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AİLE AYRILIKLARI VE ÇOCUKLARIMIZ 
Aile Ayrılıkları/Boşanma ve çocukların gelişimindeki yansımaları üzerinde bir yazı kaleme almak istedim.
Zor bir konudur “BOŞANMA”, anlatması da, yazması da, yaşaması da… Bir de boşanma süreci yaşayan çiftin çocukları varsa 
iş daha da zorlaşır. Çocukların gözünde ayrılıklar farklı farklı anlamlara girebiliyor. Çocukların sıkıntılarla dolu aile ortamında 
yaşamayı anne-babalarının boşanmasına tercih ettiklerini zaman zaman görmekteyiz. 

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da boşanma sayılarında artış yaşanmaktadır. Avrupa ülkelerindeki boşanma yüzdelik 
oranlarına göre bizim ülkemizdeki oranlar şimdilik düşük kalmaktadır. Özellikle istatistiklerde Türkiye’nin ve yaşadığımız 
güzel İzmir’imizin sayı ve oranları dikkat çekicidir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini incelediğimizde bu durumu 
görmekteyiz. 

TÜİK’in yaptığı çalışmaya göre boşanmaların 2018 
yılında %37,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,4’ü ise evliliğin 
6-10 yılı içinde gerçekleşti. Örneğin 1998’de 
boşanma sayısı 27.167 iken bu sayı 2000’de 34.864’e 
çıkmıştır. Boşanma hızının 2018 yılında en yüksek 
olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 
ile Muğla, Muğla’yı da binde 2,69 ile Antalya izledi.



AİLE AYRILIKLARI VE ÇOCUKLARIMIZ 
Sayıların dili bu şekilde ancak eşlerin boşanması kaçınılmaz ise yapılacak bir şey yok. Çocuklarının bu durumdan en az 
zararla çıkmalarını sağlamak için ebeveynlerin bilinçli ve birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Boşanma süreci, öncesi, 
sonrası yapılacak yanlış davranışlar, çocuklarımızın sonraki yaşamlarında ciddi travmalar oluşturabilir. Örneğin boşanma 
öncesinde konuyla ilgili açıklamalarımız basit bir dille anlatılmalı ve duruma alışmaları sağlanmalıdır. Ailelerin sık sık 
ayrılacaklarını söyleyip tekrar barışmaları, kısa süre sonra yeniden ayrılık kararı almaları çocuk için zararlı olur. Her defasında 
ümit ve hayal kırıklığı yaşayan çocuğun ruh sağlığı olumsuz etkilenir. Karar verildikten sonra, ebeveynlerden biri evden 
ayrılmadan mutlaka çocuğa durum açıklanmalıdır. (Semerci,179) Önerim boşanma ile ilgili ilk açıklama esnasında hem 
anne hem baba beraber olmalıdır. Bu açıklama esnasında çocuğumuzdan da dönüt almamız önemlidir. Onun ne 
düşündüğünü ifade etmesi ve duygularını paylaşması gerekmektedir.

Bu arada şöyle bir durumu da eklemeden 
geçemeyeceğim. Boşanma ebeveynlerde ve çocuklarda illa 
olumsuz bir etki oluşturmayabilir. Özellikle evlilik süresince 
çok ciddi sorunlar yaşayan çiftlerin boşanması sonucu 
çocuklarında olumlu etkiler göstermesi söz konusudur. Çok 
yakınım olan kişilerin çocuklarında bu duruma bizzat şahit 
olduğumu söylemek istiyorum. Sorunlu evlilikleri süresince 
çocukta görülen uyum bozuklukları, altını ıslatma, öfke 
kontrolsüzlüğü, fiziksel bakımdaki eksik ve yetersizlikler, 
sosyalleşmedeki yetersizlikler boşanma süreci bittikten 
sonra düzelmeye başladı. Bunun iki sebebi vardır; birincisi 
her çocuk her olaydan aynı oranda etkilenmez, ikincisi 
olayın etkileri eşit olsa bile tepkiler ve tepkinin zamanı farklı 
olabilir. Boşanmış çocukların ebeveynlerinden yeterli ilgi ve 
desteği görmeleri gerekmektedir. Özellikle desteğe ihtiyacı 
olanlar destek almaz ise, ileriki yıllarda öfke kontrolü, 
güvensizlik, genel kurallara karşı gelme (ya da otorite neyse 
ona karşı olma), öz güven eksikliği vb. problemler 
yaşanabilir. Bu arada en büyük destek öncelikle anne ve 
babadan gelecektir. Ardından uzman desteği sağlanabilir.



