu çabalar bireylere göre
değişiklikler gösterir. Strese yol açan durumların yarattığı duygular ve psikolojik uyarılma
son derece rahatsız edicidir ve bu rahatsızlık, bireye bunu azaltmak için bir şeyler yapmaya
güdüler. Bireyin stres yaratan durumlarla uğraşma ve üstesinden gelme çabası sürecine
başetme denir (Baltaş ve Baltaş, 2000). Başaçıkma, genellikle bireyin yeterlilikleri düzeyinde,
problemleri ele almak için sağlıklı bir yöntem olarak anlaşılmaktadır ve kaynakların, zorluklarla başetme kullanılması gerekmektedir. Kişilerarası problemlere alternatif çözümler üretme becerisi, problem çözmenin önemli bir parçasıdır ve ergenlikteki uyumla doğrudan ilintilidir. Duygusal ve davranışsal problemleri olan gençlerin yaşantılarına oranla alternatif çözümleri daha az ürettikleri, duygu odaklı başetmeleri daha çok kullandıkları ve stresli yaşam
olayının olumsuz etkilerinden daha fazla etkilendikleri görülmektedir.
Bireyler stresi, problem teşkil etmeden önce nasıl önleyeceğini belirleyerek yola çıkmalıdırlar. Bu amaçla kullanılan üç teknik mevcuttur. Bunlar fiziksel dayanıklılık, psikolojik dayanıklılık ve sosyal dayanıklılık. Fiziksel dayanıklılıkta egzersiz ve düzenli diyet ön plana
çıkmaktadır. Diyet doğrudan stresle ilgili olmamasına rağmen, yiyeceklerdeki yüksek şeker
ve kolestrol vücudun kimyasını etkilemekte, dolayısıyla stresin artmasına yardımcı olmak-
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tadır. Sigara ve alkol hem sağlığı hem de iş yaşantısını olumsuz etkiler (Whetten and
Cameron 1998).
Stresin bilişsel boyutunu vurgulayan araştırmacılar, bireyin algılama düzeyinin öneminden bahsetmişlerdir (Lazarus ve Folkman, 1984; Tümkaya, 1996). Bireylerin günlük, basit
gözlemlerinden aynı olaya farklı tepkiler verdiği bir gerçektir. Bu farklılık zihinsel şartlardan
sosyal şartlara kadar uzanan değişkenlerden kaynaklanır. Bu sebeple stres olgusu incelenirken stres verici kaynaklar kadar onlarla karşılaşan bireyin psikolojik özelliklerinin de ele
alınması ve değerlendirilmesi önem taşır. Stres kaynaklarının bireye etkisi söz konusu olunca onun psikolojik bütünlüğünü oluşturan düşünce, duygu ve davranışlarını anlamaya tanımaya gerek vardır.
Stresle başaçıkmada duygu odaklı ve problem odaklı, stratejiler vardır. Bu yaklaşımlara
ek olarak Folkman ve Moskowiz (2004), anlam odaklı stratejiden bahsetmişler ve olayları
anlamlandırma ve kontrol etmek için bilişsel boyutların yer alması şeklinde açıklamışlardır.
Duygu odaklı stratejiler, birey stres faktörünün değiştirilemeyeceğine, katlanılması gerektiğine inandığında kullanılmakta, problem odaklı stratejiler ise stres faktörünün değiştirilmesine yönelik kullanılmaktadır ve durumu değiştirmek için baskın olmaya yönelik doğrudan
çabalar şeklinde olabileceği gibi problemin çözümüne yönelik serinkanlı, mantıklı ve akılcı
çabalar şeklinde olabilir. Öte yandan birey, ortaya çıkan özgül problemle, onu değiştirecek
ya da gelecekte ondan kaçınacak bir yol bulmaya çalışarak ilgilenebilir. Buna problem odaklı
başa çıkma denir. Kişi, stres yaratan bir durumu değiştirilemeyecek nitelikte olsa bile, hafifletmek için bazı çabalar gösterebilir. Bu sürece duygu odaklı başa çıkma denir. Problem
odaklı başa çıkma bireyler problem üzerine odaklanır, problemle ilgili duygularını başkaları
ile paylaşırlar; ayrıca problem odaklı başa çıkmada çabalar, daha çok stresli durumu problem çözerek, karar vererek veya doğrudan eylemle üzerine giderek değiştirmeye yöneliktir
(Özbay ve Şahin, 1997).
Baltaş ve Baltaş (2000), stresle başaçıkma yollarını bedenle, zihinle ve davranışla ilgili
olmak üzere üç grupta toplar. İlk grupta gevşeme teknikleri, değişik beden egzersizleri ve
beslenme biçimleri yer alır. İkinci grubu oluşturan zihinsel başaçıkma yolları, uyumsuzluğa
yol açan inançlarla uğraşma ve zihinsel düzenleme tekniğini içerir. Herhangi bir davranış
biçiminin değiştirilmesi, güvenli girişkenlik ve atılgan davranış eğitimi ve zaman düzenlemesi teknikleri üçüncü gruptaki davranışçı başaçıkma yollarını oluşturur. Burada önemle
vurgulanması gereken şey stresin temelinde bireyin algılama şekillerinin yattığıdır. Bireylerin olaylara yüklediği anlamlar, değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri stresi azaltma veya
çoğaltmada temel faktördür.
Baltaş (2000), stres altında kalan kişinin, bireysel bütünlüğüne yönelen tehditlere karşı
özellikle zihinsel düzeyde başarılı bir mücadele vermezse, başa çıkamadığı streslerin biriken
ve yoğunlaşan etkileri sonucu bazı belirtilerini (fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal) maddeler halinde belirtmişlerdir:
Önemli veya önemsiz daha önceden kolaylıkla verilebilen kararları vermekte güçlük,
 Değersizlik, yetersizlik, güvensizlik ve terkedilmişlik duyguları,
 Alışılmış davranış biçimlerinde önemli değişiklik,
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 En iyi olanı değil, garanti olanı seçmek,
 Uygun olmayan durumlarda ortaya çıkan öfke, düşmanlık ve kızgınlık dalgaları,
 Sigara ve içki içme eğiliminin artması,
 Kişisel hata ve başarısızlıkları sürekli düşünmek,
 Aşırı hayal kurmak, sık sık düşünceye dalıp gitmek,
 Duygusal ve cinsel hayatta düşüncesiz davranışlar,
 Birlikte olunan kimselere aşırı güven (veya güvensizlik),
 Alışılmıştan daha titiz veya işin gerektirdiğinden daha fazla çalışmak,
 Konuşma ve yazıda belirsizlik ve kopukluk,
 Nispeten önemsiz konularda aşırı endişelenme veya tam tersine gerçek problemler
karşısında ilgisizlik ve kayıtsızlık,
 Sağlığa aşırı ilgi,
 Uyku bozukluğu (zor uyuma veya gece boyu sık sık uyanma)
 Ölüm ve intihar fikirlerinin sık sık tekrarlanması.
Bu tür günlük stres kaynaklarına hastalıklar, ölümler, ayrılıklar vb gibi diğer olaylar eklenince, artık daha fazla dayanmak birey için zorlaşır. Somatik şikâyet ve yakınmalar ortaya
çıkmaya başlar. Stresli olayları önlemek çoğu kez olanaklı görünmeyebilir. Bireyin stresle
başetmesi ancak bunu istemesiyle mümkündür (Batlaş ve Batlaş, 2000). Bu nedenle stresle
başetme yollarını öğrenip, günlük yaşama uygulamakta sayısız yararlar vardır.
Stresle başetme için çok fazla öneri vardır. Ancak temel başlıklarda toplamak gerekirse
spor, gevşeme egzersizleri ve masaj, sağlıklı beslenme, pozitif düşünme ve elokromanyetik
alanın bıraktığı kirlilikten uzak şeklinde belirtebiliriz. Bireyler stresi, problem teşkil etmeden
önce nasıl önleyeceğini belirleyerek yola çıkmalıdırlar. Bu amaçla kullanılan üç teknik mevcuttur. Bunlar fiziksel dayanıklılık, psikolojik dayanıklılık ve sosyal dayanıklılık. Fiziksel
dayanıklılıkta egzersiz ve düzenli diyet ön plana çıkmaktadır. Diyet doğrudan stresle ilgili
olmamasına rağmen, yiyeceklerdeki yüksek şeker ve kolestrol vücudun kimyasını etkilemekte, dolayısıyla stresin artmasına yardımcı olmaktadır. Sigara ve alkol hem sağlığı hem de iş
yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Stresle başetmede kendine güven, benlik saygısı ile ilişkilidir. Benlik saygısı, bireyin kendini nasıl bir birisi olarak tanımladığı, başkalarının kendini
nasıl değerlendirdiği konusundaki düşüncelerinden oluşur ve benliğin duygusal yönünü
oluşturur. Benlik saygısı, bireyin kendine saygı duyması kadar kendine güven duyması,
kendini benimseyip değer vermesi, kendini onaylaması, kendinden hoşnut olması, kendini
olumlu, değerli bulması durumudur. Ayrıca bireyin kendini tanıma, atılganlık ve problem
çözmeye yönelik faaliyetler ve grup eğitimleri benlik saygısını artırıcı etkileri olabilecektir.
Benlik saygısı artan ve kendine güvenen genç, stresle başaçıkmada daha etkili ve sağlıklı
tutumlar sergileyebilecektir.
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Spor
Dünya Sağlık Örgütü, 2005’ten bu yana sporu, “ruh sağlığını koruyucu” önlemler arasına almıştır. Bireyin günlük en az 30 dakika spor yapılması önerilmektedir. Spor yapmak
stres düzeyini azalttığı gibi önleyici bir gücü de vardır. Yani “ertesi gün sendromu” için çok
önemli bir ruhsal faaliyettir. Bu süreçte birey yapmış olduğu sporun eforunu bilinçli bir şekilde ayarlamalıdır. Her hareket spor olmadığı gibi her spor bireye önerilen kategoride değildir. Araştırmalar, düzenli sporun hafif düzeydeki depresyon için bile iyi geldiğini göstermektedir. Ayrıca hafıza ve düşünme gücünü geliştirdiğinden Alzheimer’a karşı da önleyici
bir destek özelliği taşımaktadır. Mutluluk hormonu diye bilinen seratonin hormonunun salgılanmasına neden olur ve bireyin motivasyonu arttırarak yaşam kalitesini artırıcı bir nitelik
taşımaktadır.
Gevşeme Egzersizleri ve Masaj
Masaj kasları gevşetir, rahatlatır, vücuttaki kas ve dokuların gevşemesini sağlar. Uzak
Doğu temelli profesyonel mesajların anti-stres özellikler taşıdığı bilinmektedir. Stresle
başetmeyi bedenle, zihinle ve davranışla ilgili olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür.
İlk grupta gevşeme teknikleri, değişik beden egzersizleri ve beslenme biçimleri yer alır. İkinci grubu oluşturan zihinsel başetme yolları, uyumsuzluğa yol açan inançlarla uğraşma ve
zihinsel düzenleme tekniğini içerir. Herhangi bir davranış biçiminin değiştirilmesi, güvenli
girişkenlik eğitimi ve zaman düzenlemesi teknikleri üçüncü gruptaki davranışçı başetme
yollarını oluşturur. Burada önemle vurgulanması gereken şey stresin temelinde bireyin algılama şekillerinin yattığıdır. Bireylerin olaylara yüklediği anlamlar, değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri stresi azaltmada önemli faktörlerdir.

Sağlıklı Beslenme
Güne kahvaltı ile başlamak, bütün gece açlıktan sonra güne dengeli bir başlangıç için
önemlidir. Ağır yemekler yemek yerine sebze yemekleri ve salata almak faydalı olacaktır.
Günlük kafein tüketimini 1-2 fincanla sınırlamak gerekir. Kafein açısından zengin çay ve
kahve tüketmek yerine papatya, melisa, ıhlamur gibi sakinleştirici bitki çayları tüketmek
vücudun gevşemesini sağlar. Stresi her ne kadar ruhsal bir durum gibi düşünsek de vücutta
toksin oluşumuna neden olacağından bunun atılımı için su içmek önemli. Günlük su ihtiyacımız kilo başına 30 cc ile 50 cc aralığında hesaplanabilir. Örneğin 80 kiloluk bir insanın günlük 2,5 litre su içmesi önerilmektedir.
Pozitif Düşünme
Olumsuz düşünen bireyin küçük şeylerden bile kasılması, öfkelenmesi ya da bilişsel etkilenme sonucu motivasyonunu düşmesi kaçınılmazdır. Bu durumda bilişsel yapılandırmalar oluşturmak ve bunu da olumlu şamalar geliştirerek yapmak gerekmektedir. İnanmadıkça
veya olumsuz baktıkça bir şeyin üstesinden gelmek mümkün değildir. Kendimizi başarıya
ve olumlu sonuçlara odaklamalıyız. Endişeleri, ümitsizliği, yetersizlik duygusunu bir kenara
bırakmalıyız. Bir olay veya olguyu, olumsuz düşünmeye başladığınızda aklımıza çoğunlukla
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olumsuz senaryolar getirmeye başlarız. Ne kadar zor durumda olursak olalım, yaptığımız
şeyin üstesinden gelmek için olumlu düşünmeye ihtiyacımız vardır. Bunun için bireyler zaman zaman psiko-sosyal desteklere gereksinim duyarlar. Bunun her zaman karşılanmadığını
hesaba katmak gerekmektedir. Bunun için başarma ve üretkenlik duygusu geliştirmekte yarar vardır. Bilişsel yeniden yapılandırma dediğimiz “duruma yeniden bakma ve olumluya
çevirme” işlemlerine ihtiyacımız vardır. İyimser bakış ve umutlu olmak çoğu şeyleri aşmaya
yetecek ruhsal silahlardır.
Elokromanyetik Alanın Bıraktığı Kirlilik
Elektrikli ve elektronik eşyaları yaşamınızdan çıkarmanız mümkün değil ama etkilerini
en aza indirerek vücudunuzun elektromanyetik yükünü hafifletebilir, yol açacağı hücresel
stresten korunabiliriz. Kullanmadığınız zamanlarda elektronik eşyalarınızı fişten çekmek,
yatak odasında elektronik eşya bulundurmamak, asansör yerine merdiven tercih etmek, bu
anlamda alınabilecek küçük önlemlerdir. Bunun yanı sıra yaşamımıza bağımlılık derecesine
varacak şekilde bir hayatı tercih etmemeliyiz. Bir taraftan iletişebilirlik ve ulaşılabilirlik diyerek hayatımızın vazgeçilmezi haline getiriyoruz diğer taraftan yavaş ve sinsi bir şekilde bağımlı hale geliyoruz. Bu durumu da çok fark etmeden yaşıyoruz. Bu yüzden boş ve özgür
zaman düzenlemeleri geliştirmekte fayda vardır. Tabiatın doğal tarafını yaşam alanımızdan
asla çıkarmamalıyız. Gündelik koşuşturmalarımız, işlerimiz, derslerimiz, sınavlarımız ve bir
dolu stres faktörünün bıraktığı negatif durumları atabilmenin en güzel yollarından biri doğaya sıkıca sarılmaktan geçer. Yeşili verdiği görsel güzelliğin sadece güzellik olmadığını
aynı zamanda sağlık olduğunu da unutmamak gerekir.

Kaynakça
Abramson, L.Y; Metalsky, G.I; Alloy, L.B. (1989). Hopelessness Depression: A Theory Based Subtype of Depression.
Psychological Review. Vol: 96. 358-372.
Altuntaş, E. (2003). Stres Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım ve Dağıtım.
Avşaroğlu, S ve Taşğın, (2011). Öğretmen Adaylarının Stresle Başaçıkma Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 225-248.
Avşaroğlu, S. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tutumları, Karar Vermede Öz Saygı ve Karar
Verme Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi/Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya.
Aysan, F. (1988). Lise Öğrencilerinin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başaçıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Balcı, A. (2000). İş Stresi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Baltaş, Z. (2002). Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Baltaş, Z., Baltaş, A. (2000). Stres ve Başaçıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Bingöl, D. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
Dağ, İ. (1990). Kontrol Odağı, Stresle Başaçıkma Stratejileri ve Psikolojik Belirti Gösterme İlişkileri. (Yayınlanmamış
Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

100

Ertekin, Y. (1993). Stres ve Yönetim. Ankara: TODAİE Yayınları.
Folkman, S., Moskowitz, J.T. (2004). Coping: Pitfalls and Promise. The Annual Review of Psychology. Vol: 55.
745-768.
Fontana, D. (1989). Managing Stress. Guildford: Biddles Ltd.
Graham, H. (1997). Stresi Kendi Yararınıza Kullanın. (Çev: Sağlam, M ve Tezcan, T). İstanbul: Alfa Basım ve
Yayım.
Hargreaves, G. (1999). Stresle başetmek. (Çev: Ali Cevat Akkoyunlu). İstanbul: Doğan Ofset A.Ş.
Honey, P. (1996). People and How to Manage Them. London: Institute of Personnel and Development.
İkizler, H.C; Kepoğlu, A; Koldaş, S. (2000). Spor Yöneticilerinin İş Doyumları Sakarya Uygulaması. İstanbul:
Marmara Üniversitesi III. Spor Bilimleri Kongresi, 11-13 Mayıs.
Klarreich, S.H. (1990). Work Without Stress a Practical Guide to Emotion and Physical Well-being on the Job. New
York: Brunner / Mazel Inc.
Köknel, Ö. (1989). Genel ve Klinik Psikiyatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.
Luthans, F. (1987). Organizational Behavior. Singapore: Times Printers Sdn Bhd.
Morgan, G. (1993). İşte Yaşamda Stresle Başa çıkmanın Yolları. (Çev: Şebnem Çağla). İstanbul: Ruh Bilim Yayınları.
Özbay, Y., Şahin, B. (1997). Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IV. Ulusal
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: 1-3 Eylül.
Selye, H. (1976). The Stress of Life. New York: McGraw-Hill.
Solmuş, T. (2004). İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler. İstanbul: Beta Basım, Yayım ve Dağıtım.
Steers, R. (1981). Introduction to Organizatonal Behaviour, Glenview, Illinois. Scott: Foresman And Company.
Tarhan, N. (2002). Stresi Mutluluğa Dönüştürmek. İstanbul: Timaş Yayınları.
Taşbaşı, B. (2003). Stres Modellemesi ve Pilotlar Üzerinde Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Thomas, J.L. (1997). Stres, Depresyon ve Anksiyete. (Çev: Tanju Apana). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başaçıkma Davranışları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Türküm, S. (1999). Stresle Başaçıkma Biçimi, İyimserlik, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Almaya
İlişkin Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. Ankara: V. Ulusal Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Kongresi. 15-17 Eylül.
Whetten, D.A., Cameron K.S. (1998). Developing Management Skills. Addison-Wesley Educational Publishers
Inc., U.S.

101

102

ZAMANIN ALGILANMASI VE
PSİKOTERAPİ

Selahattin AVŞAROĞLU

Avşaroğlu, S. (2016). Zamanın algılanması ve psikoterapi. İçinde, N. Sargın, S. Avşaroğlu & A. Ünal(Ed.), Eğitimden Psikolojik Yansımalar, (ss.103-114). Konya: Çizgi Kitabevi

