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Gebeliğin ilk günlerinden itibaren doğu-

mun nasıl olacağı düşüncesi her anne ada-

yının aklına takılan bir sorudur. Doğuma 

kısa bir süre kala anne adayındaki endişe 

ve artan kaygı bazen yanlış kararlar alın-

masına neden olmaktadır. 

Normal doğum, doğumun normal ve doğal 

şekli olup gebeliğin 37-42. haftaları arasın-

da hiçbir müdahale söz konusu olmadan 

gerçekleşen tamamen fizyolojik bir olaydır. 

Sezeryan ise doğum olmayıp, normal doğu-

mun gerçekleşemeyeceği durumlarda bebe-

ğin doktor tarafından anne karnından alın-

ması operasyonudur.  

 

Neden sezeryan? 

Gebelik ve doğum fizyolojik bir olay olmak-

la birlikte gebe kadın için büyük bir stres 

oluşturur. Özellikle ilk gebeliğinde kadın, 

tanımlayamadığı birçok yeni duy-

guyu bir arada yaşarken, doğum 

anında karşılaşabileceği olayları 

tam olarak tahmin edememekte-

dir. Önceden normal doğumun ne 

olduğunu bilmeyen, avantaj ve 

dezavantajları konusunda yeterin-

ce aydınlatılmamış, kulaktan dol-

ma bilgilerle hareket eden ve bir-

takım korkular edinmiş kadının 

sezeryanla doğum yapmış arka-

daşlarının da etkisiyle koşullan-

mış olarak doktor karşısına çık-

ması gayet normaldir. 

Normal doğumda anne adayını en 

çok tedirgin eden, doğum sancıla-

rıdır. Doğum sancıları başlangıçta 

10-15 dakika ara ile başlayıp 20-30 saniye 

devam ederken, travay ilerledikçe sancı 

sıklığı, süresi ve şiddeti artarak 1.5-2 daki-

kada bir 50-60 saniye devam etmektedir. 

Bunun korkulacak bir süreç olmadığı, en 

çok bir dakika süren sancıların ağrı değil, 

O’nu yavrusuna kavuşturacak rahim kasıl-

maları olduğu, bu süreç içinde vücudun 

salgıladığı hormonların (örn. endorfin) 

uyuşturucu etkisi yaparak beynin acıyı 

daha az algılamasını salgılayacağı anlatıl-

malıdır. Yani kadın-doğum uzmanı hastası-

nın hem doktoru hem de yaşam ve doğum 

koçu görevini üstlenmelidir. 

 

Neden normal doğum? 

 Normal doğum sonrası bebekte daha 

az solunum problemi ile karşılaşılır. 

Akciğerlerde bulunan sıvı ve tıkaç 

doğum kanalında göğüs kafesinin sı-

kışmasıyla atılacağından bebek akci-

ğerleri daha önce çalışmaya başlar. 

 Koruyucu bakteri alımı: annenin 

vajen florasında bulunan bakterilerle 

temas sonucu bebeğin yeni florası 

(mikrobiyata) oluşmaya başlar. Mikro-

biyata, vücudumuzda bulunan ve za-

rarsız bakteri, mantar ve virüslerin 

oluşturduğu topluluktur. Son 10-15 

yılda mikrobiyata üzerinde araştırma-

lar yoğunlaştırılmış ve bireyin yaşa-

mında barsaklar ikinci beyin olarak 

tanımlanmıştır. Klinik ve deneysel 

çalışmalar beyin ile barsaklar arasın-

da güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Barsak mikrobiyatası 

metabolik ve nöro-davranışsal özellik-

ler dahil olmak üzere insan sağlığının 

anahtarlarından biridir. Sağlıklı mik-

robiyata, bireyi ileriki hayatında sindi-

rim sistemi hastalıkları, alerjik hasta-

lıklar, astım, karaciğer yağlanması, 

obezite, diyabet, depresyon, panik 

atak, kaygı bozuklukları, Parkinson, 

Alzheimer, otizm, şizofreni gibi birçok 

hastalığa karşı korumaktadır (Türkiye 

Bilimler Akademisi Sempozyumu Ra-

poru). Mikrobiyata, parmak izi gibi 

benzersizdir. 

 Normal doğumda iyileşme süreci daha 

hızlı olmaktadır, gaz çıkarma sorunu 

olmamaktadır. 

