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Önems�yoruz Derneğ�
 

Önems�yoruz Derneğ�, r�sk altındak� çocukların ve çevres�ndek�
yet�şk�nler�n; sosyal, kültürel ve ekonom�k alanda n�tel�kl� ve

sürdürüleb�l�r gel�ş�mler�n� sağlama, ps�ko-sosyal �y� oluş
haller�n� destekleme; bu alanlardak� �ht�yaçlarını tesp�t etme,

bu �ht�yaçlara yönel�k önley�c� çalışmalar tasarlama, eğ�t�m ve
b�l�nçlend�rme faal�yetler� düzenleme, b�l�msel tabanlı ve

destekl� araştırma, gel�şt�rme projeler� üretme; yerel, ulusal ve
uluslararası �şb�rl�kler� gel�şt�rerek çalışmalar yürütme, çözüm

gel�şt�rme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.
 

www.onems�yoruz.org
b�z@onems�yoruz.org

 
 
 

@onems�yoruzderneg�
 

Emekyemez Mah. Abdulsellah Sok. İzsal Han No:1 Kat:6 Oda:67
Karaköy/ Beyoğlu/ İstanbul

https://open.spotify.com/show/3HCDYUfS4veUyA2ywvHH9d?si=Tp4FAiUTTc-upS_ULo-lUg
https://t.me/onemsiyoruz
https://onemsiyoruz.medium.com/about
https://www.instagram.com/onemsiyoruz/
https://www.facebook.com/onemsiyoruz/
https://twitter.com/onemsiyoruz
https://www.linkedin.com/company/onemsiyoruz/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCUoQtUDK9xtu6r6lEAZtuGQ


Künye
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Önsöz

 Merhaba değerl� okuyucularımız,
 

 S�zler� derg�m�z�n yen� sayısı �le buluşturmanın
heyecanını yaşıyoruz. Yer verd�ğ�m�z konularla

b�rl�kte hem 0-6 yaş aralığındak� çocukların
gel�ş�m�nde öneml� olduğuna �nandığımız

b�lg�ler paylaşmak hem de çocuklarla b�rl�kte
kal�tel� zaman geç�rmen�ze destek olmak

�sted�k. Önems�yoruz olarak oyun oynamanın
çocuklar �ç�n b�r hak ve �ht�yaç olduğunun altını
ç�zerek oyun oynamanın çok öneml� olduğunu

bel�rtmek �ster�z. B�rl�kte öğrenmen�n ve
öğren�rken eğlenmen�n oldukça değerl�

olduğuna �nanarak çocuklarla b�rl�kte key�fl� ve
güzel anlar yaşamanızı d�ler�z.

 
Önems�yoruz Ek�b�

03

* Baskı Öner�s�: Derg�y� herhang� b�r yazıcıdan A4
boyutunda basıp köşeler�nden zımbalayarak kullanılır
hale get�reb�l�rs�n�z. Baskının renkl� olmasını öner�r�z.
Ancak renkl� baskı alma �mkanınız yok �se yalnızca 17, 18,
25 ve 26. sayfaları renkl�, d�ğer sayfaları s�yah beyaz
şek�lde baskı alab�l�rs�n�z.



Hayatımıza olumlu cümleler kattığımızda günlük hayat
�çer�s�ndek� düşünceler�m�z ve �y� oluş hal�m�z de etk�len�yor.
Ebeveynler/bakım verenler olarak �y� oluş hal�m�z�
güçlend�recek uygulamalarla, çocuklarımızın da �y� oluşlarını
dolaylı olarak etk�leyeceğ�m�z� aklımızda tutarak s�zler �ç�n
aşağıdak� kartları hazırladık.           

Her güne b�r olumlu cümle �le b�r yatıştırma/sak�nleşt�rme
etk�nl�ğ� ekled�k. İy� oluş hal�n�ze katkı sunab�lmes� d�leğ�yle…

İyi Olmak 2
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Pencere kenarına oturun ve camı açın.
Gökyüzüne bakın ve bulutları �nceley�n.
Gökyüzünün sonsuz oluşunu �zley�n. D�lersen�z
gözler�n�z� kapatarak; aldığınız her b�r nefesle
gökyüzünü �ç�n�ze çekt�ğ�n�z� düşüneb�l�r ve
nefes�n�z� ver�rken h�ssett�ğ�n�z der�nl�ğe
odaklanab�l�rs�n�z.

Tüm çaba ve çalışmalarımın yanında,
d�nlenmem�n de hayatım �ç�n çok öneml�
olduğunu b�l�yorum.
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Bugün kend�n�zle konuşmaya ne ders�n�z? Had�,
aşağıdak� cümleler� kend�n�ze söyley�n ve
zorlandığınız her an tekrar ed�n:  “Bu da geçecek.”,
“Sadece bekle.” “Şu an zorlayıcı duygular yaşıyor
olab�l�rs�n ama bu duygular sürekl� aynı yoğunlukta
devam etmeyecek.” 

