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Değerli Okurumuz, 

Okumak, incelemek, anlamaya çalışmak için baktığınız 
Fraktal Psikoloji Aktüel Dergi, yayın hayatına bu sayı 
ile birlikte başlamaktadır. Yaklaşık bir yıldır düşünce 
aşamasında olan ve tartışma masasında yerini çokça 
alan derginin ilk sayısı ile somutlaşan ve yaşayan bir 
ürüne dönüşmesinden mutluluk duymaktayız. 

Amaçları arasında psikoloji dünyasının bilimsel bilgileri 
ile siz değerli okurlarımızı buluşturmak olan derginin 
ismi bazılarımız için farklı gelmiş olabilir. Fraktal 
sözcüğü, bütün ile bütünü oluşturan parçaların benzer 
örüntüler, şekiller oluşturması anlamına gelmektedir. 
Farklı bilimlerin ortak kavramlarından olan fraktal 
kavramı, son yıllarda Psikoloji için de oldukça ilgi 
çekici olmuştur. “Fraktal” kelimesi her insanın özü 
itibarı ile farklılıklar gösterse de, diğer insanlardan 
farklı olmayacak bir değere sahip olduğu, her insanın 
“değer verilmeye değer” bir varlık olduğu anlamları ile 
psikoloji biliminde yerini almaya başlamıştır. Aslında 
insan, iç içe geçmiş düşüncelerden, duygulardan, 
eylemlerden, kişilik yapılarından oluşmuş fraktallardan 
meydana gelen bir varlıktır. Bu iç içelik ve benzerlik 
durumunun sürekliliği; düşüncelerin içindeki 
düşünceler, hislerin içindeki hisler, davranışların 
içindeki davranışlar şeklinde benzer özellikleri, 
amaçları ve işlevleri içermektedir. Her bireydeki bu 
yapılar kendi özünde aynıdır ve bu öz tertemizdir. 

Derginin amaçlarından biri okul, aile, arkadaş ve iş 
ortamı gibi yaşamın farklı alanlarında ve bebeklik, 
çocukluk, ergenlik, ebeveynlik, yetişkinlik, yaşlılık 
gibi yaşamda edindiğimiz farklı gelişimsel rollerde 
psikoloji biliminin anlattıklarıyla siz değerli okurlarımızı 
buluşturmaktır. Bu değerli amaçta bizlere destek 
sunan Fraktal Psikoloji ekibine, yazıları ile bizlere 
destek sunan yazarlarımıza ve gönüllü bir şekilde 
danışma kurulunda desteklerini esirgemeyen kıymetli 
akademisyenlere gönülden teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet KANDEMİR 
Kırıkkale Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 
mkandemir.tr@gmail.com
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Olumsuz 
Yaşam 
Koşullarında 
UMUTLU Olmak
Prof. Dr. Nuray TAŞTAN 
Kırıkkale Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 

İnsan, yaşamı boyunca olumlu ve olumsuz birçok durumla 
karşılaşabilmektedir. Her bireyin yaşadıklarına ilişkin verdiği 
tepki farklı olmakta, verilen tepkiye bağlı olarak yaşanılanlardan 
etkilenme biçimi de değişmektedir. Zorluklarla, engellerle, üzen 
ya da hayal kırıklığına uğratan durumlarla karşılaşıldığında 
vazgeçmemek, olumsuzluklarla baş edebilme gücünü 
hissetmek, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çıkış 
yolu aramak; bireyin umutlu olduğunun göstergesidir. Umut 
etmek; yaşanılan acı, stres, mutsuzluk, çaresizlikle baş etmeyi 
kolaylaştırdığı gibi  bireyin yaşamında olumlu gelişmelerin 
olacağına ilişkin beklentisini arttırır, huzurlu olmasını da sağlar.  
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Umut eden bireyin; geleceğinde yaşamını olumlu yönde 
etkileyecek değişimlerin olacağına dair beklentisi fazladır.  
Umudunu diri tutan birey, zorluklar karşısında metanetini 
koruyacağına inanır, hedeflerine ulaşmak için seçenekleri 
araştırır dolayısıyla iyilik hali oldukça yüksektir. 

Olumlu beklentiler, problemleri çözmek için motivasyonun 
yüksek olması; bireyin hem fiziksel hem de psikolojik yönden 
sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Olumlu düşünen, hisseden, 
motivasyonu yüksek olan  birey zorlu yaşam koşulları 
ile karşılaştığında kendini toparlar, olumlu düşünceler 
çerçevesinde yaşamını  yeniden şekillendirir.

Bu bağlamda eğer birey umut ediyorsa psikolojik sağlamlığı 
yüksektir, psikolojik sağlamlık da bireyin hem bağışıklık 
sisteminin yüksek olmasını hem de fiziksel olarak sağlıklı 
olmasını sağlar. Özetle, umut etmek; psikolojik sağlamlığın en 
önemli göstergesidir.
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Umut bir kişilik özelliği olarak ele alınırsa umut eden 
bireylerin özellikleri neler olabilir?