 Doğum sancıları aynı zamanda emzir-

meyi sağlayan süreci bir an önce hare-

kete geçirir. Birçok dost bakteri taşı-

yan anne sütü mucizevi bir probiyotik-

tir. Normal doğumla dünyaya gelen ve 

anne sütüyle beslenen bebeklerin bağı-

şıklık sistemleri güçlü olduğundan 

hastalıklara karşı daha dirençli olurlar 

ve daha az hastalanırlar. 

 Her normal doğum genellikle bir önce-

kinden daha kolay gerçekleşirken her 

sezeryan öncekinden daha risklidir. 

 Normal doğumda karın açılmadığı için 

enfeksiyon ve kanama riski daha az-

dır. Karın içinde operasyona bağlı 

yapışıklıklar ve barsak sorunları oluş-

mamaktadır. 

 Normal doğum adı üstünde normal bir 

süreç olup doğum anında her şey bit-

miştir. 

 Doğum sonrasında bebeğinin ağlama-

sını duyan ve dakikalar içinde bebeği 

ile ten teması gerçekleşen anne ve 

bebek arasında duygusal bağ daha 

kısa sürede ve daha kolay kurulmakta-

dır. 

 Normal doğumun dezavantajı olarak 

sayılabilecek organ sarkmaları riski 

ancak %1-2 kadar olup sezeryana kı-

yasla çok daha basit bir operasyon-

la düzeltilebilmektedir. 

 

DSÖ, yayınladığı kanıta dayalı 

aşağıdaki uygulamaların doğumu 

yöneten sağlık profesyonelleri için 

kılavuz olmasıyla sağlıklı anne ve 

bebek için mümkün olan en az 

girişim ile güvenli doğum eylemi-

nin gerçekleşebileceğini ifade et-

miştir: 

1. Aksi bir durum olmadıkça 

doğum kendiliğinden başlamalıdır. 

2. Doğum boyunca hastanın 

hareket özgürlüğü olmalıdır. 

3. Travay ve doğum boyunca 

gebeye duygusal ve fiziksel destek 

verilmelidir. 

4. Gereksiz her türlü müdahaleden kaçı-

nılmalıdır. 

 

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Fede-

rasyonu (FIGO) sezeryanın isteğe bağlı 

olarak değil, tıbbi nedenlerle yapılması 

gerektiğini belirtmekte; Amerikan Jineko-

loji ve Obstetrik Birliği (ACOG) tıbbi gerek-

lilik olmadıkça 39. haftadan önce isteğe 

bağlı sezeryan yapılmasını kabul etmemek-

tedir.  

 

Tüm dünyada uzmanların ortak görüşü, 

normal doğumun hem anne hem de bebek 

yönünden  daha sağlıklı olduğudur. Her 

anne adayına normal doğum şansı verilme-

li, sezeryan vajinal doğumun mümkün ola-

mayacağı ya da anne veya bebeğin risk 

altında olduğu durumlarda yapılmalıdır.  



Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı  

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erden Beyoğlu 
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Kardeş kıskançlığı, çocuğun gelişimi sıra-

sında sık bir şekilde karşılaşılan ve sağ-

lıklı bir şekilde çözümlenmediği takdirde 

ilerleyen zamanlarda ciddi ilişki sorunla-

rına yol açan önemli bir konudur.  

Kardeş kıskançlığı birden fazla çocuk olan 

ailelerde görülmektedir. Her çocuk doğası 

gereği anne-babasını bir başka çocukla, 

kardeşi olsa bile, paylaşmak istemez. 

Özellikle anneler çocuklar için daha da 

değerlidirler ve onun sevgisini yitirme 

riski çocukları derinden etkilemektedir.  

Aslında birçok çocuk kardeşi olsun ister. 

Kardeşi hep bir akran gibi görüp onunla 

oyun oynadıklarını hayal ederler. Yani 

onu bir kardeşten ziyade, daha çok oyun 

arkadaşı olarak görürler. İstediği zaman 

oyun oynadığı, istemediği zaman evine 

gönderdiği ve hayatını paylaş-

mak zorunda olmadığı bir 

arkadaş gibi.  