Bazen zorlanab�l�yorum ama bunun da
geçeceğ�n� b�l�yorum.

İsted�ğ�n�z b�r şey olmadığında b�r süre durmamız
faydalı olab�l�r. Bu süreçte, s�ze �y� h�ssett�ren bazı
etk�nl�kler� yen�den yapab�l�rs�n�z. Belk� bu sefer
görmed�kler�n�z� fark etmeye n�yet edeb�l�rs�n�z. 
Daha önce de �zled�ğ�n�z ama şu an farklı b�r bakışla
seyredeb�leceğ�n�z, s�z�n �ç�n anlamlı b�r f�lm �zleyeb�l�r
ya da b�r süred�r görüşemed�ğ�n�z ama f�k�rler�ne
önem verd�ğ�n�z b�r arkadaşınızı arayab�l�rs�n�z. 

Olmadığında başka b�r yol deneyeb�l�r�m.

Eller�n�z� göğsünüzün üzer�ne koyun. D�kkat�n�z�
sadece kalp atışlarına ver�n. Kalb�n�z s�z�n �ç�n
atıyor, nefes�n�z s�z� hayata bağlıyor. S�z, s�ze
emanets�n�z. Bu anla kalın ve �ç�n�zdek� umudu
h�ssetmeye b�r süre daha devam ed�n.

Hayatta olduğum sürece her zaman
umudun da var olduğunu b�l�yorum. 
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Bugün hayatınıza katkı sağlayacak şu soruları
kend�n�ze sorab�l�r m�s�n�z? 
“Ney� yaparken zorlanmayı göze alab�l�yorsun?” 
“En çok ne zaman yaptıklarımla daha değerl�
h�ssed�yorum?”

Hayatımın olumlu ve olumsuz taraflarını
fark ederek ve b�r bütün olarak yaşamayı
seç�yorum.

Yağmur yağdıktan sonra toprak kokusunu �ç�n�ze
çek�n.
Penceren�z�n önüne konan kuşları �zley�n, havadak�
kuş sesler�n� d�nley�n.
Su �çeb�lmen�n kolaylığına odaklanın, �çt�ğ�n�z her
yudumu fark ederek yutun.

Günüme key�f katan küçük detayları fark
edeb�l�yorum. 

El�m�z� yanağımıza koyarak, sıcak/ılık b�r duş alarak
veya banyo süres�n� b�raz daha uzatıp suyun
beden�m�ze değ�ş�ne odaklanarak, sevd�ğ�n�z b�r
kokuyu �ç�n�ze çekerek, 45 san�ye kadar eller�n�z�
b�rb�r�ne sürtüp ortaya çıkan sıcaklıkla yüzünüze,
boynunuza, ensem�ze ve kollarınıza dokunarak f�z�ksel
şefkat görme deney�m� yaşayab�leceğ�n�z� b�l�yor
musunuz? Pek�, bugün hang�s�n� denemek �sters�n�z?

Kend�me şefkatl� davranmayı seç�yorum.
Bunun �ç�n beden�mle bağlantıda
olduğumu b�l�yorum.



Ebeveynler/bakım verenler çocukları ağladığında kend�ler�n�
üzgün, çares�z, yeters�z, suçlu ya da kızgın
h�ssedeb�lmekted�rler. Bu nedenle de ağlamayı bastırmak �ç�n
çaba sarf edeb�l�r, ağlamamaları �ç�n sürekl� konuşmaya ve �kna
etmeye çalışab�lmekted�rler. 

Çocuklar Neden Ağlar?

*

* Çocukların ağlamasının neden�n� anlamaya çalışab�l�rs�n�z.
Ağlamanın neden� f�z�ksel �ht�yaçlar (beslenme, uyku g�b�),
baş edemed�ğ�, çözemed�kler� şeyler veya duygusal
destek �ht�yaçları (sarılma, kucağa alma g�b�) olab�l�r.
İht�yaçlarını anladıktan sonra yardımcı olmaya çalışmak,
hem çocuklar hem de bakım verenler/ebeveynler �ç�n
faydalı olab�l�r.