AİLE AYRILIKLARI VE ÇOCUKLARIMIZ 

Ayrılık süreci tamamlandı ve bu süreçten sonra eşlerin 
birbirlerine karşı olan tutumları da çok çok önemli. Özellikle 
buna şahit olan çocukların bulunduğu ortamlarda daha fazla 
önem arz ediyor. “Ne kadar üzgün veya kızgın olursanız olun, 
eski eşiniz hakkında kötü şeyler söylemeyin. Neticede, bir 
ebeveyn her zaman onun yanında olmasa da, onların her iki 
ebeveyne de güven duymaya ihtiyaçları olduğu zaman, her 
ikinizi de kaybettiklerini düşüneceklerdir.”(Karen, 280) Ayrıca 
zaman zaman ayrı çiftlerin diğer eş ile ilgili bilgi öğrenmek için 
çocuğunu kullandığını görmekteyiz. “Çocuklar iki kızgın eş 
arasında bilgi aktarıcısı veya mesaj taşıyıcı konumuna 
sokulmamalıdır.”(Karen,280) Bu çeşit bir bilgi taşıma işi en çok 
çocukları olumsuz etkilemektedir. Güven duygusu zedelenmesi 
sonucu çocuk ile ebeveynler arasında ciddi sıkıntılar baş 
gösterebilir. 

Boşanma/ayrılık sürecini bitirmiş eşler, yeni aile kurma planlamaları da yapabilirler. 
Özellikle bu planlar yapılırken çocuğumuzun yaşadıklarını göz önünde 
bulundurmamız gerekmektedir. Çocuğumuzun ayrılık sürecine alışması için 
ebeveynlerin belli bir süre beklemelerini öneriyoruz. Ayrılık süreci “Çocukların yeni bir 
eşe ve muhtemelen yeni eşin çocuklarına uyum sağlamasına yardım ederken direnç 
ve zorluklarla karşılaşacağınızı da unutmayın. Yeni ilişkiler, karışık aileler ve tekrar 
evlilikler, boşanma sürecinin en zor yöntemleri arasındadır. Üvey anne-babalık ve 
yeniden evlenmek, çok fazla sabır, zaman, dayanma gücü ve konuşma gerektirir. Bu 
süreç çok uzun sürebilir; sevgi ve şefkat asla hemen elde edilen bir şey 
olmayacaktır.”(Karen,281)

........................................................................................................................



AİLE AYRILIKLARI VE ÇOCUKLARIMIZ 
Ayrılık süreci ve çocukların bu süreçten etkilenmelerinin çok farklı yönleri var. Özellikle yaş ve cinsiyet. “Çocukların 
boşanmadan etkilenme biçimleri yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar daha 
çok kendileri için endişelenirken 9- 10 yaşlarında boşanmanın anlamını tam olarak anlayan çocuklar aileleri ile ilgili kayıp 
algısına kapılırlar. En çok etkilenen grup olarak 5-6 yaş kız ve 8-10 yaş erkek çocukları görülmekle birlikte genel olarak kız 
çocuklarının erkeklere göre boşanma sonrası daha çok kaygı ve ilişki sorunları yaşadığı bulunmuştur. İlerleyen yaşlarda ise, 
ailesi boşanmış kişilerin ilişki sorunlarını boşanma ile çözmeye daha yatkın oldukları bulunmuştur.” (Geniş, Toker, Şakiroğlu, 
197) 