Aileler ise çocuklarının 

“kardeş istemesini” olumlu 

olarak karşılarlar. Halbuki bu 

her zaman çocuğun bu isteği 

gerçekçi değildir. Bazı çocuk-

lar gerçekten kardeşleri olma-

sını isterken bazıları ise aslın-

da oyun arkadaşı istemekte-

dir.  

İlk çocuklar anne babasının 

ilgisini, sevgisini ve şefkatini 

kimse ile paylaşmadan büyü-

düğünden kardeşin doğması 

hayatlarında ciddi değişimle-

re neden olur. Anne babasının 

ilgisindeki azalma onları daha derinden 

etkiler. Özellikle doğumun ardından an-

nenin bebeğe ve bebeğin bakım ihtiyaçla-

rına odaklanması çocuğun annesinden 

“kopmuş” olduğunu hissetmesine ve kar-

deşine yönelik tepki göstermesine neden 

olur. Yine bu dönemde tuvalet becerisini 

kazanan çocuğun yeniden bez istemesi, 

biberonla süt içmek istemesi, ani öfke 

patlamaları, uyumsuz ve hırçın davranış-

ları sık bir şekilde görülmektedir.  

 

Kardeş kıskançlığını arttıran etken-

ler 

 Kardeş kıskançlığı özellikle yaş farkı 

az olan kardeşlerde daha sık görül-

mektedir. Yine ilk çocuklarda da 

kardeş kıskançlığı daha sık görül-

mektedir. Üç yaşına kadar olan ço-

cukların annelerine daha çok ihtiyacı 

olduğundan kardeş kıskançlığını 

daha yoğun hissederler. Bu nedenle 

annelerini kardeşleri ile paylaşmaya 

daha çok tepki verirler.  

 Yeni bir çocuğun aileye katılması ile 

büyük olan çocuğa “büyümüş” gözü 

ile bakılır ve yaşına göre daha fazla 

sorumluluk alması, kardeşi ile daha 

uyumlu olması hatta anne – babasına 

kardeşinin sorumlulukları sırasında 

yardımcı olması beklenir. Hatta bun-

ları yapmadığı takdirde anne baba-

sından tepki görmeye başlar. Halbuki 

bu davranışlar çocuğun kendisini 

dışlanmış - yalnız hissetmesine ve 

kardeşine yönelik daha da tepki gös-

termesine neden olur.  

 Yeni doğan kardeşin ardından başla-

tılan kreş yine çocuğun günlük ya-

şam rutinini etkilediğinden çocuğu 

olumsuz etkilemektedir. Yeni doğan 

bebeğin ardından kendisini değersiz 

hisseden çocuk, anne-babasının ken-

disini kreşe götürmesi ile kendisini 

daha da değersiz ve yalnız hissede-

cektir. Bu da kardeşi ile uyum süreci-

ni olumsuz etkileyecektir.  

 

Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabilir-

siniz? 

 Yeni bir çocuk kararı ciddi bir sorum-

luluk gerektirmektedir ve sadece 

çocuğunuz istiyor diye çocuk yapmak 

sizleri ciddi anlamda zor koşullara 

götürebilir. Bu nedenle, her şeyden 

önce, yeni bir çocuk ve yeni bir so-

rumluluk almak isteyip istemediğini-

ze karar vermeniz gerekmektedir.  

 Bebeğinizin doğumundan önceki dok-

tor kontrolü, yeni doğan bebek alışve-

rişi gibi hazırlıkları birlikte yapmaya 

çalışınız. Eğer mümkünse yeni doğ-

muş bebek sahibi olan aileleri ziyaret 

edip bebekli bir ailenin nasıl olabile-

ceğini göstermeye çalışınız. Ardından 

da bebeğin ailenize katılması ile ben-

zer durumların evde olabileceği hak-

kında konuşunuz. Böylelikle kardeşi-

nin doğumunun ardından olacak olan 

değişimleri somutlaştırmasına imkan 

sağlayınız.  

 Çocuğunuzun kardeşi ile ilgili olum-

suz duygularını ifade edebilmesine 

olanak sağlayınız. Unutmayın bir 

kardeşin olması her zaman olumlu 

duygularla ifade edilmez.  Bu sırada 

iyi bir dinleyici olmaya, küçümseyici 

olmamaya ve onu anlamaya çalışınız. 

