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Psikanalizden önce şairler ve roman 

yazarları, karakterlerin psikolojisi 

hakkında fikirleri bulunuyordu. 

Mesela bir insan katilse neden katil 

veya bir insan pinti ise neden pinti 

veya nasıl bir birey gibi bir analiz 

yaparlardı. Günümüzde yine politik 

liderlerin, aktörlerin, yazarların 

nasıl insanlar oldukları hakkında 

bir merakımız vardır.  

Sigmund Freud insanların iç dünya-

sını incelemeye başlamadan önce 

tecavüze uğradıklarını söyleyen 18 

hastası vardı. Psikoanalizi ve bil-

hassa Ödipus Kompleksini bulduk-

tan sonra bu hastaların gerçekten 

tacize uğramadıklarını, fakat tacize 

uğrama fantezileri olduklarına 

inandı. Ödipus Kompleksi’nde karşı 

cinsten ebeveyne yönelik fantezileri 

olur. Freud, bunu keşfettikten sonra 

on sekiz hastasının aslında tacize 

uğramadığını yazdı. Psikanaliz ise o 

dönemde küçük bir grup bir halin-

deydi ve Psikoanalist Sandor Feren-

zi çocuklara yapılan tacizlerin de 

bunda katkısı olabileceğini belirtti. 

Ancak bu Freud – Ferenzi arasında 

entelektüel çatışma gelişmesine 

neden oldu. Freud ve klasik analist-

ler kültür, savaş, mitolojik konular 

üzerinde yazılar yazdılar. Fakat 

hastalarla yapılan çalışmalarında 

Freud’un düşüncesini benimseyerek 

sadece bireylerin iç dünyasına bakıp 

dış olaylarla ilgilenmediler.  

Zamanla üç konuda değişim oldu. 

Bunlardan birincisi, Anna Freud’un 

da üzerinde durduğu gibi Ödipus 

Kompleksi öncesinde çocuğun anne-

si ile olan ilişkilerinin önemli oldu-

ğu gözlendi. Böylelikle çocuğun iç 

dünyasının gelişimi hakkında bilgi 

edinilmeye başlandı. Margaret 

Mahler, bebeğin ilk zamanlarda 

otistik olduğunu, zamanla gelişerek 

anne ile simbiyotik bir ilişki kurdu-

ğunu ve anne ile birey olmanın psi-

kolojik ayrımını bilemediğini ve 

sonrasında da ayrılma – bireyselleş-

me dönemine girdiğini ve Ödipus 

Kompleksine kadar ilerlediğini yani 

ikili olan ilişkilerin üçlü ilişkiye dö-

nüştüğünü belirtmiştir. Altı yaştan 

ergenliğe kadar olan dönemde de 

Latent Dönem’e geçildiğini ve ergen-

lik ile bireyselliğin daha da geliştiği-

ni söylemiştir.  

Ergenlik dönemi, Peter Blos tarafın-

dan incelendiğinde çocuğun iç dün-

yası içerisinde geriye kadar gidip 

tekrar bakarak kendi anne babasını 

ile olan ilişkisinin yeniden değerlen-

dirip daha da geliştirilip zenginleşti-

rildiğinden bahsetmiştir. Yani anne 

babasına bakmasının yanında yeni 

aşklara, Marlin Monroe’ya, aktörle-

re, futbolculara, liderlere bakarak 

yeni bir bireyselleşme süreci gelişti-

rir.  

Değişen ikinci konu ise son 20 – 30 

yıllık dönemde yapılan beyindeki 

fiziksel çalışmalar sonucunda psika-

naliz ile beyin gelişimi arasındaki 

bağlantıların ortaya çıkmaya başla-

masıdır.  

Üçüncüsü de tüm alanlarda derinle-

mesine araştırmalar yapılmasıdır. 