Aile ayrılıklarının çocuklar üzerinde türlü türlü etkilerini işlemeye çalıştım. Aile ayrılıkları hiçbir zaman istenmeyen 
durumlardır. Aile ayrılıkları neticesinde sürecin içindeki, dışındaki herkes çeşitli oranlarda bu olaydan etkileniyor. Mümkün 
olduğu kadar bu etkinin seviyesini düşükte tutmak ve travmalar düzeyine çıkarmamak amaç olmalı. Çocuklarımızın da 
süreçten en iyi şekilde çıkıp yeni yaşam tarzına adaptasyonun hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Çiftler birbirlerinden ayrılmış olabilir. Ancak çocuklarımızın bize her zamankinden daha çok ihtiyaç 
duyduğu bir dönem başlayacaktır. 

1-SEMERCİ, PRF. DR. BENGİ (2006), Birlikte Büyütelim Çocuk 
Ruh Sağlığı, 178-187. Sayfalar
2-SULLIVAN, KAREN (2002), Baskı Altındaki Çocuklar 
Çocuğunuzu Stressiz ve Mutlu Nasıl Yetiştirirsiniz, 279-281. 
Sayfalar
3-GENİŞ, MERT - TOKER, BENGÜ - ŞAKİROĞLU, 
MEHMET(2019), Boşanmanın Çocuklara Etkisi, Çocuğa 
Söylenmesi ve Ebeveyn Yabancılaşması: Derleme Çalışması,  
190-199. Sayfalar 
(https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819921)
4-Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24642
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ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARINA SINIR KOYABİLMEK 
Her anne-baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ister. Çocuğunun mutlu, başarılı, iyi bir kişiliğe sahip bir birey olarak 
toplumda yer almasını arzu eder. Her zaman bilinen bir söz vardır: “Eğitim ailede başlar.” Acaba gerçekten öyle mi? 
İlk öğretmen olan anne ve babanın vereceği iyi eğitim, çocuğuyla kurduğu sağlıklı iletişime bağlıdır. Çocuklar kelimeleri 
henüz anlamlandırmaya başladıklarında duydukları cümleler kişiliklerinde yer edinir. Bu sayede yetişkinliklerinde de bu 
özellikleri devam eder. İrade sahibi olup kendi sorumluluklarının farkında olup olmamaları da aslında en erken dönemlerde 
başlamaktadır. Peki irade sahibi olmak nedir? İradeyi güçlendirmede disiplin neden gereklidir? Yaşadığımız çağa baktığımız 
zaman her şey haz odaklı olmuş adeta. Öylesine haz odaklı ki etrafımıza baktığımızda sağımız solumuz reklamlarla dolu. 
Elimizde sihirli değnek yok! Çocuklarda zamanı yönetebilme yetisi ergenlik dönemiyle birlikte aşağı yukarı 12-13 yaşlarında 
başlar. 

Zamanı yönetmeyi öğrenmeye başlayan çocuk kendini, iradesini de 
kontrol etmeye başlar. Kendi hayatımıza bakarak biz sınırlarımızı iyi 
çizebiliyor muyuz, irade gücümüz ne durumda? Acaba her koşulda 
sağlam, doğru, olması gereken tavrı sergileyebiliyor muyuz? Bir deney 
yapılıyor. Deneyin adı  adı “Marshmallow  Experiment” yani “Şekerleme  
Deneyi.” Kişinin istediği bir şey için yeterince beklemesi, irade 
göstermesi, yani hazzı erteleme kavramının, iradeli olmayı başarmanın 
hayattaki karşılığını gösteriyor. Çocuklara iki seçenek sunulur: Önlerine 
konulan şekerlemeyi hemen yemek veya 15 dakika yemeden bekleyip 
ikinci bir şekerleme daha alarak ikisini birden yemek. Hazzı ertelemeyi 
ve kendilerine sunulan ikramı hemen yeme arzusuna direnmeyi 
başaranlar hayatta daha uyumlu ve daha güvenilir kişiler oluyor. Bu 
çocukların diğerlerine göre öz güvenlerinin daha yüksek, stresle baş 
etme becerilerinin daha gelişkin, kendilerini daha iyi motive 
edebildikleri, zorluklar karşısında daha azimli davrandıkları, sosyal 
çevrelerinde daha az sorun yarattıkları belirlenmiş. 