Çocuklar ağladığı zaman onları kandırmak, d�kkatler�n�
dağıtmak, eller�ne oyuncak vermek; çocukların
‘anlaşıldım’ duygusunu h�ssetmeler�n� engelleyeb�l�r.
Çocuklar ağladığında onları susturmak yer�ne, sak�n
kalarak önce çocukların sak�nleşmes�n� sağlayab�l�r;
onlara sarılarak güven duygusu vereb�l�rs�n�z.
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Ağlamak duyguların �fades�d�r ve çocukların doğuştan b�ld�kler�
�lk yoldur. Ağlama davranışlarının altında b�r duygu vardır.
Çocuklar bu duyguyu anlamakta zorlandıkları �ç�n
ağlamaktadır. Çocuklar yaşadıkları sorunla nasıl baş
edecekler�n� b�lmed�kler� ve gerekl� desteğ� alamadıkları zaman
ağlayab�l�rler. Örneğ�n, b�r çocuk ayakkabısını g�ymeye
çalışırken bu durumla baş edemed�ğ�nde ağlayab�l�r.
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*

*

0-6 yaş dönem�nde çocuklar ‘Benmerkezc� Tutum’ serg�lerler.
Sadece kend�ler� varmış ve tüm dünya onların ded�kler�n�
yapmak zorundaymış g�b� davranırlar. Bu döneme özgü bu
davranışlar bazen ebeveynler�/bakım verenler� s�n�rlend�reb�l�r
ve üzeb�l�r. Oysa gel�ş�mler�n�n doğal b�r parçasıdır. Çocuklar
bu dönemde her şey� yaptırmak �steyeb�l�rler ve �sted�kler�
yapılmadığında ş�ddetl� tepk�ler vereb�l�rler.
Kend�n� yerden yere atan çocuğa kızmak, bağırıp çağırmak
�şe yaramadığı g�b� durumu daha da zorlaştırab�l�r. Çünkü
çocuk bu davranışı anne babasını kızdırmak �ç�n yapmaz.
Onlar �ç�n b�r �let�ş�m d�l�d�r.
Çocuklar öfke nöbet� yaşadığı zamanlarda öfkeler�n�
boşaltab�lecek güvenl� b�r yere ve güvend�kler� k�ş�ye �ht�yaç
duyarlar. Ağlamaları ve öfke nöbetler�n�n anlayışla
karşılanıp, rahatlatılmasına �z�n vermek öneml�d�r.

*

Çocuklar kend� �stekler�n� yaptırmak �ç�n ağlayab�l�r, �sted�ğ�
şey�n alınması �ç�n tutturab�l�rler. Örneğ�n, alışver�ş yaparken
çocuğunuz ısrarla b�r şey almak �sted�ğ�nde ve s�z
alamayacağınızı söyled�ğ�n�zde yoğun b�r öfke ve ağlama
kr�z�ne g�reb�l�r. Böyle durumlarda çocukla �natlaşarak ‘Sus,
ağlama artık’ g�b� cevaplar vermek yer�ne ‘Bunu almadığım
�ç�n üzgün ve kızgınsın değ�l m�?’ d�yerek duygularını
anladığını h�ssett�reb�l�rs�n�z.

*

Çoğu ebeveyn/bakım veren sık sık ‘hayır’ der. ‘Hayır’
kel�mes�n� duyan çocuğun öfkes� artab�l�r. Böyle durumlarda
’Evet, sonra banyo yapab�l�rs�n’ ya da ‘Evet, b�r öykü daha
okuyacağız fakat bunu yarın yapmamız gerek�yor’ şekl�nde
cevaplar vereb�l�rs�n�z.

*

Çoğu ebeveyn/bakım veren sık sık ‘hayır’ der. ‘Hayır’ kel�mes�n�
duyan çocuğun öfkes� artab�l�r. Böyle durumlarda ’Evet, sonra
banyo yapab�l�rs�n’ ya da ‘Evet, b�r öykü daha okuyacağız fakat
bunu yarın yapmamız gerek�yor’ şekl�nde cevaplar vereb�l�rs�n�z.
*Benmerkezc�l�k; k�ş�n�n etrafında olan b�ten tüm olayları sadece kend� bakış
açısıyla yorumlamasıdır.



Susçuk annes� ve babası ne derse yapan, nereye
g�derlerse g�ts�n onlarla b�rl�kte g�den ve g�tt�ğ� her yerde
uslu duran b�r çocukmuş. K�m ne derse des�n oyuncakları
�le sess�z sak�n oynar ve her g�tt�ğ� yerde “ne kadar da
akıllı b�r çocuk” övgüler�n� duyarmış. Aslında o da d�ğer
arkadaşları g�b� zıplamak, bağırmak, koşturmak
�st�yormuş. Fakat ne zaman tüm enerj�s� ve neşes� �le
koşup oynamaya kalksa annes� ve babası tarafından
sess�z olması �ç�n uyarılıp susturuluyormuş. Oysa tek
�sted�ğ� doyasıya eğlenmekm�ş. Aradan uzun zamanlar
geçm�ş. 

Susçuk her geçen gün daha da susmuş ve sadece ne
yapması söylen�yorsa onları yapmaya başlamış. Onun
bu suskun hal� sadece evde değ�l okulda da d�kkat
çekmeye başlamış. Arkadaşları kalemler�n� alıp
defterler�n� yırtıyorlar hatta bazen daha da �ler� g�d�p
saçını çek�yorlarmış. Fakat Susçuk sess�z olması
gerekt�ğ�ne o kadar �nandırılmış k�, rahatsız olmasına
rağmen b�r şey söyleyem�yormuş. 