Umutlu bireylerin olumsuz koşulları değiştirebileceğine 
dair gücün kendinde var olduğuna inanması önüne çıkması 
muhtemel sorunları çözme noktasında motivasyonunu yüksek 
tutmasını sağlar. Olumlu duygu ve düşünceleri gelecekte güzel 
günlerin olacağı beklentisini arttırır. Yaşamında amaçları  vardır 
ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için farklı yolları denemekten 
çekinmez. 

Umut eden birey, yaşamındaki problemleri planlı bir biçimde 
çözmeye çalışır, çözemediğinde yılmayıp işe yarayacak farklı 
çözüm yolları arar ve çözüme ulaşana kadar da vazgeçmez. 
Umut etmenin bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını desteklediği 
göz önüne alındığında umutlu olmanın önemi daha fazla ortaya 
çıkmaktadır. Bireyin umut düzeyi arttıkça yaşam kalitesi de 
artmaktadır.
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Bazı bireyler, yaşamındaki zorluklar karşısında kendini çökkün, 
çaresiz, yalnız hissedip mücadele güçlerini kaybedebilirler. 
Böylesine yaşama isteğini kaybeden, üzgün, depresif, öfkeli, 
karamsar, gergin, problem çözme becerisi olmayan, karar 
verme güçlüğü çeken bireyleri umutsuz olarak tanımlamak 
mümkündür. Bu doğrultuda bazı bireylerin umutlu bazı 
bireylerin umutsuz olmasının nedenlerine dair soruların yanıtları 
oldukça önemlidir.

Neden bazı bireylerin umut düzeyleri yüksektir?

Birçok davranış gibi umutlu olmak da öğrenilir; çocukluk 
döneminden itibaren bireyin çevresinde olumsuz koşullarda 
psikolojik sağlamlığını koruyanların olması umutlu olmanın 
öğrenilmesine neden olur. Çocukluk döneminde zorlu 
koşullarda çözüm üretebilen, olumlu değişimler olacağını 
düşünen, stresle baş edebilen, iyilik halini koruyan bireyleri 
model alanların umut düzeyleri de yüksek olur. Bunun yanı 
sıra olumsuz duygu ve düşüncelerle baş etmede, farklı çözüm 
yolları üretmede çevrenin desteği oldukça önemlidir. Birey 
yalnız ve çaresiz hissettiğinde, problemlerine çözüm bulmak 
için kendini güçlü hissetmediğinde yanında onu dinleyen, 
anlayan, olumlu düşünerek destek olan birilerinin olması umut 
düzeyinin yükselmesini sağlar. Yaşamda iyi şeylerin olacağına, 
geleceğin güzellikler getireceğine ilişkin inancın, başka bir 
deyişle, umudun yüksek olmasında çevrenin desteğini göz ardı 
etmemek gerekir.

Bireyin umut düzeyinin yüksek olması büyük ölçüde kendisi 
ile ilgili duygu ve düşünceleri ile de ilişkilidir. Olumsuz 
koşullarla baş edebilme gücünün olduğunu düşünen, geçmişte 
problemlerini çözebildiğini ve tekrar çözebileceğine ilişkin 
inancı olan bireylerin umut düzeyleri yüksektir. Geçmişteki 
olumlu deneyimlere yoğunlaşmak, zorlu yaşam koşulları ile baş 
etme gücünü kendinde bulmak, öz güvenli ve öz saygılı olmak 
geleceğe ilişkin umutlu olmayı sağlamaktadır.

Umut etmek, olumlu gelişmelere ilişkin beklentiler 
olmakla birlikte; “olumlu düşün olumlu olsun” söyleminden 
kaynaklanmamaktadır. Bu açıdan ele alındığında umutlu olmak; 
var olan zorlukların farkında olup akılcı çözüm yolları üretmek 
için bireyin, kendinde güç bulması ve harekete geçmesidir. 
Umut eden kişinin umudunun dayandığı; olumlu duygu ve 
düşüncelerinin olmasının yanı sıra geçmişteki çabalarının 
olumlu sonuçları, problem çözme konusunda özgüveni, çözüm 

Umut aslında 
bireyin içinde 

bulunduğu zor, 
üzücü, yıpratıcı 
koşulları kabul 

etmesini ve 
bu koşulları 

düzeltme 
gücünün 

kendinde 
olduğunu fark 

etmesidir.
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bulmak için çabası vardır. Umut aslında bireyin içinde bulunduğu 
zor, üzücü, yıpratıcı koşulları kabul etmesini ve bu koşulları 
düzeltme gücünün kendinde olduğunu fark etmesidir.

Umut etmek sadece olumlu düşünmek midir?

