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“Artık kendimi tutamayıp ikide bir iç çekiyor, durup dururken hüzünleniyor, ya da 
gözlerimi bir noktaya dikerek dalıp dalıp gidiyordum. Bu halim dikkatini çekmiş 
olmalı ki, “Sana neler oluyor böyle?” diye sordu bir gün köknar.

“Daha önce de söyledim ya,” dedim ona, “insanlardan korkuyorum. Hem de bu 
korkum, dallarım uzadıkça artıyor…”

“İyi de, yalnızca sen misin korkan?” dedi köknar. “Şu gürgenler insanlardan 
korkmuyor mu sanki? Şu kestaneler, şu ladinler, şu çamlar ve ardıçlar korkmuyor 
mu? Hatta, epeyce yaşlı olduğu halde, ta oradaki çalılıkların içinde duran ak sakallı 
meşe bile korkmuyor mu?” Susmuştum gene. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi 
bilmiyordum.

“Bence korkunun ecele faydası yok” dedi köknar öfkeli bir sesle. “Keşke insanlar 
dünyayı sevmeyi öğrense, yaşadıkları topraklarda misafir olduklarını anlayıncaya 
ve çocuklarına daha yeşil bir gelecek hazırlamanın bilincine erişinceye kadar, ne 
yazık ki bu katliam böylece sürüp gidecek!”   

Ben Bir Gürgen Dalıyım masalsı bir çocuk romanı. Bir gürgenin ümitleri, kaygıları 
nelerdir biliyor musunuz? Hangi hayallerle, düşlerle dalar rüyalarına? Büyüyünce bir 
oyuncak mı olmayı ister, bir gitar mı?

Hasan Ali TOPTAŞ
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Yeni Dönem Veli Tanışma Toplantıları

2019 – 2020 eğitim öğretim yılına başlarken, okul 
yönetimiyle birlikte velilerimizle yıl içinde planladığımız 
çalışmaları paylaştık. Bu kapsamda rehberlik birimi de 
YKS sisteminin içeriğine ilişkin bir seminer verdi.

Üniversite Hazırlık Sistemini Anlattık

11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizi bekleyen 
zorlu üniversite hazırlık sürecinde deneyimli 
öğretmen kadromuzla birlikte öğrencilerimize 
yükseköğretime geçiş sistemini anlattık. Sınavın 
aslında gerçekçi bir planlama ve disiplinle 
kazanılacağını konuştuk.

Kültür Fen Lisesi Onur Kurulu Seçildi

Öğrencilerimizin okul yönetimine ve sosyal sorumluluk projelerine katılımını önemsiyoruz. Bu 
çerçevede okulumuz Onur Kurulu üyeleriyle yaptığımız ilk toplantıda gerçekleştireceğimiz sosyal 
sorumluluk projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Öğrenciler kendi aralarında görev 
paylaşımında bulundu ve projelendirme çalışmaları üzerine aylık toplantılar yapılmasına karar verildi.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Bakırköy İlçesi Rehber 
Öğretmenleri Toplandı

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından tüm ilçe rehber 
öğretmenleri bu yıl alanlarıyla ilgili 
yapacakları toplantıları kararlaştırmak 
üzere bir araya geldi. Biz de Kültür 
Koleji rehber öğretmenleri olarak bu 
toplantıya katıldık.

Yeni Yılın İlk Veli Konseyi 
Toplantısı Yapıldı

2019 -2020 Eğitim-Öğretim yılı ilk veli 
konseyi toplantımızı gerçekleştirdik. Kültür 
Fen Lisesi Veli Konseyi yıl içerisinde 
gerçekleştireceği sosyal sorumluluk 
projelerini planladı. Okul rehberlik birimi 
olarak sunacağımız katkıları velilerimizle 
paylaştık.