Çocuğunuzun olumsuz duyguları size 

ifade etmesinin ardından bunun üze-

rinde konuşmanız olgunlaşmasına 

ciddi katkılar sağlayacaktır.  

 Yeni doğan bebeğin ardından yaşamı-

nızda olan değişiklikleri konuşabil-

menize imkan sağlayınız. Şu 

an bebeğe gösterilen ilgilinin 

kendisi küçükken ona da gös-

terildiğini, bebeğin ihtiyaçları 

nedeniyle ona daha çok vakit 

ayırıyor gibi göründüğünü 

ancak zaman içerisinde ve 

ihtiyaçlarının azalması ile bu 

durumun azalacağını, bebeğin 

büyüdükçe her ikisine yine 

eşit vakit ayırabileceğinizi 

belirtiniz.  

 Anne baba olarak bebe-

ğin doğumunun ardından 

çocuğunuza vakit ayırmaya 

özen gösteriniz. Anne daha 

çok bebeğin bakımı ile meşgul 

olacağından babaların daha 

çok sorumluluk üstlenmesi ve 

baba – çocuk vaktinin gelişti-

rilmesi gerekmektedir. Bu davranış 

değişiklikleri çocuğunuzun kendisini 

yeniden “biricik” ve ikinci planda 

olmadığını hissetmesine yardımcı 

olacaktır.  

 Çocuğunuzun, kardeşinin bakımını 

yapmasına zorlamayınız. Eğer kendi-

si yapmak isterse yaşına uygun kü-

çük sorumluluklar vererek onu cesa-

retlendirebilirsiniz ancak onu zorla-

manız kardeş kıskançlığının daha da 

artmasına neden olacaktır.  

Sonuç olarak, kardeş kıskançlığının tama-

men ortadan kaldırılmasının mümkün 

olmadığını ve daha çok tepkilerinin azal-

tılmasının hedeflenmesinin doğru olduğu-

nu unutmayın. Her çocuk kardeşini sev-

mek zorunda değildir. Her çocuğun ayrı 

bir birey olduğunu ve ayrı ayrı vakit geçir-

meniz gerektiği, her zaman sevilen ve 

“biricik” olduklarını hissettirmeniz çok 

önemlidir. Ayrıca büyük çocuklara gere-

ğinden fazla sorumluluk vermenin süreci 

kolaylaştırmak yerine zorlaştıracağını 

unutmayınız.  



Ayın Söyleşisi: Av. Feyzi Hansel 
Ferhat Atik ve Mine Avkıran Nur  
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Avukat Feyzi Hansel, çocuk hakları ve 

bu hakların, ülkemizdeki uygulanırlığı 

konusunda önemli bilgiler verdi ve hem 

bir avukat hem de bir ebeveyn olarak 

çocuklar için yapılması gerekenler konu-

sunda Ailemiz Dergisi için görüşlerini 

ortaya koydu. 

 

Avukat Feyzi Hansel, başta KKTC Ana-

yasası olmak üzere ülkemizdeki birçok 

yasanın çocukların her anlamda korun-

masını sağladığına dikkat çekti ve ebe-

veynlerin büyük bir bölümünün de çocuk 

haklarını içselleştirdiğini anımsattı. 

Hansel, ülkemizdeki tüm düzenlemeler 

ve bilinçli yaklaşımların yanı sıra özel-

likle çocuk suçluların ıslah edilmesi ko-

nusundaki altyapı sorunlarına ve pande-

mi döneminde online eğitimde ortaya 

çıkan fırsat eşitliği eksikliğine 

vurgu yaptı. 

 

1 Çocuk haklarını tanımla-

mak için en kısa ifade ile 

neler söylersiniz? 

 

Çocuk haklarını en geniş anla-

mıyla, doğum öncesinden başla-

yarak yetişkin olarak kabul 

edilecekleri yaşa değin, hayat, 

vücut, ruh ve fikri haklarının 

gözetilmesi, korunması ve geliş-

tirilmesi olarak tanımlayabili-

riz. 

 

2. Çocuk hakları konusunda hazırla-

nan Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-

ları Sözleşmesi’nin size göre önemi 

nedir? 

 

‘BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’, çocuk 

haklarının statüsünün tanınması ve 

yükseltilmesi açısından çok önemli bir 

kazanımdır. Ne var ki, bu sözleşme ken-

di başına bir anlam ifade etmemektedir. 