Umut eden birey olumlu düşünür ama bu olumlu düşünmenin 
altında bireyin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için bireyde 
var olan istek, beklenti ve çaba vardır. Gerçekleşmesi umut 
edilen amaçlar; gerçekçidir, ulaşılabilirdir ve en önemlisi de  
birey için anlam ifade eder. Bireyin yaşamını anlamlı kılan 
amaçlarına ulaşıp ulaşmayacağı kesin değildir ancak bu 
belirsizliğe rağmen amacına ulaşmak için önüne çıkan her 
zorlukla mücadele etme kararlılığı ile hedefine doğru cesaretle 
yürür.  Burada asıl vurgulanması gereken husus yaşamın 
anlamının olmasıdır, işte amaçlar bireyin yaşamına anlam 
katar. Yaşamında amacı olmayan, amacına ulaşmak için çaba 
göstermeyen, güçlüklerle mücadele etmeyen ya da edemeyen 
bireylerin boşluk duygusu yaşamaları ve depresyona girme 
riskleri fazladır. Yaşama anlam katan amaçları gerçekleştirmek 
için umutlu olan bireyler; çaba gösterirler, problemi çözmek 
için alternatif yollar ararlar böylece hayata güçlü bağlarla 
tutunurlar.

Umut etmenin bireyi yaşamdaki zorluklara karşı koruyucu 
işlevi vardır. Umut düzeyi yüksek olanlar; olağanüstü 
durumların üstesinden gelen ve hayatındaki olumsuzluklarla 
beklenenden daha iyi baş edebilen, zor durumlar karşısında 
esnek olabilen bireylerdir. Bu bireylerin, güçlü yönlerini fark 
ettikleri, zor durumlarda kendini kurban olarak görmeyip nasıl 
başa çıkacağını düşündükleri, çevresinden destek aldıkları, 
günlük yaşamdaki rutinlerine devam ettikleri için psikolojik 
sağlamlıkları da yüksektir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Korkut-Owen, F. (2016). Psikolojik Danışma Sürecinde Umutsuzluk Yeri-

ne Umudu Kullanma; Psikoloji Bağlamında Umut; Nobel Akademik 
Yayıncılık

Snyder, C. R. (Ed.). (2000). Handbook of hope: Theory, measures, and 
applications. Academic Press.

Tarhan, S. (2016). Öz yeterlik, kişilik özellikleri ve umut; Psikoloji Bağla-
mında Umut; Nobel Akademik Yayıncılık

Yıldız, A. D. (2016). Pozitif Psikoloji bağlamında umut. Nobel Yayınları
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İnternet 
Bağımlılığı
Prof. Dr. Tuncay AYAS 
Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 

İnsanoğlu dünyada yaşam mücadelesi vermeye başladığı 
günden itibaren bu mücadelesini kolaylaştırmak için birçok 
icatlar yapmıştır. Yaşam döngüsü içinde şartar değişse de 
var olma  mücadelesinde kendisine yardımcı olacak yenilikleri 
aramaktan vazgeçmeyecektir.

İnsanların geliştirdiği birçok icat hayatlarının farklı alanlarına 
kolaylıklar sağlamış olmasına rağmen 21.yüzyılda geliştirilen 
bilgi ve iletişim teknolojileri (internet, cep telefonu, bilgisayar, 
tablet vb.) kadar bütün insanları etkileyen ve dünyada 
milyarlarca insanın kullandığı bir teknolojik gelişme olmadığı 
düşünülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri günümüzde 
insanların hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve 
milyarlarca insan tarafından kullanılıyor.

İnsanoğlunun hayatını kolaylaştıran, yaşadığı çağa uyumunu 
sağlayan teknolojinin  amacı doğrultusunda kullanılmadığında 
hayatın akışını olumsuz etkilediği ve istenilmeyen sonuçların 
ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 
Teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler amaçları doğrultusunda 
kullanıldığında sağladığı olanaklar nedeniyle günümüzde 
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yaygın olarak kullanılmakta ve bundan sonraki süreçlerde bu 
teknolojik araçların sağlayacağı olanakların daha da artmasıyla 
gelecekte de yaygın bir şekilde kullanımına devam edilecektir. 
Özellikle gençlerin teknolojik araçlara olan ilgi ve merakı ve bu 
teknolojik araçları daha üst düzeyde kullanabilme becerilerine 
sahip olması nedeniyle  diğer bireylere nazaran bu araçları 
daha yaygın bir şekilde kullandığı ve teknoloji alanındaki her 
gelişmeden daha erken haberdar olduğu görülmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden en yaygın olarak internet 
kullanılmaktadır. Birçok teknolojik ürünün kullanılmasında 
internetin rolü çok büyüktür.  

Bu teknolojik araçların, özellikle internete erişim sağlayan 
araçların çok yaygın bir şekilde amacı dışında kullanılması 
her açıdan tartışmaya açık olsa da  bireylerde işlevselliğin 
bozulmasına (uyku düzeni,  aile ilişkileri, akademik sorunlar, 
mesleki sorunlar, ailevi sorunlar vb.) neden olması, günümüzde 
bazı bireyler için bağımlılığa varan psikolojik bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Teknolojik bir bağımlılık olarak ele alınan ‘internet bağımlılığı’ 
davranışsal bir bağımlılıktır. Davranışsal bağımlılıklar, madde 
bağımlılığından farklı olarak “insan/makine” etkileşimini esas 
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alan, kimyasal madde kullanımını içermeyen bağımlılıklardır. 
Literatürde internet bağımlılığının varlığı ile ilgili bir ortak 
yaklaşım bulunmamaktadır. Ancak aşırı internet kullanımının 
yarattığı sorunlar konusunda literatürde uzlaşının olduğu 
görülmektedir. İnternet, cazibesi ile özellikle gelişim 
dönemindeki ergenleri kendine çekmekte ve onlara rahat 
hareket edebilecekleri özgür bir alan yaratmaktadır. Bu özgür 
alanda başı boş, istediği her şeyi yapma imkânına kavuşan 
bireyler birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir.  