........................................................................................................................



ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARINA SINIR KOYABİLMEK 
Ayrıca bu çocuklar ABD üniversite giriş sınavı olan SAT’te daha yüksek puanlar almış. Sınır koymak, çocuğun kendisini 
emniyette hissederek hareket edebileceği alanı belirleyen yardımcı ve yol gösterici işaretleri çocuğa sunmaktır.
Yanlış Sınır Koyma: 

1- Fiziksel disiplin: Dayak yiyen çocuğun vicdan ve ahlak gelişimi zayıf olur. Yaramazlık yaptığında dayak yiyen çocuk, 
yaptığının karşılığını ödemiş duygusunu hisseder. Problemlerini saldırganlıkla çözümlemeyi öğrenir.

2- Çocuğu sözle hor görmek: Korkutma, tehdit, alay etme, küçümseme, bağırma, beddua (Ellerin taş olur. Beceriksiz, şişko, 
tembel, aptal, pis sersem) Çocuk kendini değersiz hisseder.

3- Sevgiyi esirgemek: Dayaktaki gibi aynı sonuçları verir. Çocuk 
kabul edilmek için çırpınır durur veya  isyankar olur. Çocuklarımıza 
nasıl sınır koyabileceğimizi televizyon izleme davranışı üzerinden 
inceleyelim. 1.Aşama: Davranışı Tanımlama: Çocuğun anlaşıldığını 
ve hangi davranışından dolayı uyarıldığını daha net anlaması 
amacıyla yapılır. Kısa cümlelerle görülen şey söylenir, tahmin ve 
yorum yapmaktan kaçınılır. Çocuğun davranışları yanında içinde 
bulunduğu duygu durumu da tanımlanmalıdır. Şu an da seninle 
belirlediğimiz televizyon izleme sınırını aşıyorsun. Televizyon 
izlemekten hoşlanıyor gibisin fakat seninle bu konuda daha önce 
anlaşmıştık. Şu an da beni önemsemediğini hissediyorum. 
2.Aşama: Sınırı İfade Etme: Kural çocuğa net ve açık şekilde 
söylenir. Ses tonunun sakin olmasına ayrıca dikkat edilmelidir. 
Sınırları açıklarken “Biz” vurgusunun yapılması önemlidir. Sınırların 
herkes için olduğunun anlaşılmasını sağlar. Gün içerisinde 1,5 saat 
televizyon izleme hakkımız var. Televizyon izlemek için ayırdığımız 
saat belirlenir. 3. Aşama: Seçenek Sunma: Yeni bir davranış 
seçeneği verilir. Olumlu cümlelerle ifade edilmelidir. Resim 
çizmeye ne dersin? Şu an da birkaç sayfa kitap okumak zihnimizi 
geliştirebilir.  



ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARINA
SINIR KOYABİLMEK 

4. Aşama: Final Seçeneği; Sınırlara uyma ya da uymama 
çocuğun kendi kararı olduğu sakin bir ses tonuyla 
söylenmelidir. “Şu an da yaptığın davranışı kendi kararın 
olarak seçtin ve yapıyorsun. Bu anlaşmamıza aykırı olduğu 
için gerekli sorumluluğu alacağına inanıyorum.” İstenmeyen 
davranışa uyulmadığında yaşanılacak mahrumiyet daha 
öncesinden çocukla paylaşılmış olmalıdır. 