Bunlar içerisinde Rene Spitz tarafın-

dan bebeklerle yapılan çalışmada  

ilk zamanlarda yüzlere karşı vermiş 

oldukları gülme tepkisinin altıncı - 

dokuzuncu aydan itibaren tanıdık 

olmayan yüzlere baktığı zaman ağla-

ma ile değiştiğini yani bebeğin tanı-

dık olanla olmayanı ayırt etme bece-

risinin geliştiğini saptamıştır. Yani 

çocukların zamanla yabancıları ayırt 

etmeye başladığı ve onlardan kork-

tukları (Stranger Anxiety) görüldü. 

Bu deneyin 1960’lı yıllarda yapılma-

sının ardından son yıllarda yapılan 

çalışmalar sonucunda çocuğun daha 

doğmadan bize ait olanla olmayanı 

sezdiği tespit edilmiştir. Yani, çocuk 

doğmadan birilerine ait olma potan-

siyeli ile doğuyor ve anne ile bilinç 

dışındaki birleşme doğum sonrasında 

da devam ediyor.  

Johannes Lehtonen, yapmış olduğu 

bir çalışmada bebek dolu bir odanın 

yanındaki odaya anneleri yerleştir-

miş ve duydukları bebek ağlama ses-

lerinden kendi bebeklerini ayırt et-

melerini istemiştir. Bebek ağlamala-

rının yoğunluğundan annelerin kendi 

bebeklerini ayırt edemediklerini an-

cak kendi bebeklerinin ağlama sesini 

duyduklarında beyin dalgalarının 

değiştiğini yani aslında annelerin 

beyinlerinin kendi bebeklerini tanıdı-

ğını saptamıştır.  

Son yıllarda dış dünyada olan olayla-

rın da iç dünyamıza etkileri psikana-

lizde incelenmeye başlamıştır. Dola-

yısı ile dış dünyanın giderek önemli 

olmasıyla iç ile dış dünya arasındaki 

ilişkiye bakmaya başlamış durumda-

yız. Yani bireyler değerlendirilirken 

annenin hastalığı, alkol kullanımı 

veya evde yokluğu gibi durumlardan 

daha fazla dış olaylar, sosyal, kültü-

rel, politik olaylar giderek daha da 

önemli olmaya başladı. Örneğin, be-

nim Amerika’da ilk çalışmaya başla-

dığım hastane Cherry Hospital’di. 

1963 yılında gitmiş olduğum bu has-

tanedeki tüm hastalar siyahtı. Çalı-

şan doktorlar ise dışarıdan gelmiş ve 

Sovyetler gibi ülkelerden kaçmış ve 

travmalarla dolu doktorlardı. Yani 

hastane kültüründe ayrımcılık bulu-

nuyordu. 

Orada iken görmüş olduğum otuzlu 

yaşlarında bir vakada sadece gökyü-

zünde tam ay olduğu günlerde elle-

rinde titreme oluyordu. O dönemde 

de siyahi olduğu için kolaylıkla Şizof-

reni tanısı koyuluyordu ve tedavisi 

için de bize yönlendirilmişti. Bu siya-

hi adamın alnında küçük bir beyaz 

nokta ve bacağında da daha siyah bir 

nokta vardı. Bu nedenle çocukken 

“Beyaz Nokta” lakabı takılmış. Ev-

lendikten sonra siyah noktayı sadece 

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay   

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan değer-

lendirmede sergilenmeye hak kazanan re-

simlerimiz belirlendi. Çocuklarımızı kutlar, 

hediyelerini almak üzere, en geç 2 ay içeri-

sinde, Pengu Toys — Ortaköy mağazala-

rına bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi 

bize ailemizdergisi@gmail.com e-posta 

adresimizden veya Facebook sayfamızdan 

gönderebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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karısı görmüş. Karısı ile boşandık-

tan sonra bu şikayetleri başlamış. O 

dönemlerde genç bir psikiyatrist 

idim ve psikanaliz bilgim kısıtlıydı. 

Ancak onda beyaz noktadan dolayı 

babasının beyaz bir adam olduğu 

fantezisini ve siyah noktanın da 

kendi siyahiliğini temsil ettiğini sap-

tadım. Yani toplumdaki derin bölün-

menin onda da olduğunu fark ettim. 