B�r sabah daha okul sırasında beklerken, arkadaşının
saçını çekmes� �le Susçuk artık dayanamamış. Çığlık
atmaya başlamış. Saçını çeken arkadaşına tekme atmış
ve yere düşürmüş. Tüm öfkes�n� arkadaşından çıkarırken
gözyaşlarını da tutamayıp ağlamaya başlamış Susçuk. 
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Okusun da Büyüsün
Bu masal s�z yet�şk�nlere uygun olab�lecek b�r �çer�kt�r. 

Key�fl� okumalar!



Susçuk’un gözyaşlarına arkadaşının ağlama sesler�
karışınca öğretmen� hemen yanlarına gelm�ş.
Öğretmen� Susçuk’u sak�nleşt�r�rken, arkadaşının acısını
haf�fletmeye çalışıyormuş. Herkes sak�nleş�nce
öğretmen� neler olduğunu sormuş ve Susçuk
arkadaşına neden vurduğunu anlatmış. Öğretmen�
Susçuk’un sadece saçı çek�ld�ğ� �ç�n arkadaşına
vurmadığını anlamış elbette. 

Bunca zaman �ç�nde tuttuğu, söyleyemed�ğ�, �fade
edemed�ğ� her ne varsa heps�n�n patlamasıymış o
tekme. Konuşarak söyleyemed�ğ� her ne varsa böyle
dışa vurmuş Susçuk. Öğretmen� Susçuk �le konuştukça
ve onu d�nled�kçe daha �y� anlamış. Anne ve babasını
arayarak durumu anlatmış. Ve onlara Susçuk’la olan
sohbet�nden aldığı şu mesajı aktarmış; “Çocuklar
konuşab�l�r, bağırab�l�r, güleb�l�r, ağlayab�l�r, koşab�l�rler.
Onları susturmak duygularını söylemekten
korkmalarına sebep olab�l�r. Bu korku başka b�r gün
sağlıksız b�r davranış hal�ne geleb�l�r. Bazen b�r
arkadaşına, bazen s�ze bazen �se kend�s�ne zarar
vereb�l�r. B�r yet�şk�n olduğunda kend�s�n� �fade etmekte
zorlanab�l�r. Ne �sted�ğ�n� söyleyemeyeb�l�r. İnsanlara
hayır demekte zorlanab�l�r. 

Konuşmak, gülmek, �sted�kler�n� söyleyeb�lmek herkes
g�b� çocukların da hakkı. Bırakalım oynamaları
zıplamaları gökyüzüne karışsın, şen kahkahaları kuş
cıvıltıları �le yarışsın.”
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Çocukların hayatları boyunca yakınlarında olan ve sevd�ğ�
k�ş�lerden uzun veya kısa süre ayrı kalacağı dönemler olab�l�r.
Örneğ�n çocuklar anaokuluna başlayab�l�rler, farklı b�r yere
taşınab�l�rler veya anne-babaları �şe döneb�l�r. 

Çocuklarda Ayrılık ve Duygu Düzenleme
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Pek� bu ayrı kalmalar başlayınca neler olur? Ebeveyn olarak ne
yapmak sürec� kolaylaştırır?

* Burada öneml� nokta çocukta güvens�zl�k ve bel�rs�zl�k
yaratmamaktır. Örneğ�n, �şe g�derken kaçmak, yalan
söylemek sürec� zorlaştırab�l�r. Bunun yer�ne çocuğa
anlayacağı b�r şek�lde “Ş�md� �şe g�deceğ�m ve
çalışacağım ama akşam tekrar beraber olacağız.” g�b�
cümleler söyleyerek rahatlamasını sağlayab�l�r�z. Çocuk
�ç�n ayrılma sürec� ve sürec�n sonunda tekrar
b�rleşeb�leceğ�n�n görülmes� �ler�k� yaşam �ç�n de
öneml�d�r.

D�ğer b�r öneml� konu �se süreçte duyguları anlayab�lmek
ve kabul edeb�lmekt�r. Çocuk ayrılıkların başında
zorlanab�l�r, ağlayab�l�r, üzüleb�l�r. Bu doğal b�r alışma
sürec�d�r. Burada ebeveyn�n yapab�leceğ� şey duygularını
görmezden gelmemekt�r. Örneğ�n, “Şu an üzüldüğünü
b�l�yorum, ben de üzülüyorum fakat akşam tekrar beraber
olacağımız f�kr� ben� mutlu ed�yor.” g�b� cümleler �le
duyguları kabul ed�p kend� duygularımızı da bel�rtmek �y�
olacaktır.