103

ZAMANIN ALGILANMASI VE PSİKOTERAPİ

Selahattin AVŞAROĞLU

Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi avsaroglu@konya.edu.tr

Giriş

Zamanın algılanması her çağda bilim insanları, düşünür ve filozoflar tarafından üzerinde uğraşılan bir olgu olagelmiştir. Eski medeniyetlerin çeşitli yöntemlerle zamanlarını ayarlamaları, takvimler oluşturmaları bu çabaların bir göstergesidir. Başka boyutlarda da olsa
yaşanılan zaman, hep merak edilmiş ve bir çerçeveye oturtulmak istenmiştir.
Aristo'dan Ebu Bekr er-Razi'ye, Eflatun'dan Gazali'ye, Farabi'den Kant'a kadar birçok
doğulu ve batılı filozof, zaman ve mekâna, ya zihni ve akli bir olgu olarak, ya da fiziki ve
varlıksal bir olgu olarak bakmışlar; onları insan ve varlıktan ayrı ve bağımsız olarak varlığa
sahip, yani "mutlak varlık" olan birer olgu veya varlık türü olarak değerlendirmişlerdir (Bayraktar, 1989). O dönemlerde zaman ve mekân unsurları hesaba katılmadan, hiçbir fiziki veya
metafiziki olayın düşünülemeyeceği görüşü hâkimdi. İnsanoğlu da kendini bunlar ile mutlak manada sınırlanmış hissetmek zorundaydı. Ancak Einstein'ın genel ve özel izafiyet teorileriyle birlikte, klasik ve ortaçağ fiziğinin ve felsefesinin birçok kavramı gibi, zaman ve mekân kavramları da kökünden sarsılmıştır. Bu teori ile artık zaman ve mekânın mutlak değil,
izafi (göreli) olduğu ortaya konmuştur. Buradan anladığımız gerçek, zaman ve mekânın izafi
(rölatif) olduğu, bunun için de onların ötesine geçilebileceği ve anlaşılabilirliğidir.
İnsanlar zamanı, birbirinden farklı tekerrür eğilimleri demek olan oluştan çıkarmaktadırlar. Zaman kavramı değişikliklerden doğar. "an" akıl için bir değişiklik ifade eden en hızlı bir
tekerrür halkasıdır. Zihin, oluş içindeki zamanı ampirik (deneysel) olarak, eşit anların zincirleme bir birikmesi gibi sanmaktadır. O halde "an" nedir? Göz kapaklarımızın bir defa açılıp
kapanması esnasında geçen süre mi? Yoksa bir mikron veya daha küçük bir mesafede duran
iki nokta arasını kat eden ışık hızının veya daha süratli bir oluşun geçtiği süre midir? Yoksa
"ezel-ebed" noktaları arasındaki milyarlarca yüzyılı aşan oluşu ve sayısız göz kırpmalarını
ihtiva eden süre mi yekpare andır? Zaman sayısız anların bir birikmesi midir? Yoksa bütün
zaman bir tek andan mı ibarettir (Arvasi, 1989).
İnsanlar pratik ve objektif kaldığı müddetçe, zamanı ve oluşları ölçerler. Varlığımızı etkileyen determinizm, (gerekircilik) algılamamıza ve zekamıza zamanı parçalatmaktadır. Akıl
ölçüleri içinde kaldıkça ve objektif temellere bağlı kaldıkça zihnimiz, zamanı eşit oluşlara
bölecektir. Akla tabi oldukça, zekâmız, kendisi için en kısa ve en süratli tekerrür halkalarını
"an" telakki edecek ve bu ölçüt içinde zamanı parçalayacaktır. "Göz kırpma" olayını en kısa
"an" olarak almak istersek, o zaman zihinsel sürecimizde an'ı bir göz kırpması içindeki süre
olarak kabul edeceğiz demektir. Netice olarak en süratli ve kısa oluş ne ise o "an" olacaktır.
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Einstein ve Zamanda Yolculuk
1887'de iki Amerikalı fizikçi Albert Michelson ve Edward Morley, ışık hızını aşmanın ve
bu hıza ulaşan uzay adamlarının başlarına gelebilecek durumlarla ilgili çalışmalar başlatmışlardı. Ohio'da dünyanın bir durağan esir içerisinden geçiş hızını ölçmek için bir deney yaptılar. Onlara göre, ışık dalgalarının esir içinde, dünyanın uzaydaki hareketi yüzünden, "dünyanın esir içindeki hareketi yönünde" ondan uzaklaşırken ulaştığı hızdan kuşkusuz biraz
daha yavaş yol alması gerekiyordu. Işığın hızı, dünyanın hareketi ne yönde olursa olsun
299.792 km yol aldığını bulmuşlardır. Sorun, yalnız esir diye bir şeyin olmaması değildi;
başka bir sorun daha vardı. Işık böyle anlaşılmaz davranıyorsa, bunun sonuçları neler olabilirdi? Einstein bu soruya 1905'te "özel görelilik" kuramı ile yanıt vermiştir. Eğer ışık, onun
kaynağına doğru gitseniz de, ondan uzaklaşsanız da hep aynı hızla yol alıyorsa, o zaman çok
yüksek hızlarda saatinizin yavaşlayıp durması gerekiyor. “İkiz Paradoksu” denilen bu durum, Einstein’nin ortaya attığı özel görelilik kuramının en ilginç yönüdür (Berry, 1989).
İkiz paradoksu, bir ikizin yer aldığı düşünce deneyidir. Saatlerini ayarlarlar ve biri evde
kalırken, öteki de bir uzay aracına binip uzun bir geziye çıkar. Uzayda gezintiye çıkan, geri
döndüğünde saatlerini karşılaştırırlar. Özel görelilik kuramına göre, gezintiye çıkanın saati
daha erken bir zamanı gösterecektir. Diğer bir deyişle, uzay aracındaki zaman dünyadaki
zamandan biraz daha yavaş ilerleyecektir. Gezi, güneş sistemi ile sınırlı kaldığı ve görece
düşük hızlarla yapıldığı ölçüde bu zaman farkı önemsiz olacaktır. Fakat çok uzak mesafeler
ve "ışık hızına" yakın hızlar söz konusu olduğunda "zaman aralığı" denen bu fark insanı büyüleyebilmektedir.
Günün birinde bir uzay aracının ışık hızının ötesinde bir hıza ulaşmasını sağlayacak bir
yol bulunabilir. Bu, galaksideki öteki yıldızlara, hatta belki de başka galaksilere yolculuğu
olanaklı kılabilir. Dolayısıyla ikiz Paradoksu "salon oyunu"ndan öte bir şeydir. Bir hesaplamayla bu durumu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Bir uzay adamı iki milyon ışık yılı
ötede Andromeda'daki büyük sarmal galaksiye gitmek üzere dünyadan yola çıkıyor, giderken de ışık hızının % 99.9999...'undan daha büyük bir seyir hızına ulaşıyor. Gemi o kadar
büyük bir hazla yol alacaktır ki, uzay adamı yolculuk sırasında ancak 5 yıl yaşlanır. Fakat
dönünce dünyada 4 milyon yıl geçtiğini görebilecektir (Berry, 1998).
Bütün bunların cevapları, insan zihninin zenginliklerinin hareket, davranış ve yer değiştirme becerisine göre çok daha yüce, muazzam ve karmaşık oluşunda yatmaktadır. Yani kişinin zihinsel süreçlerinin işleme ve algılama biçimleri, yaşanılan "an" 'lara gidilmesi ve onların tekrar hayali yaşanmasıdır. Kişi gitmediği ve görmediği bir yeri ancak iletişim ve gözlem
araçlarından elde ettiği bilgiler kadarıyla algılayabilmektedir. Gidip görülen ya da yaşanılan
bir yer olsaydı "hadi bakalım oraya bir gidelim" demekle zihinsel süreçlerimizi faaliyete geçirerek gidip gelinmesi “an”lık bir durum olabilmektedir. Yaşanılan bir olayın anımsanması
da bu şekilde açıklanabilir. İnsan, milyon yıl ötelere de gitmiş olsa, yaşamış olduğu bir olayı anımsaması ve onu zihinde tekrar canlandırması için milyon yıllara gerek olmadığı bir gerçektir. Dolayısıyla zamanın algısal boyutu ve göreceli olması, çizilmiş olan zamanımızın boyutlarını aşmakta ve zihinsel hareket alanımızı geniş tutabilmektedir.
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Algı ve Algılama
Algı, duyu organlarından beyne ulaşan veri ve iletilerin örgütlenmesi, anlamlandırılması
ve yorumlanması sürecidir. Algının en kısa tanımı olan nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarma, bir anlamda bizi gerçekliğe götürmektedir. Algılar gerçektir, çünkü insanlar onlara inanırlar (Saydam, 2005). Yani algılar nasıl yorumladığımız, neye inandığımız
ve nasıl davrandığımız sonucu oluşur. Değer yaratırlar ya da eksiltirler. Genelleştirilirler ya
da sorunları çözerler. Gücümüz, direncimiz ve uyumumuz algılarımızdan kaynaklanır.
Onun için algılama gerçekliktir. Bunun yanında algı bir belirtidir, kişiseldir ve bireyseldir.
Deneme ve öğrenme yoluyla ortaya çıkarlar (Stupak, 2000). Algılama, kişinin kendi dünyasını anlamlı hale getirmek için, bilgi alma, seçme, organize etme ve yorumlama sürecidir. Öte
yandan algılama, geçmiş yaşantılar, gelecekteki hedefler ve istek, duygu ve düşüncelerden
etkilenen, kişiden kişiye farklılık gösteren bir olgudur. Algının temel özellikleri aşağıdaki
gibi sıralanabilir.
A-) Kişiye göre farklılık gösterir,
B-) Algıda hareket önemlidir,
C-) Gereksinimler önemlidir.
Algılama, duyu organlarını uyaran nesnelerin, farkında olunması gerektiğinden, ortam,
duygusal deneyim, duygu, tutum, amaç ve dürtüler tarafından etkilenir. Algılama, görme,
işitme, dokunma, tat, koku, yer ve zaman algısı şeklinde sıralanmaktadır. Algı bir örgütleme
olayı olup gelen duyular derlenip, toparlanıp, organize edilerek anlamlı hale getirilir. Bu
yüzden algı sürecinin sağlıklı işlemesi çok önemlidir. Algı, duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında kullanılmaktadır. Algının sözlükteki karşılığı anlamak ve kavramaktır. Başka bir ifadeyle insanın duyular yoluyla gerçeklikten ve
olandan aldığı şeylerin tamamıdır diyebiliriz.
Algılama süreci duyum ile başlar. Duyum sayesinde dış çevredeki veriler sinirsel enerjiye çevrilmek ve işlenmek için beyne iletilir. Beyne işlenme olayı gerçekleştikten sonra bilgi
oluşur ve depolanır. Bu süreç algılama süreci, oluşan ürün de algıdır. Algılamanın olduğu
sırada beyin, diğer duyu organlarından gelen duyularla birlikte, kişinin edindiği bilgileri,
beklentilerini, toplumsal ve kültürel değerlerini de hesaba katarak gelen duyuları seçer, bazılarını ihmal eder ve elde ettiği yeni bilgiyi kategorize ederek mevcut bilgileriyle değerlendirir. Bu yüzden algılama kişinin, bilgileri, deneyimleri, kişisel ve toplumsal değerleriyle bağ
kurduğundan karmaşık bir yapıya sahiptir (Cüceloğlu, 2012). Tarihsel süreçte algılama, sadece duyuların, veya sadece aklın ürünü sayılmıştı. Oysa algı duyusal-ansal bir işlevdir. Bu
alanda otorite kabul edilen Alman düşünürü Leibniz'e göre algı, bilinçdışı bir işlevdir. Gerçek anlamında, öznenin, kendisinin dışında olanı alması demektir. Bununla beraber ruhbilimciler, ruhsal edimlerle ilgili olarak, dış algıya karşı bir de iç algıdan bahsetmektedirler.
Algılama süreci aktiftir. Algılayan nesneleri gelişigüzel değil bir düzen içinde algılar. Algılama süreci sadece fiziksel çevrenin algılanması ile sınırlı değildir. Sosyal olayların algılanmasında da aynı süreçler söz konusudur.
Algılama kişisel bir olgudur. Buradan hareketle algılama kişinin karakterine, yaş ve gelişim özelliklerine, cinsiyetine, eğitimine, yaşadığı sosyal çevreye ve kültüre göre değişiklik
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gösterir. Bu durumda her insanın algılaması birbirinden farklıdır. İnsanın geçmişte yaşadığı
deneyimler de algısını önemli derecede etkiler. Kişiye bağlı özelliklerle birlikte dışarıdan
gelen etkiler algılama biçimini farklılaştırır. Bu yüzden zaman zaman biz bazı şeyleri var
olduğu gibi değil istediğimiz biçimde görürüz. Çünkü öyle görmek isteriz. Herhangi bir zamanda algıladıklarımız sadece uyaranın yapısına bağlı kalarak değil, aynı zamanda ortama,
önceki deneyimlerimize, o andaki duygularımıza, genelde ise istek, tutum, davranış ve
amaçlarımıza bağlıdır.
Algılama, çevrenin uyarıcı niteliğinin ve bireyin kendi öz-bilgi birikimi ve geçmiş yaşam
deneylerinden elde ettiği bir işlev niteliğindedir. Algılama, kişinin dünya görüşü olarak nitelediğimiz simge, sembol, inanç, ideoloji gibi yaşam deneylerinin derin izlerini barındırır..
Bireyin içinde bulunduğu sosyal ortama ve kendi psikolojik alana bağlı olarak, algılama somut duyumsallığın da ötesinde sosyal bir olgudur. Kişisel güdüler, kişinin içinde bulunduğu
duygusal durum, belirli bir nesnenin algılanması sırasında bireyin içinde bulunduğu grup
ilişkileri vs., algılamayı etkileyen diğer faktörler olarak sıralanabilir. Algılama, soyut etmenlere de bağlı olan sosyal bir olgudur. Bu anlamda sosyal algılama bireyde itaat, özdeşleşme
ve benimseme gibi davranışlar ortaya çıkarmaktadır.
Belleğe giden duyuları işleyip, algı oluşturma kapasitesi son derece sınırlıdır. Uyarıcı
miktarı arttıkça anlama, öğrenme içgüdüsüyle seçme zorunluluğu ortaya çıkar. Bu seçme
işleminde kişinin yaşamı boyunca edindiği öğrenmeler ve geliştirmiş olduğu psikolojik yaşantılarla etkileşime girerek elemeler yapar. Yani seçim işinde en etkili faktör önceden öğrenilmiş bilgi ve deneyimlerimiz diyebiliriz. Tam da bu süreçte geçmiş deneyimlerimiz, çocukluk yıllarımız, hatıralarda kalan anılarımız bize zaman zaman komşu olurlar. Davetsiz gelebilirler, geldiklerinde uzunca kalabilirler. Gitmelerini istediğimiz vakitler olur ancak gitmezler. Bir çeşit hafızamızdan silmek isteriz ama etki derecesinden dolayı bu kolay bir hal değildir. Yeni komşuluk ilişkileri kurarak rutin yaşama uyum sağlamak isteriz.
Algılama deneysel ve zihinsel algılama olarak iki biçimde karşımıza çıkmaktadır. Deneysel algılamalar, görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama yoluyla algıladıklarımız; zihinsel algılamalar ise altıncı hissimizle yani bir konu hakkında var olan fikirlerimiz aracılığıyla algıladıklarımızdır (Stupak, 2000). Birinci algılamayı sayısal, fiziksel ve maddi özellikler meydana getirirken, ikincisini oluşturmak ve elde etmek daha zordur. Zihinsel algılamaları sağlamak için karşı tarafın algılamasındaki sınırları ve engelleri bilmek ve mesajı bu çerçevelere göre vermek gereklidir. Kesinlikle unutulmaması gereken, davranış biçimlerini akıl
ve mantıktan çok duyguların yönettiğidir (Saydam, 2005).
Algılamayı etkileyen nedenlerin başında etkili uyarı ile karşılaşmadan önceki dönemde,
konu, durum ve yaşantı ile ilgili yaşam deneylerinin bulunup bulunmaması gelmektedir.
Organizmanın, o andaki ile daha önce karşılaşıp karşılaşmaması, organizmanın o anki algılamasını etkiler, yani algılamayı kolaylaştırır. Aynı uyarı ile karşılaşma sıklığı artarsa, bireyin bu uyarıya karşı tepkide bulunması hem hızlanmakta hem de her karşılaşmada aynı biçimde tepkide bulunmaktadır.
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Zamanı Algılamanın Psikoterapide Yeri
Canlı bir varlık olan insan, kendi iç ve dış çevresiyle sürekli etkileşim halindedir. Güdüler, duygular, heyecanlar ve düşünceler gibi birçok uyarıcılar, onun psikolojik ve biyolojik
yapısını oluşturan içten gelen uyarıcılardır. Sosyal ve fiziksel oluşturan dış çevre ise; maddeler, olaylar, kişiler, sosyal ve fiziksel görüntüler olmak üzere birçok uyarıcılarla doludur. Kişi
canlılığını sürdürmek için kendini etkileyen, yani algı alanına bu uyarıcıları bilinçli veya
bilinçsiz olarak değerlendirmekte ve onlara uygun düşen bir davranımda bulunmaktadır.
Organizma, kendisini etkileyen bir uyarıcıya karşı uygun bulduğu bir davranımda bulunurken aynı zamanda kendisi de karşılaştığı durumu etkilemektedir. Yani insanoğlu, sadece
uyarıcılara tepki veren pasif ve otomatik biri değil aynı zamanda ortamda etkin bir öğe olarak kendisi de ortamı etkilemektedir (Tan, 1992).
Gençtan (2002), Quantum fiziğine, astrofiziği de katarak psikoterapiye nasıl yansıdığını
açıklamaya çalışmaktadır. Quantum fiziği sayesinde, evrenin tümünün, dolayısıyla üzerinde
yaşadığımız yeryüzünde de canlı cansız diye ikiye ayırmaya alıştığımız bütün nesnelerin
aynı kozmik kurallara göre subatomik bir ahenk içinde olduklarını fark etmek, psikoterapide
yaşanılan, fakat bir çerçeveye sokulması mümkün olmayan birçok duruma da bir açıklama
getirmektedir. Aynı anda bir takım şeylerin sürekli var edilip yok edildiği bir dans bu. Örneğin ülkemizin haline baktığımızda, biz iyi yolda mıyız, kötü yola mı girdik sorusunun cevabını vermek biraz güçtür. Bir şeyler olabildiğince siyah, bir şeyler her zamankinden daha
beyaz ve bir hareketlilik var. Bunun ne kadarı yıkıcı, ne kadarı yapıcı ve yaratıcı. Galiba aralarında bir denge var ki, buna fizikte "kaosun kenarındaki varoluş" denilmektedir.
İnsan beyni eşzamanlı bir şekilde sayısız bilgiyi işler. Beynimiz, etrafımızda gördüğü şekilleri, renkleri, kokuları, ısıları, ayağımızın altındaki basıncı, ağzımızın nemini, elimizdeki
ve üzerimizi kaplayan elbiselerin dokusunu aynı anda işler. Beynimiz duygusal yanıtları,
anıları ve düşünceleri kaydeder. Aynı zamanda bedenimizin düzenli işlerini sürdürür, nefes
almanız, göz kapaklarınızı açıp kapamanız, yürümeniz, iç organlarınızın çalışması bunların
bir kaçıdır. İnsan beyni bir saniyede bir milyondan daha çok mesajı işleme tabi tutar. Beynimiz bütün bu veriyi tartar, önemine göre süzgeçten geçirir, göreli olarak önemsiz gözükenleri geri plana atar. Dünya üzerinde yaşamamızı ve işlev görmemizi sağlayan işlemci, beynimizdir. Her saniye milyonlarca veriyi işleyen, bedenimizin bilinçli ve bilinçsiz işlevlerini
sürdüren ve sayısız etkinliği, yaratıcılığı olan insan beyninin mucizevi yönü yaratılmışlığının
ayrıca bir güzelliğidir. O kadar zengin bir algılama durumu var ki bunu çok ileri boyutlara
taşıyabilecek donanımı da vardır. Olumlu yönünden bakarsak geçmiş ve geleceğe dair duygu ve düşünceleri bir arada toplayarak hareket alanlarını buna göre düzenleriz. Bu durumu
iyi kontrol edemez sek “saplantı” denilen olumsuz ve sağlıksız bir durum içinde kalabiliriz.
Çeşitli bilim adamları zaman zaman "İnstitute of Santafe"de bir araya gelip, bilimler arası
kozmik dansı sürdürmeyi amaçlamaktadırlar. "Lineer zaman"dan, yani bir çizgi üzerinde
hareket eden zaman. "Bu bitti ve ondan şu başladı...” gibi. Gençtan (2002), bu zamansal yaklaşımı “Ben yıllarca, süreci bir çizgi üzerinde devam eden bir şey zannettim. Quantum fiziği beni
öyle bir noktaya getirdi ki, Antik Yunan’ kalma ve Batı’nın çok benimsediği, dolayısıyla bizim de benimsemiş olduğumuz düşünce biçimlerini ve onların üzerinde hareket ettiği lineer zaman aracılığıyla
birçok şeyi anladığımızı yalnızca farz edebiliriz. İnsan bunları görmeye başladığında teropötik süreçle-
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rin neden lineer zaman zemininde kavranamayacağını daha iyi anlıyor. Bence orada bir avantajımız
var, Asya'dan getirdiğimiz zaman anlayış ve kavrayışının Lineer değil, döngüsel olması gibi. Ancak
doğulu bir dil konuştuğumuz halde Batılı gibi yaşamaya çalışmamızın bir avantaj olup olmadığını da
bilmiyorum" biçiminde açıklamaktadır.
Bazen olup bitenlere Aristo mantığı ile (yani orta kavramlardan yoksun ve Lineer zaman
doğrultusunda) bakmak, işin içinden çıkılamaz hale getirebilmektedir. Çünkü olaylar ya o,
ya da bu şekilde bakılarak anlaşılamayabilir. Çünkü Aristo mantığı çoğu zaman olayı ve
olguları izahta yetersiz kalmaktadır. Aristo mantığına göre; Türkiye Cumhuriyeti başbakanı
Türk vatandaşı olmalıdır, Ahmet Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti başbakanıdır, o halde
Ahmet Davutoğlu Türk vatandaşıdır. Psikotik durumda algısı bozulmuş birisi bu cümleleri
alır ve "Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Türk vatandaşı olmalıdır, ben Türk vatandaşıyım, o
halde ben Türkiye Cumhuriyeti başbakanıyım" diyebilir. Bu duruma "paleolojik mantık"
denilmektedir, ancak bunların ikisinin arasında başka çıkarımlar olmalıdır ve vardır da. Bu
duruma puslu mantık (Fuzzy Logic) yaklaşımı denilmektedir.
Fuzzy mantığı, ya o ya bu arasında kalan olasılıkları da ortaya koyması bakımından,
gerek dünyaya bakış açımızı, gerekse de danışanlarımızla ilişkilerimizde, mantıklı olan
nedir, mantık dışı nedir, meselesini getiriyor önümüze. "Mantık", korteksin ürünüdür ve
korteksler aracılığıyla sürdürülen bir psikoterapinin fazla bir şey kazandırabileceği ihtimali düşüktür. Alfred Adler, "Hastasıyla terapist, aynı yorumda mutabıksalar yorumun
yanlış olmasının hiçbir önemi yoktur" der. Gerçekten de önemli olanın aynı zaman ve
mekân boyutunda buluşabilmek olmasıdır (Gençtan, 2002).
"Algı" daha önceki deneyimleri ve öğrenme süreçlerini içerir. Algı yanılmaları, algılama
düzenimizin hayata açık olduğunun en güzel kanıtıdır. Uyarıcının değişik olması, hareketli
olması, tekrarı, büyüklüğü, şiddeti ve rengi dikkatimizi çekmede etkilidir. Bireyin gereksinimleri ve değerleri onun algılayışını büyük ölçüde etkiler. Bazı algılama yetenekleri doğuştandır, ne var ki kişinin öğrendikleri ve deneyimleri, doğuştan gelen bu yeteneklerin gelişmesinde önemli rol oynar (Cüceleğlu, 2012).
Algılamalarımızın büyük bir çoğunluğu, algısal beklentilerimizin (perceptual
expectations) etkisi altındadır. Diğer bir deyişle, beklediğimiz şeyleri algılarız. Deneyimlerimize dayanarak hem nesnel, hem de sosyal çevremizle ilgili birçok beklentiler geliştiririz ve
bu beklentiler daha sonraki algılamalarımızı sürekli etkiler. Ayrıca "gerçek dünya" dediğimiz
dış çevrede, nesnelerin birbirini nasıl etkilediğini öğrenerek, beklentiler geliştirmiş oluruz.
Yağmur yağarsa toprak ıslanır, bıçak keser, taş camı kırar gibi…
Bizim algılama durumlarımız, doğal yaşamda düşüncelerimiz, içinde bulunduğumuz
şartlara göre düzenlenir. Düşünceler; dış ve iç uyaranların etkisi altındadır. Bireyde kendi
benliği ya da çevresi ile ilgili uyaranlar, istekler, beklentiler ve koşullar düşünceye yön verir
(Öztürk, 1989). Örneğin aç bir kişinin düşüncesinde yiyecek egemen olabilir. Zihnimizde her
düşünceyi bilince çağıramayız. Bunu denemek istesek bile "içsel" bir dirençle karşılaşabiliriz.
İşte psikanalizde bu düşünce ve algılamaların bir manası vardır. Çünkü çağrışım, çağrışımı
doğuracaktır. Terapist, "Zevk aldığın bir yolculuğa çıktın ve etrafını zevkle seyrediyorsun.
Neler görüyorsan bana anlat, ama bütün ayrıntıları" gibi bir yaklaşımla algılamalar üzerinde
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çağrışımlar yapmaya çalışır. Bunu yaparken de dirençlerin olacağı hipotezini gözden kaçırmaz.
Psikanalizde bu kavram (serbest çağrışım) bir bakıma düşüncelerdeki denetim ve baskının, direncin ayaklanması, kaldırılması olarak tanımlanabilir. Burada bireyin kendisiyle
"geçmişe yolculuk" yaptığımızı, ama yorumsal bütünleştirmeyi ise "şimdi" yapmaya çalıştığımızı unutmamalıyız. Yani algılamalar üzerinde derinlemesine paylaşılması gereken durumlar varsa, terapist bunun zamanını iyi ayarlamalı ve zaman boyutunu kullanarak danışanının inmek istediği zaman dilimine kadar inmelidir (Egan, 1975).
Zamanlaması ayarlanmış doğru bir yorum yapıldığında danışan, kısa bir duygusal bocalama döneminden sonra, yeni çağrışımlar üretmeye başlayabilir. Genel olarak sağaltımın iyi
yönde ilerlemesini gerçekleştirecek temel; terapistin, danışanın psikodinamiğini iyi anlayabilmesinden daha çok, iyi zamanlanmış yorumlarda danışanın bilinçdışı direncini azaltarak
kendi iç dünyasını kendisinin tanımasına olanak hazırlamaktır.
Kendine ayrılan zamanın sınırlı olduğunun ve bu zamanın bitiyor olduğunun bilincinde
olmak, kişiyi anlamlı yaşayıp yaşamadığı konusunda kaygılandırabilir. Anlamlandıramadığı
yaşantılar kaygı vermeye başlar ve suçluluk duymaya başlar (Gençtan, 1992). Bu duygularıyla yüzleşmemek için pekiştirdiği kaçınma mekanizmaları giderek kendisine daha da yabancılaşmasına neden olur. Elbette bütün bunlar insanların "zihin zenginliği" nin etkinlik ve
faaliyet alanlarından muazzam derecede geniş olmasından kaynaklanmaktadır. Hangi birimiz "keşke şunu da yapsaydım, şu ifadeyi keşke kullanmasaydım" gibi durumlar yaşamıyoruz. İşte gerçekteki hareket dağarcığımızın cılız kalması, zihin zenginliğine yetişememesi
durumu tipik olarak bu şekilde açıklanabilir.
Terapi ortamında en çok karşılaşılan tutumlardan biri "dirençler" dir. Danışan yaptığı
şeyi aslında bir direniş olsun diye yapmamakta, aksine farkına varmadan ortaya koymaktadır. Onu bu gerçeği anlayacak ve hesaba katacak noktaya getirdiğimizde, ileriye doğru büyük bir adım atmış sayılırız. Belirtilerin kendisine bu kadar üzüntü veren, onlardan kurtulabilmek için zaman, para, gayret harcamaya ve kendi kendine hâkim olmaya hazır olan danışanın, kendisine sunulan psikolojik yardıma karşı direnmesi anlamsız bir iştir (Freud, 1993).
Burada unutulmaması gereken önemli bir durum; Herkesin kabul edebileceği etkili bir "zaman yönetimi" veya sağlıklı zaman kullanma anlayışı vardır. Vardır ama nasıl? Bunu uygularken insanların kendi kişisel özellikleri, deneyimleri ve kuramsal düzeydeki bilgilerinin
etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla net yaklaşımlar olarak insanların ellerine "reçeteler"
sunarken dikkatli davranmak ve "şimdi"yi değerlendirmekte sayısız yararlar olacaktır.
Yaşadığımız an, "şimdi" dediğimiz içinde bulunulan zaman (here and now) biricik gerçektir. Geçmiş zaman, başka bir boyutta kalmıştır. "an", içinde bulunduğumuz şu geçici zaman, her an geçmişe karışmaktadır. Bütün olaylar akan bir ırmaktaki su damlacıklarına benzetilebilir. Akıp giden sular gibi olup biten olayların yeniden yaşanmasına, "mazi" denilen
geçmiş zamanın tekrar gelmesi olası değildir. Gelecek ise henüz şekillenmemiş, biçimlenmemiştir. Bir yıl, bir ay sonra, bir gün hatta bir saat sonra bile ne olacağı noktasında kesin
olarak bir yargı geliştirmemiz bizi yanıltabilir ya da bu ihtimal hep vardır.
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Bedenimizle şimdide ve burada yaşarız. Zihnimiz ise şimdi, geçmiş ve gelecekle ilgili karışık bir ilişkinin içerisindedir. Geçmiş başarısızlık ve noksanlıklarımızla kederlenir, eksik
yapılmış işlerin içimizde ezintisini, kötü yapılmış işlerin suçluluğunu duyarız. Öte yandan
henüz belirlenmemiş geleceğin neler getireceğinden kaygılanır ve kuşkulanırız. Bütün bunlar insanın ayağını yerden (şimdiden, içinde yaşanılan zamandan) keser. Hâlbuki şimdi ve
burada içinde bulunduğumuz zaman ve mekânda nasıl olduğumuzu bir algılayabilsek, duyuşsal yaşantılarımızın farkına varabilsek, geride kalmış bir geçmişten ya da bizden pek
uzak bir gelecekten, içinde bulunduğumuz zamana bir dönebilsek ne kadar mutlu olduğumuzun yavaş yavaş hoş bir şaşkınlıkla farkına varabiliriz (Roger, 1994). Gerçekten "an" ı bilinçli olarak yaşayabilmek sonsuzluğun algılanmasına açılabilecek bir yoldur.
Varoluşçu yaklaşım insanın sonsuz doğasına inanan bir yaklaşımdır. Ona değer veren,
onu önemseyen bir üslubu vardır. Varoluşçu yaklaşım, insanın biricik oluşu ve özgün olma
özelliğini hiçe sayarak bir nesne gibi ele alan yaklaşımlara karşı bir tepki olarak doğmuştur.
Varoluşçu düşünce insanın kendini yaşamakta olduğu “zaman” içinde var edebileceği ve
değiştirilebileceği ilkesine dayanmaktadır. Varoluşçu düşünce akımı var oluş felsefesinin
insanın doğası üzerindeki varsayımları ile Fenomenolojik inceleme yöntemini birleştirerek
insan sorunlarını incelemek için Avrupa’da ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre
insan her şeyden önce tanımlanması gereken bir nesne değil bir var oluştur. Kaygı da bir
hastalık değil yaşamın sorumluluklarından kaçışın bir anlatımıdır. İnsan yaşamının belirleyicileri insanın geçmişi ve içsel dürtüleriyle kısıtlanamaz. Varoluşçu yaklaşımda bireyin
problemlerinin çözümü insanın geçmişinde ya da biyolojik yapısında değil yaşam yollarını
özgürce seçip sorumluluğunu üstlenmesindendir (Corey, 1991).
İnsanlık, zaman zaman bunalımlı ve buhranlı yaşantılar geçirirler. Bu zamanlarda hayatta kalmak için bir diğerinin anlamı ve önemi kalmaz. Böyle durumlarda güçlüler zayıfları hiç
acımadan yok ederler. Acıların yerini yaşam mücadelesi alır. Kavgalar, çatışmalar, savaşlar
ve yeni düzenler alır. Bu durumu en iyi özetleyen asırlardan biri de geçtiğimiz yirminci yüzyılın ilk yarısıdır. Birinci Dünya Savaşı’nda çok fazla acılar yaşanmış ve varoluş mücadelesi
canlarla ödenmiştir. Bu sıcak ve acımasız ortamı ise soğuk savaş bunalımı izlemiştir. Bütün
bu zorlanmalara ek olarak endüstriyel ve bilimsel gelişmeler giderek artan nüfus ve kentleşme insan ilişkilerinde bir karmaşa ve yabancılaşmaya neden olmuş. Bu sorunlarla boğuşan dünyanın ekonomik, toplumsal ve politik sorunlara odaklanması, bireyden çok toplum
çıkarlarına önem vermeye başlaması, insana olan bakış açısını değiştirmiştir. Evrenin ölçülemez boyutlarını kanıtlayan yeni buluşlar karşısında her bir insan düşen zaman ve yer payının önemsizliği, bireyin değerini neredeyse bir “hiç”e indirgemesi insanlık tarihinde daha
önce yaşanmamış nitelikte kaygıların belirlenmesine yol açmıştır (Büyükdevenci, 1994).
Dünyanın bu bunalımlı döneminde çeşitli yerlerindeki bazı psikoterapistler kendilerine
başvuran kişilerin histerik belirtiler yerine, yalnızlık, yabancılaşma, anlamsızlık, diğer insanlardan soyutlanma, yakın ilişkiler kuramama gibi durumlardan şikâyetçi olduklarını gözlemlemişlerdir. Psikolojik yardım talebinde bulunan bu insanların çoğu yaşamlarını boş ve
anlamsız buluyorlardı. Bunun üzerine terapistler klasik psikanalist ve davranışçı ekolle bu
tür yakınmaları anlamak ve çözmek olanaksızlığında birleştiler. Çünkü bu yaklaşımların
çoğu insanı bir nesne gibi inceleme ve açıklama eğilimdeydiler. Oysa kendi var oluşunu algı-
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layabilme kendi seçtiği amaçlara, kendi seçtiği yolda ilerleyerek ulaşmak ve böylece kendi
varoluşunu yaşamak insan olmanın en temel karakteristiğidir (Gençtan, 1996) Yani insan
doğanın egemenliğinden kurtulmak için teknolojiyi geliştirmiş ancak bu kez insanoğlu kendi
geliştirdiği uygarlık ve teknolojinin bir tutsağı, kölesi haline gelmiştir. Bu tutsaklık onun
birey olarak evrendeki yerini, kimliği ve biricikliğini yitirmesini yol açmıştır. İşte varoluşçu
yaklaşım insanı, kölesi olduğu teknolojiden kurtararak kimlik ve anlam kazandırma çabasının bir adıdır.
Varoluşçu yaklaşım insanı davranışçı ve psikanalitik yaklaşımlardan farklı bir bakış açısıyla yorumlamaktadır. Satre’ye (1997) göre insan her şeyden önce bir var oluştur, tanımlanamaz. Bu nedenle insan bir kişilik kuramı çerçevesine alınarak tanımlanıp incelenemez.
İnsan herhangi bir nesne gibi nicelenerek anlaşılamaz. Çünkü yeryüzündeki tüm varlıklarda
öz varoluştan önce gelir. Fakat insanda ise varoluş özden önce gelir bu nedenle kendi varlığını kendi yaratabilen tek varlık insandır. İnsan dışındaki tüm varlıklar varoluşlarından önce
yaratılmışlardır. Masa masalığını, ağaç ağaçlığını kendisi yapamaz. Fakat sadece insan insanlığını kendisi yapabilmektedir ve nasıl yaparsa da öyle var olur öyle de yaşar. İnsan değerlerini ve yolunu kendi seçer. Yaşamaya başlamadan önce insan yoktur. Yaşama anlam veren
yaşayan insandır. Doğada insana yol gösterecek yine insanın kendisidir. Bu nedenle insan
özgürdür ve yaşamını yönlendirme, seçim yapma özelliğine sahiptir. Böylece kendi var oluşunu gerçekleştirmektedir (Akt: Koçak ve Gökler, 2008). Varoluşçu yaklaşımın insana tamamen iyimser bir açıdan baktığı yargısı doğru değildir. İnsanın güçlü olduğu kadar zayıf yönlerinin de olduğunu kabul eder. Varoluşçu yaklaşım, yaşamla ilgili olduğu kadar ölümle de
ilgilidir. Bir “hiç”e indirgenme olasılığı her zaman insanla birliktedir. Bu olasılık ona hiçliği
anlatmaktadır ve hiçlik ölümle simgeleştirilmektedir. Bu süreçte insan kendini nasıl tanımlar, nasıl algılar, bu sürece hazır mıdır? Ruhsal anlamda ne kadar yüzleşmeye hazırdır gibi
durumlar, aslında kişinin kaygılı veya huzurlu olduğunu gösterecek önemli kanıtlardır. Hiçlik olarak bilinen ölümü yani hiçliği bilmek yaşam da sürekli bir kaygı oluşturur. Ölüm de
varoluşsal gerçeklerden biridir. İnsan ölümle de yüzleşmelidir. Çünkü insan kendi varoluş
gerçeklerinden kaçamaz. Yüzleşerek sorumluluğunu alabilmelidir. Böylece bu korkuyu yenebilir.
Varoluşçu yaklaşım önceleri bireysel psikolojik danışmalara uygulanmasına rağmen daha sonraları birçok farklı alanlarda başarılı bir biçimde uygulanmaya başlanmıştır. Varoluşçu
yaklaşım bir tür zihinsel etkinliklerin açımlanma sürecidir (Koçak ve Gökler, 2008). Psikolojik danışman psiko-terapiyi yürütmek yerine onu yaşar. Danışman yorumlama, değerlendirme ve yargılama yerine kendisi o anda yaşanan etkileşime açar ve bu yaşantıdan anladıklarını paylaşır. Varoluşçu grup etkileşiminde şu anki yaşantılar üzerine yoğunlaşma vardır.
Geçmiş yaşantılar, anılar, etiketlenme ve örselenmeler gibi ruhsal durumlar, şu anın doğru
bir şekilde aydınlatılmasında işe yarayabilir. Geçmişe takılıp kalmamak geçmişi geleceği
tesis etmek için kullanmak önemlidir. Varoluşçular psikolojik rahatsızlıkları bir hastalık değil dinamik var oluş süreci, bir baskı olarak yorumlarlar. Doğrusu psikolojik yakınmalar,
bireyin varoluşsal sorumluluğundan kaçışının bir sonucu ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir
kişiliğe sahip bireyin, sürekli gelişmekte olduğu ve bu gelişim sürecinde kendi varoluş sorumluluğunu yüklenerek kendisini yeniden var etmekte olduğu anlayışı kabul görmektedir.
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Bu bağlamda bireyin yakınmalarından kurtarılması için onun seçimler yapması, sorumluluk
alması ve kendi potansiyelini kullanarak sorumluluk alması gerekmektedir. Pasif almanın,
çekimser ve içe dönmenin, üstlenilmesi gereken sorumluluklar yerine gelmediği için potansiyelin kullanılmaması yeni yakınmalara yol açabilir. Bunun için şimdi önemlidir. Şimdi için
birey, terapistinden destek alarak günlük ödevlerini ve yaşam alanlarını yeniden düzenleyebilir. Keşfedilmemiş zenginliklerinin farkına varabilir. Bunun için yüreklendirmeye gereksinim duyabilir.
"Şimdi" yi yaşamak kolay bir beceri değildir. İnsanların çok azı bunu yapabilme becerisine sahiptir. Başka bir ifade ile insanların bir kısmı daha çok geçmişte (maziye yönelik) bir
kısmı ise gelecekte (istikbale yönelik) yaşarlar. Pek az insan içinde bulunulan zaman ve zeminde yaşar. Varoluşçuluk felsefesine göre "an"ın içinde yaşanılan zamanın büyük önemi
vardır. "Şimdi ve burada" zamanın en dikkate değer anıdır. Kişinin olgunlaşmasında ve
kendini en iyi biçimde gerçekleştirebilmesinde an'a verilen değerin büyük önemi vardır. Harekete geçilecek zaman şimdidir. Çünkü içinde yaşanılan zaman geçmişi kapsar ve bugünkü
duyuş ve algılamalarımız geleceği etkiler. Bugünkü durumun iyi ve sağlıklı bir biçimde kavranması, geçmişe ve geleceğe de ışık tutan bir süreç olacaktır. Bunun için “an” dediğimiz
vakti değerlendirme en makbul zenginliğimiz olacaktır. Keşke demenin azlığı da hayaller
peşinde koşarken karar almadaki noksanlık da çatışmalarımızın altında kaybettiğimiz enerjimiz de hep “an” ile ilişkilidir.
Görüldüğü gibi algı, başlıbaşına bir deryadır. İnsana bahşedilmiş bir zengin, bir nimettir.
Bunun için duyu organları sayısız şekilde uyarıları iletmekle yükümlüdürler. Tam da bu
süreçte algısal dünyamız devreye girmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi algı sadece
biyo-kimyasal veya fiziksel değil aynı zamanda psikolojik, kültürel, gelişimsel ve yaşantısal
boyutları da vardır. Bu makalenin asıl vermeye çalıştığı ana tema ise “an” nasıl bir zaman
veya zaman nasıl “an”laşıyor. Yani çok önceden yaşanılan bir olay bizi neden bırakmıyor.
Bunun tek açıklaması anısal bellek mi yoksa burada yaşantımızda bunu hafızada taze tutan
şeyler mi var? İnsanoğlu geçmiş ve geleceğe zihinsel olarak çok çabuk ulaşabilmektedir. Bunu zihin hızının katkısı ile yaptığı bir gerçektir. Kütlesel boyutunu da aynı hıza taşıyıp taşımama durumu bilimin çeşitli disiplinlerini ilgilendire dursun psikoloji ve bir alt hizmeti olan
psikoterapide zaman algısı ve ötelere giden insanın, gittiği vakit geri gelmesi yani zihinsel
olarak gidip gelmeleri, gittiği zaman gelmede zorlanmaları daha da önemlisi “şimdi ve burada”yı unutması ya da yeterince uyum sağlamaması gibi mühim konular beklemektedir. Bu
yüzden geçmişi şimdiye getirme işlemi, veya şimdide görülen bir yakınmanın dünle ilişkisi
olabileceği hipotezi hiç değişmemiştir. Kısa süreli çözüm odaklı terapilerde bile şimdiye
odaklansa da şimdiki gücü ve uyum düzeyini alan yaşantısal bir durum var mı yok mu iyi
analiz edilmesi gerektiği vurgulanır.
Hem “kendi”mizin, hem “an”ımızın kıymetini bilme dileği ile…
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Giriş