Çocukken kendisine ayda beyaz bir 

adamın yaşadığını ve onun yaktığı 

ateş sonucunda da geceleri ışıklı 

göründüğünü söylediklerini belirtti. 

Karısı ile boşanınca sürekli olarak 

aya ve ay resimlerine bakmaya baş-

lamış. Yani siyahi karısı / annesi 

tarafından ret edilince babaya dön-

mek istedi ve fantezi ettiği beyaz 

baba aklını doldurdu. Sovyetlerin 

aya insan göndermesi yani aya 

“düşman” erkeklerin 

gelmesi ile aydaki 

beyaz erkeğin de 

kendisini aşağılayan 

ve yanında kalma-

yan baba  olduğunu 

fark etti. Bu fantezi-

sini görüşmeler sıra-

sında fark etmeye 

başladı ve siyah 

noktasını sonunda 

bana gösterdi. Za-

manla noktaların 

anlamını anladıkça tam ay görüntü-

süne bakarak günümüzü yeniden 

değerlendirebildi ve eski sallanmala-

rı azaldı.  

Bahsetmiş olduğumuz tüm bu kav-

ramlar yani Bizlik kavramı, Ayrılma 

Kaygısı, Odipus Kompleksi gibi aşa-

malar sırasında dış dünyanın yarat-

mış olduğu fanteziler de birey olma 

yolculuğunda etkili olmaktadır. Do-

layısı ile bireyleri değerlendirirken 

fantezilerle birlikte değerlendirme-

miz gerekmektedir. Dış dünya ile iç 

dünya arasında meydana gelen trav-

malar da bireyleşmeye etki ediyor. 

Örneğin Amerika’da yazmış oldu-

ğum bir kitapta siyah anne tarafın-

dan bakılan bir çocuğun siyahi bakı-

cısı ile beyaz annesini birleştireme-

mesinden bahsetmiştim. Bu kişi 

örneğin bir yemeğe gittiğinde siyah 

çorap giyen bir beyaz kadın gördü-

ğünde, çocukluğunda kaybettiği si-

yah kadını (bilinç dışından) düşün-

mesi ve onu elde edinceye kadar da 

ona hediyeler almasını ve sonunda 

onunla birlikte olduktan sonra da 

onunla ilişkisini kesmesini anlatı-

yordu.  

Tüm bunların yanında toplulukla-

rın da kendilerine has özellikleri 

birey olma yolculuğunu etkilemek-

tedir. Örneğin, Türkiye ve Arap 

halklarında ise geniş aileler ve bir-

den fazla anneler (annelik yapan-

lar) var. Bunlar arasında bir sorun 

yoksa herhangi bir sorun olmuyor 

ancak sorun olursa çocukta anne 

imajını ve buna karşı kendi kimliği-

ni bütünleştirme zorluğu ortaya 

çıkabiliyor.  

Çocuklar büyüdükçe anne ile kendi-

sini psikolojik olarak ayırırlar yani 

bireyleşirler. Ancak bunu yaparken 

integration ile yani bütünleşme ile 

yaparlar. Neden? Çünkü entegras-

yon fonksiyonu başlamadan önce 

annelik yapan kişinin imgesini bir-

leştiremez. Yani anne iyiyken İyi 

Anne, anne yetemediğinde de Kötü 

Anne oluyor. Bebek anneyi birleşti-

rirken aslında kendisinin de iyi ve 

kötü yanlarını birleştiriyor. Örneğin 

sevdiğimiz kişinin iyi ve kötü yanla-

rı olduğunu biliriz ancak çocuk an-

nesini İyi Anne veya Kötü Anne 

olarak ayrı ayrı algılar ve zamanla 

onu aynı kişide birleştirir. Şimdi 

biliyoruz ki Borderline veya Narsi-

sistik kişilik olan bireylerde bu bir-

leştirme tamamlanmamıştır. Bu 

nedenle bu insanlar dünyayı ya iyi 

ya da kötü olarak ayırırlar. İyi ve 

kötüyü birleştirme seviyesine gele-

miyorlar. Narsisistik özellikteki 

insanlar da bunu ya en iyi ya da en 

kötü olarak yaparlar.  