Bir Orman Gibi 
Kampanyamızın İlk Kitapları 
Yerini Buldu

Yılın ilk sosyal sorumluluk projesinde 
Bir Orman Gibi kitap kampanyasının 
ilk ayağını tamamladık. Hakkâri, 
Diyarbakır ve Van’daki üç liseye birer 
kütüphanelik üniversite hazırlık kitabı 
gönderdik. Umuyoruz ki, aydınlık bir 
geleceğe minik de olsa bir pencere 
açmış olalım.  Bir Orman Gibi yaşamak 
için kampanyamız devam edecek .
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AYIN KONUSU

“Her şey o önemli sınav tarihinin ilan edilmesiyle başlıyor. Nefesim sanki duracakmış gibi oluyor ve vücudumu bir sıcaklık kaplıyor. 
Aklıma ilk gelen şey ‘ya başarısız olursam’ düşüncesi. Sonra nasıl hazırlanacağımı düşünmeye başlıyorum. Nasıl geçecek bunca gün... 
Hiçbir şey yapamıyorum. Çalışmadığım için suçluyorum kendimi. Yarın çalışırım diyorum.

Bugün ders çalışmaya oturdum. Bir türlü dikkatimi toplayamıyorum. Kafamda hep dönüp dolaşan ‘Ya başaramazsam...’ ya da 
‘başaramayacağım...’ düşünceleri. Başarısız olmanın doğuracağı sonuçları düşünmek korkunç... Ürperiyorum sanki. Mahvolurum! 
Muhakkak başarmalıyım. Başaramazsam ne derler? Annemi babamı düşünüyorum, bunca emek verdiler. Başarmam şart, şart... 
Ama nasıl? Baksana yarım saat oldu hala tek bir satır okuyamadım. Bu gidişle ben çuvallamayı garantilerim. Üff... elime bak, nasıl 
titriyor durduğu yerde.  İçim sıkılıyor. Biraz kalkıp dolaşsam açılırım belki. Ama o zaman da zaman kaybederim düşüncesiyle daha çok 
geriliyorum. Allahtan daha dört gün var sınava...

Biraz okudum neyse ki. Okuduğumu da anladım 
galiba. İyi iyi...Bir konuyu bitirdim, şimdi başka bir 
konuya. Bu konu zor galiba. Bak gördün mü hiçbir 
şey anlamadım. Ne yapacağım şimdi? Anlamıyorum 
işte. Anlar mıyım acaba? Ya anlamazsam? Niye ben 
böyleyim, aptalım galiba. Gene içim sıkıldı. Bazen 
kalp atışlarımı hissettiğimde sinirim bozuluyor. 
Şimdiden böyle heyecanlanırsam sınavda kim bilir 
ne olurum...

Bu sırada annem geldi. ‘Çalışıyor musun?’ diye 
sordu. ‘Evet, tabii’ dedim. Zavallı kadıncağız benim 
için kendini parçalıyor. Ben onlara layık değilim zaten. 
Başaramazsam ne hallere düşerler; düşünmek bile 
istemiyorum. Gözlerinden de düşeceğim. Onları 
mutlu etmek için mutlaka başarmalıyım. “

Yukarıda okuduğunuz satırlar sınav kaygısı 
yaşayan bir öğrencinin içinde bulunduğu ruh 
halini anlatmaktadır. Gerek okul sınavlarında 
gerekse merkezi sınavlarda ailesinin veya 
çevresinin beklentileriyle sınav performansını 
özdeş tutan  öğrencilerin kendilerini hapsettikleri 
duygu ve düşünce kafesi bu ifadelerle son derece 
ney bir şekilde tanımlanmış. Evet, bu satırlarda 
anlatılan öğrenci yoğun bir şekilde sınav kaygısı 
yaşamaktadır. Peki, kaygı nedir ve kaygıyla nasıl 
başa çıkılır?

Ben mi ‘kaygılanıyorum’; olay mı beni ‘kaygılandırıyor’?

Hepimizin zaman zaman farklı yoğunlukta ve farklı durumlarda yaşadığı ‘kaygı ‘ nihayetinde bir duygudur.  Öfke, sevinç, korku, üzüntü 
gibi kaygı da günlük hayatın içinde olan ve bireyin her yaşta az ya da çok yaşayabileceği bir durumdur. Kaygı, kişiye rahatsızlık veren 
herhangi bir olayın ya da yaşantının kendisinden ziyade o olayın kişi için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır. Yani kişi, yaşanan yada 
yaşanacak olaya kendini kaygılandıracak anlamı bizzat kendisi yükler.