Yoğun internet kullanımı, yakın arkadaşlıkları olduğu gibi partner 
ilişkilerini, ebeveyn çocuk ilişkilerini ve evlilik ilişkilerini dikkate 
değer ölçüde bozabilmektedir. Hatta internet bağımlılarının 
yarısından fazlasının ilişkilerinde ciddi problemler ortaya 
çıkmaktadır. İnternet bağımlılığının sebep olduğu ilişki 
problemleri internetin popüler ve ileri düzey kullanımı ile daha 
da kötüleşerek artmaktadır. Bağımlılar problematik internet 
kullanımında zamanla gerçek insanlardan kopmakta onlarla 
çok daha az zaman geçirmeye başlamakta bu da beraberinde 
yalnızlığı getirmektedir. İnternet kullanımı evdeki sorumluluk ve 
zorunlulukların yerine getirilmesini engelleyerek, günlük işlerin 
aksamasına neden olarak evlilikleri de olumsuz bir şekilde 
etkileyebilmektedir.
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Amacı dışında yoğun bir şekilde internet kullanımı özellikle 
gençlerin akademik yaşantısını da olumsuz şekilde 
etkileyebilmektedir. Gece geç saatlere kadar internette 
takılmak, derslere devam etmemek, verilen ödevleri yapmamak 
en iyi ihtimalle başarıyı düşüren unsurlardır. İnternette geçirilen 
zamanın artmasıyla beraber bireyin akademik sorumluluklarını 
yerine getirememesi sonucunda bazen bireyin akademik hayatı 
da sona erebilmektedir.

İnternet bağımlılığı bireyin mesleki yaşantısını da olumsuz 
şekilde etkileyebilmektedir. İnternet bağımlılığı iş yerinde 
bireyin performansının düşmesine, patronlarıyla ilişkilerinin 
bozulmasına ve iş arkadaşlarıyla aralarının açılmasına 
sebep olabilmektedir. Daha ileri boyutlarda ise bireyin işten 
ayrılmasına neden olabilmektedir.  

İnternette fazla zaman geçiren bir bireyin sosyal yaşamı da bu 
durumdan olumsuz şekilde etkilenecektir. İnternetin sosyal 
hayata etkisi farklı şekillerde olabilmektedir. Birey sosyal 
beceri konusunda zaten sıkıntı yaşadığı için internete girerek 
sosyal hayattan tamamen çekildiği gibi internette aşırı zaman 
geçirerek de sosyal hayattan kopabilmektedir. İnternette 
geçirilen zamanın artmasıyla sosyal çevresindeki bireylere 
ayıracağı zamanın sınırlı olması ya da hiç zaman ayırmaması 
sosyal ilişkilerin sona ermesine, ilerleyen süreçlerde sosyal 
ilişkilerini yürütecek arkadaşının kalmamasına neden olacağı 
için yalnız bir birey haline gelmesine neden olacaktır.

Bir bireyin internet bağımlısı olup olmadığını belirlemek 
amacıyla farklı tanı kriterleri kullanılabilmektedir. Bu 
tanı kriterlerinden en önemlisi bireyin akademik, sosyal, 
mesleki, ailevi ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesi olarak 
değerlendirilebilir. Yani bireyin işlevselliğinin bozulmasına neden 
olması durumudur. Birey, internet kullanımı nedeniyle işlevselliği 
bozulmuşsa internet bağımlısı olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte Young (1996)  internet bağımlılığı tarama ölçeği 
geliştirmiştir. 8 maddeden oluşan internet bağımlığı ölçeğinin 
8 maddesinden 5’ine veya daha fazlasına evet diyorsa kişinin 
internet bağımlısı olduğu düşünülmektedir.  Bu maddeler:

Zihninin sürekli internet ile meşgul olduğunu hissediyor 
musunuz? (önceki internet aktivitelerini düşünme ve çevrimiçi 
olmayı bekleme)

1. Daha fazla memnuniyet için artan miktarda daha çok 
internet kullanma ihtiyacı hissediyor musunuz?

Çocuklarınızın 
kullandığı 

uygulamaları 
zaman zaman 

kontrol edin. 
İnternet 

ortamında bazı 
uygulamalar 

zararlı 
olabilmektedir.
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2. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma veya interneti 
kullanmama çabanız defalarca başarısızlıkla sonuçlandı mı?

3. İnternet kullanımını kısmak veya internet kullanımını 
kesmek istediğinde huzursuz, karamsar, depresif veya sinirli 
hissediyor musunuz?

4. İstediğinden, planladığından daha fazla internette kalır 
mısınız?