Özetle Freud’dan başlamak üzere 

bir merdivenden çıkarak bireyselle-

şiyoruz. Ancak zamanla merdivenin 

altı olduğunu, merdivenin koşulları-

na da yani dış dünyaya bakmamız 

gerektiği de ve ayrıca basamakları 

doğru görüp görmediğimizi yani 

(çoğu bilinç dışı olan) fantezilerimi-

ze odaklanıp odaklanmadığımıza 

dikkat etmemiz gerektiği ortaya 

çıkıyor. Psikanaliz ile tüm bunlar 

ortaya çıkarak iyileşiyor ve basa-

maklarda yukarı çıkabiliyoruz.  

Biyolojik, psikolojik ve dış dünyanın 

gerçeklikleri ile basamaklardan 

çıkarken etkili olan fanteziler var-

dır. Bunların tümü nasıl bir birey 

olacağınızı etkilemektedir. Bazen 

patolojiye  bazen da yaratıcılığa 

neden olurlar. Örneğin 1,5 yaşında 

bir mevlite gitmeye hazırlanırken 

bebek arabası içerisinde büyük an-

nem gül suyunu unutmuş. İçeriye 

gidip geldikten son-

ra beni bulamamış-

lar. Kaybetmişler. 

Etrafa bakmışlar, 

bulamamışlar. So-

nunda, akşama doğ-

ru, beni “deli” bir 

Rum kadının çaldı-

ğını fark etmişler. 

Ben büyürken bu 

hadise aile içerisin-

de heyecanla ve korku içerisinde 

titreyerek söylenirdi. Bunun beni 

korkuttuğunu düşündüğüm için 

“Bir Rumun beni beğendiği” fantezi-

sini edinerek, belki de günümüzde, 

savaşan etnik gruplar konusunda 

çalışmamda etkili olduğunu düşün-

mekteyim. Özdeşimin yanında de-

polama da oluyor. Yani ailede bü-

yükler kendi içlerinde olan bazı 

imajları ve bu imajlarla ilgili görev-

leri - bilmeden çocuklarının büyü-

mekte olan iç dünyasına yerleştirir 

— yine çoğu bilinç dışı olarak. Ör-

nek:  sevdiği bir çocuğunu kaybeden 

bir anne düşünelim. Çocuğu öldük-

ten sonra yas tutmada zorluk çeki-

len anne, yeni çocuğu olduğunda 

kendi içindeki ilk çocuğu le ilgili 

olan imajını yeni çocuğun içine psi-

kolojik olarak depolayabilir. Bunla-

rın bir kısmı bireyselleşmeyi zorlaş-

tırırken bazılar zenginleştirir.  

Birey Olma Yolculuğu 
Psikiyatrist — Psikanalist Prof. Dr. Vamık D. Volkan 
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Ayın Etkinliği: Noktaları Birleştirme 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resimdeki noktaları 
birleştiriniz. Bakalım resimdeki gizli karakteri kim bulabilecek?  

www.ailemizdergisi.com 

Dergilik’teyiz...  
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mesini beklemeyeceklerini belirterek, 

“Aromalı elektronik sigaraları yasakla-

yarak New York halkının sağlığını 

koruyoruz. Aldığımız bu yasaklama 

kararıyla, çok sayıda gencin masraflı, 

sağlıksız ve potansiyel olarak ölümcül 

bir alışkanlığa bağlanmasını önleyece-

ğiz“ dedi. 

Vali Coumo’nun New York Eyaleti 

Halk Sağlığı Planlama Konseyi’ne ola-

ğanüstü yasa tasarısı olarak sunduğu 

yasaklama kararı, üyeler tarafından 

oylanıp kabul edildi. Yasak ivedilikle 

yürürlüğe girecek. 