Örneğin pek çok öğrenci sınavla birlikte, kendi kişiliğinin ve varlığının da değerlendirildiğini düşünür. Yani, sınavda başarılı olanlar akıllı, 
sevilen, mutlu kişiler olacakken başaramayanlar kendini değersiz, mutsuz, işe yaramayan kişiler olarak hissedeceklerdir. Bu durum 
öğrencinin gireceği sınavlara başarıdan çok bir kişilik değerlendirmesi olarak bakmasından kaynaklanmaktadır.

Kaygı yaşayan öğrenciler sınavda elde edeceği başarı düzeyinin, kişi olarak değerini yansıtacağına inanmaktadırlar.  Başarısız olursa 
‘aptal, tembel, kötü evlat’ gibi nitelendirmelerden birine sahip olacağını düşünen bu öğrenciler, sınavı bilgi ölçümünün yanı sıra bir kişilik 
ölçümü olarak değerlendirmektedirler.

Kaygının özünde yaptıklarımızın, davranışlarımızın ve performanslarımızın değerinin bizim/kişiliğimizin değerlerini yansıttığı inancı 
yatmaktadır. Yani kişinin kendisine/kişiliğine toptancı bir değer biçilebileceği gibi yanılgılı bir inançtan bahsedilmektedir. Bu inanca göre 
başarılı birisi olmak için başarılı performanslar göstermemiz, başarılı performanslar gösterebilmek için de hata yapmamamız, hatalara 
karşı bağışıklık kazanmamız gerekir. Oysa hata yapmak insan doğasında var olan yaşanabilecek bir yaşamsal olgudur ama başarısızlık 
korkusunun beraberinde getirdiği kaygı, bu doğal ve gerçekçi deneyim sürecini ortadan kaldırmaktadır.

Kaygı sürecinde bedenimizde neler olur?

Kaygı sadece psikolojik durumumuzu belirleyen bir duygu durumu değil aynı zamanda fiziksel olarak da bizi etkisine alan bir duygu halidir. 
Yüksek kaygı beraberinde öğrencinin bireysel performansı için de risk oluşturur. Dozunda kaygı, başarı için itici güçken öğrencinin sınav 

SINAV KAYGISI
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konsantrasyonunu olumsuz şekilde etkileyecek yoğun kaygı öğrenci tarafından yönetilen bir duygu durumu olmak durumundadır. Aksi 
takdirde öğrencinin sınav başarısının olumsuz etkilenme olasılığı vardır. Dolayısıyla ebeveynlerinin kaygının öğrencide yaşatabileceği 
değişimleri tanımasında büyük fayda vardır.

Sınav anında ya da kaygılanma süresince öğrenci bazı bedensel ve duygusal değişiklikler yaşayabilir:
* Kalp atışları hızlanır, 
* Solunum sayısı artar,
* Ellerde ve ayaklarda soğuma ya da ateş basması olur,
* Mide bulanır, kasılma olur,
* Göz bebekleri büyür,
* Ağız kurur,
* Yüz, boyun, omuz, karın ve bel kaslarında gerginlik oluşur,
* Yoğun bir iç sıkıntısı yaşanır,
* Uyku düzeninde bozulma olabilir.

Sınav kaygısı ruhsal dengemizi alt üst edebilir.

Sınava hazırlık sürecinde kaygı tek başına kişiyi etkileyen bir duygu değildir. Öyle ki, kişinin yaşadığı kaygı sosyal yaşamına, okul 
yaşantısına ve aile içi iletişim biçimlerine yansır. Örneğin pek çok anne baba, sınava hazırlık sürecinde çocuklarının daha sinirli daha 
içe kapanık ve daha hassas olduğunu söylemiştir. Özellikle başarısızlık korkusu ve sınava ilişkin belirsizlik aynı zamanda öğrencinin 
gelecek kaygısı yaşamasına da neden olmaktadır.