5. İnternet kullanımı nedeniyle önemli ilişkileriniz, işiniz, 
eğitiminiz veya kariyer fırsatınız tehlikeye ya da riske girdi 
mi?

6. İnterneti kullanmanın boyutları (geçirilen zaman, 
kullanma miktarı) ile ilgili aile üyelerinize, terapistinize ve 
meslektaşlarınıza yalan söylediniz mi?

7. İnterneti problemlerinden kaçmak için bir yol olarak veya 
hoşa gitmeyen ruh halinden kurtulmak için kullanır mısınız? 

İnternet, her yaş grubundan bireyler için sorunlara yol açabilir 
fakat çocuklar ve ergenler için daha ciddi sıkıntılara yol 
açabilmektedir. Günümüzde internetten uzak bir hayat yaşamak 
imkânsız gibi görünmektedir. Bu nedenle sağlıklı internet 
kullanımının öğrenilmesi gerekmektedir.

Sağlıklı internet kullanımı noktasında ailelere çok fazla görev 
düşmektedir. Ailelerin bilinçli bir şekilde alacakları önlemler 
olası internet bağımlılığının önüne geçebilir.  
• Çocuklarınızın sizin gözetiminizde internete girmesini 

sağlayın. Bilgisayarınız mümkünse evin salonunda olsun. 
• Çocuklarınızın kullandığı uygulamaları zaman zaman 

kontrol edin. İnternet ortamında bazı uygulamalar zararlı 
olabilmektedir.

• İnternet kullanımını belli saatlere bağlayın ve bu saatlere 
mutlaka uyun. İnternet kullanım saatlerini hafta sonu biraz 
esnetebilirsiniz ancak hiçbir zaman sınırsız kullanım hakkı 
vermeyiniz. 

• Çocuklarınızın belli bir amaç doğrultusunda internete 
girmesini sağlayın. Amaçsız internette dolaşım aşırı zaman 
kaybına neden olabilmektedir.

• Teknolojik ürünlerin kullanımından daha çok çocuklarınızı 
sosyal etkinliklere yönlendirin. Çocuklarınızın sanal 
dünyadan daha çok gerçek dünyada yaşamasını sağlamaya 
çalışın.

İnternet 
kullanımını 
belli saatlere 
bağlayın ve bu 
saatlere mutlaka 
uyun. İnternet 
kullanım 
saatlerini hafta 
sonu biraz 
esnetebilirsiniz 
ancak hiçbir 
zaman sınırsız 
kullanım hakkı 
vermeyiniz. 
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• Aile içi iletişimi güçlendirin,çocuklarınızı dinleyin. Aile içi 
sağlıklı iletişim çocukları internetten uzaklaştırabilmektedir.

• Anne baba sağlıklı bir şekilde interneti kullanmalıdır. Sürekli 
internetle meşgul olan ebeveynlerin internet kullanımını 
sınırlandırmaları çok zor olabilmektedir.

• Çocuğun oynayacağı oyunlar süre sınırlı ve eğitsel amaçlı 
olanlardan seçilmelidir.

• İnternete mutlaka filtre uygulanmalıdır.
• Anne ve baba çocuklarla daha çok zaman geçirmeli, onlara 

dışarda sevdikleri etkinliklerde eşlik etmelidirler.
• Çocuklar; herhangi bir spor, müzik, resim yapma gibi 

etkinliklere yönlendirilmelidir.
• Çocukların dışarda herhangi bir yerde (arkadaş ya da 

internet kafelerde) internete girmesi engellenmelidir. 
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Çocuklar evde ebeveynlerin göreceği yerde internete 
girmelidir.

• İnternet bağımlılığı giderek ciddi bir sorun haline 
gelmektedir. Bu nedenle çocuğunuzun okul ve sosyal 
hayatının olumsuz etkilendiğini gördüğünüz zaman bir 
uzmandan yardım almayı ihmal etmeyin.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Taş, İ. (2017). Teknolojinin olumsuz etkileri (Editör: Ayas, T. ve Horzum, 

MB) (3. Baskı). İnternet bağımlılığı. Vize Yayıncılık: Ankara.

Young, K. S. (1996). Internet addiction: Emergence of a new clinical disor-
der. Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.
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Terapilerin 
geleceği: 
Sanal Gerçeklik
Dr. Ömer ÖZER 
Anadolu Üniversitesi

Teknolojideki gelişmeler yaşamın her alanını etkilediği gibi 
psikoloji alanını da etkiledi. Sosyal mesafe kavramını  hayatımıza 
yerleştiren pandeminin de etkisiyle  birçok faaliyet online olarak 
gerçekleştirilmeye başlandı. Ve toplum yeni bir kavramla tanıştı, 
”online psikolojik yardım.”

Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz psikolojik yardım süreçlerinin çoğu 
yazılımlar vasıtası ile internet ortamına taşındı. Her ne kadar 
yüz yüze iletişimin bütün öğelerini barındırmasa dahi online 
ya da çevrimiçi psikolojik danışma birçok kişinin nitelikli ruh 
sağlığı hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırdı. Bu gelişmeler tabii 
ki psikolojik hizmetlerin çevrimiçi ortamda sunulması ile sınırlı 
kalmadı. Gelişmiş web tabanlı müdahale sistemleri, chatbotlar, 
kendi kendine yardım yazılımları, sanal danışmanlar; hatta sanal 
danışanlar teknolojinin psikoloji alanına yansımalarından sadece 
birkaçı.

Tüm bu gelişmelerin içerisinde bir gelişme var ki hem 
yardım profesyonellerini hem de danışanları belki de en çok 
heyecanlandıran ve gelecek vaat eden bir teknoloji: Sanal 
Gerçeklik Sistemleri.

Sanal gerçeklik, denildiğinde akla ilk olarak oyunlar gelse de 
psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi alanında sanal gerçeklik 
kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Hatta yurtdışındaki kadar yaygın 
olmasa da ülkemizde de bu alanda ilk çalışmalar kendisini 
göstermeye başladı diyebiliriz. Sanal gerçeklik sistemleri; temel 
olarak görüntülerin bir başlık aracılığı ile kullanıcıya sunulması 
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ve üç boyutlu grafiklerle gerçek ortamların yaşatılması olarak 
ifade edilebilir. Başlangıç aşamasında yüksek kapasiteli 
bilgisayarlar ve pahalı ekipmanlarla deneyimlenebilen sanal 
gerçeklik sistemleri bugün çok düşük maliyetli çözümlerle 
kullanılabilir hâle geldi. 

Daha önceleri yüksek kapasiteli ekran kartlarına ihtiyaç duyan 
sanal gerçeklik sistemleri halihazırda akıllı telefonlarla uyumlu, 
düşük maliyetli gözlüklerle de kullanılabiliyor. Hatta Google’ın 
kartondan yapılmış gözlükleri ile bu teknolojiyi deneyimlemek 
mümkün. 

Bu teknolojinin psikoloji alanında kullanımı aslında çok da  
yeni sayılmaz. Neredeyse otuz yıldan fazla bir süredir sanal 
gerçeklik sistemleri psikoloji alanında araştırılıyor, test ediliyor 
ve kullanılıyor. Sanal gerçeklik sistemleri, ağırlıklı olarak 
bilişsel davranışçı terapinin sunumunda ve özellikle maruz 
bırakma denilen müdahale yöntemleri ile kullanılıyor. Örneğin; 
Örümcek fobisi olan bir bireyin ya da topluluk önünde konuşma 
anksiyetesine sahip bir bireyin, psikolojik yardım sürecinde kaygı 
duyduğu bu durumlarla karşılaşması gerekir. Bu durum dikkate 
alındığında her zaman bir örümcek kullanmak ya da sürekli 
olarak kişiyi topluluk önüne çıkarmak hem psikolojik hem de 
maliyet açısından çok kullanışlı değildir. İşte burada sanal 
gerçeklik devreye giriyor. Kişiler, üç boyutlu olarak modellenmiş 
olan ortamlar ya da 360 derece video teknolojisi ile geliştirilmiş 
ortamlar sayesinde kaçındıkları bu ortamlarla yüzleşme fırsatı 
bulabiliyor.

Sanal gerçeklik, hem tanı hem tedavide kullanılan bir yöntem 
olarak bilimsel çalışmalar ile literatürdeki yerini giderek 
sağlamlaştırıyor. Sosyal kaygı, obsesif kompulsif bozukluk, uçuş 
fobisi, kapalı alan anksiyetesi,  travma sonrası stres, alkol ve 
madde kullanımı, otizm, panik bozukluk, özgül fobiler gibi bir 

Şekil 1 
Sanal gerçeklik ekipmanları
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çok alanda etkili olduğu gösterilen sanal gerçeklik müdahaleleri 
şizofreni gibi rahatsızlıklarda dahi olumlu sonuçlar ortaya 
koyuyor.

Tüm bunların yanında sadece sanal gerçeklikte yaratılmış 
görüntüler ile psikolojik yardım sunulmasının çok da doğru 
olmadığını ifade etmek gerekir. İnsanlar sadece üç boyutlu 
görüntüleri izleyerek tedavi olamazlar. Sanal gerçekliğin arka 
planında bu sisteme uygun müdahale protokolleri ve uzman 
desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizmek gerekir. Yine bazı 
kişiler için sanal gerçeklik ortamlarının baş dönmesi, mide 
bulantısı, epilepsi krizlerinin tetiklenmesi gibi yan etkilerinin 
olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekir.

Türkiye’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi psikoloji 
bölümleri sanal gerçeklik ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yine 
özel sektörün TÜBİTAK desteği ile geliştirdiği birkaç ürün de 
mevcut. Bu bağlamda Türkiye için sanal gerçekliğin psikoloji 
kullanımının emekleme aşamasında olduğunu ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Ancak ilerleyen dönemde sanal gerçeklik 
çözümlerinin geleceğin terapisi olma potansiyeli de mevcuttur. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR
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davranışçı terapi ve sanal gerçeklik kombinasyonu. Bilişsel Davranışçı 
Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 9(2), 158-165. 