Geleceğe yönelik olarak olumlu beklentilere sahip olma duygusunu belirten umut, insana gelecekte karşılaşabileceği olumsuz yaşantılarla baş edebileceği duygusunu vererek ruh
sağlığını olumlu etkilemektedir. Miller (1985) ise umut kavramını, duygu, beklenti, yanılsamak, istek olarak tanımlamakta ve umudun yaşamın içgüdüsel bir öğesi olduğunu bireyleri
incitmekten koruyarak potansiyellerini kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Umut gelecekle
ilgili bir amacı gerçekleştirmedeki olumlu, umudun karşıtı olan umutsuzluk ise olumsuz
beklentilerdir. Umut bireyin yaşama gücüdür. Birey umutlu olduğu sürece geleceğe dönük
planlar yapar. Umutsuzluk ise bireyin sınırlı ya da hiç alternatif göremediği veya kişisel seçenekler bulamadığı ve kendi yararı için enerji sarf edemediği bir durum olarak tanımlanmaktadır. Beck’in (1963) bilişsel kuramına göre umutsuzluk depresyonun temelidir. Depresyona yatkınlığı olan kişiler, kendilerini dış dünyayı ve geleceklerini olumsuz değerlendirmektedirler. Depresif kişi kendini yetersiz, değersiz ve kusurlu bulur. Yaşamı, engeller ve
zorlayıcı olaylarla dolu olarak görür, geleceğinden umutsuzdur (Akt: Açık, Deveci ve
Ulutaşdemir, 2011).
Umut kavramı ile ilgili kuramsal çalışmaların geçmişi 13. yy.’ a kadar uzanmaktadır. Bu
yüzyılda Aquinas, sonraki yüzyıllarda Hume ve Kant gibi düşünürler umudu, insan doğasında var olan temel duygulardan biri olarak ele almaktadırlar. Bazı araştırmacılar negatif
duygu ve düşüncelerin bireyin sağlığında bozulmalara neden olduğunu buna karşın umut
gibi olumlu düşünce şekillerinin olumlu sonuçlara neden olabileceği konusunu tartışmışlardır. Snyder ve arkadaşları umut’u, içerisinde amaca yönelik özel stratejiler oluşturma
(pathway) ve bu stratejilere ulaşmak için gerekli motivasyonel enerjinin sağlanması (agency)
unsurlarını içeren bir düşünme yöntemi olarak tanımlamışlardır (Akt: Sarı ve Şahin, 2013).
Umut’un Tanımı ve Kavramsal Analizi
Türk Dil Kurumu umut’u, ummaktan doğan güven duygusu, ümit ve olması beklenilen
veya olacağı düşünülen şey olarak tanımlamıştır (Türk Dil Kurumu-TDK, 2016). Umut veya
ümit bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği
ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir. Buna göre umut genellikle iyi bir sanıdan doğan güven veya iyi bir sanıya olan inanç duygusudur. Umut genellikle belirli bir
oranda sebat içerir yani tersi yönde belli kanıtlar dahi olsa bir şeyin muhtemel olduğuna
inanmayı içerebilir. Bu bağlamda umut ‘hedefi elde etmeyi isteme ve hedefi elde edebilmek

116

için kendisinde güç hissetme’ olarak da tanımlanmaktadır (Gülten, 2014). Frank (1968) da
umut’u “iyi olma duygusu veren ve kişiyi harekete geçmek için güdüleyen bir özellik” olarak tanımlamaktadır (Akt: Akman ve Korkut, 1993). Rideout ve Montemuro (1986) umut’u
bireyin gelecekle ilgili bir amacı gerçekleştirmede sıfırdan fazla olan beklentileri olarak ele
alırken, Romero (1989) amaca ulaşma beklentisinin duygusal bir öğesi olarak ele almaktadır
(Akt: Açık, Deveci ve Ulutaşdemir, 2011).
Umut sözcüğü günlük dilde daha çok herhangi bir alandaki olumlu beklentileri ifade
etmek amacı ile kullanılır (Akman ve Korkut, 1993). Umut; amaca yönelik karar verme, bu
amaca hizmet eden yollar planlama ve kendini motive ederek planladığı yolları kullanmaya
ilişkin kişinin algıladığı kapasiteyi ifade eden bilişsel bir yapı olarak tanımlanır. Umut, olumlu duygulanım ve yaşam doyumu ile olumlu yönde ilişkili bir kavram olarak görülmektedir.
Bireylerin iyi oluş durumları onların amaçlı faaliyetleriyle bağlantılıdır ve uyumlu amaca
dönük faaliyetleri destekleyen psikolojik faktörlerden biri de umut olarak kabul edilmektedir (Aydın, Kaya, Pala, Sarı ve Şahin, 2012). Özer Uzun ve Tezer’in (2008) yaptıkları bir araştırmada, olumlu duygulara sahip olanların olumsuz duygulara sahip olanlara göre umut
düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
Birçok kişinin yaşamındaki amaç ve düşüncelerini gerçekleştirme gücüne güvenmeleri,
umutlu olmaları sonucunda gerçekleşir. Umut genel anlamda istenilen, arzu edilen bir şeyin
gerçekleşmesini beklemektir. İstek ve umut bireyin enerjisinin derecesini oluşturur. Bu enerji
ise bireyi motive eder, yani umut motive edici bir faktördür. Umut “bağımsızlığı, uyum yeteneğini, kontrolü, hayal gücünü” çağrıştırırken, umutsuzluk “tuzağa düşmüş hissini, imkânsızlığı ve çaresizliği” çağrıştırır (Şahin, 2009).
Synder ve diğerleri (1991) umudu, duygusal ve bilişsel olmak üzere iki boyutlu olarak
değerlendirmektedirler. Agency adı verilen ilk boyut, amaca ulaşmayı isteme ve amaca ulaşmak için kendinde güç hissetme olarak tanımlanmaktadır. Umudun bu boyutu, geçmişteki,
içinde bulunulan andaki ve gelecekteki hedefi elde etmede başarılı kararlar verildiğine ya da
verilebileceğine ilişkin özellikler içerir. Umudun ikinci boyutu ise pathway olarak adlandırılmaktadır. Bu boyut da bireyin amaçlarına ulaşmada başarılı planlar yapabildiği ya da yapabileceğine ilişkin inancını içermektedir. Her iki boyut da birbirleri ile ilişkili ve birbirlerinin
etkilerini olumlu yönde arttırıcıdır (Akt: Yerlikaya, 2006).
Ekland (1991), umut’u genelleştirilmiş ve özelleştirilmiş olarak iki kategoriye ayırmaktadır. Genelleştirilmiş umut, belirli bir nesneye bağlı değilken, özelleştirilmiş umut, bireyin sahip
olunacak en önemli hedef olarak neyi algıladığını tanımlar. Başka bir deyişle; genelleştirilmiş
umut, bireyin sadece umutlu bir düşünceye sahip olmasıdır. Özelleştirilmiş umut ise, bireyin
değerli bir şeyin olması için taşıdığı umuttur (Akt: Yerlikaya, 2006).
Stephenson (1991) kavramsal analizinde umut’u, “düşünme, eyleme, duygulanma ve
ilişkilendirmenin etkileşimlerini kapsayan bir tahmin süreci ve kişisel olarak anlamlı bir geleceğin gerçekleştirilmesine yönelme” olarak tanımlamıştır (Akt: Gözleten, 2011).
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Umutlu İnsanın Özellikleri
Umut ile ilgili yapılan çalışmalar, umudun gerek zihinsel ve fiziksel sağlıkta gerekse
karşılaşılan güçlüklerle başa çıkmada etkili bir özellik olduğunu göstermektedir.
İnsan yaşamı için önemli olan umut, anlık zorluklarla baş edebilme ve kederi üstünden
atabilmede insana güç veren iyileştirici bir etken olarak algılanmaktadır (Öz, 2004). Psikologlar da umutlu düşüncenin sorunları önlemede ve dayanıklılığı arttırmadaki önemi üzerinde
durarak, umudun, sorun ortaya çıkmadan önceki ve sonraki aşamalarda önleyicilik açısından önemli katkıları olabileceğini vurgulamışlardır. Ayrıca, yüksek umut düzeyinin, kişilerin iyilik halini ve benlik algısını arttırdığını belirtmişlerdir (Gülten, 2014). Aydın vd. (2012)
tarafından yapılan araştırmada, üniversite örnekleminde umut ve yaşamda anlamın öznel iyi
oluş üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma sonuçları; umut, yaşamda anlam arayışı ve
anlamın varlığının öznel iyi oluşla anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu ve öznel iyi oluşu anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir.
Umut, hastalık ve kayıp süresince iyileşmede, adaptatif baş etmede ve yaşam kalitesine
ulaşmada dinamik, çok boyutlu, karmaşık ve potansiyel bir güçtür (Esenay, 2007). Umut bir
var olma durumudur. Umut, her sabah koşullar ne olursa olsun, yeni doğan güne, güneşe
merhaba diyebilmek, hayatı yudum yudum içerek iliklerine kadar hissedebilmektir. Umut
bitmek bilmeyen hayat enerjisidir. Umutta yarınlara bağlanma söz konusudur. Onun için
umut kişinin geleceğe güvenle bakabilmesini sağlar (Peker, 2003).
Frankl’ye (1997) göre de umut’un insan sağlığı açısından büyük önemi vardır. Umutsuzluk insanı olumsuz etkileyen bir duygudur ve kişinin aktif olabilmesi, kişisel, çevresel ve
toplumsal hayatın birtakım zorluklarına göğüs gerebilmesi için olumlu bir ruh hâline ihtiyaç
vardır. Bu nedenle bazı psikologlar derin bir inancın, umudun bileşeni olduğunu belirtmektedirler (Akt: Kiziroğlu, 2012). Bu anlamda umut hayata ve geleceğe inançtır. Başka bir açıdan bakıldığında, umut ismi kesin olan bir şeye değil, içinde kuşku olan şeye verilir. Çünkü
bilinen şey umulmaz. Güneşin doğuş zamanında güneşin doğuşunu umut ediyorum, batış
zamanında da batışını umut ediyorum denilmez. Çünkü doğuş ve batış kesindir. Umutta
gelecek zamanda mümkün olan bir şey için çalışmak esastır. Yani geleceğe ait bir beklenti
için gerekli olan, yapılması lazım gelen her şeyi yapıp sonucu beklemek umuttur. Onun için
umut boş bir hayalden ibaret değildir. Umutta amacın gerçekleşmesi yönünde çaba ve beklenti daha yüksektir(Gazâlî, 1993).
Umutlu insanlar geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmada yetenek yönelimlidirler ve dolayısıyla hedefe yönelik davranışa daha fazla eğilim gösterir ve başkalarına güvenirler. Bu tür
insanlar başarısızlık durumlarında kısmen de olsa kendilerini sorumlu tutarlar ve çoğu zaman uzun sürede ulaşılabilecek hedeflere yönelirler (Seber, 1991). Umutlu insan geleceği ile
ilgili plan yapar, sonuçları tahmin edebilir ve seçim yapabilir (Kelleci, 2005). Adler’e (1994)
göre de umutlu insanlar güçlükler karşısına yüreklilikle çıkarlar ve söz konusu güçlükleri
gözlerinde hiçbir zaman büyütmezler. Başkalarından bekledikleri, istedikleri bir şey olmadığı gibi hassas durumlarda telaşa kapılmazlar; hataların sonradan telâfi edilebileceğine inanırlar. Bunlar korkup yılmayan, başkaları ile açık yürekli ve rahat bir şekilde konuşabilen,
çekingen ve sıkılgan olmayan âdeta başkalarını kucaklamak için kollarını açmış bekleyen
kişilerdir. Bu nedenle böyle kişiler, başkaları ile kolayca ilişki kurup, dost olabilirler. İçlerin-
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de kuşkuya yer vermezler. Konuşmaları akıcı; duruş, oturuş ve yürüyüşleri son derece doğaldır (Akt: Kiziroğlu, 2012).
Umut düzeyi yüksek olan insanların “bunu yapabilirim” gibi ifadeleri vardır (Esenay,
2007). Snyder ve arkadaşlarına (1991) göre de yüksek umutlu bireyler daha az olumsuz duygulanım ve daha az kendilerine zarar verici bilişsel özellikler taşımaktadırlar (Akt: Akalın,
2006). Umutlu bireyler karamsarlığa kapılmazlar ve ruh sağlıklarını koruyabilirler. Bu durum bireyleri mutlu insanlar haline getirerek çevrelerine de bunu yansıtabilmelerini sağlar
(Kiziroğlu, 2012).

Umut’u Güçlendirme
Umut, bilişsel ağırlıklı bir yapı gibi görünse de duygusal boyutun varlığı da göz ardı edilemez. Önceki yaşantılarına bağlı olarak, kişinin hedefe ulaşabilmek için yollar bulabileceğini
görmüş olması, yeni hedeflerle karşılaştığında sonuca ulaşmak için istek duymasına ve yeni
yollar bulabileceğine yönelik bir güven duygusunu taşımasına yol açmaktadır. Böylece de
kişi problemlerini çözdükçe, yeni problemlerle karşılaştığında bunları da çözebileceğine ilişkin güç duymakta, yani umutlu olmaktadır (Akman ve Korkut, 1993). Snyder (1991) kişinin
başarı göstermesinin ön koşullarından birisini, “başarılı olabileceğine ilişkin bir duyuma
sahip olması” olarak göstermektedir. Bu görüşü doğrulamak amacı ile Snyder ve arkadaşları
(1991) yaptıkları bir araştırmada akademik yılbaşında umut düzeyi yüksek olarak saptanan
öğrencileri, yılsonunda daha başarılı olduklarını bulmuşlardır (Akt: Akalın, 2006).
Herth (2002), umut insana yaşaması için bir enerji vermektedir. Bu enerji istek ve güdüyü kanalize etmekte ve bireyi geleceği için çabalamaya yöneltmektedir. Umut keder ve üzüntüyü engellemektedir. Umudun en önemli özelliği bir çıkış yolu olduğuna ve yardım ile bireyin yaşantısında değişiklikler oluşturabileceğine olan inancıdır (Akt: Kelleci, 2005).
Birçok çalışmada kronik hastalığı olan bireylerde umudunun kaynağı incelenmiştir.
Herth (1990), 30 terminal dönemdeki hastada umudun anlamını ve kaynağını incelemiş, çalışmanın sonunda 7 umut geliştirme stratejisi belirlemiştir. Bunlar kişiler arası ilişkiler, dünya görüşü, manevi temel, ulaşılabilir amaçlar, kişisel özellikler, olumlu özellikleri hatırlama
ve pozitif olmaktır (Akt: Kelleci, 2005).
Kalp krizi geçiren 60 hasta Miller (1989) tarafından incelenmiş ve 2-4 hafta sonra yoğun
bakım ünitesinden çıkan hastaların hangi düzenekleri kullandıkları ve umudu nasıl sürdürdükleri belirlenmiştir. Belirlenen stratejiler 9 kategori altında toplanmıştır. Bunlar bilişsel
stratejiler, yaşam felsefesi, manevi stratejiler, bakım verenlerle ilişkiler, kontrol etme duygusu, sınırları belirleme, aile bağlılığı, amaçları belirleme ve karışık stratejilerdir. Başkaları ile
ilişkiler, manevi stratejiler, amaçları belirleme, pozitif olma hem Herth, hem de Miller tarafından belirtilmiştir. Miller kontrol duygusu ve pozitif sonuçlara güvenin önemini belirtirken, bu faktör Herth tarafından belirtilmemiştir (Akt: Kelleci, 2005).
Miller (1989) tarafından belirlenen stratejiler ve Herth (1990)‘in umut stratejileri literatürde sıklıkla kullanılır. Bunlara göre girişim stratejileri şu şekilde sıralanabilir (Akt: Kelleci,
2005):
 Kendisinin ve başkalarının yeteneklerine inanma (Güven, pozitif bakış),
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 Emosyonel tepkiler,
 Başkalarıyla ilişkiler (aile, arkadaş gibi),
 Aktif olma (motivasyon, aktiviteler),
 Manevi inanç ve değerler,
 Geleceğin olduğunu kabul etme (geleceğe oryante olma, yaşamdan anlam bulma,
amaç belirleme, seçim yapma).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Tartışma
Umut’un beden ve ruh sağlığı üzerinde son derecede önemli etkileri bulunmaktadır. Öz
(2006) yaptığı bir araştırmada, koroner yoğun bakım ünitesine Mİ (Miyokart İnfarktüsü) tanısıyla yatırılan hastalarda umut, moral ve sosyal destek parametrelerini incelemiş ve bu
parametrelerin hastaların yaşam kalitesine etkisini belirlemiştir. Araştırma sonucuna göre,
Mİ geçiren hastaların yaşam kalitesini en fazla umut ve moral etkilemektedir. Aslan, Sekmen, Kömürcü ve Özet (2007) de kanserli hastaların umut düzeylerini belirlemek ve bazı
değişkenler ile umut arasındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla bir araştırma yapmışlardır.
Araştırma sonuçlarına göre yüksek düzeylerde umudu olan kanserli hastaların daha uzun
yaşama eğilimi gösterdikleri ve hastalıksız geçen sürenin daha uzun olduğu bildirilmektedir.
Irving, Snyder ve Crowson (1998), umudun kanser ile ilgili başa çıkma faaliyetleriyle olan
ilişkisini 115 bayan üniversite öğrencisi ile yaptıkları araştırmada incelemişlerdir. Araştırma
sonuçları yüksek ruhsal eğilimli bayan öğrencilerin, umut düzeyi düşük bayan öğrencilere
oranla kanser hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Bu ilişki, öğrencilerin geçmiş akademik başarıları, aile veya arkadaşlar yoluyla kanser tecrübesini yaşama,
olumlu ya da olumsuz duygulanım gibi değişkenler kontrol edildiğinde de varlığını sürdürmüştür. Umut, kanser ile başa çıkmak için bir "mücadele ruhu" sürdürmenin aracı olarak
ele alınmaktadır.
Umut düzeyi bireyin yaşamında çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Esenay (2007)
tarafından yapılan araştırmada kanserli ergenlerin, sağlıklı ergenlere göre daha düşük düzeyde umutlu oldukları sonucu elde edilmiştir. Sağlıklı ergenlerden; kızların erkeklere göre,
babaları genç olanların diğerlerine göre umut düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu
görülmüştür. Kanserli ergenlerden; annesi genç olanların diğerlerine göre, ebeveynlerinin
eğitim düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre, tanısını bilmeyenlerin bilenlere göre
umut düzeyinin yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Akalın (2006) tarafından yapılan bir
araştırmada da Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi son sınıf öğrencileri ile üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin ‘mesleki algıları ile geleceğe yönelik umut düzeylerini karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, üniversite öğrencileri geleceğe, meslek lisesi öğrencilerinden daha umutlu bakmaktadırlar. Öğretmen adaylarının mesleki algıları ne kadar olumluysa, umutsuzluk düzeyleri o derece azalmaktadır. Çetinkaya,
Dündar Erbay, Özmen, Özmen ve Taşkın (2008) tarafından yapılan araştırmada, 14-19 yaşları arasındaki ergenlerin umutsuzluk düzeyinin sosyodemografik değişkenler, depresyon ve
benlik saygısı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçları ülkemizde kentsel kesimde yaşa-
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yan ergen öğrencilerin gelecekten umutlu olduklarını; fakat umutsuz olanların oranının da
az olmadığını ve sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının daha umutsuz olduğunu göstermektedir. Sonuçlar umutsuzluğun öznel iyilik durumunu belirlemede etkili olabileceğini göstermektedir.
Çeşitli yöntem ve programlarla umut düzeyini artırmakta mümkündür. Yerlikaya (2006)
tarafından yapılan araştırmada, Bilişsel–Davranışçı yaklaşıma ve Hobi Terapiye dayalı olarak hazırlanan umut eğitimi programlarının ilköğretim öğrencilerinin umutsuzluk düzeyine
etkisini incelenmiştir. Bilişsel–Davranışçı Yaklaşıma dayalı umut eğitimi programı ve Hobi
Terapiye dayalı umut eğitimi programı uygulanmıştır. Araştırma bulguları, umutsuzluk
düzeyini azaltmada hem Bilişsel–Davranışçı yaklaşıma dayalı hem de Hobi Terapiye dayalı
olarak hazırlanan eğitim programlarının etkili olduğunu göstermektedir. Ancak her iki programın etkililiği arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kelleci (2005) yaptığı bir araştırmada kanser hastalarının umudunun geliştirilmesine yönelik hemşirelik girişimlerini incelemiştir. Bu çalışmaya göre umut, kanser tanısı olan bireyler için büyük öneme sahiptir. Kanser
hastalarının umutlarının geliştirilmesi için çeşitli girişim programları bulunmaktadır. Bu
programların ana amacı, kanser tanısı konulduktan sonraki süreçte bireyin güçlerini kullanarak mümkün olduğunca kaliteli bir yaşam sürmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca Herth'ün
(1989) yaptığı bir çalışmada hastane, poliklinik ve ev ortamlarında kemoterapi gören 120
erişkin kanser hastası üzerinde umut ile başa çıkma arasındaki ilişki araştırmıştır. Araştırma
sonucunda güçlü inançlara sahip bireylerin ve aile sorumluluklarını yerine getiren bireylerin
umut düzeylerinin daha yüksek olduğu, tanı ve iş sorumluluklarının ise umut düzeyini etkilemediği belirlenmiştir.

Sonuç
Umut, insanoğlunun doğasında bulunan en değerli kaynaktır ve insanın yoksunluk, yetersizlik, sıkıntı, yalnızlık ve acı çekme gibi zor ve stresli durumlarla başa çıkmasını sağlar
(Esenay, 2007). Chang ve Desimone (2001), 16-48 yaş arası 341 üniversite öğrencisi üzerinde
umudun stres etkenlerine ilişkin birincil ve ikincil değerlendirme, başa çıkma ve huzursuzluk üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda umudun, ikincil değerlendirme
ve başa çıkma üzerinde önemli etkisinin olduğuna ulaşılmıştır.
Umut, bireyin içindeki motivasyonu cesaretlendiren önemli bir etkendir ve hastalık durumunda karamsarlık, çaresizlik duygularını önler. Bireylerin yaşamlarındaki hedeflerine
ulaşma gücüne güvenmeleri umutlu olmaları ile mümkün olmaktadır. Destek ve umut, bireyin olumlu yaşam enerjisine katkıda bulunmaktadır (Öz, 2004).
Umudun en büyük özelliği, olumlu gelişmelerle beraber bir çıkış yolu olduğuna ilişkin
inanç ve planların başarılacağı öngörüsüdür. Umut kavramının içerisinde bir şeye olan istek
ve o isteği elde edebileceğine olan inanç yatmaktadır (Ehtiyar ve Üngören, 2009). Bu açıdan
düşünüldüğünde, umut düzeyi yüksek bireylerin, amaçlarına götüren aktivitelerde bulunmakta daha yetenekli, daha motive olmaları ve geleceğe dönük patolojik endişeler yaşamamaları beklenir. Umutlu bireyler, amaçlarına ulaşacağına dair inancın verdiği mutluluğu
deneyimler ve olumlu duygular içinde olurlar (Aydın vd., 2012).
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Umutlu insan, her gün sayfasını kopardığı takviminin inceldiğini, korku ve hüzünle gizleyen bir insan değil, bilakis her gün takviminin bir yaprağını koparıp bunların arkalarına
birkaç günlük notu aldıktan sonra düzenli bir şekilde dosyalayıp saklayan insana benzer. Bu
notlardan oluşan zenginliği, dolu dolu yaşamı, gurur ve sevinçle düşünebilir. Yaşlandığını
fark ettiğinde onun için hiç önemi yoktur. Gördüğü gençleri kıskanmak veya gençliğine yönelik nostaljiye gömülmek yerine, geçmişte yapılan iş ve sevilen sevgi ile birlikte yiğitçe göğüslenen acıların gerçekliğiyle, geçmişinin gerçekliklerinden gurur duyar (Demir ve Tercanlı, 2012).
Hayata umutlu bakan bireyler, yaşadıkları zorlukları kendileri için bir fırsat olarak görebilmekte ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çaba sarf etmektedirler. Umutsuz bireyler
ise hayata karşı olumsuz bakış açıları nedeniyle karşılarına çıkan fırsatları görememektedirler. Umutlu bireyler aktif yani problem odaklı başa çıkma stratejilerini kullanırken, umutsuz
bireyler pasif yani duygu odaklı başa çıkma stratejilerini yoğun olarak kullanmaktadırlar.
Forbes (1994), yaptığı bir araştırmada umutlu bireylerin sayısız sorunlar ve kayıplar ile başa
çıktıklarını, umut sayesinde karşısındaki engelleri aşabildiklerini ve umudun kronik hastalık
sırasında çalışmaya devam etmek için bireylere gerekli olan enerjiyi ürettiği sonucuna ulaşmıştır.
Öneriler
 Gilman, Dooley ve Florell (2006) tarafından yapılan araştırma sonucunda, umut düzeyi yüksek ergenlerin sağlıklı bir ruh sağlığına sahip olmalarının yaşam doyumlarını artırdığı ve akademik faydaları beraberinde getirdiği görülmüştür. Bu amaçla derslerde başa
çıkma, problem çözme konusuna yer verilebilir, çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenebilir. Bu konuda okul ve ailelerle işbirliği yapabilir.
 Bireyin bir amaç edinmiş olası umut düzeyi üzerindeki önemi derecede etkilidir. Ailelerle işbirliği yapılarak okulda öğrencilerin amaç edinmelerini sağlayacak grup etkinlikleri
düzenlenebilir.
 Shorey Hal, Snyder, Yang ve Lewin (2003), yaptıkları bir çalışma sonucunda destekleyici ve duyarlı anne-babalara olan güvenli bağlanmanın da yüksek umut düzeyiyle ilişkili
olduğu ortaya çıkmıştır. Çocukluk çağında ailelere eğitim verilerek destekleyici ve duyarlı
tutum sergilemeleri ve bireylerin güvenli bağlanma stili geliştirmelerini sağlanabilir.
 Çeşitli yaş, eğitim ve meslekteki bireylerin umut düzeyleriyle ilgili araştırmalar yapılarak umut düzeyini geliştiren programların uygulanması bireylerin beden ve ruhen daha
sağlıklı olmalarına geleceğe umutla yaklaşmalarına yarar sağlayacaktır.
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DİL
Dilbilimciler, yüzyıllardır dili tam olarak tanımlayabilmek için çabalamaktadır. Farklı
dilbilimciler tarafından verilen tanımlar bir bütünün sadece parçalarıdır. Dilin gerçek tanımı,
her biri bir araya getirildiğinde ancak tam olarak anlaşılmış olur.
Dilin en temel kaygısı ve belki de varoluş sebebi insanoğlunun ‘mesaj iletme’ isteğidir.
Taylor (1990,s.5) da yaptığı dil tanımında bu mesaj iletme kaygısını belirterek her dilin asıl
amacının iletişim kurmaya hizmet etmek olduğunu belirtmiştir. Finocchiaro (1964,s.8) ise
tanımında kültür öğesinin altını çizerek dil-kültür etkileşimini ve bu ikilinin ayrılmaz bütünlüğünü vurgulamıştır. Her dilin belirli kuralları vardır ve dünyada bu kurallara ya da bu
kurallardan meydana gelen bir sisteme dayanmayan bir dil yoktur. “Dil, kurallara dayalı bir
sistemdir” (Thomas ve Wareing, 1999, s.6).
DİL GELİŞİMİ
Dil gelişimi; bir dili algılayabilmeyi, o dilde kendini ifade edebilmeyi, ve o dili doğru/yerinde kullanabilmeyi öğrenme sürecidir. Dil gelişimi süreci, o dilin kelime bilgisi, dilbilgisi, anlambilim, cümle bilim, sesbilim gibi her alanında yeterli olabilmeyi kapsar.
“Dil edinimi süreci genellikle sıra takip eden bir değişim olarak tanımlanır. Doğumun
hemen sonrasında, isteyerek iletişim kurmanın hemen öncesinde gelen noktada ve çocukların soru sorma ile çoğulluğu işaret etme gibi çok daha karmaşık bir dili kullanabildikleri bir
seviyeye kadar devam eder (Bochner ve Jones, 2005, s.14) .” Doğumla birlikte başlayan dil
edinimi süreci zaman içerisinde yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel ortam, hayat şartları gibi
farklılıklar gözetilmeden- çok özel şartlar dışında- hemen hemen her bebekte benzer şekilde
ilerler. Dil edinimi için duymada herhangi bir problemi olmama, sözcükleri oluşturmak için
uygun ve yeterli ağız/dil/damak/diş yapısına sahip olma, zihinsel gelişim olarak yeterli olma
gibi asgari temel gereksinimler dışında ek herhangi bir yeterlik gerekmemektedir. Yule
(1996, ss. 175-176) da bu yeterliklere ‘insanlarla iletişim’ ve ‘kültürel nakil’i ekler. Dil gelişiminde aynı yaşlardaki çocuklar genel itibariyle benzer özellikler gösterir. Bunlar göz önüne
alındığında da dil gelişiminin bilişsel gelişime ve fiziksel gelişime paralel olarak ortaya çıktığı kabul edilebilir.
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DİL GELİŞİMİ KURAMLARI
Dil gelişimi süreci bebeğin ilk ağlamasıyla başlayıp düzgün cümlelere kadar uzanan zorlu bir yoldur. Dil gelişimi kuramlarıyla ilgili pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Dil gelişimiyle ilgili tüm bu görüşler dahilinde belki de tam ve herkes tarafından kabul gören bir dil
gelişimi teorisine henüz ulaşılamamıştır. Kuramlar çerçevesinde “davranışçı görüş kuramı”,
“biyolojik temellere dayanan kuram”, “sosyal öğrenme kuramı” ve “ bilişsel gelişim kuramı”
yer alır.
DAVRANIŞÇI KURAM
Davranışçı görüşte dil bir insan davranışıdır ve zihinsel süreçlerle açıklanamaz. Dil gelişiminin esas süreci basit bir uyarıcı-tepki-pekiştireç ilişkisine dayanır. Dil, belirli uyarıcılara
verilen tepkidir. Çocuklar etraflarında konuşulan dile tepkide bulunurlar ve buna karşılık
olarak yine bir tepkiyle pekiştirilirlerse, bu bir davranış haline gelir. Bu görüşe göre çocuklar
çevrelerinde gördüklerini ve duyduklarını taklit ederler, ceza ve pekiştireçler yoluyla da dili
öğrenirler. Bebeklerin çıkardıkları seslere tepkiler vererek dil gelişimini yönlendirenler yetişkinlerdir.
Davranışçı kurama göre çocuk, dil öğrenmek için doğuştan getirilen herhangi bir kapasiteye sahip değildir. Bu görüşe göre çocuklar dili öğrenme aşamasında sadece çevre tarafından şekillendirilirler. “Aşırı davranışçı görüş şudur ki; çocuklar dünyaya ‘tabula rasa’ adı
verilen, dünya ya da dille ilgili üzerinde herhangi bir bilgi bulunmayan boş bir levhayla
gelmişlerdir ve bu çocuklar daha sonra farklı pekiştireçlerle yavaş bir biçimde koşullandırılarak çevre tarafından şekillendirilirler (Brown, 2007, s. 26).”
Bu görüş genel olarak dil gelişiminin sadece gözlenebilen kısmıyla ilgilenir ve dil gelişimini sadece pekiştirmeyle açıklamak konusunda yetersiz kalır. Dil gelişimi sürecinin gözlemlenemeyen bölümüyle ya da zihinde dil gelişimi sürecinde ne gibi değişikliklerin yaşandığıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir.
BİYOLOJİK TEMELLERE DAYANAN KURAM
Dil edinimi zihinsel bir süreçtir. Kuramın destekçileri, bu süreci bir gizem gibi görmektense sorulara daha derin cevaplar bulamaya çalışırlar. Chomsky ve Lenneberg gibi kuramcılar dil gelişimini biyolojik temellere bağlarken aynı zamanda çevresel koşulların dil gelişimi
üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundururlar.
Biyolojik temellere dayanan kuram, çocukların dil edinmeleri için içsel bir kapasiteyle
doğduklarını ileri sürer. Bu doğuştan getirilen kapasite fikri, davranışçıların açıkladığından
çok daha fazlasını aydınlatabilmektedir.
“Chomsky’ye göre doğuştan getirilen bu kapasite, küçük bir çeşit ‘kara kutu’ da - LAD
(Language Acquisition Device) adı verilen dil edinimi mekanizmasında- bulunmaktadır
(Brown, 2007, s. 28).” Bu dil mekanizması sayesinde çocuklar çevreden duydukları dili algılar, yorumlar, içselleştirir ve daha sonrasında fizyolojik ve biyolojik olarak yeterli olgunluğa
eriştiklerinde o dili kullanabilir yani konuşabilirler.
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Chomsky’ye göre bu mekanizma doğuştan her bireyde bulunur ve tüm dillere ait ortak
kuralları bünyesinde barındırır. Bu sayede çocukların dinledikleri tüm dilleri algılayabilmelerini sağlar. Yaş, ırk, sosyal ve kültürel geçmiş gibi farkların aksine tüm çocuklar herhangi
bir öğretime maruz kalmadan ana dillerini öğrenirler. Bu da bizi dil öğrenmek için tasarlanmış doğuştan gelen bir kapasiteye götürür. Çocukların, çevre faktöründen bağımsız bir şekilde dillerini doğal olarak öğrenebilmeleri bu fikri destekler.
Chomsky ayrıca bu dil mekanizmasıyla ilgili temel ve yüzeysel iki yapıdan söz etmiştir.
Çocuklar dili öğrenirlerken bu iki yapıyı da kullanırlar. Yüzeysel yapı, konuşulan sözcükler,
temel yapı ise bu sözcüklerin altında barındırdığı anlamdır.