Kaygının yol açtığı bazı duygu durumları şöyle özetlenebilir:
* Endişe   * Başarısızlık duygusu
* Üzüntü   * Sonucu bilememe
* Sıkıntı   * Yargılanma algısı
* Korku   * Acizlik duygusu
* Sosyal ilgisizlik

Öğrencilerin sınav kaygısı artıran nedenler: 

1. Ailenin ve sosyal çevrenin, öğrenci hakkındaki görüşleri ve öğrenciye yansıttıkları   endişeler:

Herkes için olduğu gibi sınava hazırlanan gençler için de sosyal çevresini oluşturan aile ve arkadaş grubunun kendisiyle ilgili düşünceleri 
önem taşır. Bu süreçte öğrencinin kaygısını azaltacak, ona güven veren ve rahatlamasını sağlayacak telkinler ve motivasyon konuşmaları 
şüphesiz ki, öğrenciye iyi gelecektir.

2. Öğrencinin, kendisi ile ilgili endişeleri:

Öğrencinin kendi kişiliğine verdiği değeri sınav başarısı ile ölçmesi, sınavı kazanamadığında kendine saygısını yitirme duygusu olarak 
ortaya çıkacaktır. Bu durum hem aile için hem de öğrenci için gelecekte öz güven sıkıntılarına neden olabilmektedir.

3. Üniversiteyi gelecekteki başarı ve mutluluğu için tek yol olarak görme

Tek seçeneklilik, öğrencilerin kaygılanma süreçlerini arttıran ve öğrencide duygusal gerilime yol açan bir ifade tarzıdır. Ya hep ya hiç 
inancı, öğrencinin başarısını düşüren ve kazanımlarını küçümsemesine neden olan hatalı bir düşünme biçimidir. Aile ve yakın çevre 
tarafından yaşamsal seçeneklerin çoğaltılması öğrenciyi rahatlatacaktır.

4. Kendini sınava yeterince hazır hissetmeme

Üniversite sınavındaki başarının hayattaki “amaç” olmadığı, amaçlara ulaşmayı kolaylaştıracak bir “araç” olduğu öğrenciler tarafından 
bilinmeli ve öğrenciye anlatılmalıdır. Hayatın amacı kendine yeten, üretken bir birey olmak; aldığı kararlardan memnun ve bu memnuniyeti 
yakın çevresindeki insanlarla paylaşabilen ebeveyn, dost, arkadaş olabilmektir. Sınav kazanmak, diploma sahibi olmak, bu temel amaca 
yönelik araçlardır.

Sınav kaygısıyla başa çıkabilmenin yolları

Yeni bir okula başlamak, yeni bir sosyal çevreye girmek; yüksek okul başarısı hedeflemek ve nihayetinde üniversite sınavları… Her 
öğrencinin eğitim hayatında yaşayacağı önemli dönüm noktalarıdır. Ancak bu süreçler bireysel değildir. Yani aileler de öğrencilerin bu 
kriz dönemlerinden etkilenirler ve bir şekilde çocuklarının adaptasyon süreçlerine destek olmaya çalışırlar; en azından çözümün bir 
parçası olmayı amaçlarlar. Özellikle sınav kaygısı yaşayan bir öğrenci için ailenin desteği büyük önem taşır. Sınav salonuna tek başına 
girip geleceğini büyük ölçüde şekillendireceği bu erken süreçte öğrenci, ailesi tarafından koşulsuz bir şekilde kabul edilemeye emin 
olun hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştır. Koşulsuz kabul ve koşulsuz sevgi sınava hazırlık sürecinde öğrencinin ailesinden alacağı en 
büyük destektir. Unutmayın ki kaygı bulaşıcıdır. Aileler her ne kadar çocuklarına duydukları kaygıyı hissettirmediklerini düşünseler de, 
çocukların duygu geçirgenliğinin bu süreçte ne kadar kuvvetli olduğunu tahmin etmek, zor olmasa gerek. Dolayısıyla kaygıyla başa 
çıkma yolları sadece öğrenciler için değil aileler için de rahatlatıcı, ferahlatıcı kanallar olacaktır. Hatta burada yer alan egzersizleri öğrenci 
istediği takdirde birlikte de yapabilirsiniz.



Kaygıyı kontrol altına alabilmek için nefes alma alıştırması

1. Oturarak veya ayakta dik bir pozisyonda durun.

2. Dikkatinizi nefes alış verişinize çevirin. Vücudunuzun nefes alırken ve verirken en çok hangi kısmının şiştiğine ve indiğine dikkat 
edip bir elinizi bu kısmın üzerine koyun. Eğer bu kısım göğsünüzün üzerinde ise, nefes alıp verirken ciğerlerinizin alt kısımlarını iyi 
kullanmıyorsunuz demektir. 