5. Aşama: Kararı Uygulama: Çocuk sınıra uymamaya devam 
ediyorsa hemen sonuçlarına katlanması sağlanmalıdır. Nazik, 
sevecen ve kararlı olunmalıdır. Karar uygulanırken olumsuz 
cümlelerden kaçınılmalıdır. Benliği zedeleyici mesajlar 
verilmemelidir. Çocuklarımıza gerektiği zamanlarda 
kararlıysak eğer “Hayır” diyebilmenin onların ileriki 
dönemlerinde kişiliğinin oluşmasında oldukça önemli bir yer 
tuttuğunu unutmamak gerekir. 

Kaynakça:
 A’dan Z’ye Pozitif Disiplin, Jane Nelsen, Lynn Lott, 
Stephen GlennHer Çocuk Kuralları Öğrenebilir, 
Annette Kast-Zahn Çocuğa Hayır Demek Çözüm 
Değil, Mark L. Brenner Pozitif Disiplin Tekniği, Prof. 
Dr. Çağlayan Dinçer ders notları

Rehber Öğretmen
Merve Aydemir



Disleksi, zekası normal ya da normal üstü olan, herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal ve kültürel engeli olmayan 
okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında 
yetersizliğe yol açan bir özel öğrenme güçlüğüdür. Bazı araştırmacılar dislekside de temel mekanizmanın, peş peşe gelen 
sesler arasında ayrım yapamamak olduğunu savunurken çoğunluk ünlü-ünsüz kural yanlışlarını ve fonolojik farkında 
olmamayı temel sorun olarak görmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olanların yazı hataları çok tipiktir. Özellikle b, p, d 
harfleri şekil ve ses açısından birbirine benzediği için çok sık karıştırılır. Ayna, hayali yazı (mirror writing) görülür. Çocuk her 
şeyi ters yazar ya da yazdığını tersten okur. Böylece “ev” yazıp “ve” diye okuyabilir, birbiri ardına gelen harfleri bitiştirir. 
Noktalama işaretlerini bozuk kullanır. Yazıları genellikle bozuktur. 

Metindeki harfleri okumakta zorluk yaşadığınız oldu mu veya 
etrafınızda okumakta zorluk yaşayan biri var mı?

Öğrenme zorluğu yaşayan çocukların çoğu harfleri kırmızı 
renkli harfler gibi görüyor. 

Okumanın zor öğrenilmesi, hızlı okuyamama, doğru 
okuyamama, okuduğunu anlayamama ve okuduğunu 
anlatamama gibi sorunlar yaşarlar. 

Uzun kelimeleri okuyamazlar ve yavaş okurlar. 

Öğrenme güçlüğü (disleksi) çocuğun hem akademik 
başarısını düşürür hem de ileriki yaşamında sosyal 
uyumunu ve okuma gerektiren görevlerdeki başarısını 
azaltır.  

DANS EDEN KELİMELER (DİSLEKSİ)

DANS EDEN KELİMELER (DİSLEKSİ) BELİRTİLERİ NELERDİR? 



Öğrenme güçlükleri çocuk okula başlayana kadar kolay ortaya çıkmaz ve yaşam boyu sürebilir. Öğrenme güçlüğünde 
erken teşhis ve tedavi önemlidir. Öğrenme güçlüğü olan çocuğun ailesinin bu süreci kabullenmesi tedavinin başarısı için 
çok önemlidir. Öğrenme güçlüğünün tedavisinde İlk olarak psikoeğitsel yaklaşımlar uygulanır.

Çocuğa belli zekâ ve psikolojik testleri uygulandıktan 
sonrasında, çocuğun hangi alanda öğrenme sıkıntısı 
çektiği tespit edilir ve güçlü tarafları ve zayıf tarafları 
belirlenir.