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI
“Sosyal öğrenme kuramcıları, sosyalleşme süreci içinde, çocuğun gözlem ve taklit yoluyla konuşmayı da öğrendiğini kabul ederler (Yeşilyaprak, 2002, s. 97).” Sosyal öğrenme kuramına göre çocuk çevresinde kim varsa onu model alır, gözlemler ve taklit eder. Çocuğun
çevresindekiler bu anlamda model oluşturduğu için çocuğun dil gelişiminde büyük önem
taşırlar. Sosyal öğrenme kuramcıları, dil gelişiminin hem biyolojik hem de sosyal olduğunu
savunurlar. Bu görüşe göre bebekler dil edinimini sağlayabilecek güçlü bir beyinle dünyaya
gelirler ve çevreyle etkileşim sonucu dil gelişimlerini sağlarlar.
Vygotsky; Pavlov ve Skinner gibi davranışçı kuramcıların aksine dil gelişiminin bir koşullandırma sonucu oluşmadığını iddia etmiştir. Vygotsky’nin görüşü çocuğun kültürel gelişim sürecinde dili içselleştirmesi şeklinde açıklanabilir. Dil, zihinsel süreçlere de dayanır
ancak zihnin şekillendirilmesi, içinde bulunulan sosyal ve kültürel süreçlerle gerçekleşir.
“2 yaşına kadar çocuğun bilişsel gelişiminde “doğal çizgi” hakimdir, ama daha sonra
doğal çizgi yerini “kültürel çizgi”ye bırakır. Çocuk zihni sadece kendi keşiflerinin sonucu
değildir, çevreden edindiği bilgi ve kavramsal âletler zihinsel gelişmesine büyük kolaylıklar
sağlar. (Ergün ve Özsüer, 2006).” Bu görüş de dilin evrenselden özele gittiğini gösterir.
Vygotsky, dil öğrenmenin tek başına yapılmadığını, aksine çocuğun çevresindeki diğer
insanlarla etkileşimi sonucu aktarıldığını belirtir. Piaget’nin aksine kültürel ve sosyal faktörlere önem verir. Vygotsky’nin fikrine dayanan işbirlikçi öğrenme de farklı seviyelerdeki kişilerin birbirlerinden öğrendiklerini esas alır.
1960ların başlarında ise Bandura kendi görüşüyle ortaya çıkmıştır. Bandura’nın görüşü
“Sosyal Davranışçılık” olarak adlandırılır. “Bandura’nın öğrenme kuramı davranışçı yaklaşımcı kuramın bir çeşit kolu gibi görünmesine rağmen bilişsel yaklaşımların etkisiyle daha
ılımlı bir yapı ortaya koymaktadır. Sosyal öğrenme kuramı bilişsel öğrenme kuramı ile analitik davranışçı kuramının birleştirilerek ortaya konulan bir çeşit yol kuramıdır (Yeşilyaprak,
2002, s. 200).” Bu görüşte davranışçı yaklaşımın aksine uyarıcı ve tepki arasında bilişsel süreçler vardır. Çocuk öncelikle ebeveynlerini gözler ve onları model olarak alarak (rol-model)
taklit eder. Sonrasında bunları kendisine göre değerlendirir ve bilişsel süreçler sonucunda
şekillendirir.
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PİAGET’NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
Bu görüş, dili daha derine inen bir biçimde inceler. Dilin ve zihnin hem bilişsel hem de
duyuşsal açılardan incelenmesini içerir. Ayrıca hafıza, düşünce, anlam, duygu, vb. de bu
kuramın inceleme alanlarıdır. “Piaget, tüm gelişimi çocukların çevreleri ile gelişen bilişsel
kapasiteleri ve dil deneyimlerinin tamamlayıcı bir etkileşiminin sonucu olarak tanımlamıştır
(Brown, 2007, ss. 33-34)”.Bebeklerin dil gelişimi evreleri Oller’e göre aşağıdaki gibi
sınıflandırlabilir (Ingram 1991, s. 107):

Bochner ve Jones’a göre (2005, s. 16) diğer bir sınıflandırma da aşağıdaki gibidir:

Oller’ın sınıflandırmasında dikkati çeken nokta, dil ediniminin son evresinin 11-12 ay
olarak gösterilmiş olmasıdır. Bochner ve Jones ise dil edinimi evrelerini ay ya da yaş üzerinden değil seviyeler üzerinden giderek açıklamışlardır. Piaget’e göre dil gelişimi ise daha ge-
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niş kapsamlı ele alınmış ve yaklaşık olarak 5 yaş civarı da gelişimin bir bölümü olarak sınıflandırılmaya dahil edilmiştir.
Piaget’e göre dil gelişimi evreleri:
 Agulama
 Ağlama (0-2 ay)
 Babıldama (2-5 ay)
 Çağıldama-heceleme (6-12 ay)
 Tek sözcük (12-18 ay)
 Telgrafik konuşma (18-24 ay)
 İlk Gramer süreci (24-60 ay) (Yeşilyaprak,2002, ss. 99-101)
Konuşma Öncesi Dönem/ Agulama Evresi

(Bebeğin ağlaması isteklerini iletmede yetersiz kalabilir. / Bebeğinin ne istediğini anlayamayan anne
“Keşke bebekler doğuştan konuşabiliyor olsa!” diye iç geçiriyor.)
(Taylor ve Taylor, 1990, s. 255)
İngilizce’deki “infant” yani bebek sözcüğü bebeğin henüz konuşamadığı ilk yılına karşılık gelir. “ ‘Infant’ kelimesi (Latin kökeni infans, infantem, sıfat) ‘konuşma yetisi olmayan,
konuşamayan; bebeğin yaşamındaki ilk yılı (Reich, 1986, s. 1) anlamına gelir.
 Ağlama (0-2 ay)
İlk aşama baskın bir biçimde ağlama ve genellikle reflekse dayanan seslerdir… Bu ilk
haftalar süresince reflekse dayalı olmayan bazı sesler de ortaya çıkar (Ingram, 1991, s. 106).
Kısa süre içerisinde bebekler etraflarındaki insanlarla bir şekilde iletişim kurmanın yolunu
bulurlar. Bunlar öncelikle ihtiyacı karşılamak ve daha sonrasında ise sosyalleşmek içindir.
Başlangıç döneminde ağlama iletişim kurma aracı olarak kullanılır, bebeklerin farklı tonlarda ve farklı melodilerde ağlamaları da bunlara bir örnektir. Basit anlamda başlayan ağlamalar mesaj iletme kaygısı ile güdülenirken, bu ağlamalar daha sonra farklılaşarak iletişim aracı
haline gelir.
Taylor ve Taylor (1990, s. 254), bebeklerin huzursuzluk anlarında mesela oyuncaklarından sıkıldıklarında farklı, annelerini çağırmak istediklerinde farklı, herhangi bir şey istediklerinde farklı ağladıklarını belirtir.
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Ağlama evresini, bebeklerin ilk kelimelere pratik yaptığı Babıldama evresi (2-5 ay) ile
Çağıldama/heceleme evresi (6-12 ay) takip eder.
 Babıldama (2-5 ay)
Bu dönemde bebeklerin, hangi sesleri çıkarabileceklerini görmek için dil yeteneklerini
denedikleri düşünülebilir. Birbiriyle zıt bağırmalar ve fısıltılar ile mırıltılar ve homurdanmalar bu dönemde sık görülür. Bu dönemde ünlü ve ünsüzler bir arada çıkmaya başlar.
Gleason (2005, s. 74) da bu dönem içerisinde ünlü ve ünsüzlerin kullanımından bahseder.
Orijinal hallerindeki kadar mükemmel olamasalar da bu sesler, ilk kelimelere temel oluşturmaları bakımından büyük önem taşırlar. “1 ile 4 ay arasındaki bebekler ünsüzleri ‘bah’ ve
‘pah’ örneklerinde görüldüğü gibi sesli ve sessiz ünsüzler olarak ayırt edebilirler (Taylor ve
Taylor 1990, s. 241)”.
Bu dönemde çıkarılan seslerin ve hecelerin evrensel olduğu anadile özgü olmadığı anlaşılmıştır (Yeşilyaprak, 2002, s. 99).
 Çağıldama-heceleme (6-12 ay)
Kullanılmayan sesler kaybolmaya, anne-baba tarafından kullanılan ve pekiştirilen seslerin daha baskın görülmeye başlandığı dönemdir. 6-15 ay arasındaki dönemde bebekler, baba, mama gibi (sessiz-sesli-sessiz-sesli) hâlâ anlamsız fakat belirli bir kalıba uygun olan ses
sıralamalarına yoğunlaşırlar (Taylor ve Taylor 1990, s. 242). Yule (1996, s. 178) da 6 ay sonrasında bebeğin sesli ve sessizleri kullanabilmelerinden bahseder.
Babıldama döneminde çıkarılan evrensel ses ve heceler bu dönemin sonlarına doğru
kendi anadillerini andırır hale gelirler. “Evrensel babıldama kalıbı, daha sonraları bebeğin
maruz kaldığı dilin fonetik özellikleriyle değiştirilir (Taylor ve Taylor 1990, s. 242).” Dil edinimi ve gelişimi açısından bebeklerin evrensellikten kültürel öz’e döndükleri dönemin başladığı söylenebilir. Sağır bebekler de babıldama döneminde sesler çıkarırlar. Ancak ortalama
15 ay gibi bir süreden sonra ses çıkarmayı bırakırlar. Bu da çevreden direkt olarak bir geribildirim alınmadığı takdirde dil gelişiminin bittiğini gösterir. Gleason (2005, s. 75), dönemin
sonunun anlamlı konuşmanın ilk safhalarıyla üst üste geldiğini ve bu dönemde bebeğin
zengin vurgu ve tonlama kalıplarına sahip ses ve heceleri kullanabildiğini ifade eder.
Tek sözcük (12-18 ay)
Bu dönemde bebek günlük dilde sıkça kullanılan bazı kelimeleri kullanmaya başlar.
“Çocukların ilk başlarda çıkardıkları tek sözcükler çok anlamlıdır ve bir sözcükle çok şey
anlatmaya çalışırlar… Çocuklar özel sesleri tek bir sözcükle kullanarak anlamlı üniteler oluşturacak şekilde birleştirirler. Bunlara morgem denilir (Yeşilyaprak, 2002, s. 100)”.
Telgrafik konuşma (18-24 ay)
Bu dönemde bebeklerin kelime haznesi hızla gelişmektedir. Bebekler iki kelimeden oluşan cümlecikler kullanabilirler. Yule, (1996, s. 180) bebeğin iki yaş civarında iki kelimeden
oluşan bir dizi cümleciği edindiğinden bahseder. Bu cümlecikler yere, zamana, mekana göre
farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahiptirler. “Anne su” gibi bir tek söz öbeği; “Anne ben
su istiyorum”, “Anne su içiyor”, “ Anne suyum bitti” gibi farklı anlamlarda kullanılabilir ve
anlam ancak bağlamdan çıkarılabilir.
2 yaş ve sonrasında bebekler dönemin ilk safhalarında kullandıkları iki kelimeden oluşan cümlecikleri birleştirip basit cümle oluşturabilir ve daha sonrasında da cümle içerisindeki yapıları doğru bir biçimde sıralayabilir hale gelirler. Taylor ve Taylor (1990, s. 295)’ın da
belirttiği gibi bu dönemde çocukların kullandığı ifadeler belirli dilbilgisi kalıplarından yoksundur.
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İlk Gramer süreci (24-60 ay)
Dilbilgisi edinimi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Taylor ve Taylor (1990, s.
301) Macnamara’nın dil edinimi ve gelişiminde önce anlamın esas alındığını, sonrasında ise
saf bir dil temeli için bunun reddedildiğini belirttiğinden bahseder. Bir diğer görüş ise anlamın önce geldiği görüşü reddeder ve çocukların en baştan beri cinsiyet, sayı/kütle farlılıklarını anlamsal ayrım olarak değil de cümlesel yapı ayrımı olarak öğrendiklerini ileri sürer
(Taylor ve Taylor,1990, s. 302).
SÖZ DİZİMİ
Çocuklar, söz dizimini ve dilin cümle yapısını sistematik olarak edinme eğilimindedirler.
Çoğu çocuk için cümle içerisinde söz dizimi sabittir. Çocuklar, içerisinde bulundukları toplumun doğal söz dizimini kullanırlar. Mesela bir Türk çocuk özne-nesne-yüklem sırlamasını
kullanırken, İngiliz çocuk özne-yüklem-nesne sıralamasını tercih eder. Yine de bazı istisnalar
mevcuttur. Dilbilgisi yapıları, ait oldukları dildeki durumları ve önemleri gibi özelliklere
göre farklı dillerde farklı dönemlerde öğrenilir. Hangi yapının önce, hangisinin sonra öğrenileceğine içinde bulunulan toplumun dili karar verir.
ANLAM
Anlamın gelişimi neredeyse babıldama/çağıldama dönemlerine kadar gider. Bebeklerde
farklı amaç ve mesajlar için farklı ağlamalar kullanıldığı düşünülecek olursa, bunlarda bile
belirli bir anlam kaygısı varolduğu sonucuna varılabilir. Bebek etrafındaki dünyayı tanıdıkça
ve keşfettikçe kelimeleri de yaratmaya çalışır. Ebeveynler ve onların kullandıkları dil bebeğin anlam gelişimiyle yakından ilişkilidir. Tek sözcük ya da telgrafik konuşma evresinde
bebek kullandığı sözcüklerin anlamlarının da bilincindedir. Bu anlamlar, pekiştireçler ve geri
dönütler alındıkça beslenir ve sağlamlaştırılır.

(Bebeğe ‘kurabiye’ kelimesinin öğretmenin etkili bir yolu/ Ağabey, ancak ‘kurabiye’ derse onu ödüllendireceğini söyleyerek bebeği konuşturmaya çalışıyor.)
(Taylor ve Taylor, 1990, s. 261)
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İlk iki yılında bebekler ses sıralamalarının belirli anlamlar taşıdığını öğrenir, bu sıralamalar (köpek) ve anlamlar (dört ayaklı-…-havlayan yaratık) beyinde birleştirilir(Owens Jr,
2005, s. 251).
Çocuklar, ilk kelimelerini kullandıklarında bu kelimelerin anlamları ilk başta yetişkinlerinkine kıyasla fazlaca sınırlıdır. Bloom, Allison’ın (Allison Bloom, 9 aylık) “araba” kelimesini sadece oturma odası penceresinden bakıldığında hareket eden arabalardan bahsetmek için
kullandığını, başka zamanlarda arabaları gördüğünde “araba” kelimesini kullanmadığını
belirtir (Reich,1986, s. 47). Çocuk bir kelimeyi ilk kez duyduğunda o kelimeyi tüm çevreye
mal eder ve tam olarak hangi kısmın kastedildiğini bilmez. Daha sonraları kelime farklı bağlamlarda kullanıldıkça, çocuk bu kavramı genelleştirir.
Sonuç
Dil; fikirleri paylaşmak, kendini ifade etmek ve en basiti çevreyle iletişim kurmak için
kullanılan bir araçtır. Dil, beynin olgunlaşması, zihinsel gelişim ve çevreyle etkileşim sonucunda bilgi alıp verme ve çevreyi kontrol edebilme ihtiyacından edinilir. Kelimeler olmadan
doğru ve düzgün bir şekilde iletişim kurmak ve söylemek istediğinizi ifade etmek neredeyse
imkansızdır.
Dil gelişimi, tüm çocukların geçirdiği uzun ve yorucu bir süreçtir. Farklı yaklaşım, görüş,
dilbilimci ve kuramcılara göre dil gelişimi farklı şekillerde olur. Bir görüş zihinsel süreçleri
görmezden gelerek dilin ‘davranış’ olduğundan ve bu davranışın edinilmesinde de çevrenin
rolünden bahseder. Diğer bir görüş dil ediniminde çevrenin etkisini ancak biyolojik temellere dayandırarak açıklar. Öte yandan sosyalleşme sürecinin, gözlem ve taklidin en etkili temel
olduğunu savunanlar da vardır. Her bir görüş kendince belirli temellerin ve dayanakların
olduğundan, ve belirgin temel asgari gereksinimler dışında başka yeterliklere gerek duyulmadan her bireyin dili edindiğini söylemek mümkündür. Farklı temeller, farklı açıklamalar
ve dayanaklar varolmuşsa da kesin olan bir şey vardır ki; o da dil gelişiminin sürekli tekrar
ve pratik sonucu meydana geldiğidir.

(Bebeğinin fazlaca pratiğinden bunalmış annenin çözümü )
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Giriş

Öğrencilerin okul ile ilgili çalışmalarında başarısızlık göstermelerinin en önemli nedenlerinden biri, dikkat etme ve dikkati sürdürmedeki yetersizlikleridir. Nathan’nın (2002) göre
okullarda karşılaşılan sorunların % 30’unu dikkat sorunları oluşturmaktadır. Dikkati yoğunlaştırma ve sürdürmedeki sorunlar, kişinin sınıf görevlerini ve ev ödevlerini tamamlayamamasına yol açar. Dikkatini okul görevlerinde sürdürme zorluğu olan bir öğrenci kolaylıkla
sıkılır ve okul görevlerinin yapılmasının kesinlikle mümkün olmadığını düşünmeye başlar.
Bireyin zihninde düşünceler başıboş dolaşır ve bireyin dikkati, düşünceleriyle ya da dışarıdan gelen uyarıcılarla kolaylıkla dağılır. Birey, okul görevlerinin yapılamayacak kadar zor
olduğunu düşünür. Bunun yanı sıra, çabalarının boşuna olduğunu düşünüp hiç bir çaba
göstermemeye başlayabilir ve öğrenilmiş çaresizlik geliştirebilir (Akt: Karaduman, 2004).
Aydın’a (1999) göre de, okul ortamında karşılaşılması doğal olan başarısızlık durumunu,
sadece zihinsel etmenlere ya da tembellik gibi düşük güdü düzeyine değil, dikkati toplama
ile ilgili bir sorun olarak değerlendirmek daha gerçekçidir. Başarısızlık durumlarının sıkça
yaşanması, kişinin kendine güveninin zayıflamasına ve olumsuz benlik algısı geliştirmesine
neden olabilir (Zimmerman ve Schunk, 1998; Akt: Karaduman, 2004).
Okul ortamındaki birçok görev, yaşa uygun yeterli performans gösterebilmek için dikkatin sürekliliğini gerektirir. Sürekli dikkat, seçiciliğin ve yoğunlaşmanın uygun ve gerekli olduğu durumda harekete geçmesi ve devam etme yeteneğidir.
Dikkat
Psikolojide dikkat, bireyin duyu organları ile ulaşabildiği, duyu organları ile farkında
olduğu fenomenal çevresinde meydana gelen uyarıcıya ya da uyarıcılara, zihinsel alıcılarını
yönlendirmesidir (Karakaş, 1997). Dikkat çevredeki birçok uyarandan sadece o anki ihtiyaçlar ve amaçlar doğrultusundakilerle ilgilenmeyi sağlayan bir sinir sistemi işlevidir (Kolb ve
Winshaw, 1996; Akt: Yaycı, 2007). Dikkat, algılamadaki aktif ve seçici bir öğeye verilen isimdir (Korkmaz, 2000).
Dikkat kökeni Latince olan “concentrare” kelimesinden gelmektedir. İngilizce
“attention”, Almanca “aufmerksamkeit” olarak karşılık bulmaktadır. Herhangi bir nesneye
ya da duruma dikkat toplamayı içerir. Dikkat, farklı şekillerde tanımlanabilmektedir:
1. Periferik düzeyde algılanan materyali seçme ve düzenleme yeteneğidir,
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2. İradenin, algının, bilişin ve motivasyonun payının olduğu, problem çözmede anlamlı
ve etkin bir yoldur,
3. Organizmanın çevreden bilgi toplamak için kullandığı stratejidir.
Bu tanımlarda dikkat aktif bir süreç olarak değerlendirilmektedir (Motavallı, 2000).
Dikkat, uyarıcı ya da uyarıcılara tepkiye yönelmedir. Algının aktif ve seçici bir yanı olup,
kişinin belli bir uyarıcı ya da uyarıcı durumunu algılamasında etkin hazırlık ve yönelmelerden kuruludur (Koptagel, 1984). Bir uyaranla ya da bir uyaranlar topluluğuyla baş edebilme
derecesi, o anda bu işe ayrılacak dikkatin (merkezdeki sınırlı analiz kapasitesinin) derecesine
bağlıdır (Özakpınar, 1997). Dikkat, şuurun tam olarak açık olduğu durumda oryantasyonun
belirli hedeflere yönlendirilmesi ve orada belirli bir süre yoğunlaşabilmesidir (Tanrıdağ,
Gökçil, Odabaşı, Övgü ve Demirkaya, 1994).
Duyu organları, etrafta olup biten olaylardan ancak sınırlı bir kısmına duyarlıdır. İnsan
kulağı genel olarak saniyede 20 den az, 20 binden çok olan titreşimleri ses olarak duyamaz.
İnsan gözü ancak boyu 390 ile 760 milimikron arasında olan ışınları görebilmekte, bunun
üstü “mor üstü” ve altı “ kırmızı altı” ışınları görememektedir. Duyu organlarına çarpan
etkiler arasında, ancak sınırlı bir bölümünün farkında oluruz. Çünkü duyu organlarını etkileyen her şeye birden dikkat edilememektedir. Dikkat psikofizik enerjinin bir nokta üzerinde
toplanmasını gerektirir. Bu da gözlerin bir noktaya dikilmesi, bazı kasların büzülüp gevşemesi gibi bir olayı ya da nesneyi iyice kavramak üzere, organizmanın hazır bir duruma girmesidir (Baymur, 1985).
Ratey’e (2001) göre dikkat, belli bir uyarıcıyı fark etmekten daha fazla bir şeydir. Dikkat,
algıladıklarımızı süzgeçten geçirme, çeşitli algılarımızı dengeleyebilme ve bu algıladıklarımıza duygusal önem ekleyebilme süreçlerini de içermektedir (Akt: Yaycı, 2007) Dikkat, seçici
bir filtre veya süzgeç olarak işlev görmektedir. Burada sözü edilen filtre kavramı, organizma
tarafından alınan uyaranların elenip elenmeyeceğini belirleyen değişken olarak yorumlanmalıdır. Şu halde; duyusal mekanizmalarla kaydedilen bir mesajın, kısa süreli belleğe, oradan da uzun süreli belleğe aktarılıp aktarılmayacağı, dikkat sürecinin işleyişine bağlıdır.
Gerçekten de organizma dikkat çekici bulduğu uyaranları eşleyerek, önce kısa süreli belleğe
aktarır. Burada geçici olarak depolanan bilgiler, içsel yaşantı ve gereksinimlerle örtüştüğü
oranda, ön öğrenmelerle yeniden örgütlenerek uzun süreli belleğe aktarılır. Başka bir anlatımla duyusal alana giren bütün uyaranlar, aynı kolaylıkla dikkat alanına girmez. Bir uyaranın seçici dikkatle algılanması, organizmanın amaçları açısından uygunluk ve anlamlılık
düzeyine bağlıdır (Aydın, 1999; Sünbül ve Koca, 1998).
Dikkatin yapısı üç temel çerçeve içerisinde incelenebilir (Anderson,1989).
 Genel uyarılmışlık hâli (arousal): Çevreye genel bir duyarlılık ve farkındalık düzeyi ve
uyarıcıları almaya hazır olma halidir.
 Seçicilik: Önemli ve amaca uygun özellikleri araştırarak çevreyi taramadır.
 Yoğunlaşma: Dikkati bir noktada yoğunlaştırma ve dikkati sürdürebilmedir.
Bu üç temel nokta birbirini takip eden öğeler olarak görülebilir. Öğrenme-öğretme sürecinde ilk olarak öğrenciler üzerinde genel bir uyanıklık veya uyarılmışlık düzeyi oluşturulur,
ikinci olarak öğrencilerin dikkati öğretim görevi, materyali ve öğrenme yaşantılarının hedef-
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lerle ilişkili özelliklerine ve öğelerine yöneltilir. Üçüncü olarak da istenilen öğrenme ürünlerinin kazanılabilmesi amacıyla öğrencilerin zihinsel bir çaba içine girmelerine yardım ve teşvik edilir (Akt: Yaycı, 2007).
Dikkat toplama, istek üzerine bilincimizin bir konu üzerine toplanması halidir. Dikkat
ederken bütün zihinsel yeteneklerimiz etkin hale geçmektedir. Etkili ve kalıcı öğrenmenin
gerçekleşmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Dikkat toplamada ön koşul; motivasyon,
ilgi ve ben’in gelişimidir. Yetenekler ve ayrıca çalışma şeklinin de etkisi vardır (Özdoğan,
1999).
Dikkat ve dikkat toplama becerisinin okul yıllarının her döneminde büyük bir öneme
sahip olduğunu, bu nedenle okul öncesi dönemden başlayarak dikkat toplama yeteneğinin
geliştirilmesine özel bir önemin verilmesi gerektiğini belirten Ettrich (1998), böylece daha
sonraki yıllarda ortaya çıkabilecek eğitimsel sorunlarının azaltılabileceğini belirtmektedir
(Akt: Kaymak, 2003).
Dikkat sorunu olan çocuklar daha sonraki yıllar için önemli sorunlar oluşturabilirler
(Moffitt, 1990). Mann ve Brady, (1988) ile Stone ve La Greca’ ya (1990) göre, dikkat sorunu
nedeniyle akademik başarısızlık gösteren çocukların sorunları akademik alanla sınırlı kalmamaktadır. Benlik kavramı, dili kullanma becerisi, kişilerarası ilişkilerde de sorunlar görülmektedir. Olumsuz sonuçları önlemek ya da en az düzeye indirebilmek için erken dönemlerde yapılacak müdahaleler önemlidir (Akt: Karaduman, 2004)
Etkili bir öğrenme için öğrencinin dikkatini toplamış olması gerekir. Dikkatin bir noktaya toplanabilmesinde güçlük, dış uyaranlarla dikkatin çok kolay dağılabilmesi, unutkanlık,
eşyalarını ya da oyuncaklarını sık sık kaybetme ve düzensizlik gibi belirtiler dikkat sorunları
bulunduğunu gösterir (Ercan ve Aydın, 1999).
Levin ve Kleber’e (1995) göre, dikkati toplama sorunu dört alanda incelenebilir (Akt:
Karaduman, 2004). Bunlar;
1. Biyolojik alanda; merkezi sinir sisteminden ya da hormonlardan kaynaklanan bozukluklar,
2. Bilişsel alanda; algı, zihinsel yetersizlik, yetersiz düşünme stratejisi ve kapasite sorunları,
3. Duyusal alanda; süregelen duygusal çatışmalar, nörotik eğilimler ve güdülenmeyle ilgili sorunlar,
4. Sosyal alanda; anne-babayla, kardeşlerle ya da öğretmenlerle yaşanan çatışmalardır.
Bunların yanı sıra çeşitli çevre etkenleri de dikkat toplamayı olumsuz yönde etkileyebilir. Dreesmann (1986), çocuğun sınıfta dikkatini toplayamamasında çevresel koşulların örneğin, sınıftaki gürültü ve ısının önemli rol oynadığını saptamıştır. Kişinin yaşadığı çatışmalar,
ailedeki aksaklıklar, uyarıcı yoğunluğu ve aşırı başarı beklentisi gibi durumlar da dikkati
toplamayı olumsuz yönde etkilemektedir (Akt: Karaduman, 2004).
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Dikkati Etkileyen Etmenler
Dikkat, içsel ve dışsal birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden bazıları dikkati
olumlu etkilerken bazıları da dikkati olumsuz olarak etkilemektedir. Dikkati etkileyen olumlu ve olumsuz değişkenlerden bazıları şunlardır:
•