Opriş, D., Pintea, S., García-Palacios, A., Botella, C., Szamosközi, Ş., & 
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a quantitative meta-analysis. Depression and anxiety, 29(2), 85-93

Özer,  Ö.,  &  Yöntem,  M.  K.  (2019).  Sosyal  anksiyeteye  müdahalede 
teknolojik  bir  araç:  Sanal  gerçeklik.  Psikiyatri Hemşireliği Dergi-
si, 10(4), 296-301.

Riva, G. (2009). Virtual reality: an experiential tool for clinical psychology. 
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Üzümcü,  E.,  Akın,  B.,  Nergiz,  H.,  İnözü,  M.,  &  Çelikcan,  U.  (2018). 
Anksiyete  bozukluklarında  sanal  gerçeklik. Psikiyatride Güncel Yak-
laşımlar.

Türkiye’den bazı örnekler
https://www.vivoosvr.com/
https://www.retinas.co/
https://psikomerkez.com.tr/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
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Sınav Kaygısı ve 
Sınav Kaygısı 
ile Baş Etme 
Yöntemleri
Tuğba TOSUN 
Uzm. Klinik Psikolog

Birey fiziksel veya duygusal baskı altındayken ortaya 
çıkan bedensel, zihinsel tepkilerin tümü kaygı olarak 
tanımlanmaktadır. Kaygı, belirsizlik durumlarında ortaya çıkan 
ve genellikle bir şeyin sonucunun tam olarak kestirilemediği 
durumlarda birey üzerinde itici güç veya engelleyici bir zorluk 
olarak kendini gösteren bir duygudur. 

Kaygı, genel itibariyle olumsuz olarak görülse de tıpkı diğer 
duygular gibi yaşam içerisinde gerekli olan duygulardandır. 
Bu durumu sınav ve öğrenci ile ilişkilendirecek olursak; bir 
öğrencinin sınav ile ilgili hiçbir kaygısı olmasa sınava çalışma 
gereği duymayabilir, belirlediği hedefe ulaşma konusunda 
gerekli gayret ve çabayı gösterme gereksinimi hissetmeyebilir. 

Diğer yönden sınavda öğrendikleri ile birlikte var olan 
potansiyelini sergileyerek belirlediği hedefe ulaşma konusunda 
kaygısı olan öğrenci, daha özenli çalışabilir ve eksiklerini daha iyi 
tespit ederek başarılı olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilir. 

Bunun yanında sınav anındaki kaygı öğrencinin dikkatini 
uyanık tutmasını, sorulara daha iyi odaklanmasını ve zaman 
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yönetimi konusunda temkinli olmasını sağlar. Bunlar, kaygının 
öğrenci üzerindeki olumlu etkileridir. Bu olumlu etkilerin yanı 
sıra kaygının öğrenci üzerinde birtakım olumsuz etkileri de 
bulunmaktadır.

Burada yaşanan kaygının düzeyi önemli bir rol oynamaktadır. 
Ortalama düzeyde yaşanan kaygı, birey için itici güç 
oluştururken; yüksek düzeyde yaşanan kaygı ise engelleyici bir 
zorluk olarak bireyin karşına çıkar.

Özellikle sınav anında yaşanan ve süreklilik gösteren, kaygının 
bir alt boyutunu meydana getiren sınav kaygısı; bireyin bilgi, 
beceri ve var olan potansiyelini sınav esnasında tam olarak 
ortaya koyamama durumudur. Öğrencinin sınav öncesinde 
rahatlıkla cevapladığı soruları sınav anında cevaplayamaması, 
evde test çözerken veya denemelerde rahat yaptığı soruları 
sınav anında yapamaması veya normalinden çok daha fazla 
zaman harcayarak yapması, bildiği soruları dikkatsizlikten yanlış 
yapması, yanlış işaretleme yapması, hızlı cevaplayayım derken 
yanlış veya eksik okuma hataları gibi durumlar öğrencinin sınav 
öncesinde edindiği bilgi ve becerilerini sınav esnasında ortaya 
koymasını baltalayan durumlardır. 

Sınav kaygısının bilişsel, duygusal, bedensel ve davranışsal 
boyutlarda olmak üzere farklı belirtileri vardır. Bunları ele alacak 
olursak;

a) Bilişsel Belirtileri: Bireyin zihinsel süreçlerinde meydana 
gelen olumsuz düşünce, inanç ve beklentileri içermektedir. 
Bunlar, odaklanmada  güçlük yaşama, tüm öğrendiklerini 
unutma düşüncesi yaşama, felaket senaryoları içerikli 
düşünceler, sürekli olarak kendine odaklanma, hafıza ve unutma 
sorunları,düşüncelerini organize etmede güçlük çekme gibi 
durumları içermektedir.