3. Bir elinizi fazla bastırmadan karnınızın üstüne koyun ve nefes alış verişinizi takip edin.

4. Yavaş bir şekilde burnunuzdan derin bir nefes alın. Havanın yavaş bir şekilde karnınıza dolup karnınızın üzerindeki elinizi itmesini 
izleyin. Aldığınız nefesi bir süre tutun.

5. Nefesinizi yavaşça ağzınızdan verin ve sakin bir şekilde ağzınızdan bir rüzgar esiyormuş gibi hissedin. Uzun, yavaş, derin nefes 
alışınıza, havanın karnınızı dolduruşuna ve nefesinizin ağzınızdan hafif bir rüzgâr gibi çıkışına konsantre olun.

6. Bu nefes alıp verme egzersizini günde 5-10 dakika tekrarlayın. Nefes alıp verdikçe vücudunuzda gerilimin azaldığını ve rahatlamanın 
arttığını hissedeceksiniz.

Kaslardaki gerginliği azaltacak gevşeme çalışmaları

Yaşanan kaygının doğal bir sonucu olarak vücuttaki kas gruplarında gerginlikler oluşur. Yüz, boyun, göğüs, karın ve bacak kaslarında 
belirgin olarak meydana gelen gerginlikler ancak rahat bir ortamda ortadan kaldırılabilir.

Önce bu kas gruplarınızı mümkün olduğu kadar gerin, ardından da gevşetin. Böylece kaslarınızdaki aşırı gerginlik ile bu gerginliğin 
ortadan kalkması arasındaki farkı görmüş ve kendinizi daha rahatlamış hissedeceksiniz.

Olumlu içsel konuşmalar

Öğrencinin rahatlayacağı ve kendisini kaygılandıran felaket senaryolarını kafasından silebileceği bir yöntem olarak içsel konuşma 
tekniği hem sınav öncesinde sınav anında oldukça etkilidir. Aşağıda örnek birkaç cümle paylaştığımız bu yöntem, aileler tarafından 
öğrenciye önerilebilir.

“Önemli olan istemek ve gayret göstermektir, başarı kendiliğinden gelir.”

“Başarmak veya vazgeçmek benim elimde olan bir şeydir.”

“Kontrolümü kaybetmezsem, yapabileceğimin en iyisini yaparım.”

“Amaca ulaşmayı istemek kadar, amaç için zaman ayırmak da önemlidir.”

“Kaygımı kontrol etmek benim elimde olan bir şeydir.”

“Herkesin başarılı olabileceği konular ve alanlar vardır.”

“Yeteneklerim ve potansiyelim var, kendime güveniyorum.”

Sınava hazırlık sürecinde ebeveynlere öneriler…

*Çocuğunuzu mutlu edecek gelecek planlarını bizzat onun ağzından dinleyin

*Sürekli sınav hakkında konuşmaktan; derslerle ilgili uyarı ve hatırlatmalarda bulunmaktan kaçının

* Yaşamda tek seçenekliliğe hapsolmadıklarını onlara anlatın

* Çocuğunuzun sizinle duygularını paylaşmasını sağlayacak alanlar yaratın. Aile toplantıları, sosyal aktiviteler gibi…

* Çocuğunuzun içinde bulunduğu koşullar içinde onunla empati kurmaya çalışın; aile içi iletişimde ben dilini kullanın

* Yaşadığınız duyguları ve hissettiklerinizi çocuğunuzla paylaşın. Sizin içtenliğiniz ona cesaret verecek ve kendi duygularını anlatma 
ihtiyacı hissedecektir.

* Çocuğunuzun olumlu yönlerini öne çıkarın; takdir edin. Tasvip etmediğiniz davranışlarıyla ilgili yargıda bulunmaktan kaçının ve 
eleştiride bulunduğunuz şeyin ‘kişiliği’ değil ‘davranışı’ olduğunu çocuğunuza mutlaka anlatın.