Çünkü, bu sözleşme, sözleşmenin taraf-

larının konu hakkındaki niyetini ve ça-

lışma azmini ortaya koymakla beraber, 

kendi başına uygulanabilen veya kendi 

başına hüküm ve sonuç doğuran bir me-

tin değildir. 

 

3. Çocuk haklarının ülkemizde uygu-

lanırlığı konusunda neler söylersi-

niz? 

 

Ülkemiz, çocuk haklarının tanınması ve 

korunması bakımından oldukça iyi bir 

durumdadır. BM Çocuk Hakları Sözleş-

mesi akdedilmeden önce kaleme alınmış 

olan Anayasamız, çocukların korunması-

na ilişkin amir hükümler içermektedir. 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1996 

yılında ülkemizde de tanınmıştır. Ülke-

mizde çocuk hakları, çeşitli yasalarla da 

korunmaktadır. Örneğin Küçük ve Müs-

riferin Korunması Yasası, Evlilik Dışı 

Çocuklar Yasası, Çocuk Suçlular Yasası, 

Milli Eğitim ile ilgili yasalar, Asgari Üc-

ret Yasası, Aile Yasası gibi yasalarımız-

da çocukların korunması ve haklarının 

yüceltilmesine ilişkin kapsamlı düzenle-

meler mevcuttur. Her ne kadar, günlük 

hayatımızda çocuk hakları kavramları 

soyut ya da havalı kelimeler olarak kul-

lanılsa da, halkımızın ezici çoğunluğu 

çocuk haklarının korunması bakımından 

kendine özgü içsel bir refleks geliştirmiş-

tir. Aslında insanımız, çocukların değeri-

ni, önemini içselleştirmiş ve benimsemiş-

tir. Günlük hayatımızı genellikle bu bi-

linç içerisinde kurgulamaktayız. En gü-

zeli ise, bunu yaparken mevzuatı düşün-

düğümüzden ya da bir yaptırım korku-

sundan değil, gayrıihtiyari veya doğal 

olarak yapıyor oluşumuzdur. Tabii ki, 

sorunlar da yok değildir. Bilhassa, çocuk 

suçlular ile ilgili mevzuatımız, günün 

koşullarına uygun düşmemektedir. Da-

hası, çocuk suçluların ıslah edilmesi, 

topluma kazandırılması gibi konularda 

altyapı eksikliklerimiz de ciddi sorunlara 

yol açmakta ve ıslah müessesesinin et-

kinliğini sekteye uğratmaktadır. 

 

4. Son yıllarda öne çıkan ve en çok 

ihlal edilen çocuk hakları nelerdir? 

 

İfade ettiğim gibi, çocuk suçluların yargı-

lanması, cezalandırılması, ıslah edilmesi 

konularında ciddi eksikliklerimiz bulun-

maktadır. Maalesef yıllardır bu konuda 

arzu edilen yol kat edilememiştir. Gerçi 

son dönemde Çocuk İzlem Merkezleri 

Yasası çalışmaları yapılmış ve Meclis 

Komitesi’nin gündemindedir. Bu, iyi bir 

gelişmedir. Gelin görün ki, ço-

cuk haklarına ilişkin esas ihlal 

bence bambaşka bir noktadadır. 

Dedim ya, çocuklarımızı koru-

mayı ya da haklarına saygı duy-

mayı içselleştirdik. Bazen, bu 

konuda kantarın topuzu başka 

yöne kaçıyor. ‘Çocuklarımızı 

korumak’ adı altında, onların 

bağımsız birey olarak yetişmele-

rini ya da kendi bağımsız fikir 

yapılarını kazanmalarını yine 

gayrıihtiyari zora sokuyoruz 

veya zorlaştırıyoruz. Bu nokta-

da da kendimizi geliştirme öde-

vimiz bulunmaktadır. Çocuklar, 

ne kadar erken bağımsız birey oldukları-

nı idrak ederlerse ve bu yönlerini ne ka-

dar erken geliştirmeye başlarlarsa, hem 

kendileri, hem aileleri, hem de ülkeleri 

için o denli faydalı olurlar. Sona bıraktı-

ğım çok önemli bir konu daha var. Pan-

demi süreci bize acı bir gerçeği hatırlat-

mıştır. Pek çok çocuk, tablet ya da bilgi-

sayara sahip olamadığından online eği-

tim olanaklarından yararlanamamıştır. 