Satıcılara ağır para cezası 

4 Ekim tarihine kadar yasaklama ka-

rarı yürürlükte olsa da yasaya uyma-

yanlar hakkında herhangi bir ceza 

işlemi yapılmayacak. Ancak 4 Ekim 

tarihinden sonra New York Eyaleti 

sınırları içerisinde aromalı elektronik 

sigara satan perakendeciler, pazarla-

yanlar, toptan satışını yapanlar her bir 

aromalı elektronik sıvı birimi için 2 bin 

dolar para cezasına çarptırılacaklar. 

“Halk sağlığına büyük bir tehdidi 

engelledik” 

New York Eyaleti Sağlık Müdürü 

Doktor Howard Zucker, aromalı elekt-

ronik sigaraların yasaklanması kara-

rıyla ilgili yaptığı açıklamada, 

“Aromalı elektronik sigaraları son 

zamanlarda özellikle gençler tarafın-

dan aşırı miktarda kullanılması bir 

halk sağlığını tehditten başka bir şey 

değildir. Biz de bu sağlık krizini en-

gelledik” diye konuştu.  

Resmi verilere göre New York Eyale-

ti'ndeki lise öğrencilerinin yüzde 27'si-

nin, geçen yıl aromalı elektronik siga-

ra kullandığı, bu oranın 2014 yılının 

verilerine göre yüzde 160 oranında 

daha fazla olduğu belirtildi. Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezleri ise 

ABD’deki 36 eyalette aromalı elektro-

nik sigara yüzünden 450’den fazla 

solunum yolu hastalığı tespit edildiği-

ni açıklamıştı.  

Kaynak: Amerika’nın Sesi 

ABD’de açıklanamayan bir akciğer 

hastalığıyla bağlantılı olduğu ve en az 

yedi kişinin ölümüne yol açtığı öne 

sürülen elektronik sigaralar tartışma-

lar uzun bir süredir sürerken, aroma-

lı olanların satışına Michigan’dan 

sonra New York eyaletinden de yasak 

geldi.  

New York Valisi Andrew Coumo, aro-

malı elektronik sigara ürünlerinin 

satışını tamamen yasaklama kararı 

aldıklarını açıkladı. Vali Coumo, son 

dönemde aromalı elektronik sigara 

kullanan gençlerin sayısının çok bü-

yük bir oranda artmasının yasaklama 

kararı almalarının en önemli gerekçe-

sini olduğunu ve aromalı elektronik 

sigara üreticilerinin, çiklet, pamuk 

helva gibi aromaları tasarlamaları-

nın, özellikle gençleri hedef aldıkları-

nın en büyük kanıtı olduğunu savun-

du. 

New York Valisi Coumo, aromalı 

elektronik sigaraların yasaklanması 

için federal hükümetin hareket geç-

New York’ta Aromalı Elektronik Sigara Satışı 
Yasaklandı…. 

Sinema 

Kral Şakir — Korsanlar 

Diyarı 

Kral Şakir “Korsanlar Diyarı”, 

şehre yaklaşmak üzere olan 

tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir 

maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesini konu 

ediyor.  

Şehir, okyanusun en 

derin yerinden çıkan, 

tarih öncesine ait dev 

bir yaratık tarafından 

büyük bir tehlike 

altındadır. Yaratığı 

durdurabilecek tek şey 

ise altın bir savaş 

topudur.  

Yaratık şehre 

ulaşmadan önce onu 

etkisiz hale getirmek 

isteyen Şakir ve ailesi, 

savaş topunu bulmak 

için yola koyulur. 

Ancak yolda işler pek 

de planlandığı gibi 

gitmeyince, Şakir ve 

ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli 

bir kürenin içinde bulur.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 
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Değerli Ailemiz Dergisi okurları, 

Bu ay sizlere çocuğunuz için yeni  

bir etkinlik önermek istedim. Et-

kinliğimizin adı Salyangoz.  