Zihinsel etmenler (bireyin zekâ düzeyi, algı ve bellek süreçlerinin işleyişi),

•

Hazırbulunuşluk,

•

Aşırı ya da yetersiz güdülenme,

•

Uygun bir ödül ve ceza sisteminden yoksunluk,

•

Geri besleme yetersizliği,

•

Amaç yoksunluğu ya da belirsizliği,

•

Başarısızlık endişesi,

•

Başarı hazzından yoksunluk,

•

Aşırı kaygı ve gerginlik,

•

Öğrenme yaşantısının bireyin iç dünyasındaki duygu durumuna uygun düşmemesi,

•

Eğitimde öğretmen merkezli öğretim stratejilerinin egemen olması,

•

Eğitim açısından ihmal edilme,

•

Erken ya da geç okula gitme,

•

Yaşanılan psikolojik sarsılmalar (anne-babanın ayrılması),

•

Aşırı heyecan,

•

Hormonlara bağlı problemler (örneğin, tiroit bezinin aşırı çalışması),

•

Organik problemler,

• Çeşitli psikolojik, sosyal ya da zihinsel etmenler nedeniyle bazı öğrencilerin yaşadıkları öğrenme güçlükleri (Aydın, 1999; Ulusoy, 2002 ).
Öğrencilerin okulda dikkatlerini yeterince toplayamamalarının temel nedenleri arasında
yetersiz ilgi, başarı güdüsünün düşük olması, okul ve sınav korkusu, verimsiz çalışma teknikleri sayılabilir.
Davies ve Parasuraman’a (1982) göre dikkat, cinsiyetten çok yaş değişkeninden etkilenmektedir (Akt: Yaycı, 2007). Arık ve Ayçiçeği (1990) yaş ve zaman değişkenine göre dikkat
performansını inceledikleri araştırmalarında yaş değişkeni ile dikkat performansı arasında
manidar bir ilişki bulmuşlar ve dikkat süresinin yaşa bağlı olarak arttığını bildirmişlerdir.
Yapılan çalışmada 13 yaş hariç olmak üzere başarı skorunun yaşa bağlı olarak arttığı, 13 yaşında görülen düşmenin ise çocuğun ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlerin bir sonucu olabileceği belirtilmiştir. Yapılan araştırmalara göre; bir yaşındaki bir
çocuğun lastik bir halka ile bir dakika yoğun bir şekilde oynayabildiği, altı yaşındaki çocuklarının işaretleme ödevlerinde 10 dakika süreyle çalışabildikleri, 5-7 yaşlarında dikkatin devamlılığının 15 dakika olduğu, 7-10 yaşları arasında 20 dakika olduğu, 10-14 yaşları arasında
ise 25-30 dakika dikkatin yoğunlaştığı bir çalışmayı yapabildikleri görülmüştür.
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Dikkat Türleri
Dikkat, irade gerektirip gerektirmemesine göre pasif (istemli) ve aktif (istemsiz) dikkat
olmak üzere ikiye ayrılır (Njiokiktjien,1988; Akt: Yaycı, 2007). Pasif dikkat; ani bir ışık, güçlü
bir koku veya ani bir gürültü gibi çevresel faktörlerden etkilenen istem dışı bir süreçtir. Aktif
dikkat ise istemlidir ve hazırbulunuşluluk, konsantrasyon, ilgi ve merak gibi faktörlerce belirlenir. Bunların yanında, aktif dikkat çaba gerektirir (Gaddes, 1994; Akt: Yaycı, 2007).
Dikkat niteliksel özelliklerine göre seçici dikkat, yoğunlaştırılmış dikkat ve bölünmüş dikkat
olarak da incelenmektedir.
Seçici dikkat (selective attention): Seçici dikkat diğer uyarıcıların ihmal edilip dikkatin
belli bir uyarıcıya yönelmesi durumudur (Sternberg, 1996). Diğer bir deyişle, seçici dikkat,
bireyin sınırlı sayıdaki duyusal uyarıcıyı bilgi işlemleme sürecinden önceliğine göre geçirebilme yeteneğidir (Kornhuber, 1984). Van Zomeren ve Brouwer (1994) seçici dikkati rahatsız
edici şeyleri bastırırken bir ya da iki uyarıcıya odaklanabilme kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Seçici dikkat bireyin denetimi altındadır. Bireyler, çevrede belirli bilgi kaynaklarına,
bilişsel güçlerini yöneltme yeteneğine sahiptirler (McCrow ve Roop, 1992). Dikkatin seçiciliği
olmasaydı, organizma çevresinde bulunan pek çok şeye tutarlı bir şekilde davranamazdı
(Kolb,1990; Akt: Yaycı, 2007)
Seçiciliğin amaçlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşmesi için denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Denetim mekanizması bir uyarana dikkat etmeyi sağlayan, daha sonra
ihtiyaç devam ettiğinde dikkatin sürekliliğini devam ettiren, ihtiyaç ve amaçlar değiştiğinde
ise yeni ihtiyaçlara yönelimi sağlayan bir mekanizmadır. Bu denetim ise bir takım yürütücü
işlevler tarafından gerçekleştirilir. Yürütücü işlevler dikkatin yöneltilip, faaliyetlerin izlenmesi, bilginin koordine edilmesini ve düzenlenmesini sağlayan sistemdir (Güneş, 2004).
Seçici dikkat düzeyi yüksek olan bireyler özellikle ilgilenmeleri gereken şeylerle ilgilenirken, bu yeteneği düşük olan ya da dikkati dağınık olan bireyler etraflarındaki daha çok
uyarıcıyla ilgilenmektedirler. Bu uyarıcıların çoğu da ilgilenmemeleri gereken uyarıcılardır.
Cherry (1953)’de yönettiği algı deneylerinde deneklerin aynı anda bir tek hoparlörden gelen
mesajları dinlemelerini ve bunları ayırmaya çalışmalarını istemiştir. Bu çalışma, arka fondaki
sesleri ayırma yeteneğimizin seslerin özelliklerine; örneğin, konuşmacının cinsiyeti, sesin
geliş yönü, ses derecesi, ya da konuşma hızına bağlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum
‘kokteyl parti’ etkisi olarak adlandırılır. Kokteyl parti, bir kişinin diğer kişilerin konuşmalarına aldırmayarak, çevredeki seslerin ve karışık konuşmaların arasında dinleme dikkatini bir
tek konuşmacı üzerinde yoğunlaşmasıdır. Bu uygulama gürültülü yerlerde konuşabileceğimizi ortaya çıkarmaktadır (Akt: Yaycı, 2007)
Sürdürülebilir Dikkat (Sustained Attention): Belirli bir süre boyunca dikkatin malzeme
üzerinde odaklanmasını (yoğunlaşmasını) sürdürülebilmesidir. Sürdürülen dikkat yapılan
bir faaliyet esnasında faaliyet için gerekli kapasite miktarının göreve tayin edilmesi ve dikkatliliğin sürdürülmesidir (Baddeley, 1990; Akt: Yaycı, 2007).
Sürekli dikkat, dikkati belli bir görev üstünde ara vermeksizin odaklayabilme yeteneği
olarak da tanımlanabilir. Sürekli dikkat, tutarlı davranışsal tepkinin belli bir süre içinde etkinlik sonuna kadar devam etmesidir (Kerns ve Mateer,1996; Karaduman, 2004).
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Bölünmüş dikkat (divided attention): Aynı anda birden fazla uyarana dikkat edebilmedir. Bir kerede birden fazla uyarıcıya ya da işleme odaklanarak dikkatin paylaşılmasıdır.
Dikkatin bir özelliği de bir durumdan diğerine kaydırılabilmesi veya bölünebilmesidir. Özellikle çocuklar için zor olan aynı anda iki şeyi yapma, dikkatin bu özelliğini ifade eder. Dikkatin bu bileşeni de ancak eğitimle incelikli hale gelir (Kinsbourne, 1992; Akt: Korkmaz, 2000).
Yoğunlaştırılmış dikkat (focused attention): Yoğunlaştırılmış dikkat, birden fazla verilen uyarıcılar arasında istenilene odaklanabilme yeteneğidir.
Yoğunlaştırılmış ve bölünmüş dikkat arasında fark vardır. Yoğunlaştırılmış dikkatte bireye aynı anda iki veya daha fazla sayıda uyarıcı verilir ve bunlardan sadece birine odaklanması istenir. Yoğunlaştırılmış dikkatte bireyin belirli bir uyaranın diğerleri arasından nasıl seçildiği görülür. Bölünmüş dikkatte ise iki uyaran verilir ve ikisine de dikkat edilmesi
(iki uyarana da tepkide bulunulması) istenir. Bölünmüş dikkat çalışmaları bireyin dikkat
kapasitesi hakkında da bilgi verir (Eysenck ve Keana,1996; Akt: Yaycı, 2007).
Görsel dikkat: Görsel dikkat, en öz şekliyle görsel olarak verilen uyarıcılara odaklanabilmedir.
Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği
Dikkat bozuklukları, bireyin yanıtladığı olayın tipinde (seçici ve genel dikkat sorunu),
yanıtın verilme hızında (dikkatin kaydırılamaması), yanıtın sürekliliğinde (dikkatin dağılması) gereksiz veya ilgisiz yanıtı engellemede (impulsif davranış) görülür. Belleğe ait gibi
gözüken pek çok sorun, özellikle unutkanlık vb. dikkat sorununun bir sonucu olabilir. Çocuklarda görülen dikkat sorunları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DHB) ya da
sendromu başlığı altında incelenir (Korkmaz, 2000).
DEHB kişinin gelişimini sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda etkileyen, ergenlik ve
erişkinlik dönemlerinde başka psikiyatrik sorunların oluşmasına zemin hazırlayan
nöropsikiyatrik bir bozukluktur (Biederman, 1988). DEHB, yedi yaşından önce başlar, kendini dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle kendisini gösterir (Barkley, 1996; Akt:
Karaduman, 2004).
DSM IV-4 (1994) tanı kriterlerine göre dikkatsiz olarak tanımlanan çocuklarda aşağıdaki
dikkatsizlik semptomlarından altısı (ya da daha fazlası) en az altı ay süreyle uyumsuzluk
doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür:
 Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde 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 izleyemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da iş yerindeki görevlerini tamamlayamaz (karşıt olma bozukluğuna ya da yönergeleri anlayamamaya bağlı değildir.
 Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemede zorluk çeker.
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 Çoğu zaman sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya
da bunlarda yer almada isteksizdir.
 Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder (örn. Oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç gereçler.
 Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolayca dağılır.
 Günlük etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır.
Dikkat eksikliğinin olan çocuklar da hiç küçümsenmeyecek bir orandadır. Ayrıca bu
oran giderek artmaktadır. Özellikle televizyon, video, bilgisayar oyunları çocukların bazı
dikkat sorunları yaşamalarına neden olabilmektedir. Öğretmenler ve anne-babalar, çocuklarının dikkatinin dağınık olmasından şikâyet etmektedirler. Bu sorun özellikle kız çocuklarda
daha yoğun olarak gözlenmektedir (Munden ve Arcelus,1999; Akt: Yaycı, 2007).
DEHB’nun oluşumunda sebep teşkil etmemekle birlikte katkıda bulunan ya da tetikleyici faktörlerden söz edilmektedir. Hamilelik döneminde yaşanılan travmalar, alkol ve/veya
sigara kullanımı, kurşun zehirlenmesi gibi çevresel etkenler bunların başlıcalarıdır. Bunların
dışında, doğum esnasında yaşanan problemler, erken doğum gibi sorunların da riski artırdığı düşünülmektedir. Sanayileşmeyle birlikte, 1970’li ve 80’li yıllarda katkı maddeli ürün tüketiminin artması, bir ara dikkatleri bu konu üzerine çekmiştir. Frank (1996), yüksek kurşun
düzeyleri ile dopamin arasında ilişkiler saptamış ve bunun uygunsuz sınıf içi davranışların
sebebi olabileceğine ilişkin görüş ortaya atmıştır (Akt: Yaycı, 2007).
DEHB’na sebep olduğu düşünülen önemli faktörlerden biri de, aile içi ilişkiler ve anne
babanın çocuklarına göstermiş oldukları tutumlardır. DEHB olan çocukların ebeveyn tutumları incelendiğinde tutarsız, ilgisiz ya da sürekli uyarı ve cezalandırmalara başvurdukları
gözlenmiştir. Hatta çözüm yolu olarak düşünülen birçok yaklaşımın kendisinin, problemin
devamında birincil rolü üstlenmiş oldukları görülmüştür. Ayrıca bu çocukların ailelerinde,
DEHB başta olmak üzere birçok farklı problem alanlarının görülme riskinin fazla olması
(antisosyal kişilik bozukluğu, alkol bağımlılığı, depresyon gibi), aile içi sorunların yaşanabilirliğine yatkınlığı da arttırmaktadır (Yüksek, 1999). Öner ve Aysev (2000) yaptıkları bir araştırmada ailede devam eden gerginlik ve annenin çocuğa karşı takındığı olumsuz tavrın
DEHB’in şiddetini artırdığını bulmuşlardır. Aydoğdu (2001) ise çalışmasında DEHB’in anne
çocuk ilişkilerini olumsuz etkilediğini hem de kötü anne çocuk ilişkisinin hastalığın gidişatını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca düşük sosyoekonomik düzey ve kötü yaşam koşullarının sendrom üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalarda mevcuttur.
DEHB’de semptomlar ergenliğe veya erişkinliğe kadar sürebilir. Genellikle 12 yaşından
önce semptomlarda iyileşme görülmezken, hiperaktivite kaybolsa bile azalmış dikkat süresi
ve dürtüsellik sorunları devam edebilmektedir (Kaplan ve Sadock, 2004). Yapılan bir çalışmada hiperaktif öğrencilerin %63’ünün özel eğitime ihtiyaç duyduğu, %20’sinin eğitimlerini
özel sınıflarda sürdürdükleri, %34’ünün sınıf tekrarı yaptığı saptanmıştır. Buna rağmen bütün hiperaktif çocuklarda akademik başarısızlık olacak diye bir yargı yoktur. Tüm özelliklerine rağmen başarılı olan hiperaktif öğrenciler de vardır (Le Heuzey, 2005).
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DEHB’in tedavisinde kullanılan yaklaşımlar ilaç tedavisi, davranışsal yaklaşımlar, annebaba eğitimi, bilişsel teknikler, eğitimsel teknikler ve sosyal beceri eğitimidir (Goldstein ve
Goldstein, 1992; Stein,2002; Greydanus, 2005; Akt: Karaduman, 2004, Le Heuzey, 2005).
Dikkat Güçlendirme Yöntemleri
Dikkati arttırmak için bir şey yapmadan önce düşünme çabası, planlama, organize etme,
yavaş çalışma, önemli ayrıntılara dikkat etme çalışması, bir konu üzerine dikkati yoğunlaştırma, denetleme, yanlışlarını bulma çalışmaları uygulanabilir. Dikkati arttırma çalışmalarında, bilgisayar destekli programlardan da yararlanılmaktadır. Bu faaliyetler çocuklar için
zevklidir. Sınıfta öğrenciden beklentilerin oluşturduğu baskıdan uzak ve oyun yapısındadır.
Çocuk bu faaliyetler sayesinde birçok beceri öğrenir ve çocuğun dikkat toplama becerisi de
gelişir.
Dikkat ile ilgili sorunlarda uygulanabilen dört yaklaşım bulunmaktadır. Genellikle uygulayıcılar, aşağıdaki yaklaşımların bir ya da ikisini birleştirerek ya aynı anda ya da farklı
zamanlarda uygulamalar yapmaktadırlar.
1. Dikkat eğitimi programları,
2. Çeşitli stratejilerin ve çevresel destek sistemlerinin kullanılması;
3. Dışsal yardımcı araçların kullanılması;
4. Psikolojik destek; (Akt: Karaduman, 2004)
Dikkati geliştirme konusundaki çalışmalar genellikle nöro-feedback’e yönelik olan ve
genellikle bilgisayar ortamında yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalardan ‘Get Attention’ adı
verilen bir modelde dikkati geliştirme için beş basamaktan oluşturulan bir program geliştirilmiştir. Bu çalışmada:
1. Düzey: Yoğunlaşmayı (odaklanmayı) artırmak ve dikkat eksikliğini azaltmak,
2. Düzey: Görsel takip (izleme) becerilerini geliştirmek,
3. Düzey: Görev Üzerindeki Zamanı Artırmak,
4. Düzey: Kısa süreli belleğe ilişkin sıralama yeteneğinin geliştirilmesi,
5. Düzey: Ayırt Etme Süreçlerini Geliştirmedir (Seçime Dayalı İş Yapmak).
Bu işlemler haftada iki kez 45’er dakikalık dilimler halinde yapılabilir. Bu sürecin 30
dk’sı yapılacak işlemler 15 dk. ise değerlendirme süreçlerini kapsar. Program 7-100 yaş arası
bireylere uygulanabilir. Program oyun şeklinde tasarlandığından çocuklarda uygulanması
kolaydır. Program sonunda yoğunlaşmış dikkat, görev üzerinde uzun süre kalabilme, daha
iyi okuma becerisi gelişir. Programda kişiye danışmanlık yapan kişi davranışsal amaçların
gelişebilmesi için çalışır ve daha iyi bir benlik saygısı ve sosyal becerilerin geliştirmesine de
çalışır. Bu durum bireyin okul ve çalışma ortamındaki performansını geliştirir
(http://www.incrediblehorizons.com/attention-coaching.html).
Dikkatin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarından birisi Solberg ve Mateer (1986)
tarafından geliştirilmiştir. Bu eğitim programı dikkatin eğitim yoluyla geliştirilebileceği savından hareketle doğrudan bilgilendirme yöntemine göre oluşturulmuş bir programdır. Çalışmalar yapılan etkinliklerin sıklıkla tekrarına dayanmaktadır. Çalışma hem işitsel hem de
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görsel dikkati geliştirmeye yönelik olsa da işitsel dikkati geliştirmeye yönelik görevler daha
fazladır (Akt: Karaduman, 2004).
Levine (2001), dikkat sürecini kontrol etmede önemli olan bazı davranışları şu şekilde
özetlemektedir (Akt: Yaycı, 2007):
1. Dikkat dağıtıcıları filtrelemek: Dikkat dağıtıcılar, o an için önemli olmayan sesler, görüntüler ya da düşüncelerdir. Önemli olan dikkatin nasıl bölündüğüdür. Ne zaman neye dikkatimizi yoğunlaştıracağımız önemlidir. Dikkat üzerindeki iki önemli kontrolden bahsedilebilir. Bunlar; dikkatin yoğunlaştırılacağı en önemli şeyin seçilmesi ve önemsiz şeylerin filtrelenmesidir.
2. Düşünme, planlama ve dürtüleri kontrol etme: Söylemeden ya da yapmadan önce bir konu üzerinde konsantre olmak gerekmektedir. İşlerimizi planlayarak yaparsak, beynimiz yapacağımız şeyleri ve nasıl göreceğini, sesini önceden tahmin etmeye çalışır. Planlama yapıldığı anda sonuçların kötü olacağı anlaşılırsa, yapılması gereken şey için başka alternatif yollar düşünülmesi gerekir. Gerçekten de en iyi seçeneğe ulaşana kadar farklı yollar düşünmeye
devam edilmelidir.
3. Bir şey yaparken konsantre olma: Başarılı olmak için belli bir şeye odaklanmak gerekir.
Öncelik vermesi gereken şeyleri bilmediği ve önemli konular yerine önemsiz olan bilgiye
odaklandığı takdirde bir çocuğun derslerde geri kalması kaçınılmazdır. Dikkatimizi yoğunlaştırdığımız zaman en doğru cevabı, en iyi işi yapmamız mümkündür. Konsantre olmadan
çalışıldığında hızlı çalışılabilir, ancak sonuç genellikle kötüdür. Dikkatsizce yapılan hatalarla
dolu olabilir. Yani doğru bir hızda, ne çok hızlı ne çok yavaş çalışmak dikkatte önemlidir.
4. Kendini izleme ve kendini denetleme: Bir şeye başlamadan önce, yaparken ve hatta bitirdikten sonra da dikkat toplama gereklidir. Bazen de bitirdiğimiz bir işe geri dönmemiz ve
dikkat etmemiz gerekir. Buna “kendini denetleme” denir. Bu en zor iştir. İşin doğru yapılıp
yapıldığını denetleme ve geri bildirim vermedir. Beynimizde denetleyiciler vardır ve yaptığımız şeyin doğruluğunu denetler ve düzeltme gerekiyorsa bildirir.
5. Uyanık (tetikte) olmak: Dikkatin iyi işlemesi için tetikte olmak, yani uyanık olmak gerekmektedir. Yorgun olduğumuz zaman dikkatimizi toplamak zordur. Uyurken konsantre
olmak imkansızdır (rüyalar dışında). Beyin sapında bir grup sinir, gece dikkatin azalmasına
ve uykuya dalmamızı, sabah da artmasını ve gün boyunca tetikte olmamızı sağlar. Dikkatimiz tamamıyla tetikte değilse, kolayca yorulabiliriz. Bu durumda dikkat azalır.
6. Duygu durumunu kontrol etmek: Dikkatin başka bir parçası da duygularla ilgilidir. Hissedilenler dikkat düzeyimizi etkiler. Mutsuz ya da kaygılı olunduğu zamanlarda, dikkati
toplama zorlaşmaktadır. Bu nedenle, dikkat için, duygu durumunu kontrol etmek gereklidir.
7. Bedeni kontrol etmek: Bedenin hareketlerinin kontrol edilmesi gereklidir. Eğer her zaman kıpır kıpır davranılırsa, konsantre olmak zorlaşır. Bedenin ve zihnin birlikte çalışması
gereklidir. Zihin yavaş, beden çok hızlı ise, fiziksel aktivite kontrolü gerekmektedir. Dikkat
toplama sorunları yaşayan en önemli gruplardan biri, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gösteren çocuklardır.
Güdülenmiş olma, dikkatin işe yoğunlaşmasını sağlar, çabayı harekete geçirerek çabanın
devamını sağladığı kabul edilmektedir. Öğrenmeye güdülenmiş öğrenciler sınıfta derse is-
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tekle katılırlar, ödevlerini zamanında ve düzgün yaparlar, okula severek gelirler, zorlukla
karşılaştıkları zaman çaba gösterirler. Öğretmenlerin öğrencileri öğretim işine katabilmesi ve
sıkılmalarını önlemesi için öncelikle onları öğrenmeye karşı güdülemesi gerekir (Erden,2005).
Yoğunlaştırılmış dikkat ile ilgili araştırma bulguları ilköğretim öğrencilerinin birbirleriyle ilgili ve ilgisiz bilgileri ayırt etmekte zorlandıklarını göstermektedir. Öğrenciler dikkatlerini belli noktalara toplamakta zorlanabilmektedirler. Böylesi durumlarda öğretmen öğrencilerin dikkatlerinin en önemli özelliklere yoğunlaşmasını sağlayabilir. Bazı kompleks ve karmaşık konular lise öğrencilerinin bile anlamasını zorlaştırabilir. Bunun için, konu anlatılmadan
önce konuyla ilgili görüş alışverişleri, tartışmalar yapılabilir ve öğrencilerin öğrenmeleri gereken noktalara dikkatleri çekilebilir. Ayrıca öğretmenler sorularla ve geri bildirimlerle öğrencilerin öğrenmelerine yardım edebilir (Meece, 1997; Akt: Yaycı, 2013).
Rapp (1982) öğretmenlere, ders sırasında öğrencilerin dikkatlerinin toplanmasına yardımcı olabilecek bazı yöntemler önermiştir (Akt: Yaycı, 2007). Bu yöntemler;
•

Sınıfta dikkatin toplanması amacıyla nefes alma ve gevşeme alıştırmalarının yapılması,

•

Bireysel ya da grup çalışmaları yapılması,

•

Çalışmalar sırasında kısa aralar verme,

•

Sınıftaki uyaranları azaltma,

•

Dersi yapılandırma, derste neler olacağını öğrencilere açıklamaktır.

Sınıf içinde dikkatin toplanmasını konu alan Helmke ve Renkl’in (1993) çalışmasında
aşağıdaki üç nokta üzerinde durulduğu görülmektedir (Akt: Karaduman, 2004). Bunlar:
•

Sınıf içi etkinliklerin öğretmen tarafından organize edilmesinin gerekliliği,

•

Öğretmenin soru-yanıt şeklinde, öğrencilerle sürekli iletişim halinde olması,

•

Öğrencilerin derste zorluklarla karşılaştıklarında öğretmene danışabilmeleridir.