Aslında fırsat eşitliği bulunmaması ve 

yaratılamaması çok büyük sorundur. 

Çocuklar arasında fırsat eşitliği yaratıla-

bilmesi için önce aileler arasında fırsat 

eşitliği yaratılması elzemdir. Bu konuda 

yapılacak daha çok işimiz var. (Devamı 

internet sayfamızda ve sosyal medya he-

saplarımızda…) 
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Limasol Sosyal Sorumluluk projelerine devam ediyor... 

Ayın Masalı: Sirkteki Yetenek 
Ümmü Gülsüm Çinici 

Ülkemizin köklü bankalarından olan 

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 

yan kuruluşu olan ve her yıl yeni projeler 

ile karışımınıza 

çıkan Limasol 

Sosyal Sorumlu-

luk Kurumu 

Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Danış-

man İpek G. 

Halim Taşkapılı 

ile 2021 yılı plan-

ları ve son du-

yurdukları proje-

leri hakkında konuştuk.  

Okuyucularımıza biraz Limasol Sos-

yal Sorumluluk Kurumu’ndan bah-

sedebilir misiniz? Amaçlarınız ve 

hedefleriniz nelerdir? Bugüne kadar 

neler yaptınız?  

Limasol Bankası’nın yan kuruluşu olan 

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun 

kar amacı gütmeyen bir yapısı var. 2011 

yılında kuruldu. Faaliyet alanlarımızı ise 

şu şekilde özetleyebiliriz; çevre, sağlık, 

spor, kültür- sanat ve eğitim. 

Eğitim alanında 

Milli Eğitim ve 

Kültür Bakanlı-

ğı, çocuk kitabı 

yazarları, çocuk 

tiyatrosu yönet-

menleri, çocuk 

eğitimi uzmanla-

rı, psikologlar, 

İlkokul öğret-

menleri, şairler, 

ressamlar ve psikiyatristler ile çalışıyo-

ruz.  Amacımız, çocukların kendilerine 

güven duymasını, analitik düşünce bece-

rilerini ve dili/kendini ifade yeteneklerini 

geliştirmelerini sağlamak ve yaratıcılık-

larını geliştirmektir.  

 Çocukları sanat ve sanatçılarla bu-

luşturup birçok sanatsal çalışmalar 

yürütüyoruz, Kimi zaman resim 

kimi zaman şiir yazımı kimi zaman 

da drama çalışmaları yapıyoruz. 

 Çocukları yazarlarla tanıştırıyoruz. 

Interaktif  kitap okuma ve okunan 

kitapla ilgili drama çalışmaları dü-

zenliyoruz.  

 Çocukları sergilere ve tarihi mekan-

lara götürüp yaratıcı drama uygula-

maları yapıyor atölye çalışmaları 

düzenliyoruz. Geçmiş yıllarda birçok 

ilkokul öğrencisini Girne Kalesine 

götürüp Batık Gemi Müzesini gezdik 

ve ardından da yaratıcı drama çalış-

ması yapıp farklı sanatçıların dü-

zenlediği atölye çalışmaları gerçek-

leştirdik.  

Kurulduğumuz günden beri çocuk tiyat-

rosuna destek veriyoruz.  

30 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluş-

turduk. 6 binden fazla çocukla birebir 

drama, okuma, karikatür ve şiir üzerine 

çalışmalar yürüttük. Pandemi başlayana 

kadar sürekli olarak 30 farklı okulda 

düzenli bir şekilde yaratıcı çalışmalar 

düzenledik. (Devamı internet sayfamızda 

ve sosyal medya hesaplarımızda…) 

Çok eskiden bir sirkte yeni ve özel bir 

gösteri yapacak bir yetenek aranıyor-

muş. “Gösterini yap, bize katıl. Haydi 

sıra sende!” ilanları bastırılmış ve her 

yere asılmış. Yarışmanın yeri, günü, 

saati her yere duyurulmuş. İsteyen her-

kesin katılabileceği yarışma, izlemek 

isteyenlere açıkmış. 

Yarışma günü herkes gelmiş.  