* Çocuğunuza sınav performansına bağlı ödüller koymayınız. Onun isteklerini sınav sonucuna endekslemeyiniz.

* Eleştirel, iğneleyici ve memnuniyetsizlik içeren ifadeler kullanarak onu ders çalışmaya mecbur bırakacağınızı düşünmeyiniz. Şayet 
çocuğunuz ders çalışmıyorsa o anda ihtiyacı olan şey; kendisini harekete geçirecek bir inanç, hedef ya da sevdikleri tarafından 
sağlanacak itici güçtür.

* Sınav sonucu ne olursa olsun, ona sizin biricik evladınız olduğunu hissettirin. Sonuç ne olursa olsun sizinle olan ilişkisinin asla 
değişmeyeceğini ona anlatın.

* Nihayetinde, bu zorlu süreçte çocuğunuzun ihtiyacı olan tek şey sizin tarafınızdan koşulsuz olarak sevilmek olduğunu unutmayınız.

Kaynaklar…

A.Kadir Özer  Sınav ve Sınanma Kaygısı / Varlık Yayınları

Bengi Semerci Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları/ Turkuvaz Kitap



Düşe Kalka Büyümek
Çocuklu hayat, çocuklarla bir şekilde karşılaşan herkesin içinde olduğu hayattır. Bu ki-
tapta, Prof. Dr. Yankı Yazgan çocuklu hayatın gerekli ayrıntılarına değiniyor. Çocuklu 
hayata bilimin kılavuzluğundan, ama gerçeklikten kopmadan, ayağı yere basarak baktığı 
yazılarda, bu hayatın iniş çıkışlarını, düşe kalka büyümenin çeşitli yanlarını ele alıyor: 
- Bebeklikteki ilk ilişki nasıl kurulur? 
- Annemizin bizi sevdiği kadar kimi severiz? 
- Babaların çocuklarıyla ilişkilerinin oturması için ne kadar beklemek gerekir? Üç babalık 
türünden hangisine yakınız? 
- Genler beynimizi nasıl biçimlendirir? Anne baba ile çocuğun ilişkisi genlerin çalışmasını 
nasıl etkiler? 
- Televizyon, bilgisayarlar, reklamlar ve kitapların çocukların hayatında yarattığı istenen 
ve istenmeyen sonuçların dökümünü yapabilir miyiz? 
- Özgüven şart mı? Kendini iyi tanıyan, kendiyle barışık çocuklar yetiştirmek mümkün 
mü? 
- Gündelik hayatın sarsıntılarına nasıl dayanılır? 

- Savaş, deprem, ölüm, boşanma... 
- Okullarda ne olur? Ne olmaz? 
- Öğrenmeyi kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenler nelerdir? 
- İşler yolunda gitmediğinde çocukların ruh sağlığını nasıl koruyabiliriz? 
- Depresyon, dikkat sorunları, hiperaktivite, tikler, takıntılar, intihar fikirleri, otizm, korkular konusunda neler yapılabilir? 
- Çocuk psikiyatrisi neler yapar? Doktorlardan neler beklemeliyiz 
Biz düşe kalka büyüdük. Çocuklarımız da düşe kalka büyüyecekler. Bilgi ve sevgimiz, yara-bereyi azaltacak.

KİTAP ÖNERİMİZ

Kevın Hakkında Konuşmalıyız
Lionel Shriver’ın Türkiye’de de aynı adla yayınlanan Kevin Hakkında Konuşmalıyız adlı 
ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan film, Lynne Ramsey’in üçüncü uzun metrajlı 
filmi. 

Bu kez karşımızda sarsıcı ve ağır bir o kadar da derin bir hikaye var. Sessizce çarpan de-
taylarıyla ustaca işlenmiş etkileyici bir öykü Kevin ve Eva’nınki. Aile ve annelik kavramla-
rını çaresizlik, yalnızlık, suçluluk, pişmanlık ve şiddet temaları eşliğinde cesurca irdeliyor.

Bu film birçokları gibi iyi anne/evlat olmak ya da olamamaktan çok daha fazlası. Bu film 
söylenenlerden çok söylenmeyenlerin hikayesi, aile resimlerinde arka planda saklı kal-
mışların gün gelip resmi sarmasının hikayesi. 