Öğretmenlerin öğrencilerin dikkatini yoğunlaştırmada kullanabilecekleri yöntemler şu
şekilde sıralanabilir (Karaduman, 2004);
1. Olumlu pekiştireçlerin kullanılması: Olumlu sözel ödüllerin kullanılması, dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu olan çocukların benlik algılarını da yükseltmiştir (Mc Cluskey ve
Mc Closkey,1999; Akt: Karaduman, 2004). Böylece çocuk çabalarının takdir edildiğini, başarabileceğini ve okul ödevlerini yapabileceğini anlar.
2. Kendini gözlemleme tekniğinin kullanılması: Öğrencilerin kendi kendilerine “dikkat ediyor muyum?” diye sormasını gerektirir. Öğrenciler kendi davranışlarını gözlemlemeyi öğrendiklerinde, dikkatlerini dağıtan şeylerin farkına varırlar (Shapiro, Du Paul, Bradley-Klug
1998). Özetle, bilişsel davranışsal yaklaşım çalışmalarının, davranış ve dikkat üzerinde olumlu etkisi söz konusudur.
Spinelli (1998), dikkat sorunu olan çocuklarda davranış değişikliği ve benlik saygısını
yükseltmek amacıyla iyi bir gözlemin ve disiplinin gerekliliğini, cezalandırıcı davranışlardan
kaçınılmasını, uygun öğrenme ortamının sağlanması yanında destekleyici etkinliklerin olması gerektiğini vurgulamaktadır. Hudson (1997) da, işbirliğine dayalı öğretim ve bireysel
eğitim programlarının, bu çocuklar üzerinde olumlu etkisinden bahsetmektedir. Bu şekilde
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hem bilişsel, hem de davranışsal alanlarda ilerlemelerin olacağını belirtmektedir. Pfiffner ve
Barkley (1998) dikkat eksikliği olan öğrencilerin, akademik uyumu için şunları önermektedirler (Akt: Karaduman, 2004):
a) Okuldaki görevlerin çocuğun yeteneği ile eşleştirilmesi,
b) Görevin canlandırma özelliklerini arttırma,
c) Görevle ilgili çeşitli sunumlardan yararlanma,
d) Okul görevlerini kısa yapma, uzunları küçük adımlara bölme ve görev sona erdikten
hemen sonra geri bildirim sağlama,
e) Akademik çalışmalardan sonra kısa fiziksel egzersizler yapmadır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Tartışma
Dikkati toplama sürecinde bireyin zihinsel gelişimi, yaşı ve bireysel özellikleri önemli rol
oynamaktadır (Ettrich, 1998; Akt: Kaymak, 2003). Araştırmalar, sosyo-ekonomik düzey düştükçe dikkat eksikliği hiperaktivite vakalarının çoğaldığını göstermektedir. Barkley (1995)
yaptığı bir çalışmasında, alt sosyo-ekonomik bölgelerde her dört çocuktan birinin dikkat
eksikliği sorunu bulunduğunu saptamıştır. Sosyo-ekonomik düzey düşüklüğünün yetersiz
beslenme, yetersiz uyaran gibi etkenlerle ilişkisi kurulmaktadır (Akt: Karaduman, 2004).
Karaduman (2004), tarafından uygulanan 24 oturumluk bir program sonunda öğrencilerin
dikkat düzeyinde manidar ölçüde değişiklikler saptanmıştır. Ancak cinsiyete göre ise manidar bir farklılığa saptanmamıştır.
Arık ve Ayçiçeği (1990), dikkatin zamana bağlı olarak bir dalgalanma gösterip göstermediğini saptamak amacıyla yaptıkları bir çalışmanın verilerine dayanarak, kahvaltı yapma
alışkanlığı olanlara daha fazla dikkat gerektiren işler verilmesini önermişler ve toplumda
genelde dikkatin sabah saatlerinde daha iyi olduğuna dair kanı olduğunu belirtmişlerdir.
Ayrıca yüksek oranda dikkat gerektiren fizik, matematik gibi dikkati gerektiren derslerin
yemekten sonraya konulmasının öğrenci ve öğretmen açısından yararlı olabileceğini de vurgulamışlardır.
Sohlberg ve Mateer (1987) tarafından yapılan bir çalışmada; bir eğitim programı kullanarak verilen eğitimin, bireylerin dikkat becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada, dikkat becerilerinde sorun olan dört kişiye, 4 ile 8 hafta süreyle bireysel olarak dikkat
sürecinin eğitimi programı ve değişik bilgisayar oyunları ile dikkat eğitimi verilmiştir. Çalışmanın sonunda, her dört bireyin de dikkat düzeylerinde program uygulanmadan önceki
döneme göre, artış bulunmuştur (Akt: Karaduman, 2004).
Kaya (1989) ve Kaymak (1995), okul öncesi dönemdeki çocuklarla ve Kaymak (2003), ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencileriyle yapmış olduğu dikkat toplama becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışma sonrasında dikkat toplama eğitimi alan çocukların dikkat toplama becerilerinde artış olduğunu bulmuşlardır. Karaduman (2004) da, anaokulu, ilköğretim 1. ve 2.
sınıf öğrencilerine uyguladığı 16 oturumluk dikkat toplama eğitimi sonucunda eğitim alan
öğrencilerin dikkat toplama düzeylerinde kontrol grubundaki öğrencilere nazaran artma
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olduğunu bulmuştur. Araştırma sonucu dikkat toplama eğitimi ve dikkat toplama ve güdüleme eğitimi uygulamalarının, öğrencilerin dikkat toplama düzeylerinde, akademik benlik
algısı üzerinde ve okul başarısı üzerinde, kontrol grubundaki öğrencilere göre, anlamlı farklılıklara neden olduğu anlaşılmaktadır.
Bozan ve Akay (2011), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konmamış ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dikkat becerilerini geliştirmeye dayalı bir programın
etkililiğinin sınanması ve dikkat geliştirme eğitiminin öğrencilerin dikkat becerilerini geliştirme derecesini ortaya koymak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre dikkat becerileri geliştirme eğitimi almış öğrencilerin almamış öğrencilere
göre dikkat toplama düzeyleri artmış, eğitimin yararlı olduğu etkinliklere katılan öğrenciler
ve öğretmenleri tarafından belirtilmiştir. Williams (1989) da dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu tanısı almış yaşları 8 ile 13 arasındaki altı çocuğa Dikkat Sürecinin Eğitimi Programı’nı uygulamıştır. Çalışmalar üç kişilik iki grup olarak, haftada 4 gün günde iki saat olarak, toplam 5 hafta devam etmiştir. Çalışma sonrasında eğitime katılan öğrencilerin dikkat
düzeyleri ve akademik performanslarında artış olduğu belirlenmiştir. Kerns, Eso ve
Thomson (1999) ‘dikkat et’ (Pay Attention) isimli eğitim programını kullanarak 7-11 yaşları
arasındaki 11 DEHB’li çocuğa sekiz hafta süreli bir eğitim vermişlerdir. Yapılan çalışma sonunda çocukların dikkat düzeylerinde artış gözlenmiştir. Clikeman, Nielsen, Clinton,
Sylvester, Parle ve Connor’ın (1999) yaptığı çalışmada, öğretmenlerin öğrenciler arasından
seçtiği öğrencilerle yapılacak olan dikkat eğitim programının etkililiğini incelemişlerdir.
Araştırmanın sonucuna göre; dikkat eğitimi alan gruptaki öğrencilerin görsel ve işitsel dikkatlerinde gelişme olduğu bulunmuştur. Dikkat sorunu olduğu halde eğitim almayan grupta
ise, hiç bir gelişme olmamıştır (Akt: Karaduman, 2004).
Yoğunlaştırılmış dikkat ile ilgili araştırma bulguları ilköğretim öğrencilerinin birbirleriyle ilgili ve ilgisiz bilgileri ayırt etmekte zorlandıklarını göstermektedir. Öğrenciler dikkatlerini belli noktalara toplamakta zorlanabilmektedirler. Böylesi durumlarda öğretmen öğrencilerin dikkatlerinin en önemli özelliklere yoğunlaşmasını sağlayabilir. Bazı kompleks ve karmaşık konular lise öğrencilerinin bile anlamasını zorlaştırabilir. Bunun için, konu anlatılmadan
önce konuyla ilgili görüş alışverişleri, tartışmalar yapılabilir ve öğrencilerin öğrenmeleri gereken noktalara dikkatleri çekilebilir. Ayrıca öğretmenler sorularla ve geri bildirimlerle öğrencilerin öğrenmelerine yardım edebilir (Meece,1997; Akt: Yaycı, 2007).
Sonuç
Dikkat çevredeki birçok uyarandan sadece o anki ihtiyaçlar ve amaçlar doğrultusundakilerle ilgilenmeyi sağlayan bir sinir sistemi işlevidir (Kolb ve Winshaw, 1996; Akt: Yaycı,
2007). Dikkat oldukça karmaşık bir psikolojik işlev olup her türlü bilinçli nöropsikolojik işlevin, özellikle yakın bellek, amaçlı öğrenme ve düşünmenin optimal koşuludur. Dikkat, algılamadaki aktif ve seçici bir öğeye verilen isimdir (Korkmaz, 2000).
Dikkat niteliksel özelliklerine göre seçici dikkat, yoğunlaştırılmış dikkat ve bölünmüş
dikkat olarak ayrılmaktadır. Seçici Dikkat, diğer uyarıcıların ihmal edilip dikkatin belli bir
uyarıcıya yönelmesi durumudur. Bölünmüş Dikkat, aynı anda birden fazla uyarana dikkat
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edebilmedir. Yoğunlaştırılmış Dikkat ise birden fazla verilen uyarıcılar arasında istenilene
odaklanabilme yeteneğidir.
Bireylerin dikkat düzeylerindeki farklılıklar eğitim, endüstri, sağlık ve savunma sanayi
gibi alanlardaki görevlerde avantaj ya da dezavantaj yaşayabilmelerine neden olabilmektedir.
Öğrencilerin okulda dikkatlerini yeterince toplayamamalarının birçok içsel ve dışsal sebepleri vardır. Bunlar, zihinsel etmenler, hazırbulunuşluluk, aşırı ya da yetersiz güdülenme,
uygun bir ödül ve ceza sisteminden yoksunluk, geri besleme yetersizliği, amaç yoksunluğu
ya da belirsizliği, başarısızlık endişesi, aşırı kaygı ve heyecan, öğretmen merkezli öğretim,
eğitim açısından ihmal edilme, erken ya da geç okula gitme, yaşanılan psikolojik sarsılmalar
(anne-babanın ayrılması), hormonlara bağlı problemler (örneğin, tiroit bezinin aşırı çalışması), organik problemler, çeşitli psikolojik, sosyal ya da zihinsel etmenlerdir (Aydın, 1999;
Ulusoy, 2002 ).
Dikkati kontrol edebilme yeteneği, okulda başarılı olabilmek için gereklidir. Dikkatle ilgili sorunlar sınıflarda çok yaygındır. Çocukların akademik başarıları dikkat yeteneklerinden
önemli ölçüde etkilenmektedir. Dikkatini bir konuya bir kaç dakikadan daha uzun süre veremeyen çocuğun, dikkatini yoğunlaştırma sorununun olduğu düşünülmektedir. Dikkat
sorunu olan çocuklar yaşamlarının her anında bu sorunla karşılaşırlar. Anne-babalar ve öğretmenler, çocukların niçin dikkatlerini yoğunlaştıramadıklarını anlamazlar ve sürekli onlara
dikkatlerini vermelerini söylerler. Çocuklar ise bu uyarıya hem sinirlenirler, hem de dikkatlerini toplayamama sorunları devam eder. Dikkatsizlikleri ile ilgili duygu ve düşünceleri
pekişir.
Dikkat ve dikkat toplama becerisi okul yıllarının her döneminde büyük bir öneme sahiptir, bu nedenle okul öncesi dönemden başlayarak dikkat toplama yeteneğinin geliştirilmesine
özel bir önem verilmesi gerekir. Böylece daha sonraki yıllarda ortaya çıkabilecek eğitimsel
sorunlar azaltılabilir.
Dikkat ile ilgili sorunlarda uygulanabilen birçok yol ve yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; dikkat eğitim programları (Dikkat Sürecinin Eğitimi Programı, Pay Attention,
Get Attention, Problem Çözme Eğitimi (Sesli Düşün), Ben Sorun Çözebilirim (BSÇ), Kendini
İzleme/Denetleme Tekniği), çevresel destekleri düzenleyip değişiklikler yapma, dışsal bazı
yardımcı araçlar kullanma (önemli düşünceler defteri, listeler, alarmlı saatler), anne-baba
eğitimleri, ilaç tedavisi, sosyal beceri eğitimleri, konsatrasyon oyunları ve psikolojik destektir. Yapılan araştırmalar, bu yöntemlerin dikkat eksikliği olan bireyler için kullanıldığında
olumlu sonuçlar elde edildiğini göstermektedir.
Öneriler
Dikkati toplama ve güçlendirmede konusunda öğrenciler, öğretmenler, aileleler ve psikolojik danışmanlara yönelik geliştirilen öneriler şunlardır:
 Dikkat toplamanın, akademik benlik algısı, okul başarısındaki önemi ve dikkat toplamaya yardımcı uygulamalar konusunda okuldaki tüm öğrenciler, öğretmenler ve anne
babaların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
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 Okullardaki psikolojik danışmanlar dikkati toplama ve güçlendirme konusunda öğrencilerle birlikte öğretmenlere ve anne babalara yönelik bireysel ve grup eğitim programları
düzenlemeleri yararlı olacaktır.
 Öğretmenler, öğrencilerin dikkatini toplayabilmeleri amacıyla derslerde öğrenci etkinliğine dayalı yönetmler kullanmalı ve ders boyunca farklı öğretimsel tekniklerden yararlanmalıdır.
 Aile ve öğretmenlerin, çocukların planlı çalışma alışkanlığı kaznabilmelerine yardımcı olmaları dikkatlerini geliştirmelerinde yararlı olacaktır.
 Dikkati çabuk dağılan öğrenciler ara vererek çalışmaları tamamlayabilirler. Ancak bu
aralarda dikkati dağıtıcı uyarıcılardan uzak durmalarına özen gösterimelidir.
 Okullardaki psikolojik danışmanların, dikkat toplama ve güçlendirmede uygulanması gereken psiko-eğitimsel uygulamalar konusunda eğitimden geçirilmesi dikkat sorunu olan
öğrencilere yardımcı olmalarını kolaylaştıracaktır.
 Okullarda dikkat toplama eğitimi çalışmalarının, derslerde okul öncesi dönemden
başlanarak tüm öğretim kademelerinde uygulanması yararlı olacaktır.
 Sınıflarda öğrencilerin dikkatini dağıtacak uyaranların mümkün olduğunca bulunmamasına özen gösterilmelidir.
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İnsanlar sosyal bir varlık olarak yaşamları boyunca karşılaştıkları çeşitli durumlarla etkileşim içinde bulunurlar. Öğrenme bu etkileşim sonucu kişide oluşan kalıcı davranış değişmeleridir (Fidan, 1986). Dolayısıyla öğrenme bireyde yaşantıları sonucu bilgi, tutum ve davranışlarda kalıcı olarak değişikliğin meydana gelmesidir. Öğrenme, tekrar veya yaşantı sonucu davranışta gözlenen kalıcı değişiklikleri kapsar. Bireysel ayrılıklar, öğrencinin öğrenme
hızını, düzeyini, öğrenmeye ilişkin ilgi ve dikkatini, öğrenmenin kalıcılığını etkiler. Bununla
birlikte bireysel ayrılıklar gerek kalıtımın gerekse çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
Peki, bazı bireyler kendi akran grupları ile kıyaslandığında aralarında gelişimsel olarak
hiçbir fark olmamasına rağmen neden öğrenme yönünden benzer performansı gösteremezler? Çocuklar normal ya da yüksek zekâ seviyelerine sahip oldukları hâlde yine de öğrenemeyebilirler. Belirgin öğrenme yetersizlikleri görme, işitme, heyecanlar ya da zihinsel kapasitenin bozukluğu değildir. Bunlar, bilgi edinme ya da bu bilgiyi ifade etmede ortaya çıkan
zihinsel süreç bozukluklarıdır (Clinic, 1984).
Öğrenme, insan beyninde gerçekleşen bir süreçtir. İnsan beynine dışarıdan sürekli uyaranlar gelir. Bu uyaranların bazıları duyusal kayıt vasıtasıyla kısa süreli belleğe aktarılır. Bu
uyaranlar sesli, görsel, yazılı, dokunmaya bağlı uyaranlar olabilir. Beyinde bu uyaranların
bazıları elenir bazıları işleme sokulur. Çünkü aynı anda gelen milyonlarca uyaranı insan
beyni dikkate alsa inanılmaz bir karmaşa oluşacaktır. Gerekli olan uyaranların alınamaması
ise öğrenmenin bu aşamasında sorunlar olduğunu gösterir. Örneğin görsel uyaranları algılamada sorunu olan bir çocuk b ve d harflerini, 6ve 9 rakamlarını karıştırabilir. Görülebildiği
gibi öğrenme karmaşık bir süreç sonunda oluşmakta ve değişik alanlardaki eksiklikler farklı
öğrenme sorunlarına yol açmaktadır (Ercan & Aydın, 2004).
Tarihçe
Öğrenme güçlüğüne ilişkin ilk dikkat çekici ve önemli çalışma Morgan tarafından yapılmıştır. İlk öğrenme güçlüğü vakası, 1896 yılında Dr. W. Pringle Morgan tarafından
“konjenital kelime körlüğü” tanısıyla yayınlanmıştır. Morgan, 14 yaşındaki Percy’nin yaşıtları kadar sağlıklı olduğu halde hiçbir sözcüğü doğru okuyamadığını ve hatasız yazamadığını
belirlemiştir. Bu vakanın adını bile “Percy” yerine “precy” diye yazdığını, ama 785.852.017’yi
hemen okuyabildiğini, aritmetikte bir sorunu olmadığını bildirmiştir. Morgan bu durumun,
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yazılı ve basılı sözcükleri görsel hafızada depolayamamaktan kaynaklanabileceğini ileri
sürmüştür (Akt. Korkmazlar, 2003).
1940 yılı öncesinde, eğer bir çocuğun öğrenmede güçlüğü varsa, zihinsel yetersizliği olduğu, duygusal bozukluk gösterdiği veya sosyal/kültürel yoksunluğu olduğu düşünülmekte
idi. Fakat 1940'lardan sonra öğrenme güçlüğü olanların bu üç gruptan ayrı, dördüncü bir
grup olduğu belirlendi. Başlangıçta araştırmacılar bu öğrencilerin, beyin hasarlı (travma veya beyin ameliyatı geçirenler) olduğu bilinen kişilerle benzer öğrenme sorunlarının olduğuna değinmişlerdir. Beyin yapısı yönünden, bu çocuklar normal arkadaşlarından farksız oldukları halde, bunların da beyin hasarına sahip oldukları, fakat bu hasarın çok az olduğu
(minimal) düşünülmüştür. Böylece “Minimal Beyin Hasarı" terimi kullanılmaya başlanmıştır
(Şenel-Günayer, 1995).
1940’lardan sonraki çalışmalarda beyin hasarı kanıtlanamadığından öğrenme güçlüğünün Merkezi Sinir Sistemi (MSS) fonksiyon bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmüş “
Minimal Beyin Disfonksiyonu – MBD’ terimi ortaya atılmıştır. Clements 1966’da MBD’yi
“Merkezi Sinir Sistemi fonksiyonlarında sapmayla kendini gösteren, normal ya da normalin
üstünde zekâya sahip öğrenme veya davranış problemleri olan çocuklardaki durum” olarak
tanımlamıştır. Bu terim, nörolojik temele dayalı öğrenme sorunlarını hiperaktiviteyi, dikkat
eksikliğini ve duygusal problemleri olan çocukları tanımlamak için uzun süre kullanılmıştır
(Akt. Korkmazlar, 2003).
1970’lerden sonra öğrenme güçlüklerini inceleyen her araştırmacı yeni terimler, tanımlar,
kavramlar ortaya atmıştır. (Clements, 1973; Mauser, 1981; Millichap, 1977; Myers ve
Hammill, 1976; Richardson, 1975; Sent, 1973). Bu çalışmalar öğrenme güçlüğünün tek bir
boyuta indirgenemeyeceğini göstermektedir. Bunların bir kısmında yer alan kavramlar şöyledir: Okuma Güçlüğü, Okuma Geriliği, Disleksi, Gelişimsel Okuma Geriliği, Gelişimsel
Disleksi, Primer Okuma Geriliği, Legasteni, Akademik Beceri Bozukluğu, Özel Öğrenme
güçlüğü, Öğrenme Güçlüğü, Özgül Öğrenme Güçlükleri, Dikkat Bozukluğu, Algı Bozukluğu, Dikkat Eksikliği (Akt. Yiğiter, 2005).
Tanım
Öğrenme güçlüğünün tanımı, nedenleri, öğrenme güçlüğü çeken çocukların özellikleri
ve eğitimleri hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir (Kavaslıoğlu, 1993). DSM tanı ölçütlerinde daha önceden “okul beceri bozuklukları” olarak adlandırılan bu bozukluğun, yazında, şimdiye kadar çok çeşitli isimlerle ele alındığı görülmektedir. Bu isimler arasında; “minimal beyin hasarı” , “algısal özür”, “afazi”, “özel öğrenme güçlüğü”, “öğrenme yetersizliği”, “akademik beceri bozukluğu”, “özgül öğrenme güçlüğü” sayılabilir (Şenel-Günayer,
1995).
DSM IV öğrenme güçlüğünü şöyle nitelendirmiştir: “Çocuğun bireysel ve standart test
uygulaması sonucunda saptanan okuma, matematik veya yazılı anlatımı; yaşı, okul durumu
ve zekâ düzeyinden beklenene oranla düşüktür. Test sonuçları ile akademik başarı arasında
negatif bir ilişki görülmektedir. Çocuğun öğrenme problemleri akademik başarısını veya
okuma, matematik ya da yazma becerisi gerektiren günlük etkinliklerini olumsuz olarak
etkilemektedir.” (Amerikan Psikiyatri Birliği: DSM IV, 1998).
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Ülkemizde öğrenme güçlüğünün resmi tanımı Milli Eğitim Bakanlığınca yapılarak tebliğler dersinde yayımlanmıştır. Tebliğler Dergisinin 2551 sayısında Milli Eğitim Bakanlığı
öğrenme güçlüğünü; yazılı ve sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi
alma süreçlerinden birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma,
yazma, heceleme, dikkati yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik
nedeniyle bireyin eğitim performansını ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi
olarak tanımlamaktadır (Tebliğler Dergisi, 2003).
Bunların yanı sıra en çok kabul gören tanım 1968 yılında A.B.D.’de Ulusal Özürlü Çocuklar Danışma Kurulu (ACHC) tarafından yapılan tanımdır. Bu tanımda “Özel Öğrenme
güçlüğü olan çocukların, anlama, yazılı ve sözlü dil kullanma gibi temel psikolojik süreçlerin
bir ya da daha çoğunda bozukluk gösterdiği” ifade edilmiştir. Bu tanıma göre bozukluk,
dinleme, düşünme, konuşma, yazma, imla ya da aritmetikte görülür. Bu sorunlar, algısal
özürler, beyin hasarı, minimal beyin disfonksiyonu ( M.B.D.), disleksi, gelişimsel afazi vb.
durumlarını kapsar. Görsel, işitsel, motor özürlerde, zekâ geriliğinde, duygusal bozuklukta,
çevresel yoksunlukta görülen öğrenme sorunlarını içermez. Bu tanım, öncekilerden farklı
olarak “düşünme bozukluklarını” eklemiştir (Demir, 2005).
Öğrenme güçlüğü tanımı ve kapsamı daha da genişletilerek öğrenme güçlüğü terimi; algısal güçlükleri, beyin zedelemesinden etkilenmiş olanları, disleksi ve gelişimsel afaziyi
içermektedir. Ancak öğrenme güçlüğü tanımı; ekonomik, kültürel, çevresel yoksunlukları,
davranış bozukluklarını, zihinsel, bedensel, görme ya da işitme yetersizliği sonucunda oluşan öğrenme güçlüklerini kapsamamaktadır (Karlıdağ & Ertürk, 2003).
Sınıflama
Öğrenme güçlüğünü sınıflandırmak zordur. Çünkü bazı araştırmacılar (Clark, 1990;
Myers ve Hammill,1946; Akt. Korkmazlar, 2003) her çocuğun sorununun farklı alanlarda,
farklı derecede olabileceğini belirtip, öğrenme güçlüğünün sınıflandırılamayacağını ileri
sürmektedir. Bir vakada hem okuma hem yazma bozukluğu varken, diğerinde yalnızca
aritmetik bozukluk olabilmektedir. Bu nedenle öğrenme güçlüğünün sınıflandırılmamasını
önermektedirler.
DSM-IV’ de “Öğrenme Güçlükleri”; okuma güçlüğü (dyslexia), hesaplama güçlüğü
(dyscalculia), yazma güçlüğü (dysgraphia) ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme güçlüğü olarak dört alt grup tanımlanmıştır (Amerikan Psikiyatri Birliği: DSM IV, 1998). Ülkemizde, öğrenme güçlüğü tanısının konulmasında DSM-IV ölçütleri kullanılmaktadır (Turgut,
2008).
İlk kez DSM-IV’ de duyu kusurları, zihinsel engel ya da yaygın gelişimsel bozukluğu
olan çocukların ek olarak öğrenme güçlüğü tanısı alabileceği, bireyin akademik başarı düzeyinin, duyu kusuru ve zihinsel engel ile açıklanamayacak kadar orantısız ölçüde düşük olması durumunda bu ek tanımın konulabileceği belirtilmiştir. Dört alt grup ile ilgili diğer
özellikler şu şekilde sıralanmıştır: Düşük benlik saygısı, sosyal becerilerde yetersizlik, %40
oranında okulu terk, yetişkinlikte işsizlik ve sosyal uyum güçlükleri, konuşma gelişiminde
gecikme, gelişimsel koordinasyon bozukluğu, bilişsel süreçlerde yetersizlik, genetik yatkınlık, gebelikte travma.
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Okuma güçlüğü (Dyslexia):
Çocuğun eğitim ve zekâsına göre, okuma başarısının beklenenin altında olmasıdır. Bu
bozukluk, okumanın gerekli olduğu akademik başarı ve günlük etkinliklerde anlamlı ve
önemli sorunlar ortaya çıkarır. Okuma bozukluğu ilköğretim çağı çocuklarının ortalama
%4’ünde görülmektedir. Günümüzde en sık rastlanan öğrenme bozukluğu olan, okuma bozukluğu 1896 yılında İngiliz Doktor W. Pringle Morgan tarafından tanımlanmıştır. Bugünkü
bilgilerin ışığında okuma bozukluğunun okuma ile ilgili zihinsel süreçlerde meydana gelen
ve normalden sapan bir farklılık olduğu düşünülmektedir. Okuma bozukluğunun en belirgin özelliği harflerin ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıdır. Okuma bozukluğu tanısının temel özelliği bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda beklenenin önemli ölçüde altında görülen
okuma başarısıdır. Okumadaki zorluk, okul başarısını olumsuz etkilemektedir (Motavallı,
2000; Alkan, 2008).
Hesaplama Güçlüğü (Dyscalculia):
Hesaplama Güçlüğü (Dyscalculia); (1) matematik terimlerini, kavramlarını, isimlendirme
ve anlamada zorlanma, (2) yazılı problemleri matematiksel problemlere dönüştürememe, (3)
yazmada olumsuzluk ve büyüklük algısal becerilerde sayıları ve sembolleri tanıyamama, (4)
şekilleri kopya edememe, (5) eldeli sayıları toplamayı unutma, (6) tek haneli sayıları toplamada başarısızlık, (7) matematiksel adımları sıraya koyma, operatör işaretlerinin yeniden
organize edilmesinde ve bir problemin parçalarını ayırmak için çizgiler kullanmada başarısızlık, (8) objeleri sayma, çarpım tablosunu öğrenmede hatırlama ve kullanmada başarısızlık
(9) çarpma ve bölme sayılarının uygun sıralanmaması, (10) sayıların taşınmasında başarısızlık, (11) çok haneli sayıların özel dizi özelliklerinin ayırt edilmesinde başarısızlık olarak açıklanmaktadır (Ercan, 2001).
Geary ve arkadaşları (1992), matematik bozukluğuna sahip çocukların diğer yaşıtları gibi
benzer stratejiler kullandığını, ancak stratejiyi uygulama sürecindeki hızları ve becerileri
anlamında farklılık gösterebileceklerine dikkat çekmektedirler. Bu çocuklar sayıları doğru
okuyamama, basit toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştirememe, aritmetik semboller ve
terimleri kavrayamama, matematik kurallarını ezberleyememe ve uzamsal yapıları anlayamama gibi sorunlar yaşarlar. Diskalkulili çocuklar, genelde bir rakamın neyi temsil ettiğine
ilişkin bir algılamaya sahip olmazlar. Dolayısıyla gereksinim duydukları cevaba genellikle
parmak hesabı ya da nesnelerden yararlanarak ulaşacaklardır. Çünkü soyut yollarla hesaplama becerileri gelişmemiştir (Akt. Elemek, 2008).
Yazma Güçlüğü (Dysgraphia):
Çocuğun zekâ kapasitesinden ve eğitim düzeyinden, beklenenden daha düşük yazma
yeteneği göstermesidir. Yazma güçlüğüne sahip çocuklarda yazılı ifade bozukluğu, kötü
yazma, yazım ve işaret hataları yapma ve okunaksız el yazısı yazmasından dolayı yazılı ifade bozuklukları gözlenmektedir. Görsel işitsel algıdaki güçlüklere bağlı olarak yazma becerisinin edinilmesinde ya da gerçekleştirilmesinde görülen bozukluktur. Görsel algıdaki yaşa-

155

nan problemler neticesinde harflerin karıştırılmasına, ters yazılmasına veya görülen şekillerin ya da harflerin yazıma aktarılmasında güçlükler yaşanır (Ercan, 2001).
Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Güçlüğü:
Bu gruptaki öğrenme güçlüklerinin temel özelliği; akademik beceri bozukluklarının zekâ
geriliği, yetersiz eğitim ya da duygusal özürlerle açıklanmayan bozukluklarıdır (Bingöl,
2003). Bu kategori, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı
eğitim göz önünde bulundurulduğunda her bir bireysel beceriyi ölçen testteki başarı beklenenin önemli ölçüde altında olmamasına karşın, okul başarısını bir arada önemli ölçüde etkileyen her üç alandaki (okuma, matematik, yazılı anlatım) sorunları kapsayabilir (Saka, 2013)
Görülme Sıklığı
Öğrenme güçlüğünün değişik ülkelerdeki dağılım tablolarının tutarlılığı incelenerek, ülkemizde de öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin okul çağı çocuklarının % 10- 15 ‘ ini kapsadığı olası olarak kabul edilmektedir. Öğrenme güçlüğü ile cinsiyet arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaların bulgularında erkek çocuklar, kız çocuklara oranla dört kat daha
fazla öğrenme yetersizliği belirtileri gösterdikleri, bu durumunda öğrenme yetersizliğinin
biyolojik kökenli olduğu varsayımını güçlendirdiği ifade edilmektedir (Ongan- Talay, 1993,
Şenel-Günayer, 1996).
Öğrenme güçlüğüne sahip olan çocukların durumlarının fark edilmesi ilkokul yıllarında
mümkündür. Öğrenme bozuklukları çok erken yaşlarda mevcut bulunmasına ve kendini
belli etmesine rağmen genellikle ilkokul çağlarında fark edilir. İlkokuldaki ilk başarı düşüşü
gözlemlenen çocuğun ebeveynleri çocuğun akademik geleceğine ilişkin kaygıları artarak
çocuğun tüm gelişimlerinden ziyade bilişsel gelişimine odaklanırlar. Dolayısıyla sosyal sorunlar genellikle kabul edilmez ve görmezden gelinir, sadece okuldaki başarıya odaklanılır
ve hayatının diğer bölümlerindeki öğrenme bozuklukları gizlenir (Fischer-Tietze, 2001).
Cinsiyet Farklılıkları
Alan yazındaki bilgilere bakıldığında; Finucci ve Childs (1981), erkeklerde kızlardan 2/1
ile 5/1 oranına kadar daha fazla öğrenme güçlüğü olduğunu ifade etmişlerdir (Akt. Tayyar,
1996). Genel olarak öğrenme güçlüğünün, erkeklerde kızlara oranla 3 ila 5 kat daha sıklıkla
görülmektedir. Dolayısıyla öğrenme bozukluğu olan çocukların % 40’ının okulu bırakmak
zorunda kalmaktadırlar (Ercan & Aydın, 2004).
Öğrenme güçlüğü ile cinsiyet arasındaki ilişkinin olduğuna dair yorumların yapılmasında istatistik bilgiler ve verilerden mi yoksa yorumlama yanlılığından mı kaynaklandığı
soruları gündeme getirilmiştir (Share ve Silva, 2003). Öğrenme güçlüğünün erkeklerde daha
çok olduğu bulgularının cinsiyet yanlılığından (genderbias) kaynaklandığı ifade edilmiştir.
Bu yanlılık kızlar ve erkeklerin okuma skorlarının dağılımlarının farklılığından kaynaklanmaktadır; erkeklerde daha düşük ortalama daha yüksek varyans görülmektedir. Yani alan
yazında cinsiyet farklılıkları sadece istatistiksel bir yanlılıktır (Akt. Demir, 2005).
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Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri
Mash ve Terdal (1988), öğrenme problemlerinin nedenleri arasında sosyal, davranışsal
ve çevresel faktörlerin önemine dikkat çekmişlerdir. Öğrenme güçlüğü sosyal-davranışsal ve
çevresel faktörlerin doğrudan bir sonucu olmamakla birlikte, bu faktörler öğrenme problemlerinin bir nedeni olabilmektedir. Sosyo-ekonomik sınıf ve aile genişliği, kültürel değerler,
aile içi ilişkiler, ailenin öğrenmeye yüklediği değer, çocuğun özellikleri, benlik kavramı, bilişsel stili ve yetenekleri, çocuktan beklenenlerin düzeyi, çocuğun bunu gerçekleştirebilme
kapasitesi bu faktörlerden sayılmaktadır (Akt. Yiğiter, 2005).
Öğrenme güçlüğünün nedenleri aşağıda sıralanmıştır.
Beyin Hasarı: Hamilelik, doğum ya da doğum sonrası ilk aylarda bazı risk faktörlerinin
merkezi sinir sistemini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Hafif düzeydeki beyin hasarı öğrenme güçlüğüne ve gelişimsel sapmaya neden olabileceği ileri sürülmektedir (Akt. Demir,
2005).
Çevresel Etmenler: Çevresel etmenlerin, özellikle ev ortamının öğrenme güçlüğüne yol
açtığını kanıtlamak güçtür. Öğrenme güçlüğü görülen çocuklardan büyük bir çoğunluğu,
olanakların kısıtlı olmadığı ailelerden gelmektedir. Ancak nitelikli olmayan öğretim öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yer alır (Özyürek, 2001).
Genetik- Kalıtımsal Etmenler: Bazı araştırmacılar, öğrenme güçlüğü olan çocuk ve
gençlerin %25-60’ında sorunun genetik olduğunu bildirmişlerdir. Birinci derecede biyolojik
akrabalardan kardeşlerde benzer sorunlar gözlendiği gibi ana baba ya da diğer akrabalar
geçmişte benzer zorlukları yaşadıklarını belirtmişlerdir. Büyük olasılıkla dominant geçisin 15
nolu kromozomla olduğu, ayrıca çocuklardaki ekstra kromozomunun da öğrenme güçlüğüne yol açtığı ileri sürülmektedir (Ersoy & Avcı, 2001).
Biyo-Kimyasal Bozukluklar: Bazı uzmanlar çocukların biyo-kimyasal bozukluklardan
dolayı öğrenme güçlükleri gösterdiklerini ifade etmektedirler. Öğrenme güçlüğüne yol açtığına inanılan iki biyo-kimyasal özellik vitamin yetersizlikleri ve bazı boyalı yiyeceklere karşı
oluşan alerjilerdir (Özyürek, 2001).
Nörolojik Fonksiyonlarda Bozukluk:
Bazı araştırmacılar, öğrenme güçlüğünün birden çok alandaki işlevsel bozukluklara bağlı olduğunu ileri sürmekte ve öğrenme sürecini açıklamak için 4 aşamaya yer vermekte ve bu
aşamalarda meydana gelen bozuklukların öğrenme güçlüğüne neden olduğu varsayılmaktadır.
Giriş Aşaması: Gelen bilgilerin uyarıların duyu organlarından beyine girmesi, algılanmasıdır. Bu aşamadaki bozukluklar görsel, işitsel, mekânsal, dokunsal algı bozukluklarına
yol açabilir. Harfler ters dönmüş algılanabilir (b-d,6–9 gibi).Tüm sözcüğü ters çevirebilir (çok
yerine koç, ev yerine ve gibi). İşitsel algı sorununda benzer sesleri karıştırır (f-v,b-m gibi),
yönergeleri dinleyemez, duymuyor görünürler.
İşlem Aşaması: Gelen bilgilerin kaydedilmesi, organize edilmesi ve isleme konulup yorumlanmasıdır. Bu aşamada sıraya koyma, soyutlama ve organizasyon gerçekleşir. Öğrenme
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güçlüğünden birinde ya da tümünde bozukluk söz konusudur. Günlerin ayların, alfabedeki
harflerin sırasının karıştırılması tipiktir (Korkmazlar, 2003).
Bellek Depolama Aşaması: Anlaşılan bilgi tekrar kullanılmak üzere depo edilir. Öğrenme güçlüğünde kısa süreli bellekte sorunlar vardır. Kısa süreli işitsel-görsel bellek bozuklukları genellikle birlikte ortaya çıkar.
Çıkış Aşamasında: Beyin bilgiyi mesaj olarak hücrelere, kaslara, dil ya da motor etkinlik
alanlarına göndermesi sürecidir. Bu alanlarda meydana gelecek sorunlar öğrenme güçlüğüne neden olabilmektedir (Ersoy & Avcı, 2001).
Ayrıca vitamin eksikliği, alerjiler, genetik eğilimler, kan uyuşmazlığı, oksijen eksikliği,
doğum aletlerinin yol açtığı yaralanmalar, çarpma ve tümörler gibi doğum sonrası etkenlerin
öğrenme güçlüğüne neden olabileceği düşünülmektedir (Karlıdağ & Ertürk, 2003).