*
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* Çocuğun yaşadığı yer�n veya okulunun değ�şmes� de
alıştığı b�r düzenden ayrılmadır. Bu g�b� ayrılma
durumları çocuk �ç�n yen� b�r hayat g�b� görünür. Bu yen�
süreçler çocuk �ç�n zorlayıcı ve stresl� olab�l�r. Bu g�b�
durumlarda yen� hayat planlanırken çocuğun
seçeneklere dah�l ed�lmes� �y� olab�l�r. Örneğ�n, yen� okul
seç�m�ne çocuk dah�l ed�leb�l�r. Fakat çocuğun �sted�ğ�
olsun d�ye onun �ç�n �y� b�r seçenek olmadığı düşünülen
adımlar atmamak gerek�r. Bu konuda ortak seçenek
bulunması ve çocuğun kararlara katılması öneml�d�r.
Çocukta end�şe ve kaygı h�ssed�l�yorsa bunu ç�zmes� veya
hakkında konuşması �steneb�l�r. Daha sonra çocukla
beraber onun end�şeler�n� konuşab�lmek �y� h�ssetmes�n�
sağlayacaktır. Taşınma veya okul değ�ş�m� g�b�
durumlarda g�d�lecek yer� önceden g�d�p görmek, orası
hakkında b�lg� ed�nmek, onunla b�rl�kte yen� yer�
keşfetmek çocuğun rahatlamasına yardımcı olab�l�r.

Özetle ayrılık vak�tler�nde yaşanan olayı doğru ve anlaşılır b�r
şek�lde anlatmak, çocuğun duygularını yaşamasına ve
yansıtmasına �mkan vermek, kend� duygularımızı da anlayarak
çocuğa yol göstermek sağlıklı b�r ayrılık sürec� �ç�n yapılab�lecek
eylemlerdend�r.



B�r varmış b�r yokmuş evvel zaman �ç�nde kalbur saman �ç�nde develer
tellal �ken p�reler berber �ken ben dedem�n beş�ğ�n� tıngır mıngır sallar
�ken b�r tarlada �k� tane c�vc�v yaşarmış. Bu c�vc�vlerden b�r tanes�n�n
reng� kapkaraymış o yüzden �sm� Kömür’müş. D�ğer�n�n �se kahvereng�
tüyler�n�n arasında beyaz tüyler� varmış. Bu yüzden �sm� Ç�ll�’ym�ş. Etrafı
çalılarla çevr�l�, �ç�nde ağaçlar olan bu tarlada Kömür �le Ç�ll�’den başka
c�vc�v yokmuş. Ama Kömür �le Ç�ll� b�rb�rler�n� h�ç sevmezlerm�ş. Çünkü
Kömür çok meraklıymış. Tarlanın etrafındak� çalıların aralarını
keşfetmey� çok severm�ş. H�ç çalılar bana batacak d�ye düşünmezm�ş.
Ç�ll� �se sadece ağaçların altında dolaşırmış. Çalılarda ona zarar
vereb�lecek hayvanlar saklanab�l�rm�ş. 

Gel gelel�m Kömür bazen tek başına dolaşmaktan sıkılırmış. Aklına
Ç�ll�’ye b�rl�kte gezmey� tekl�f etmek gelse de “Ç�ll� çalılarda gezmek
�stemez, ben�mle gelmez.” d�ye düşünür, vazgeçerm�ş. Ç�ll� de bazen
Kömür’ün g�tt�ğ� yerler� çok merak eder, g�zl�ce onun g�tt�ğ� yerler�
görmeye çalışırmış. Kömür'ün ona kötü davranmasından korktuğu �ç�n
ona soramazmış.