Görevli sahneden sormuş: “Gösterileri 

izlemeye hazır mısınız?”  

Seyirciler: “Evet!” diye bağırmış. 

Solucan sürüne sürüne sahneye gelmiş. 

Suyla dolu geniş, cam bir kavanozun 

içine girip su balesi yapmış. Zayıf bir 

alkış sesi olmuş.  

Görevli gelip bağırmış. “Sıradaki göste-

riyi izleyeceğiz.”  

Saksağan sahneye gelmiş. Yanında 

getirdiği sandığı seyircilere göstermiş. 

Sandık boşmuş. Saksağan sandığı ağzı 

açık şekilde sahnede bırakmış. Seyirci-

lerin üstünde hızla bir tur uçmuş. Son-

ra sahneye dönmüş. Sandık parlak bir-

çok süs eşyası, saat ile doluymuş. Seyir-

ciler şaşkınmış. Çok geçmeden sandıkta-

kilerin kendilerine ait olduğunu anlamış-

lar. Bu gösteri hiç alkış almamış.  

“Sıradaki gösteriyi izleyelim mi? demiş 

görevli. 

Bir su aygırı gelmiş. Yanında getirdiği 

malzemelerle basit bir salıncak yapmış. 

Tam salıncağın karşısına küçük hasır bir 

sepet yerleştirmiş. Sallanmaya başlamış. 

Gittikçe hızlanmış, hızlanmış sahnenin 

diğer ucunda duran sepetin içine atla-

mış. Sepet ezilmiş, seyirciler kahkahalar 

atmış. Su aygırı alkış yerine kahkaha 

alınca sahneden sinirle ayrılmış. 

Görevli tekrar gelmiş. “Bütün adayları 

izlediniz. Başka aday yok. Başarama-

dık.” demiş.  

İzleyiciler arasındaki bir sülün seçmelere 

katılmayı çok istiyormuş ancak kendine 

hiç güvenmiyormuş. Ama bir anda “Ben 

de bir gösteri yapmak istiyorum. İzin 

verir misiniz?” diye bağırmış oturduğu 

yerden.  

Görevli:  “Sülünün gösterisini izlemek 

ister misiniz?” demiş. Seyirciler “Evet!” 

demiş. 

Sülün bir merdivenle sirk çadırının 

tepesine kadar tırmanmış. Onun arka-

sından çıkan bir güvercin orada sülü-

nün kanatlarını iple bağlamış. Sülün 

kendini sirk çadırının tepesinden aşağı-

ya bırakmış. Sülün kafa üstü hızla yere 

yaklaşıyor, seyirciler soluk bile almadan 

sülünü seyrediyormuş. Sahneye iyice 

yaklaşınca sülün kanatlarındaki ipi 

çözmüş. Kuyruğunu açmış ve süzülerek 

sahneye inmiş. Bütün seyirciler onu 

ayakta alkışlamış. Böylece sirkin yeni 

üyesi belli olmuş. 

Deneyebilenler, kendine güvenenlerdir! 

Kendine güveniyor musun?  



 

Ayın Etkinliği: Bulmaca 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki eksik parçaları yandaki resimler arasından 
seçiniz. Bakalım uygun parçaları kim daha erken bulabilecek? 
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Oyuncak Önerisi:  Dondurma Eşleştirme 

Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 
Okul öncesi eğitici eşleştirme kartları ile oynayan çocukların algı 

yeteneği ve görsel hafızası gelişmektedir. Düzenli aralıklarda  oynanan 

bu tarz oyunlar ile çocukların konsantrasyon becerisi oldukça gelişir. 

Çocuğunuz eğitici oyun kartları sayesinde gördüğü nesneyi aklında 

tutarak  hafızasında saklayacaktır ve ardından bu nesnenin  eşini gördüğünde ise hafızasında geri 

çağırarak hem beyin jimnastiği yapmış olacak hem de algı ve konsantrasyonunun gelişmesine katkı 

sağlayacaktır.  Çocukların eğlenerek öğrenmesine, benzerlik ve farklılık ayırt etmesine, düşünme  

yeteneğini geliştirmesine, el-göz koordinasyonunu desteklemesine, ayrıntılara dikkat etmesine ayrıca 

özgüven gelişimine destek olacaktır. Çocukların hafızalarının en güçlü olduğu okul öncesi dönemlerde 