Erken Tanı
Bazı özel eğitime muhtaç çocuklar belirgin ve gözlenen farklılıkları nedeniyle hemen
dikkat çekerler. Bunlara sosyal çevrede bazen rahatsız edici isim bile takarlar hatta gerçek
isimleriyle bu takma isimler (kör, topal, sağır, tat, kekeme, geri zekâlı, deli gibi) birlikte kullanılır. Fakat öyle çocuklar vardır ki öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda olduğu gibi, bunlar ancak uzmanlarca iyi bir inceleme sonucu tanınabilirler. Bazı aile ve öğretmenler bu durumu görmezden gelme, önemsememe, kabullenme veya saklama eğilimi gösterirler. Bu
durum erken tanılama ve zamanında yardım alarak soruna çözüm sağlama fırsatlarını kaçırmalarına neden olmaktadır.
Erken tanı öğrenme güçlüğünün çözümünde çok önemlidir. Tanının geç konulmasının
nedenleri; ailelerin sorunu görmezden gelmelerinden, nerden yardım alacağını bilmemelerinden, doktorlar ve rehberlik servisleri tarafından yanlış yönlendirilmelerinden kaynaklanmaktadır (Demir, 2005). Ayrıca çocukların farklı gelişimlerini tespit etmede ailelerin, okul
öncesi eğitim veren kuruluşlarda çalışan eğitimcilerin, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerin
ve çocuk doktorlarının çok önemli rolleri ve sorumlulukları vardır. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların erken fark edilmesiyle birlikte farklı öğrenme stillerine yönelik olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının ve farklı değerlendirme stratejilerinin bu öğrencilerin yaşadıkları olumsuzlukları azaltma fırsatı sağlamaktadır. Dolayısıyla özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara erken tanı konulduğunda, yaşıtlarına yetişebilme ve gerçek
potansiyellerini ortaya çıkarabilme fırsatları elde etmektedirler. Özel öğrenme güçlüğü açısından okul öncesi dönemde; zekâsı normal olduğu hâlde, konuşma gelişiminde gecikme,
aşırı hareketlilik, algılama kusurları, dikkatsizlik, koordinasyon zayıflığı olan çocukların
değerlendirilmesinin erken tanı ve değerlendirme açısından önemlidir (Korkmazlar, 2003).
Öğrenme güçlüğü tanısı koyma ve tanı yöntemleri
Öğrenme yetersizliği tanısını doğru ve tam olarak koyabilmek için tanılarda önemli noktaların dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü yanlış tanıdan dolayı birçok öğrenme yetersizliği çeken öğrenci eğitim-öğretim ortamlarından yaralanamamaktadır.
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06.06.1997 tarih ve 23011 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 573 sayılı KHK’de
tanılama şöyle ifade edilmektedir:
“Madde.5. Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak
eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar
verilir. Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de görüşü
alınarak katılımı sağlanır (MEB. 1997).
Öğretmenler okullarında bulunan rehberlik servisinden de yararlanarak özel eğitim gerektirdiğini düşündükleri öğrenciye yönelik olarak eğitsel ve fiziksel ortamı imkânları ölçüsünde düzenlemeye çalışmalıdırlar. Okul yönetimi özel eğitim gerektirdiği düşünülen bireyin eğitimi ve desteklenmesi için ilgili her tür kurum ve uzmandan destek hizmetleri sağlamalıdır. Bütün bunlara rağmen öğrencinin hala destek hizmetlerinden yararlanamaması durumunda ise yapılan tüm çalışmalar raporlaştırılarak varsa tıbbi tanı ile birlikte özel eğitim
gereksinimlerinin belirlenmesi yani eğitsel tanılama yapılması için eğitsel tanılama izleme ve
değerlendirme ekibine gönderilmelidir (Çuhadar, 2006).
Öğrenme yetersizliği tanısı konulurken aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır (Ongan- Talay (1993).
1. Öğrenme yetersizliği nedeniyle ileri gelen sorunlar, görsel, işitsel, motor özürlerden,
zekâ geriliğinden, duygusal bozukluktan, çevresel yoksunluktan görülen öğrenme sorunlarını kapsamaz.
2. Öğrenme yetersizliği olan öğrencinin davranışları tembellik, havailik gibi kurgulu
davranışlar değildir, bu şekilde yorumlanmamalıdır. Bu tür davranışlar öğrenme yetersizliğinin nedeni değil sonucu olarak yorumlanmalıdır.
3. Öğrenme yetersizliği biyolojik kökenlidir.
4. Öğrenme yetersizliği her çocukta farklı olabilmektedir. Dolayısıyla, geniş kapsamlı ve
sürekli bir değerlendirme çocuğun başarılı olması için oldukça önemlidir.
5. Bu çocukların en belirgin özellikleri yetenekleri ile performansları arasındaki farklılıktır. Öğrenim tarzları farklı olan bu çocuklar, çoğunlukla normal ya da üstün yetenekli, ancak
yetenekleri oranında başarılı olamayan çocuklardır.
Öğrenme güçlüğü tanısının dikkatli ve titiz bir araştırmadan geçmesi ve klinik gözlem,
aileden alınan anemnez ve öğretmenin verdiği bilgilerle birlikte psikometrik testlerden yararlanılmalıdır (Kurdoğlu, 2000). Öğrenme güçlüğü tanı ve değerlendirilmesinde kullanılan
testleri şöyle sıralanır: WISC-R zeka testi, STANFORD- BINET zeka testi , BENDERGESTALT görsel ve motor algı testi, FROSTİG gelişimsel algı testi, PEABODY resim kelime
testi , QUICK NEUROLOGICAL SCREENING TEST (QNST) GISD sayı dizisi testi , WRAT
geniş kapsamlı başarı testi, BENTON V.R.T, HEAD kendi bedeninde sağ sol tayini testi ,
HARRIS lateralleşme testi, OKUMA- YAZMA değerlendirilmesi, GESELL figürleri
Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Eğitiminde Kullanılan Stratejiler
Okul ortamında karşılaşılabilecek öğrenme güçlüklerinden bazıları aşağıda tabloda sıralanmıştır (Selçuk, 2002).
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Tablo 1 Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Muhtemel Problemleri

Öğrenme güçlüğü çeken çocukların kendilerine güvenlerinin gelmesini ve yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak için doğru ve etkili eğitim planları, program ve stratejileri tercih edilmelidir. Eğitimlerinde başarabileceklerine inandırmak, yapabilecekleri ile sınamak asıl amaç olmalıdır. Çünkü öğrenme güçlüğü yaşayan bu çocuklar birçok girişimlerinin olumsuz sonuçlanmasıyla cesaretleri kırılan ve duygusal eziklik yaşamakta olup kendilerini başarısız görmektedirler. Bu çocuklar sahip oldukları gerçek yeteneklerinin farkında
değil veya kullanamazlar. Fakat kendilerinde eksik olan tüm özelliklerin başka çocuklarda
olduklarını düşünürler (Fischer-Tietze, 2001).
Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) yapılmalıdır.
Bu program, çocuğun gereksinimleri hakkında veliler, öğretmen ve özel eğitim uzmanı arasında yapılan yazılı bir antlaşmadır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitim uzmanının rehberliğinde öğretmen, psikolojik danışman ve aileden gelen bilgiler ışığında oluşturulmalıdır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planında öğrencinin performans düzeyi, öğrenci için
yıllık hedefler, kısa vadeli öğretimsel hedef davranışlar, özel eğitim ve ilgili hizmetler, planlar, hedeflerin ve hedef davranışların kazanıp kazanılmadığını her yıl değerlendirmek için
planlar, daha büyük öğrenciler için geçiş planlaması olmalıdır (Selçuk, 2002).
Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda en sık kullanılan eğitim programları ve stratejileri
şunlardır (Korkmazlar, 2003).
Kephar’ın algısal-motor modeli: Ona göre öğrenme bozukluğu olanlarda kaba motor,
ince motor, görsel algı ve beden imajının geliştirilmesine önem verilmektedir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların tedavisinde kaba motor çalışmalarda yürüme tahtası, ritmik hareketler önemlidir.
Getman’ın eğitim programı: Gelişimci görüşe dayanır. Getman’ın eğitim programında
genel koordinasyon, denge, el-göz koordinasyonu, göz hareketleri, şekil tanıma, görsel hafıza egzersizleri ağırlıktadır.
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Frostig eğitsel terapi yaklaşımı: Program görsel-algıya önem verir. Frostig görsel algı
eğitiminde çocuklar önce dinlemekte sonra işitsel algılar görsel-motor faaliyete aktarılmakta
ve her fırsatta dil, algılama ve motor gelişim çalışmaları birleştirilmektedir. Program oyun
şeklinde sunulmaktadır. Program göz-motor koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği, mekân konum algısı, mekân ilişkilerinin algısı alanlarında gelişimi destekleyen etkinlikleri içermektedir (Aslan, 2015).
Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı: Zekâ eylemiyle kişi, dışsal gerçekliğin gerekliliklerine uyum sağlarken, aynı zamanda zihinsel yapılarını eksiksiz olarak korumaktadır. Oyun
ise; kişi, olayları ve nesneleri, mevcut zihinsel yapılarının içine almaktadır. Piaget, birbirini
izleyen üç sistemi -alıştırma oyunu, sembolik oyun ve kurallı oyun tanımlayarak çocukların
yaşamın ilk yedi yılındaki oyunlarının evriminin ana hatlarını çizmiştir (Nicolopoulou,
1993).
Duyulara dayanan akademik terapi: Okuma yazma eğitimi ile beraber kullanılan görsel,
işitsel, kinestetik duyulara dayalı bir pedagojik yaklaşımdır. (Gearheart 1986, Jones 1991,
Myers ve Hammill 1976 ve Uhry 1993). Bu terapi, ödevlerin yüksek sesle tekrarı, yüksek sesle okuma, harfleri kopyalama, parmak boyaları ve kum tepsilerinin üzerinde durma gibi
çeşitli etkinlikler içerir (Akt. Ersoy & Avcı, 2001).
Valett’in (1974) psiko- pedagojik terapi programı: Gelişimci görüşe göre bu terapi
programı, kaba-motor, dil, kavram, sosyal gelişim alanlarını da içeren çok sayıda alıştırmadan oluşmaktadır (Öztürk ve diğerleri, 2011).
Öğrenme güçlükleri olan çocukların eğitimlerinde dikkat edilecek hususlar (Kavaslıoğlu,
1993).
Çocuk ile bir anlaşma yapmalı ve çalışma programı ilgi duyup başarılı olduğu konularla
birlikte kendisinin de bilinçli olduğu güçlük alanlarını kapsamalıdır.
Başarı duygusunu duyabileceği az sayıda ödev verilmelidir.
Öğrenimi kolaylaştırıcı araç ve gereçlerden yararlanılmalıdır. Kalın uçlu kalemler, sıra
tahtası, çizgileri kalın defterler, rulo şeritlerde yazılmış okuma parçaları resimli yazı kartları
ve resimli öykülerden yararlanılmalıdır.
Öğrenciye sınıf içi grup çalışmalarında sorumluluk verilmelidir.
Sınıf içinde algı-motor alıştırmalarına (gör-çiz, duy-oku, gör-yaz, duy-yaz vb.) ve oyunlara (resimli hafıza kartları, resimli bulmacalar, resimli öyküler vb.) yer verilmelidir.
Denge ve devinim alıştırmaları ayrı bir saatte yapılmalıdır.
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Eğitimde bireysel farklılıklar öğrenmeyi etkileyen en önemli değişkenler arasında yer
almaktadır. Düşünme stilleri de, öğretme-öğrenme sürecini etkileyen bu değişkenlerden biridir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için, öğrencilerin düşünme stilleri belirlenmesi
ve bu stillere uygun öğretim yapılması (Ford, 1995; Ford ve Chen, 2001) ya da çeşitli öğretim
yöntemlerine yer verilerek (Sternberg ve Zhang, 2005; Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008)
farklı düşünme stiline sahip öğrencilerin öğretimden en üst düzeyde faydalanmaları sağlanabilir. Başka bir deyişle, öğrenciler farklı şekillerde öğrenirler ve öğretmenler öğretim şekillerini bu farklılıklara uygun hale getirdiklerinde daha iyi öğrenme fırsatı elde ederler. Bazı
öğrenciler anlatılanları dinleyerek ve bazıları okuyarak daha iyi öğrenirler. Bazı öğrenciler
bağımsız projelerde daha başarılı olurken bazıları yönlendirilmiş çalışmalarda daha başarılıdır. Bunun gibi bazı durumlar düşünme stilleriyle açıklanabilir. Düşünme stillerini anlamak,
tüm öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmesini sağlamada öğretmenin öğretimi farklılaştırmasına yardımcı olur (Sternberg,1997; Sternberg & Grigorenko, 1997). Düşünme stilleri, ilköğretimden (Sternberg&Grigorenko, 1995) üniversiteye kadar her düzeyde uygulanabilir (Cilliers
&Sternberg, 2001).
Bireyler, düşünme stillerini düşünerek ya da planlayarak değil, zaman içerisinde edindikleri deneyimler sonucunda otomatik olarak kullanırlar. Bu açıdan, bir yetenek olarak değil yeteneklerin kullanımında tercih edilen yol olarak değerlendirilmektedir (Schmeck, 1988;
Riding ve Rayner, 1998). Yetenekler gerçekleştirilen performansın düzeyini ifade eder ve tek
yönlüdür. Buna karşın, stiller performansın gösterilme biçimini ifade eder ve çok yönlüdür
(Riding ve Rayner, 1998). Düşünme stilleri, bireylerin bilgiyi nasıl aldıkları ve nasıl işledikleri ile ilgilidir. Düşünme becerilerinden farklı özelliklere sahiptir ancak bireylerin eğitim, iş
ve sosyal hayatlarında düşünme becerileri kadar önemlidir. Ayrıca, düşünme stilleri ve öğrenme stilleri birbirinden farklı kavramlardır. Öğrenme stilleri bir öğrenme materyalinin
öğrenilmesinde tercih edilen yol (örn. görsel, işitsel, dokunsal) iken, düşünme stilleri bir öğrenme materyali hakkında tercih edilen düşünme şeklidir. Kısacası, düşünme stilleri, bilişsel
stiller kadar öğrenmeyi etkileyebilir ama öğrenme stili değildir (Sternberg ve Zhang, 2005).
Alan yazın incelendiğinde, pek çok stil kuramı oluşturulduğu görülmektedir. Bu kuramlardan biri de Sternberg (1997) tarafından geliştirilen Zihinsel Özyönetim Kuramıdır. Zihinsel Özyönetim Kuramına göre, bireyler günlük yaşamlarını yönetmeye ihtiyaç duyarlar.
Sternberg, Zihinsel Özyönetim Kuramında bir toplumun kendini yönetme biçimini bir metafor olarak kullanarak, bireylerin de toplumlar gibi kendilerini yönetmeye ve günlük etkinliklerini düzenlemeye gereksinim duyduklarını ifade etmiştir (Sternberg, 1997). Bu çalışmada,
Sternberg’in kuramına dayalı olarak önerdiği düşünme stilleri temele alınmıştır.
Sternberg’in düşünme stilleri, bir bireyin zihnini ve bilgilerini kullanmak için seçtiği ya
da öğrenirken ve öğrendikten sonra bireyin konu hakkında düşünmeyi tercih ettiği yoldur.
Zeka ya da yetenek değildir, zekanın ya da yeteneğin kullanılma biçimidir. Yeteneklerinde
benzer olan bireyler, farklı stillere sahip olabilirler. Aslında bireyler tek bir stile değil, stiller-
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den oluşan bir profile sahiptirler. Bireyler bir işi yaparken ya işi stillerine ya da stillerini işe
uyumlu hale getirirler. Bunun için çeşitli yollar bularak kendilerini rahat hissedecekleri stilleri seçerler. Başka bir ifadeyle, bireyler stillerini kullanmada bir ölçüde esnek davranırlar ve
belirli bir durumda kendilerini gerekli olan stile adapte etmeyi denerler. Bireyin sahip olduğu düşünme stilleri sosyalleşebilir ve yaşadığı çevre ile etkileşime girerek değişebilir. Düşünme stilleri öğrenilebilir ve geliştirilebilir; okul, ev, iş, sosyal yaşam gibi yaşamın farklı
alanlarında kullanılabilir (Grigeronko & Sternberg, 1997; Sternberg, 1997; Sternberg &
Grigorenko, 1993; Sternberg & Grigorenko 1997; Zhang & Sternberg, 2000).
Düşünme stilleri, bireyi gerçekleştirdiği her etkinliği etkiler. Birey, hedeflediği amaçlara
ulaşmada ve problem çözmede belirli yaklaşımlar geliştirir. Bu süreçte, her birey içinde bulunduğu durumun farklı yönlerini dikkate alır, farklı türde veri toplar, bu verileri farklı şekilde düzenler, bunlardan farklı sonuçlar çıkarır, farklı kararlara ulaşır ve bu kararları da
farklı biçimde uygular. Dolayısıyla, her birey farklı bilgi işleme biçimleri ve dolayısıyla bir iş
yapılırken kullanılabilecek farklı yollar ve yaklaşımlar geliştirir. Bu bağlamda, düşünme stilleri, bireyin dünya ile ilişkisinde, onu algılamasında, hedeflediği amaçlara ulaşmasında ve
problem çözmesinde, geliştirdiği bilgi işleme yöntemi olarak tanımlanabilir (Zhang and
Sternberg, 2000).
Eğitim ortamında da, düşünme stilleri öğrenenlerin başarılı olmalarında önemli bir etkiye sahiptir. Dersin ya da konunun özellikleri, etkinlik türleri ve uygulama biçimleri, öğretim
ortamının özellikleri farklı düşünme stiline sahip öğrencileri farklı şekillerde etkilemektedir.
Öğrencilere düşünme stillerine uygun eğitim ortamları ve ölçme araçları hazırlanarak öğrencilerin yeteneklerini ve edindikleri bilgileri daha rahat gösterebilmeleri sağlanabilir.
Düşünme stillerinin temel özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Sternberg, 1997; Sternberg ve
Zhang, 2005):
 Stiller, yeteneklerin kullanımındaki tercihlerdir; kendileri birer yetenek değildir. Bir
öğrencinin yaratıcı olması (yetenek) ile yaratıcı olmak istemesi (stil) arasında fark vardır.
 Birbirine uyan stil ve yetenekler, parçalarının toplamından daha büyük bir sinerji yaratır.
 Yaşam tercihleri yalnızca yeteneklere değil stillere de uygun olmalıdır.
 Bireylerin tek bir stili değil, stil profilleri vardır.
 Stiller görev veya durumlara göre değişebilir. Bireyler stillerini yapacakları göreve
göre değiştirebilirler, yani her zaman aynı stili kullanmazlar.
 Bireylerin stilleri tercih etme düzeyleri değişebilir. Bazı bireyler bazı stilleri daha çok
tercih ederken bazılarının bu stilleri tercih etme düzeyi daha düşüktür. Yalnız çalışmayı tercih eden bir birey için, başkalarıyla birlikte çalışmak durumda kalmak sorun oluşturabilir.
 Bireyler stillerinde gösterebildikleri esneklik açısından birbirinden farklıdır. Bazı insanlar farklı stilleri kullanma konusunda daha rahat iken, bazıları o kadar esnek değildir.
Ayrıca esneklik, bir durumun bireyin tercih ettiği stile uygun olmadığında gereklidir. Bir
bireyin düşünme stillerini esnek kullanabilmesi, farklı durumlara uyum sağlayabilmesine
yardımcı olur.
 Stiller sosyalleşme süreciyle kazanılır. Çevreyle etkileşim sonucu öğrenilir. Özellikle
küçük yaştaki çocuklar rol modellerini gözlemleyerek onların özelliklerini içselleştirme eğiliminde olurlar.
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 Stiller yaşam süresi içerisinde değişebilir, sabit değildir. Yıllar geçtikçe bireyler, içinde bulundukları koşullar, kullanabilecekleri kaynaklar ve kendi değişimleri nedeniyle stillerini değiştirebilir.
 Stiller ölçülebilir. Farklı anket formları kullanılarak stiller ölçülebilir.
 Stiller öğretilebilir ve geliştirilebilir; okul, ev, iş, sosyal yaşam gibi yaşamın farklı
alanlarında kullanılabilir. Bireyler, bir stili ne kadar çok kullanırlarsa o kadar rahat kullanır
hale gelirler.
 Belirli bir zaman diliminde değerli görülen bir stil, başka bir zaman diliminde değerli
görülmeyebilir. Stiller, zamanla farklı şekillere dönüşebilir.
 Bir yerde değerli görülen bir stil, başka bir yerde değerli görülmeyebilir. Bir okulda
veya bir işte başarı sağlayan bir stil diğerinde başarılı olmayı sağlamayabilir.
 Stiller, iyi veya kötü değildir; önemli olan uygunluktur. Örneğin, eğitim ortamında
öğrenciyle öğretmen ya da öğrenci ile öğrenilecek materyal arasındaki uygunluk önemlidir
ya da bir öğretmenin iyi kabul ettiği bir stili diğer öğretmen kötü olarak değerlendirebilir.
 Stillerin uygunluğu yetenek düzeyleriyle karıştırılabilir. Örneğin, bir öğretmen kendi
stiline uymayan bir öğrenciyi yeteneksiz olarak değerlendirebilir. Çünkü bireyler kendilerine
benzeyen kişilere değer verme eğilimindedirler.
Sternberg düşünme stillerini beş ayrı boyutta incelemektedir. Bu boyutlar işlevler, biçimler, düzeyler, kapsam ve eğilimlerdir.
Düşünme Stillerinin İşlevleri
Düşünme stillerinin yasayapıcı, yürütmeci ve yargılayıcı olmak üzere 3 alt boyutu vardır. Yasayapıcı işlevi yaratıcılık, formülleştirme, zihinde canlandırma ve planlama; yürütmeci işlevi yerine getirme ve yapma; yargılayıcı işlevi ise, yargılama, değerlendirme ve karşılaştırma ile ilişkilidir (Sternberg, 1997). Her bireyde bu işlevlerden herhangi biri daha baskındır.
1. Yasayapıcı Düşünme Stili
Yasayapıcı bireyler, yapılacak işleri kendi bildikleri gibi yapmaktan hoşlanırlar. Yaratmayı, formülleştirmeyi ve planlamayı severler. Genelde, kendi kurallarını kendileri koyar ve
işleri kendi verdikleri kararlar doğrultusunda yaparlar. Yazı yazmak, proje üretmek ya da
yeni tasarılar geliştirmek gibi yaratıcılık gerektiren ve planlamaya dayanan etkinlikleri gerçekleştirmede başarılı olurlar. Yasayapıcı düşünme stili, sahip oldukları düşünme yollarını
geliştirmekten hoşlandıkları için; neyi, nasıl yapacakları hakkında karar vermeyi tercih ederler. Bu bireyler, yaratıcı yazar, bilim insanı, sanatçı, heykeltıraş, banka yatırım bölümü personeli, politikacı ve mimar olabilirler (Sternberg, 1990, 22).
Yasayapıcı düşünen bireyler, fikirler üretme yeteneğine sahip olmakla kalmayıp buna isteklidirler. Genellikle, okul ortamlarında bu stil ödüllendirilmez. Çünkü bu stile sahip bir
öğrenci, verilen bir görevi öğretmenin kendisinden beklediği şekilde yapmak istemeyebilir
(Buluş, 2006). Bununla birlikte, yaratıcı olmayı gerektiren mesleklere yönelik eğitimlerde
bile, çoğu zaman yasayapıcı düşünme stilinin teşvik edilmediği görülebilir. Örneğin, bir birey kendini verileri, formülleri ve tabloları ezberlemek zorunda olduğu bir fen bilgisi dersinde bulabilir. Oysa bilim insanlarının neredeyse hiçbir zaman bir şey ezberlemeleri gerekmemekte; hatırlayamadıkları bir şey olursa, kitaplarında arayıp bulma ihtimalleri bulunmaktadır. Benzer şekilde, yazarlar da yasayapıcı düşünme stiline gereksinim duyarlar. Ancak, çoğu okulun alt sınıflarında anlamaya, üst sınıflarda ise eleştiriye ve çözümlemeye
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önem verilen edebiyat derslerinde bu stil pek teşvik edilmediği, aksine çoğu zaman engellendiği örnekler görmek mümkündür (Sternberg, 1997).
Bir derste bir çalışma hazırlamak ve sunmak durumunda olan bir öğrenci yasayapıcı düşünme stilinden yararlanacaktır. Bu öğrenci için zevkli ve tatmin edici olan, çalışmasını
yapmaktan çok ona başlık bulma, onu nasıl yapılandıracağına ve organize edeceğine ilişkin
düşünceler oluşturmaktır (Balkıs ve Işıker, 2005). Bu öğrenciler, kendi etkinliklerini açıkça
ifade etmeyi, ödevlerini kendi tarzlarında yapmayı isteyen, kitap karıştırmayı, keşfetmeyi,
fen projelerini, şiir ve hikaye yazmayı, beste yapmayı ve orijinal sanat eserleri yaratmayı
severler. Dil derslerinde, yaratıcı kompozisyonlar yazmak; matematik dersinde, farklı yollardan problemleri çözmek ve tarih dersinde, bir olayın ardından neler olabileceğiyle ilgili
fikirler oluşturmak bu öğrencilere yönelik etkinliklerdir (Sternberg ve Zhang, 2005, 247;
Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008, 499).
2. Yürütmeci Düşünme Stili
Yürütmeci düşünme stilini tercih eden bireyler, kendilerine hazır veya planlanmış olarak
verilen problemleri sever ve uygulayan olmaktan hoşlanırlar. Yeni yapılar oluşturmaktan
ziyade, varolan yapılardaki boşlukları doldurmayı tercih ederler. Verilen matematik problemlerini çözmek, kuralları problemlere uygulamak, başkalarının düşüncelerine dayanarak
konuşma yapmak, ders vermek ve kuralları uygulatmak gibi etkinlikleri yürütmeci bireyler
için daha uygundur (Sternberg, 1997). Kısacası, kendisine söyleneni yapmaktan, yönergeleri
izlemekten ve kendisine yapı verilmesinden hoşlanır (Sünbül, 2004: 27).
Yürütmeci bireylere uygun olabilecek bazı meslekler avukatlığın bazı türleri, müteahhitlik, askerlik, cerrahlık ve yönetici asistanlığıdır. Bu bireyler uygulamacı oldukları için, kuralları takip eder, işleri yapmak için bilinen yolları denerler ve daha önce incelenmiş problemleri tercih ederler (Sternberg, 1990, 22). Yürütmeci öğrenciler, yazacakları kompozisyonun konu başlığının verilmesini tercih ederler. Bu öğrenciler, test türü sınavlara yönelirler ve yüksek düzeyde bağımsız çalışma gerektiren derslerden kaçınırlar (Balkıs ve Işıker, 2005). Yürütmeci bir öğrenci, çalışacağı konuyla ilgili yapı/kalıp, işlem ve kuralların verildiği ve çalışma aşamalarında yol gösteren görev, proje ve durumları tercih eder. Ne yapacağının kendisine anlatılmasını ister ve bunu en iyi şekilde yerine getirir (Sternberg ve Zhang, 2005, 247).
Coğrafya dersinde, ülkelerin başkentlerini ezberlemek; matematik dersinde, sayılarla ilgili
kuralları öğrenmek ve fen bilgisi dersinde kaya türlerini öğrenmek bu öğrencilere yönelik
etkinliklerdir (Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008: 499).
Yürütmeci stile hem okulda hem de iş hayatında değer verilir; çünkü bu bireyler kendilerine söyleneni severek yaparlar. Yönerge ve emirlere uyarlar ve kendilerini sistemin değerlendireceği şekilde; yani söylenenleri ne kadar iyi yaptıkları açısından değerlendirirler. Dolayısıyla, bu stile sahip bir öğrenci büyük olasılıkla okulda başarılı olurken; yasayapıcı stile
sahip üstün yetenekli bir öğrenci muhtemelen uyum sağlayamayan hatta isyankar olarak
görülebilir (Sternberg, 1997).
3. Yargılayıcı Düşünme Stili
Yargılayıcı düşünme stilini tercih eden bireyler, nesne, olay ve düşünceleri çözümleyebildikleri ve değerlendirebildikleri problemleri severler. Eleştiri yazmak, görüş bildirmek,
insanları ve çalışmalarını yargılamak ve programları değerlendirmekten hoşlanırlar. Tercih
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ettikleri meslek türlerinden bazıları; yargıçlık, eleştirmenlik, program değerlendirmeciliği,
danışmanlık, kayıt memurluğu ve sistem analistliğidir (Sternberg, 1990, 22).
Okullar çoğu zaman yargılayıcı düşünme stilini ödüllendirmezler. Örneğin, bir tarihçi
büyük ölçüde yargılayıcı olmalıdır; çünkü bu iş tarihi olayların çözümlenmesini kapsar. Buna rağmen, birçok öğrenci bu işin genelde yürütmeci olmayı gerektirdiği ve olayların tarihini
hatırlamaya dayandığı fikrine kapılabilir. Bu nedenle, fen alanında olduğu gibi sahip oldukları düşünme stilleri o mesleğin eğitimine değil, mesleğin kendisine uygun olan en yetenekli
öğrencilerden bazıları başka bir alana yönelmeye karar verebilirler (Sternberg, 1997). Bu stil,
kuralları ve yönergelerin uygulama süreçlerini değerlendirmekten, nesneleri, olay ve olguları yargılamaktan hoşlanan ve var olan durumları ve düşünceleri değerlendirmeyi ve çözümlemeyi tercih eden bireylerde görülür. Yargılayıcı öğrenciler, analitik makaleleri, örneğin iki
bakış açısını karşılaştıracakları ya da bir bakış açısını değerlendirecekleri çalışmaları tercih
ederler (Balkıs ve Işıker, 2005). Sosyal bilgiler dersinde, ülkelerin demokrasi anlayışlarını
inceleyip değerlendirmek, biyoloji dersinde, dinozor soyunun tükenmesi ilgili bir teoriyi
değerlendirmek, edebiyat dersinde bir romandaki iki karakteri karşılaştırmak bu öğrencilere
yönelik etkinliklerdir (Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008: 500; Sternberg ve Zhang, 2005,
247).
Düşünme Stillerinin Biçimleri
Düşünme stillerinin biçimleri, yönetim biçimleri örnek alınarak hazırlanmıştır. Bunlar
tekerkçi, aşamacı, çokerkçi ve anarşik düşünme stilleridir. Bu biçimler işlerin yapılma sırası
ya da önceliği konusunda yapılan tercihleri belirleyen stillerdir.
1. Tekerkçi Düşünme Stili
Tekerkçi düşünme stilini tercih eden bireyler, azimli ve gayretlidirler. Hiçbir şeyin sorunu çözmesine engel olmasına izin vermek istemezler; bu nedenle, bir şeyi akıllarına koymuşlarsa onu yapıp bitirirler. Bu bireyler, belli bir zaman diliminde tek bir şey üzerine tam olarak odaklanılan işlere katılmaktan zevk alırlar ve amaç tek olduğunda, daha iyi performans
gösterirler. Bu bireyler, problem durumlarına ya ilgisiz kalırlar ya da onları kendilerinden
uzak tutma davranışı gösterirler (Sternberg, 1990, 24).
Tekerkçi öğrenciler, çoğunlukla okulda sorun yaşarlar. Çünkü bir işi bir anda yapmayı,
neredeyse bütün enerjisini bir işe adamayı severler (Sünbül, 2004: 27). Okulda genellikle
yapmaları gereken şeyden başka bir şeyi yapmak isterler, dikkatlerini öğretmene vermeleri
gerekirken akıllarındaki şeyi düşünürler. Böyle bir öğrenci, dikkatini dağıtan detayların,
bitirmesi gereken çalışmasına engel olmasına izin vermeyecektir. Eğer tekerkçi bir birey, bir
şeyin tercih ettiği konuyla ilgisini göremezse, onu sıkıcı bulabilir. Bu nedenle, tekerkçi bir
öğrencinin ilgisini çekmek için, yapılacak etkinliklerin onun meşgul olduğu ve odaklandığı
alanla ilişkilendirilmesi gerekir. Eğitimde, öğretmenler, öğrencilerin ne konuda tekerkçi olduklarını fark etiklerinde, onlara daha iyi ulaşabilirler (Sternberg, 1997). Örneğin, bilgisayarla ilgilenmeyi seven bir öğrenciye bilgisayar kullanmasını sağlayacak görevler verilebilir
(Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008: 500).
Bu öğrenciler, bir anda sadece bir şeye tam olarak odaklanmayı ve tamamen bitene kadar sadece onunla ilgilenmeyi gerektiren görev, proje ve durumları tercih ederler. Uzun bir
zaman sadece internette sörf yapan, diğerler derslere de zaman ayırmadan sadece matematik
dersine çalışan ya da kendini tenise adayıp saatlerce tenis oynayan birey tekerkçidir. Tekerkçi bir öğretmen de, bir görevi yerine getirirken hep aynı yolu tercih eden ve diğer yolları
sevmeyen biri olabilir (Sternberg ve Zhang, 2005, 247).
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2. Aşamacı Düşünme Stili
Aşamacı düşünme stilini tercih eden bireyler, problemleri çözmede ve karar vermede
sistemli ve düzenlidirler. Tüm hedeflerde eşit derecede başarılı olunamayacağının ve bazı
hedeflere ulaşmanın daha önemli olduğunun farkında oldukları için önceliklerini belirlerler
(Sternberg, 1990, 24). Aşamacı öğrenciler, amaçlarını gerçekleştirmek için bir hiyerarşi oluşturmalarına izin veren durum, proje ve görevleri tercih eden (Sternberg ve Zhang, 2005), bir
anda birçok iş yapmayı seven; her biri için zaman ve enerjilerini harcayan öğrencilerdir
(Park, Park ve Choe, 2005). Birçok işi hemen yapmayı, her birini ne zaman yapacağını, hangisine öncelik vereceğini ayarlamayı severler (Sünbül, 2004: 27).
Aşamacı öğrenciler, okullarda daha avantajlı durumdadırlar. Çünkü okulda çok sayıda
derse girerler ve zamanları ve harcayacakları çaba için öncelikler belirlemek zorundadırlar.
Çoğunlukla verilen süreye göre oldukça uzun sınavlara girerler. Bu durumda aşamacı öğrenciler, verilen süre içerisinde sınavın olabildiğince büyük bir bölümünü bitirmek için bir
öncelik sistemi oluşturdukları için avantajlı duruma gelirler. Öğretmenlerin tercih ettikleri
gibi, aşamacı tarzda yazmaya, önemli ve önemsiz noktaları birbirinden ayırt edecek şekilde
okumaya yatkındırlar (Sternberg, 1997). Aşamacı öğrencilerin başarılı olmalarını sağlayan
bir faktör de, kendilerinden beklenenlerin farkında olmaları ve öncelik sırası belirleyebilmeleridir. Örneğin, bu öğrenciler ödev ve projeleri yaparken teslim etme tarihlerini dikkate alarak yapar, bir sınavda daha fazla puan getirecek bölümü daha önce tamamlar ve sınavına
çalışırken kendilerine sorulacak bölümü tahmin ederek o bölüme daha çok çalışırlar
(Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008: 500). Aşamacı bir öğretmen, dikkatli bir şekilde öncelikler belirleyerek bu önceliklere göre dersi yönlendirir (Sternberg ve Zhang, 2005, 248).
3. Çokerkçi Düşünme Stili
Çokerkçi düşünme stili, hepsi aynı derecede önemli olan birçok amaca yönelmeyi ifade
eder. Aynı düzeyde önceliğe sahip amaçlar, çokerkçi düşünme stilini tercih eden bireyleri,
konuları bitirmekten alıkoyar; çünkü ilk önce neyi yapmaları gerektiğine veya tamamlamak
zorunda oldukları işlerden her birine ne kadar zaman ayıracaklarına karar veremez, çelişki
ve gerilim yaşarlar. Çokerkçi bir öğrenci, her biri eşit ağırlıkta olan birçok test içeren bir sınavda başarılı olacaktır. Fakat farklı önem derecelerine sahip bir sınavda hangi sorulara daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini belirleyemedikleri ve hepsine eşit zaman ayırdıkları
için başarısız olurlar. Verilen ödevlerin teslim etme tarihlerine dikkat etmeden rastgele yaparlar ve bazı ödevleri zamanından önce bitirirken bazılarını teslim etme tarihinde tamamlayamamış olurlar. Öncelik belirleyemedikleri için, kişisel hayatlarıyla okul hayatları arasında kalırlar, çünkü arkadaşlarıyla çok vakit geçirdikleri için derslere ve okula ayak uyduramazlar. Çokerkçi bir öğretmen, ders süresini kolayca ayarlayamaz ve en önemli konuya en
çok zamanı ayırmada sorun yaşar (Sternberg ve Zhang, 2005, 248).
Öncelik sırası belirlemek çokerkçi bireylerin doğasında olmadığı için, bu konuda onları
yönlendirmek gerekebilir. Her işi bitirmek için yeterli zaman ve kaynağın bulunduğu durumlarda, bu bireyler aşamacı bireylerden ayırt edilemezler. Fakat bir kaynak ve zaman dağıtımının bireylere bırakıldığı durumlarda, çokerkçi bireylere doğrudan rehberlik edilmesi veya başka şekillerde yardım sağlanması, onların daha başarılı ve verimli olmalarını sağlayacaktır
(Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008: 500).
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4. Anarşik Düşünme Stili
Anarşik düşünme stilini tercih eden bireyler, zorlayıcı ve çok çeşitli hedeflere yönelirler.
Hem sistemsiz hem de sistem karşıtı olmaya eğilim gösterirler (Sternberg, 1990, 25). Neyi,
nerede, ne zaman ve nasıl çalışacağına dair esneklik sağlayan işlerden hoşlanırlar (Zhang,
2005). Problemleri rastgele bir yaklaşımla ele almayı seven bu bireyler; sistemlerden, yönlendirmelerden ve sınırlamalardan hoşlanmazlar (Park, Park ve Choe, 2005). Bu bireyler için;
kuralların, yönergelerin ve bunları uygulama süreçlerinin hiç bir değeri ve anlamı yoktur.
Anarşik öğrenciler, konular ve durumlar yapılandırılmamış olduğunda, izlenecek belirgin
yönergeler olmadığında ya da karşılaşılan problemler içgörüyle çözülebilecek türden olduğunda daha başarılı olurlar. Bu açıdan, genellikle sınıflanması veya ayırt edilmesi güç olan
amaçlarla uğraşmaktan zevk alırlar ve problem çözmede gelişigüzel bir yaklaşım kullanma,
kuralları ve formatları dikkate almama ve otoriteye direnç gösterme eğilimindedirler (Balkıs
ve Işıker, 2005).
Anarşik bireyler, okul ve iş dünyasına, özellikle de fazla sıkı bir ortamsa, uyum sağlamakta zorlanırlar fakat yaratıcı katkılarda bulunma potansiyelleri yüksektir. Okullarda anarşik düşünen öğrenciler, antisosyal davranışlar gösterebilirler. Uyum sağlayamazlar ve bu
nedenle, fiziksel veya psikolojik olarak derslerden ve okuldan koparlar (Sternberg, 1997).
Anarşik düşünen bireyler, biraz oradan biraz buradan bir şeyler kaptıkları için genellikle
çeşitli bilgi ve düşünceleri yaratıcı bir şekilde bir araya getirebilirler. Dikkate aldıkları konuların kapsamı çok geniştir; bu yüzden, sorunlara başkalarının gözünden kaçan çözümler
bulabilirler. Öğretmen ve velilerin yapması gereken, bu öğrencilerin yaratıcılık potansiyelini
kullanabilmesi için gerekli düzen ve sistemi kazanmalarını sağlamaktır. Bu sayede, öğrenciler başkalarının başarısız olabileceği alanlarda başarı kazanabilir (Sternberg, Grigorenko ve
Zhang, 2008: 500).
Bu öğrenciler, görev ve ödevlerine dikkat etmez, çok nadir vaktinde bitirir, sınavlara sistemli bir şekilde çalışamaz, yaratıcıdır fakat konuyu öğrenemezler. Anarşik bir öğretmen,
öğretme şeklinde düzensiz ve sistemsiz olmasına rağmen yaratıcıdır ve öğrencilerinde yaratıcılığı teşvik eder (Sternberg ve Zhang, 2005, 248).
Düşünme Stillerinin Düzeyleri
Düşünme stillerinin düzeyleri, tıpkı ülkelerin yönetimlerinde kullanılmakta olan bakış
açılarının düzeyleri gibi bütünsel ve ayrıntısal olmak üzere ikiye ayrılır.
1. Bütünsel Düşünme Stili
Bütünsel düşünme stilini tercih eden bireyler, geniş ve soyut konularla uğraşmaktan keyif alırlar. Ayrıntılara odaklanmak yerine bütüne odaklanmayı tercih ederler. Daha çok görevin bütünüyle ilgilenirler ve çoğunlukla bazı detayları kaçırırlar. Örneğin, bütünsel bir
öğrenci, yazacağı kompozisyonda genel hatları ve temel fikirleri kolaylıkla oluşturabilirken,
bu fikirleri destekleyecek örnekleri bulmakta zorlanabilir (Sternberg, Grigorenko ve Zhang,
2008: 501). Benzer şekilde, bir metin okurken ana fikirleri kolaylıkla anlarken detayları atlarlar. Müzikte, bir parçayı genel olarak iyi çalar ve yorumlarlar ancak bazı ses hataları yaparlar
(Sternberg ve Zhang, 2005, 249).
Bütünsel öğrenciler, genel değerlendirmeleri ölçen bir sınavda, detayları sorgulayan bir
sınava göre daha başarılı olurlar. Çünkü ayrıntıları dikkate almayı gerektiren görevler onlar
için uygun değildir (Sternberg, 1997). Bütünsel bir öğretmen, konuları genel olarak anlatır ve
detaylardan ziyade büyük resme önem verir (Sternberg ve Zhang, 2005, 249).
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2. Ayrıntısal Düşünme Stili
Ayrıntısal düşünme stilini tercih eden bireyler, ayrıntılarla ve somut konularla ilgilenmekten hoşlanırlar. Küçük ayrıntılarla vakit kaybettiklerinden çoğunlukla bütünü gözden
kaçırırlar (Sternberg ve Zhang, 2005). Örneğin, bu öğrenciler bir sınava hazırlanırken ayrıntılara çok fazla önem verdikleri için, çalıştıkları konuların birbirleriyle ilişkilerini anlamakta
zorlanırlar. Çalışırken çok fazla bilgi içeren çalışma kağıtları hazırlarlar ama genel bir fikir
sahibi olamazlar. Bir kompozisyon yazarken, kullanacağı ayrıntılara odaklanarak kompozisyonlarının gerektirdiği genel kuralları gözden kaçırabilirler (Sternberg, Grigorenko ve
Zhang, 2008: 501). Konuşurken detaylara çok önem verirler ama konuyla ilgili genel bir çerçeve çizemezler. Ayrıntısal bir öğretmen, ders anlatırken detaylara çok yer verir (Sternberg
ve Zhang, 2005, 248).
Bunun yanında, ayrıntılı çalışmayı gerektiren somut problemlerle uğraşmayı tercih ettikleri için daha yararcıdırlar ve detay içeren problemler üzerinde çalışmayı severler (Fer,
2005a). Parçayla uğraşıp bütünü görememeleri ve önemli ile önemsizi ayırt edememeleri
zaman kaybetmelerine neden olur. Ama her ekibin en azından birkaç ayrıntısal bireye ihtiyacı vardır (Sternberg, 1997).
Birçok bireyin ya bütünsel ya da ayrıntısal düzeyde çalışmayı tercih etmesine rağmen,
problem çözmede başarılı olmanın yolu, düzeyler arasında gezebilmektir. Belirli bir düzeyde
çalışmaktan hoşlanan birinin, diğer düzeyde çalışmaktan hoşlanan biriyle eşleşmesi birlikte
daha başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. İki bütünsel birey, fikir üretmede başarılı olabilirler ama bu fikirlerin bir araya getirilmesi ve uygulanması konusunda ayrıntılarla ilgilenecek birine gereksinim duyacaklardır. Ayrıntısal stile sahip iki birey, konuların kapsamını
daraltıp sınırlamak konusunda birbirlerine yardım edebilirler ama öncelikle ele alınması
gereken bütünsel konuları belirleyecek birine ihtiyaç duyacaklardır (Sternberg, 1997).
Düşünme Stillerinin Kapsamı
Düşünme stillerinin kapsamı, bireyin kendisiyle ya da çevresiyle ilgilenme tercihini açıklayan ve içedönük ile dışadönük olmak üzere iki boyutta incelenmektedir.
1. İçedönük Düşünme Stili
İçedönük düşünme stilini tercih eden bireyler, içsel olaylarla ilgilenirler. İçine kapanık,
görev odaklı, mesafelidirler. Bağımsız, kendine yeten, iletişimden kaçınan bireyler, içedönük
stili tercih ederler (Fer, 2005a). İçedönük bireyler, yalnız çalışmayı, nesne, olay ve düşüncelerle bireysel olarak ilgilenmeyi isterler. Temelde tercihleri, diğerlerinden bağımsız olarak,
kendi ilke ve düşünceleri doğrultusunda hareket etmektir. Bu öğrenciler, çalışmalarını işbirlikli öğrenme etkinlikleri ile değil, kendi başlarına tamamlamaktan hoşlanırlar. Genellikle
konu merkezli, soğuk, ilgisiz ve daha az sosyaldirler (Sternberg, 1997).
Bu öğrenciler, sınavlara yalnız çalışmayı severler, bazıları öğrenci toplantılarına (eğlence,
etkinlik gibi) katılmayı reddederler çünkü başkalarıyla iletişim kurarken rahatsız olurlar.
Bazılarıyla başkalarıyla iletişim kurmaya isteksiz oldukları için, toplum içinde konuşmaktan
çekinirler. İçedönük bir öğretmen, takım halinde öğretimden kaçınır ve tek başına öğretimi
tercih eder (Sternberg ve Zhang, 2005, 249).
Eğitimde “neyin daha iyi olduğu” ile ilgili soruların çoğu stiller ile öğrenme deneyimi
arasındaki etkileşim ilişkisindeki yanlış anlaşılmalardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, son
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yıllarda öğrencilerin öğrenmek için gruplar halinde çalışmalarını sağlayan “işbirliğine dayalı
öğrenme” oldukça yaygındır. Çünkü öğrencilerin küçük çalışma grupları içinde tek başlarına öğreneceklerinden daha iyi öğrenecekleri düşünülmektedir. Zihinsel Özyönetim Kuramı
açısından ise, öğrencilerin bireysel olarak mı, gruplar halinde mi daha iyi öğrendikleri sorusunun tek bir doğru cevabı yoktur. Dışadönük öğrenciler, grup halinde çalışmayı tercih edecek ve başkalarıyla birlikte daha iyi öğreneceklerdir. Diğer yandan, içedönük öğrenciler yalnız çalışmayı tercih edecek ve grup ortamında tedirgin olacaklardır. Ancak, bu durum içedönük öğrenciler hiçbir zaman grup çalışmalarına katılmamalı veya dışadönük öğrenciler
hiçbir zaman yalnız çalışmamalı anlamına gelmemektedir. Her birey farklı durumlarda çalışmayı öğrenmeli ve gereken esnekliği geliştirmelidir. Bu nedenle, öğrenciler gibi öğretmenlerin de, öğretme-öğrenme sürecine yaklaşımlarında esnek olmaları gerekir. Öğrencilere hem
bireysel ortamlar hem de grup ortamları sunularak, öğrencilerin bazen rahat etmeleri, bazen
de zorlanmaları sağlanabilir. Hep aynı çalışma ortamını sunmak, bazı öğrencilere avantaj
sağlarken, diğerleri için ceza olabilir (Sternberg, 1997).
2. Dışadönük Düşünme Stili
Dışadönük düşünme stilini tercih eden bireyler, cana yakın ve sosyaldirler. İlgileri genelde insan ilişkilerine yöneliktir. Sosyal konulara daha duyarlı ve sosyal problemlerin daha
farkındadırlar. Bu öğrenciler, arkadaşlarıyla çalışmayı yalnız çalışmaya tercih ederler ve genel olarak yalnız olmaktan değil, birileriyle vakit geçirmekten hoşlanırlar (Sternberg,
Grigorenko ve Zhang, 2008: 500).
Bu açıdan, işbirlikli öğretim metotları bu öğrenciler için oldukça etkilidir ve dışadönük
öğrenciler bu etkinliklere zevkle katılırlar (Balkıs ve Işıker, 2005). Çünkü kendi kendine vakit geçirmekten nefret eder ve daima başkalarıyla birlikte olmak isterler. Başkalarıyla çalıştığında yalnız çalışmasına göre daha başarılı olurlar. Yalnız olduğu zaman çalışmak istemeyebilir. Dışadönük bir öğretmen, diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte çalışmasını sağlayacak
işbirlikçi çalışmalardan hoşlanır. (Sternberg ve Zhang, 2005, 249).
Birçok birey, ne tam olarak içedönük ne de tam olarak dışadönük değildir; göreve ve duruma göre bu iki stilden birini tercih ederler. Hem eğitimde hem de iş hayatında, kendilerine
uygun olmayan bir stilde çalışmaya zorlanan bireyler gerçek yeteneklerini gösteremezler
(Sternberg, 1997).
Düşünme Stillerinin Eğilimleri
Düşünme stillerinin eğilimleri, yenilikçi ve tutucu düşünme stillerinden oluşur.
1. Yenilikçi Düşünme Stili
Yenilikçi düşünme stilini tercih eden bireyler, mevcut kural ve prosedürlerin ötesine
geçmekten hoşlanırlar. Belirsizlik peşinde koşarlar ya da belirsizlikten rahatsız olmazlar.
Özel hayatlarında ve iş yerlerinde bir miktar yabancı unsur bulunmasını tercih ederler
(Sternberg, 1990, 28). İşleri yeni yöntemlerle yapmayı, geleneklere meydan okumayı seven
(Sünbül, 2004: 27), hayalci kişilerdir (Fer, 2005a).
Değişimin olmadığı ya da çok yavaş olduğu durum ve işlerden sıkılırlar. Bu nedenle,
yapacakları işleri yeni yollarla yapmayı tercih ederler (Park, Park ve Choe, 2005) ve bazen
doğru olmasa bile sadece değişiklik olsun diye farklı şeyler yaparlar (Sternberg ve Zhang,
2005, 249). Örneğin, yenilikçi bir öğrenci bir fizik problemini bilinen yolların dışında alterna-
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tif oluşturarak çözebilir ya da edebiyat dersinde hem içerik hem de biçim olarak garip olarak
algılanan şiirler yazabilir (Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008: 501). Bu öğrenciler, yeni ve
zorlayıcı görevleri severler ve net olmayan durumlarda başarılı olurlar. Her ne olursa olsun
geleneksel yollarla bir şey yapmaktan sıkılırlar, Yenilikçi bir öğretmen, yeni öğretim tekniklerini uygulamaktan hoşlanır (Sternberg ve Zhang, 2005, 249).
2. Tutucu Düşünme Stili
Tutucu düşünme stilini tercih eden bireyler, mevcut kural ve prosedürlere uymayı, değişimi asgari düzeye indirmeyi, belirsizlikten mümkün olduğunca kaçınmayı severler. Belirsiz
ortam ve görevler onlar için uygun değildir; bu nedenle, yaşamlarında tanıdık unsurları tercih ederler (Sternberg, 1990, 28). İşleri denenmiş ve doğruluğu test edilmiş yöntemlerle yapmayı ve gelenekleri izlemeyi severler (Sünbül, 2004).
Bir proje yapması beklenen tutucu bir öğrenci, öğrenmene bu görevi nasıl yapacağının
yollarını ve nasıl bir sonuç beklediğini sorabilir ya da bir resim dersinde kendisinden yeni
bir yöntemle orijinal bir eser yapması istenen tutucu bir öğrenci bu durumdan rahatsız olabilir (Sternberg, Grigorenko ve Zhang, 2008: 501). Öğretmene sürekli ne yapması gerektiğini
soran bir öğrenci, ödevleri yaparken diğer öğrencilerden nasıl yaptıklarını öğrenen bir öğrenci tutucudur. Tutucu bir öğretmen, geleneksel yöntemlerle öğretmeyi tercih eder ve yeni
yöntemleri kullanmaktan kaçınır (Sternberg ve Zhang, 2005, 249).
Düşünme stilleri ve temel özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: Düşünme Stilleri ve Temel Özellikleri
Boyut