Etkinliğimiz için gerekli malzeme-

ler;  

 Salyangoz şablonu, 

 CD, 

 Krapon, 

 Beyaz renk bardak altlığı,  

 Simli Ponpon, 

 Yapıştırıcı ve  

 Boya.  

Salyangoz şablonu istenilen renkte 

boyanır. Yuvasının üstüne CD’nin 

parlak kısmı üstte kalacak şekilde 

yapıştırılır. Bardak altlığının üstü-

ne ise yuvarlak krapon kağıdı ya-

pıştırılır ve ortasına simli ponpon 

yapıştırılır. Destekle durması için 

evinizde bulunan artık malzemeler-

den (tuvalet kağıdı rulosu, 0,33 lt 

pet şişe... vs) kullanabilirsiniz. Ay-

rıca isteğe bağlı olarak toz sim veya 

simli sulu yapışkan ile süsleme 

yapabilirsiniz.  

Evinizde bulunan saksı çiçeklerinin 

kökleri için çocuğunuzdan size bir 

armağan. Gelecek sayımızda bu 

etkinliğimizin devamı olan mantar 

yapımı etkinliğimizde görüşmek 

üzere..   

Aile İçi Etkinlikler: Salyangoz 
İnci Kalavasonlu 

Ayın Masalı: Siyah Jaguar 
Ümmü Gülsüm Çinici 

olan siyah jaguarmış, çok dikkat 

çekiyormuş.  

Yavru jaguarlar siyah jaguara önce 

şaşkın şaşkın bakmış. Ona baka-

rak kendi aralarında konuşmuşlar. 

Gülmüşler.  Siyah jaguar bu davra-

nışlar karşısında farklı oluşunu bir 

eksiklik zannetmiş. O gün hiç sesi-

ni çıkarmamış ama ertesi gün oku-

la gitmek hatta evden çıkmak bile 

istememiş.  

Annesi, babası ve kardeşi onu cesa-

retlendirmiş. Siyah jaguar ertesi 

gün okula gitmiş. Hemen olmamış 

ama yavaş yavaş okuldakiler ona 

alışmış.  

Zamanla siyah jaguar yetenekleriy-

le özel olduğunu göstermeye başla-

mış. 

Okulda koşu yarışmaları yapılıyor-

Çok eskiden bir jaguar ormanı 

varmış. Ormandaki jaguarların 

hepsi kahverengi ve iri benekliy-

miş.  

Sıcak bir günde bu ormanındaki 

evlerden birinde ikiz yavrular 

dünyaya gelmiş. Yavrular anne ve 

babalarını çok mutlu etmiş. 

Anne jaguar sütüyle ikizlerini bes-

lemiş, öperek, koklayarak büyüt-

müş. Jaguarlardan biri 

kahverengi ve iri benekliy-

miş ama diğeri farklıymış. 

O simsiyahmış ve hiç bene-

ği yokmuş. 

Ailesi için yavrunun farklı 

görünmesinin bir önemi 

yokmuş. Yavrularının iki-

sini de çok seviyorlarmış.  

Aylar geçmiş. İki kardeş 

okula başlayacakmış. 

Okulda yavru jaguar, birkaç aslan 

ve pars da oluyormuş.  

Okulun ilk günü bahçede bekleyen 

bir sürü yavru varmış. Siyah ja-

guar gözüyle kendine benzeyen bir 

yavru aramış. Ama görememiş. 

Öğretmenler yavruları sıraya sok-

muş ve sınıflara göre ayırmış. Ara-

larında dış görünüşüyle en farklı 

muş. Siyah jaguar bu yarışmalar-

da hep birinci oluyormuş. Çünkü o 

çok hızlıymış. Kardeşi onu en önde 

alkışlıyormuş. 

Dönem sonunda okullar arası koşu 

yarışması düzenlenmiş. Yarışmaya 

okulunu temsilen siyah jaguar 

katılmış. Yarışma çok çekişmeli 

geçecekmiş. Hızlı koşan pek çok 

yarışmacı varmış. 