Kömür İle Çilli
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Günler böyle geçerken b�r tarlaya tavukların boyunda, tüyler� kabarık,
reng� beyaz, kulakları s�vr�, yüzü uzun, gagası olmayan dört bacaklı
yabancı b�r arkadaş gelm�ş. Kömür çok merak ett�ğ� �ç�n bu arkadaşı
görür görmez ona doğru koşmuş. Ç�ll� �se görür görmez b�r ağacın
kovuğuna saklanmış. Yabancı arkadaş �se Kömür’e doğru “hav hav”
d�yerek hızlıca koşmaya başlamış. Daha önce köpek görmem�ş olan
Kömür, bu arkadaşın b�r köpek olduğunu anlamamış. Ona doğru hızlıca
ve ses çıkararak koştuğu �ç�n köpekten çok korkmuş ve kaçmaya
başlamış. Gördüğü �lk çalılığa koşarak g�rm�ş. Çalıların başında
havlamaya devam eden köpek yüzünden dışarı da çıkamıyormuş.
Olduğu yerde t�treyerek bekl�yormuş. Köpeğ�n kend�s�ne değ�l de
Kömür’e doğru koştuğunu gören Ç�ll� �se kovuğunda saklanarak tüm
olanları �zlem�ş. O da korkuyormuş bu yüzden kovuğundan
çıkamıyormuş. Ama Kömür’e yardım etmek �st�yormuş. B�r süre sonra
köpek havlamayı bırakmış ama hala Kömür’ün olduğu çalılığın orada
dolaşmaya devam ed�yormuş. Köpeğ�n sess�zleşt�ğ�n� duyan Ç�ll�’n�n
korkusu b�raz azalmış. Önce der�n b�r nefes almış “hüüp huff ”. Hem
Kömür’e yardım etmek �ç�n hem de çok merak ett�ğ� �ç�n kovuğundan
çıkmış. Ağaçların arkasına saklana saklana köpeğe doğru g�tm�ş.
Köpekle arasında h�ç ağaç kalmayınca g�zlend�ğ� yerden köpeğe
seslenerek, 
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-“ Hey, yabancı arkadaş b�ze zarar verecek m�s�n?” d�ye sormuş.
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 Köpek önce ses�n nereden geld�ğ�n� anlamadığı �ç�n şaşırmış ama:
    -“Bana doğru koşan şey� koklamak �st�yorum. Ben gördüğüm her şey�    
     koklarım.”d�ye cevap verm�ş.
 Ç�ll�:
    -“ Yan� ben� görseyd�n de koklayacak mıydın?”
 Köpek:
    -“ Evet, hem de koşarak gel�p koklayacaktım.”
 Ç�ll� görünmed�ğ�ne mutlu olarak cevap verm�ş:
    -“ O zaman ben ş�md� dışarı çıksam sen koşmadan gelsen ve ben�
�nc�tmeden koklasan olur mu?”
 Köpek:
    -“ Neden olmasın?”

Ç�ll� yavaşça dışarı çıkmış. Köpek de onu yavaşça kokladıktan sonra
Kömür’ün yanına g�tm�ş. Önce çalıya g�rmekten çek�nm�ş ama sonra
yanındak� köpeğe bakmış ve köpekle arkadaşlığı onu cesaretlend�rm�ş.
Y�ne kocaman b�r nefes alıp verm�ş ve g�rm�ş çalıya. Kömür’ü
bulduğunda gözler� sımsıkı kapalıymış. Ç�ll� ona dışarı çıkab�leceğ�n�
söylem�ş. Yabancı arkadaşın zararsız olduğunu anlatmış. Ama Kömür
çıkmak �stem�yormuş. Ç�ll� el ele tutuşup b�rl�kte çıkalım o zaman dem�ş.
Kömür �le Ç�ll� el ele tutuşup dışarı çıkmışlar. Köpek Kömür'ü de yavaşça
koklamış. Kömür �le Ç�ll� o arkadaşın b�r köpek olduğunu öğrenm�ş.
Sonra da üçü b�rl�kte köpek ev�ne dönene kadar oynamışlar. O günden
sonra Kömür g�tt�ğ� yerlere daha d�kkatl� g�tm�ş. Ç�ll� �se Kömür’ün g�tt�ğ�
çalıları d�kkatl�ce gezm�ş. Kömür �le Ç�ll� b�rl�kte oyun oynayab�ld�kler�
�ç�n �k�s� çok �y� arkadaş olmuş.  Gökten üç elma düşmüş. B�r tanes� bu
masalı yazana, b�r tanes� bu masalı anlatana, b�r tanes� de sana…



Mahrem�yet kel�mes� g�zl�l�k anlamına gelmekted�r. Mahrem�yet
den�ld�ğ�nde hayatın k�ş�ye özel, k�ş�n�n kend� �steğ�yle
paylaşmak �stemed�ğ� kadarı düşünülmekted�r. G�zl�l�k kel�mes�
�se daha f�z�ksel ve c�nsel konuları akla get�reb�lmekted�r.
Dolayısıyla mahrem�yet eğ�t�m�, ebeveynler/bakım verenler
tarafından c�nsel sağlık eğ�t�m� �le karıştırılmaktadır. Ancak
g�zl�l�k ve mahrem�yet sınırları b�rey�n kend�s�n�n bel�rled�ğ�
kavramlardır. Yalnızca f�z�k� ve c�nsel konuları �çermez.
Çocuklar �ç�n de oldukça değerl�d�r ve b�r haktır. Mahrem�yet
eğ�t�m� b�r çocuğa a�les� tarafından ver�lmel�d�r.

Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

15

Çocukların ‘g�zl�l�k’ ve ‘özel alan’ g�b� kavramları
öğrenmeler�,
C�nsel sağlık eğ�t�m�n� de kapsadığı �ç�n kend� bedenler�n� ve
c�nsel k�ml�kler�n� keşfetme dönemler�,
Çocukların kend� bedenler� hakkında karar verme
haklarının olduğunu h�ssetmeler�,
Kend� b�reyl�kler�n� sağlıklı ölçülerde keşfetmeler�,
Başkaları �le aralarına uygun sınırlar koyab�lmeler�,
Başka b�r�n�n kend�ler�ne ne kadar yakın olab�leceğ�ne
karar vereb�lmeler�,
B�r başkasına da ne kadar yakın olab�lecekler�n�
anlamaları,
Rahatsız oldukları b�r duruma hayır d�yeb�lmeler� ya da
yardım �steyeb�lmeler�,

Çocuklarda mahrem�yet eğ�t�m�n�n ne anlama geld�ğ�n� kısaca
anlatmak gerek�rse:



Kend�ler�n� f�z�ksel ve ruhsal anlamda koruyab�lmeler�,
Başka �nsanların haklarına ve sınırlarına saygı
duyab�lmeler�,
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Mahrem�yet eğ�t�m� çocuklar büyürken, uzun zaman
�çer�s�nde, yavaş adımlarla ve ‘davranış olarak
kazandırma’ amacı �le ver�leb�lmekted�r. 
Çocukları sıkmadan, anlayab�lecekler� b�r d�lle,
korkutmadan, ‘ayıp, günah, yasak’ g�b� kel�meler
kullanmadan anlatmak öğrenme sürec� �ç�n öneml�d�r.

g�b� öneml� konuları öğrenmeler�nde çok değerl� olduğu
söyleneb�l�r. A�lede ver�len mahrem�yet eğ�t�m� bebekl�k
dönem�nden �t�baren başlamaktadır. Çocukların ‘özel alan’ ve
‘g�zl�l�k’ anlayışlarını desteklemek; b�r gözlemc� g�b� etrafındak�
her şey� �zleyerek öğrend�kler�nden ebeveynler�n/bakım
verenler�n sorumlulukları arasındadır. Kend� özel alanını ya da
mahrem�yet�n� anlamakta zorlanan çocuklar, başkalarının
sınırlarını anlamakta da zorlanab�lmekted�rler. 
Mahrem�yet eğ�t�m� ver�l�rken d�kkat ed�lmes� gereken bazı
durumlardan bahsedersek:

Davranış olarak kazandırmak, çocuklara sadece anlatmak
yer�ne, ‘o şek�lde davranarak’ bunu görmes�n� sağlamakla
mümkündür. 

Örnek vermek gerek�rse:

Bebekl�kten �t�baren kıyafetler�n� k�msen�n olmadığı b�r
ortamda ya da k�msen�n görmeyeceğ� şek�lde değ�şt�rmek,
Tuvaletler� �ç�n yardıma �ht�yaç duydukları dönemlerde özel
bölgeler�ne bakmadan yardım etmek, bezler�n� yalnızken
değ�şt�rmek,
Çocukların yanında kıyafet değ�şt�rmemek, 



Odaları (varsa) g�rmeden önce �z�n almak,
Özel bölgeler�n� anlatmak ve yalnızca anne-baba/bakım
veren ve gerekl� durumlarda sağlık çalışanlarının
dokunab�leceğ�n� söylemek, gerekmed�kçe özel bölgeler�ne
bakmamak ve dokunmamak

Bebekl�kten �t�baren ‘o daha anlamaz’ d�ye düşünmeden
çocukların özeller�ne saygı duyulmalıdır. (Bez ve kıyafet
değ�ş�mler� g�b�.)
Evde yapab�lecekler� görevler ver�lmel� ve o görevler�
yaparlarken olab�ld�ğ�nce az karışılmalıdır. Gerekt�ğ�nde
sorarak yardım ed�lmel�d�r. Sorumluluk almak ve karar
vermek g�b� konularda gel�şmeler�ne �z�n ver�lmel�d�r.
Örneğ�n kend� kend�ler�ne g�y�nmek veya yıkanmak
�sted�kler�nde saygı duyulup, d�lerse yardım
�steyeb�lecekler� söyleneb�l�r.
Yapmak �stemed�kler� b�r şeye zorlanmamalıdır. Örneğ�n
eşyaları onlara sorulmadan b�r başkasına ver�lmemel� ya
da atılmamalıdır.

g�b� davranışlarla çocukların ‘mahrem�yet’ anlayışını
gel�şt�rmeler�n� desteklemek mümkündür. Çocuklara nasıl
davranıldığı, onların başkalarına ve kend�ler�ne davranışlarını
etk�lemekted�r. Çünkü çocuklar �zled�kler�n� ve duyduklarını
daha çabuk öğrenmekted�rler. 

Hayır deme haklarının olduğunu b�lmel�lerd�r. Örneğ�n
oynamak �stemed�kler� b�r oyun, görüşmek �stemed�kler� b�r�ler�
olab�l�r. Hayır ded�kler�nde ısrar ed�lmemel�d�r. Sebeb�
sorulmalıdır. 
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Her Şey� B�len Çocuk



19



20

Kar�katür: Gökcen Yıldırım



Her çocuk doğduktan b�r süre sonra oyun
oynamaya başlar. Çocuğun tanıma, keşfetme,
öğrenme yöntem� oyundur. Dünyaya gel�ş�yle

başlayan bu oyun oynama sürec� hayatı
boyunca devam eder. 