Alt Boyut
Yasayapıcı

İşlevler

Yürütmeci

Yargılayıcı

Tekerkçi

Aşamacı

Biçimler

Çokerkçi

Anarşik

Bütünsel

Temel Özellikleri
Yenilikçi, yaratıcı, fikir üreten.
Kendi kurallarını oluşturmaktan hoşlanan.
Önceden yapılandırılmamış problemleri tercih eden.
Uyumlu, düzenli, verilen talimatları izleyen.
Hazır ve planlanmış olarak verilen problemleri tercih
eden.
Yargılayan, değerlendiren, görüş belirten.
Çözümleme ve eleştiri yapabileceği problemleri tercih
eden.
Aynı anda tek amaca ve işe odaklanan.
İlgisini çeken konularla motive olan.
Aklına koyduklarını yapan, azimli ve gayretli.
Çok işi aynı anda, öncelik belirleyerek yapan.
Problem çözme ve karar vermede sistemli ve düzenli.
Zaman ve kaynakları dengeli kullanmada başarılı.
Çok işi aynı anda, öncelikleri belirleyemeden yapan.
Zaman ve kaynakları dengeli kullanmada güçlük çeken.
İşlere rastgele yaklaşan, sistemlerden kaçınan.
Antisosyal davranış gösterme riski olan.
Uyum sağlayamayan ama bazen yaratıcı.
Soyut düşüncelerle, genel çerçeveyle uğraşan.
Ayrıntıları görmezden gelen.
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Düzeyler

Kapsam

Eğilimler

Ayrıntısal

Somut düşüncelerle, ayrıntılarla uğraşan.
Bazen bütünü gözden kaçıran.
İçedönük
Bağımsız, kendine yeten, iletişimden kaçınan.
İçine kapanık, görev odaklı, yalnız çalışmayı seven.
Bazen mesafeli ve sosyal açıdan daha duyarsız.
Dışadönük
Başkalarıyla çalışan, sosyal olan, bağımlı olan.
İnsana odaklı, cana yakın, sosyal açıdan daha duyarlı.
Yenilikçi
Yenilikçi, geleneğe karşı çıkan, hayalci.
Bir miktar belirsizlik içeren durumları seven.
Heyecan peşinde koşan, çabuk sıkılan.
Tutucu
Geleneksel, denenmişi tercih eden, gerçekçi.
Belirsizlik içeren durumlardan kaçınan.
Planlı ve önceden kestirilebilir ortamları seven.
Kaynak: Sternberg, 1997 ve Fer, 2005b.

Okulda Düşünme Stilleri
Öğretmenler, çocuk, genç ya da yetişkin hangi seviyede eğitim verirlerse versinler, öğretimin daha etkili olması için öğrencilerin düşünme stillerine göre öğretimi farklılaştırmalıdırlar. Buradaki temel ilke, öğrencilerin öğretimden en üst düzeyde faydalanmalarıdır. Her
zaman her stile uygun farklılaştırma yapılmayabilir; çünkü öğrenciler hayatta hiçbir şeyin
her zaman tercih ettikleri şekilde karşılarına çıkmayacağını öğrenmelidirler. Fakat bazı uygulamaların öğrencilerin düşünme stilleriyle uyumlu olması gerekir. Bu açıdan, esneklik
hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından önemlidir. Öğretmenler, eğer öğrencilerinin
gerçekten neyi yapabileceklerini göstermelerini istiyorlarsa, öğretim ve değerlendirmenin
onların düşünme stilleri ile uyumlu olması gerektiğinin farkına varmalıdırlar (Sternberg,
Grigorenko ve Zhang, 2008: 504).
Eğer bir öğretmen bir öğrenciye ulaşmak ve onunla tam anlamıyla etkileşime girmek istiyorsa, farklı düşünme stillerine göre öğretimde esneklik yapmak zorundadır. Çeşitli öğretim yöntemleri ve bunlarla uyumlu stiller Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Düşünme Stilleri ve Öğretim Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri
En Uygun Düşünme Stil(ler)i
Düz anlatım
Yürütmeci/Aşamacı
Düşünmeye yönelik soruları cevaplama
Yargılayıcı/Yasayapıcı
İşbirlikçi öğrenme
Dışadönük
Verilenlere göre problem çözme
Yürütmeci
Proje
Yasayapıcı/Yargılayıcı/Bütünsel
Küçük grup- Bilgi gerektiren soruları cevaplama
İçedönük/Yürütmeci
Küçük grup tartışması
İçedönük/Yargılayıcı
Okuma
İçedönük/Aşamacı
Detayları bulmak için okuma
Ayrıntısal/Yürütmeci
Ana fikri bulmak için okuma
Bütünsel/Yürütmeci
Değerlendirme yapmak için okuma
Yargılayıcı
Bilgileri ezberleme
Yürütmeci/Ayrıntısal/ Tutucu
Kaynak: Sternberg ve Zhang, 2005.
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Öğretim yöntemlerinin yanı sıra, farklı değerlendirme yöntemleri farklı düşünme stillerine sahip öğrencilere yöneliktir. Örneğin, çoktan seçmeli testler yürütmeci ve ayrıntısal öğrencilere, projeler yasayapıcı, yargılayıcı ve bütünsel öğrencilere yöneliktir. Uygulanan değerlendirme yöntemi kadar yöntemin değerlendirilme şekli de önemlidir. Açık uçlu sorular
içeren bir sınav hatırlamaya yönelik değerlendirilirse, yürütmeci öğrenciler; analize yönelik
değerlendirilirse, yargılayıcı öğrenciler; yaratıcılığa yönelik değerlendirilirse, yasayapıcı öğrenciler için uygun yöntem haline gelirler. Tek başına rapor değil onun değerlendirilme şekli
hangi stile faydalı olacağını belirler (Sternberg ve Zhang, 2005, 251). Tablo 3, farklı değerlendirme yöntemleri ve gerektirdiği becerilerle uyumlu düşünme stillerini yansıtmaktadır.
Tablo 3. Düşünme Stilleri ve Değerlendirme Yöntemleri
Değerlendirme Yöntemleri
Kısa cevaplı/
Çoktan Seçmeli Sınavlar

Temel Beceriler
En Uygun Düşünme Stil(ler)i
Hatırlama
Yürütmeci/Ayrıntısal
Analiz
Yargılayıcı/ Ayrıntısal
Zamanı kullanma
Aşamacı
Bireysel çalışma
İçedönük
Yürütmeci/Ayrıntısal
Açık Uçlu Sorular İçeren
Hatırlama
Yargılayıcı/Bütünsel
Sınavlar
Makro analiz
Yargılayıcı/Ayrıntısal
Mikro analiz
Yasayapıcı
Yaratıcılık
Aşamacı
Örgütleme/Bilgileri
Aşamacı
düzenleme
Tutucu
Zamanı kullanma
İçedönük
Öğretmenin bakış açısına
uyum
Bireysel çalışma
Projeler/
Analiz
Yargılayıcı
Portfolyolar
Yaratıcılık
Yasayapıcı
Takım Çalışması
Dışadönük
Bireysel çalışma
İçedönük
Örgütleme/ Bilgileri
Aşamacı
düzenleme
Tekerkçi
Kendini göreve adama
Sözlü Sınavlar
Sosyal rahatlık
Dışadönük
Aşamacı
Önemli bilgileri ifade etme
Belirli bir kalıba uyma
Tutucu
Kaynak: Sternberg ve Zhang, 2005; Sternberg 1997.

Tablo 4 öğretim ve değerlendirmede kullanılan farklı komutların öğrencilerin farklı stilleri kullanmalarına nasıl yol gösterdiğini açıklamaktadır. Öğretmenler farklı komutları kullanarak tüm öğrencilere başarılı olma fırsatını sunabilirler.
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Tablo 4. Düşünme Stilleri ve Öğretim/Değerlendirme Komutları
Yasayapıcı
Yürütmeci
Yargılayıcı
… benzerlik ve farklılıkları belirtiniz.
Kim …. dedi?
…. oluşturunuz.
… analiz ediniz.
Kim …..?
…. bulunuz.
… değerlendiriniz.
Ne zaman …..?
Siz olsaydınız,…
Kendi kelimelerinizle… açıklayınız.
Ne …..?
… hayal ediniz.
Neden… yaptı?
Nasıl …..?
… tasarlayınız.
Sonuçları nelerdir?
…. özetleyiniz.
… nasıl olurdu?
Neden ….. oldu?
…. tekrarlayınız.
Farz edelim ki,…
… eleştiriniz.
… en iyi şekli nedir? …. tanımlayınız.
Kaynak: Sternberg ve Zhang, 2005; Sternberg 1997.
Düşünme stilleri genellikle yeteneklerle karıştırılmaktadır. Bunun sonucunda bazı öğrenciler başarısız olarak değerlendirilirler. Ancak bu durumun asıl sebebi, öğrencilerin yeteneksiz olmaları değil stillerinin değerlendirmecilerin stilleriyle uyumlu olmamasıdır. Özellikle öğretimde, öğrencilerinin daha başarılı olmasını isteyen bir öğretmen, onların düşünme
stillerini dikkate alması gerekir. Günümüz eğitim sisteminde, çoktan seçmeli testlerin aşırı
kullanılması, yürütmeci öğrencilere avantaj sağlamaktadır. Proje ve portfolyo gibi değişik
değerlendirme yöntemlerinin kullanımı farklı düşünme stillerine sahip öğrencilerin öğretimden faydalanmasını ve daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. İdeal olan, eğitimcilerin
öğretim ve değerlendirmede farklı stilleri dikkate almalıdırlar. Öğretim ve değerlendirme,
her öğrencinin güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarına ve güçsüz yanlarını değiştirmelerine ya
da geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir (Sternberg ve Zhang, 2005).
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