Yarışma günü gelmiş. Ko-

şular başlamış. Siyah jagu-

arın da katılacağı yarış 

başlamak üzereymiş. Dü-

dük sesiyle jaguarlar koş-

maya başlamış. Kısa süre-

de siyah jaguar öne geç-

miş. Yarışmanın sonuna 

kadar üstünlüğünü sür-

dürmüş.  Birinci olmuş.  

O, zafer turunda kardeşi 

ve arkadaşlarıyla birlikte koşmuş. 

Siyah jaguar artık sadece farklı 

rengiyle değil, hızıyla da tanınıyor-

muş.  

Dış görünüşteki farklılıklar önemli 

değilmiş. Siyah jaguar da onun 

arkadaşları da artık bunu biliyor-

muş. Zaten birbirinin aynısı olan 

var mıdır? 
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Oyuncak 

Hayvanları Tanıyalım 

Günümüzde çocuklara kitap 

okuma alışkanlığı küçük 

yaşlardan itibaren 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla renkli, 

sesli ve çekici bir çok kitap 

oyuncak şeklinde 

tasarlanmakta ve çocuklara 

sunulmaktadır.  

Hayvanları Tanıyalım, her 

sayfasında rakamların ve 

çeşitli hayvanların 

bulunduğu ve onlara ait 

özelliklerin seslendirildiği 

keyifli bir oyuncak kitaptır.  

Çocuğunuzu bir taraftan 

hayvanları sesleri ile 

tanırken diğer taraftan 

rakamları keyifli bir 

şekilde öğrenerek 

kitabını okuyabilecektir.   

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Sessizlik 

Yazar:  Lemniscates 

Okuyan Koala yayınevinden 

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) üzerine bir farklı 

bir çocuk kitabı. Amerikan Psikoloji Birliği tarafından 

yayınlanan ve 

Okuyan Koala 

tarafından 

Türkçeleştirilerek 

yayınlanan kitap ile 

çocukların 

mindfulness  (Bilinçli 

Farkındalık) 

üzerinden sessiz 

kalmayı öğretmeyi 

hedefliyor. Bu yanı 

ile farklı yapısı 

bulunan kitap diğer 

kitaplardan belirgin 

bir şekilde ayrılıyor. Çocukların çevrelerindeki 

sessizliği dinleyerek bedenine ve hislerine 

odaklanması hedefleyen kitap çocukların duygusal 

farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır. 

Kitap 40 sayfadan oluşmaktadır.  

Tarif 

Sebzeli Mercimek Çorbası 

Dyt. Mehmet Miralay 

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile çorba mevsimi de 

açılmış oldu. Yapacağınız özellikle sebze eklenmiş 

mercimek çorbası hem çok daha leziz hem de vitamin, 

mineral ve posa açısından çok daha zengin olacaktır.  

Malzemeler: 1,5 su bardağı kırmızı mercimek, yarım 

çay fincanı pirinç, 3 adet orta boy patates, 1 adet kuru 

soğan, 1 adet kereviz sapı, 2 adet tavuk bulyon, 1 

kaşık limon suyu, ikişer adet orta büyüklükte havuç, 

kabak ve brokoli, son olarak da yeterli miktarda tuz, 

kimyon, ve sıvı yağ.  

Şimdiden herkese afiyet olsun.  

AİLEMİZ  

Dergisi 
 

Yeni yazarlarını arıyor...  
 

Yayın hayatındaki üçüncü yılını tamamlayan   

Ailemiz Dergisi, yoluna büyüyerek devam ediyor. 

Eğer siz de Ailemiz Dergisi’nin konsepti ile  

uyumlu yazılar yazabileceğinizi düşünüyorsanız 

bize ulaşın.  

Başvurunuz sırasında kendinizi tanıtan CV’nizi 

ve varsa örnek yazılarınızdan birini  

göndermeyi unutmayınız.  

Bize ailemizdergisi@gmail.com adresinden 

ulaşabilirsiniz.   