çocuğunuz hafızasını zorlayarak okula tam anlamı ile hazırlanmış olacaktır. Okul yeni başlayan 

çocuğun daha önce kazandığı bu yetenekler sayesinde okulda  zorlanmayacak  ve algısı daha açık 

olacaktır. Kazanmış olduğu konsantrasyon ve algı  yeteneği  ile okul dönemlerinde becerileri  

kuvvetlenerek daha iyi  algılamasına destek olacaktır. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap Önerisi: Hiç Hata Yapmayan Kız 

Çocuk Gelişimi Uzmanı Mine Kara 

Cuma sabahı diğer günlerden farksız başladı. Betül tam zamanında 

uyandı.  Kardeşinin yemeğini, ödevlerini, diğer sorumluluklarını her 

zamanki gibi hatasız ve eksiksiz yerine getirdi. Bu yüzden ona “Betül” 

değil “Hiç Hata Yapmayan Kız” diyorlardı. Öyle ki Betül neredeyse ismini bile unutacaktı…. Kitap ilk 

defa 2012 yılında buluşuyor bizlerle. Eğlenceli çizimleri ve sade, anlaşılır anlatımıyla öğretici bir 

macera sunuyor. Kitabı okurken bir yandan gülümseyip diğer yandan kendinizi Betül’ün yerine 

koyabileceksiniz. Hem mükemmeliyetçi tutum sergileyen ebeveynler için hem de olumlu/olumsuz 

etiketlenmelere maruz kalan çocuklar için rehberlik edici nitelikte bir kitap. Çocuklara özgürce hata 

yapabilecekleri ortamlar sunmanın çocuklar üzerinde ne kadar rahatlatıcı olduğunu fark etmenize de 

katkı sağlayacağına eminim. 1001 Çiçek Yayınevinin bize sunduğu, Mark Pett ve Gary Rubinstein 

tarafından yazılan 32 sayfalık  bu kitap kurgusu, anlatımı ve çizimleriyle anneleri, babaları ve 

çocukları içine çekebilecek ve hata yapmaktan korkmamak gerektiğini gösterecektir. Hiç hata 

yapmayan bu küçük kız bakalım kitap boyunca nasıl olaylarla karşılaşacak? İyi okumalar. 

Aile İçi Etkinlikler:  Atık Materyalden Duvar Süsü 

İnci Kalavasonlu 

Gerekli olan malzemeler:  Ağaç dalı, Evde bulunan 3 renk artık yün, 1 adet nazar boncuğu, 8 adet iplerinize 

uygun boncuk ve Saman ip. 

Etkinliğimizin yapılışı: Renkli iplerinizi elinize istediğiniz çoklukta sarın, daha sonra bir tarafından 

bağlayın. Bağlamadığınız tarafı da keserek püsküllerinizi oluşturun. Püsküllerinizi saman ipe takın üzerine de 

boncuklarınızı geçirin. Bu şekilde oluşturduğunuz süslerinizi saman ipe geçirin ve dalınızın üstüne asın. Keyifli 

aktiviteler dileriz   

Tarif: Limonlu Yaz Tatlısı  

Uzm. Dyt. Hande Arslan  
Malzemeler: Yarım su bardağı limon suyu, 2.5 su bardağı su, 2 yemek kaşığı nişasta, Limon kabuğu rendesi 

(1 adet limon) ve 2 yemek kaşığı bal 

Hazırlanışı: Limon suyu, su ve nişasta bir tencereye konur ve karıştırılarak pişirilir. Kıvamı koyulaşınca 

ocaktan alınır. Ilıyıncaya kadar beklenir, katılaşmaması için ara sıra karıştırılmalıdır. Daha sonra içerisine 

limon kabuğu rendesi ve bal eklenir. Kaselere konmadan önce kaseler sudan geçirilmeli tabanı ıslak 

kalmalıdır. Kaselere konduktan sonra buzdolabında soğumaya bırakılır. Soğuyup jöle kıvamı alan 

tatlılarınızı düz bir tabağa ters çevirip servis edebilirsiniz. Üzerine hindistan cevizi veya çeşitli meyveler 

ekleyebilirsiniz. Sıcak yaz aylarında çocuklarınız için serinletici bir tatlı alternatifidir. 



 