Çocuğun güçlü yönleri, zayıf yönlerinin telafisinde nasıl 
kullanabileceğine dair bazı düşünme ve öğrenme yolları 
hem çocuğa hem de öğretilir. 

Öğrenme zorluğu olan çocuklar bilindik yöntemler ile 
öğrenmede güçlük çekebildikleri şeklinde, farklı öğretme 
yöntemleri ile daha iyi öğrenebilirler.

Bu çocukların zayıf olan becerilerini çeşitli egzersizler ile 
desteklemek faydalı olur. Örneğin; yazılı ifade bozukluğu 
olan bir çocukta şekil ve zemin ilişkisini kavrayabileceği 
formları analiz etmesini, kopya etmesini sağlayan 
egzersizler çok yarar sağlamaktadır.  

TARİH BOYUNCA PEK ÇOK ÜNLÜ DÂHİNİN
ÖĞRENME BOZUKLUĞU TANISI VARDIR.

Psikolojik Danışman ve Rehber
Öğretmen 

Selen ALGÜL

HER ÇOCUK ÖĞRENİR 
Bazen aynı anda, 
Bazen farklı anda, 
Bazen aynı yolla,

Bazen farklı yolla…

DANS EDEN KELİMELER (DİSLEKSİ)

DANS EDEN KELİMELER (DİSLEKSİ) TEDAVİ EDİLİR Mİ? 



Öfke basit bir sinirlilik halinin giderek yükselmesi ile seyreden doğal bir duygudur. 
Öfke doğal bir duygu olmasına rağmen kişinin yükselmesine bağlı olarak daha yıkıcı ve kırıcı olabilmektedir. Genellikle bireyi 
sinirlendiren durumların başında maddi zorluklar, haksızlığa uğrama, bireyi çeşitli sebeplerle mutsuz eden her  durum 
olabilir. Kişi sinirlendiği zaman olayları ve durumları da farklı algılama yoluna gider. Dolayısıyla daha olumsuz ve kötümser 
olur, bu  onu daha da sinirlendirebilir. Tabii ki bu durum sadece duygularda kalmaz ve kişi davranışa dönüşen tepkiler de 
verebilir. Duygularını normal yollarla ifade edemeyen kişi, çevresiyle kurduğu ilişkilerde problem yaşayabileceği gibi fiziksel 
ve psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilenebilir. Bazı insanlar öfkelendiklerinde bunu davranışına yansıtırken bazı insanlar 
ise sessizce beklemeyi ve somurtmayı tercih edebilir. Bu da yine öfkenin ifade ediliş şeklidir.

Kişinin öfkelendiğinde kendine belli komutlar vermesi sakinleşmesine 
yardımcı olabilir. ’’Sakin ol, rahatla, derin nefes al’’ gibi.

Öfkelendiğimiz ortamı bir süreliğine terk etmek  faydalı olacaktır.

Öfke anında mutlaka düşünerek konuşmak gerekir. Aklımıza ilk geleni 
söylemek yerine asıl söylemek istediğimizi söylemeli, bunun için de 
sakinleşmeliyiz.

Öfkelendiğimizde en sağlıklı tepkiyi vermek istiyorsak bazı farkındalıkları 
kazanmamız gerekir. Hangi düşünceyle ve hangi davranışla 
sakinleşebileceğimizin farkına varıp ona göre davranmamız önemlidir.

Öfke bizi ister istemez olumsuz düşüncelere iteceğinden bu durumdan 
kurtulmak için en kötüsünü düşünmek yerine kendimizi telkin etmemiz 
faydalı olacaktır.  Bu durum aynı zamanda sakinleşmemizi de sağlayacaktır.

Sonuç olarak sinirli bir insan olduğumuzun farkındalığı eğer bizde oluşmuşsa 
ve ne yapmamız gerektiğini bilirsek duygularımızı, düşüncelerimizi ve 
davranışlarımızı ona göre yönetir ve davranırız.
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