 
Çocukların bedensel ve duygusal yönden
sağlıklı olab�lmes� �ç�n beslenme, barınma,
korunma g�b� �ht�yaçlarının yanında oyun

oynamaya da �ht�yaçları vardır.

Çocuk ve Oyun

Oyunun önem�nden yola çıkarak s�zler �ç�n
oyun oynama �ht�yacını karşılayacak çeş�tl�

faydaları olan oyun öner�ler� l�steled�k.
 

Key�fle oynamanızı d�l�yoruz.

* * *

Oynarken eğlend�ğ�n�z fotoğraflarınızı çocuğun/
çocukların yüzü görünmeyecek şek�lde çekerek,

�nstagram üzer�nden @onems�yoruzderneg�
hesabına göndereb�l�rsen�z seve seve paylaşmak

�ster�z.

*
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Nasıl Oynanır?

Malzemeler

B�r kovaya su doldurun ve b�rkaç tane �lg�s�n� çeken
oyuncak ya da hayvanları kovaya atın. Çocuğunuzun
kovanın �ç�nden hayvanları almasını �stey�n. Burada
amaç eğlenmek ve suyu h�ssetmes�n� sağlamak. Daha
zorlaştırmak �ç�n el�ne b�r maşa vereb�lr�s�n�z ve maşa
�le �ç�nden oyuncakları almasını �steyeb�l�rs�n�z. 

Sırada K�m Var Oyunu

Su dolu b�r kova,
oyuncak.

Kazandırdıkları

* İnce motor becer�ler�
Sorumluluk*
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Nasıl Oynanır?

Malzemeler

Ger� dönüştürülmüş malzemeler bulun ve çocuklarınızın
onları boyamasına �z�n ver�n. Çocuklar rastgele
nesneler� boyamayı ve onlardan güzel kreasyonlar
yapmayı severler.

Çöp Sanatı

 Yumurta kutuları,
ş�şeler, kutular, evde

kullanmadığınız
herhang� materyal

Kazandırdıkları

* İnce motor becer�ler�
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Nasıl Oynanır?

Kazandırdıkları

Çocuklarınızla b�rl�kte bahçede
kırılmış ağaç dalları g�b� çubuk
olab�lecek malzemeler
bulmaya çıkın. Topladığınız
çubukları fırça ve boyalarla
boyamaya başlayın. 

P�petler

* İnce motor becer�ler�
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Malzemeler
Rulolar, p�petler



B�r sürü kolum var 
Heps�nde yeş�l b�lez�k 
Sayısız ayağım var 

Kahvereng� battan�yeyle örtülü 

B�lmeceler ve Tekerlemeler
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Harfler d�z�lm�ş yan yana
Hayd� bana baksana
Sayfalarım var ben�m

Gel�p ben� okusana

Zıp zıp zıplıyor
Yuvarlanınca da durmuyor.

* Cevaplar: 1. Ağaç, 2. K�tap, 3. Top

A a ay dede  
Sen�n ev�n nerede  

Ev�n yoksa b�ze gel  
Oynarız hep b�rl�kte 

B�r yıl on �k� aydır
Sayması kolaydır  

İlk ayı ocak
Son ayı aralıktır

Bilmeceler

Tekerlemeler



Hang�s�?
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Hang�s� ben�m yarım? Res�mler� ç�zerek b�rleşt�r�n
ve doğru şek�lde eşleşt�r�n.
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Boyama Köşes�

Yumurtaları d�led�ğ�n�z g�b� renklend�r�n.



Nazlıoğlu, A. G. (2019). Çocuğun Ayrılık Kaygısı İle Anneler�n�n
Kaygı Düzeyler� Ve Ebeveynl�k Tutumları Arasındak� İl�şk�.
Hacettepe Ün�vers�tes�.

The Austral�an Parent�ng Webs�te. (2021, 09 17). Mov�ng schools.
Mov�ng schools. https://ra�s�ngch�ldren.net.au/school-
age/school-learn�ng/school-choos�ng-start�ng-mov�ng/mov�ng-
schools#:~:text=Talk%20to%20the%20pr�nc�pal%20and,from%20y
our%20ch�ld's%20old%20school.

Tonbuloğlu, B. Çocuğunuza Kulak Ver�n. İlköğret�m Onl�ne, 12-15.

Zeman, J., Cassano, M., Perry-Parrısh, C., & Stegall, S. (2006).
Emot�on Regulat�on �n Ch�ldren and Adolescents. Developmental
and Behav�oral Ped�atr�cs, 27(2), 155-168.

Kaynakça

27