b) Duygusal Belirtileri: Bireyin, sınava\kendisine\geleceğe 
ilişkin deneyimlediği duyguları içeren boyuttur. Karamsarlık ve 
geleceğe dair umutsuzluk hisleri yaşama, yetersizlik, çaresizlik, 
kapana kısılmışlık hissi gibi duyguları yoğun deneyimleme, 
öfke problemi yaşama, yoğun suçluluk hisleri, aile ve çevrenin 
beklentilerini karşılayamama korkusu, kontrol edilemeyecek 
şekilde yaşanan yoğun endişe hali gibi durumları içermektedir.

c) Bedensel Belirtileri: Bireyde dışarıdan bakıldığında 
gözlenebilen davranışların yanı sıra bedeninde fizyolojik olarak 
ortaya çıkan durumları içeren boyuttur. Karın ağrısı \baş ağrısı 

Öğrencinin 
başarısız 

olma korkusu, 
başarısız olarak 
değerlendirilme 
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da sınav 
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olabilmektedir.
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hissetme, ellerin titremesi, terleme, mide bulantısı hissi, göğüste 
çarpıntı hissetme, hızlı nefes alıp verme, tuvalet ihtiyacının 
sıklaşması gibi durumları içermektedir.

d) Davranışsal Belirtileri: Bireyin sosyal çevresi tarafından 
gözlemlenebilen davranış değişikliklerini içeren boyuttur. 
Sorumlulukları erteleme, uyku problemleri yaşama, yalnızlık, 
kişilerarası ilişkilerde bozulmalar, düzensiz beslenme, 
sosyal medya vs. gibi teknolojiye yoğun bir yönelimin olması 
durumlarını içermektedir.

Sınav kaygısı belirtileri her öğrencide farklı şekillerde 
gözlenebilmektedir. Bazı öğrencilerde; bedensel belirtiler 
yoğunlukla gözlenebilirken; bazılarında bilişsel belirtiler daha 
baskın olarak; bir başka grupta duygusal belirtiler öğrenciye 
sıkıntı verirken; diğer bir kısım öğrencilerde ise davranışsal 
belirtiler sıklıkla gözlenebilmektedir. Öğrencilerin bir kısmında 
ise hem bedensel hem de bilişsel belirtiler vs. olmak üzere bu 
belirtilerin birkaçı bir arada bulunabilmektedir. 

Öğrenciler Sınav Kaygısını Neden Yaşarlar?

Sınav kaygısına neden olan birçok etken vardır. Bunlar, bireysel 
etkenler ve çevresel etkenler olarak ikiye ayrılabilir.

a) Bireysel Etkenler: Birey kaynaklı unsurlardır. Bunlardan bir 
kısmı öğrencinin sınava yeterince hazır olmaması, zamanı etkin 
kullanamaması, ders çalışma düzeni oluşturamaması, öğrenme 
stiline uygun biçimde çalışmamaktan doğan verimsizlik, görev 
ve sorumlulukları erteleme durumudur. 

Nasıl ki sınav kaygısının yaşanması öğrenciden öğrenciye 
farklılık gösteriyorsa, bilgileri öğrenme stili de bireyden bireye 
farklılık gösterir. Bazı öğrenciler bilgileri görseller aracılığıyla 
daha iyi öğrenirken, bazıları işiterek, bazıları da yaparak-
yaşayarak daha iyi öğrenirler. Bu nedenle, öğrencilerin kendi 
öğrenme stiline uygun biçimde sınava hazırlanmaları sınav 
kaygısı yaşama ihtimallerinin düşmesini sağlayabilir.

Bunun yanında öğrencinin başarısız olma korkusu, başarısız 
olarak değerlendirilme kaygısı, felaket senaryoları içeren 
düşünceleri, öğrencinin kendisinden gerçekçi olmayan yüksek 
başarı beklentisi gibi çeşitli unsurlar da sınav kaygısına neden 
olabilmektedir.

Öğrencinin 
“Ailem benim 
için çok 
fedakarlık 
yapıyor, başarılı 
olup karşılığını 
vermeliyim.”, 
“Başarısız 
olursam annem\
babam bana 
çok kızar ya da 
çok üzülürler.” 
tarzındaki 
olumsuz 
düşünceler 
öğrencilerin 
zihinlerinde 
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senaryolarına 
neden 
olmaktadır.
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Bu unsurlar öğrencide sınava ve kendilerine ilişkin beklentileri 
konusunda yetersizlik, değersizlik hisleri, öz güvenin 
düşmesi, bireyin kendisini başarısı üzerinden tanımlaması, 
mükemmeliyetçilik hisleri, bedensel hastalıklar, zamanı 
yönetememe kaynaklı sürekli bir kaygı hali ve yorgunluk olmak 
üzere öğrenciyi hem bedensel hem bilişsel hem de duygusal 
olarak yıpratan bir sürece neden olmaktadır.

b) Çevresel Etkenler: Ebeveynlerin öğrenciyi kardeşi, kuzeni 
veya başka öğrenciler ile kıyaslaması, ders çalışma konusunda 
gerekli ortamın sağlanamaması, öğrencinin yetenekleri ve 
potansiyelinin çok üzerinde beklentilere sahip olunması, öğrenci 
üzerine çok başarılı olup aileye yardım etme gibi birtakım 
sorumluluklar yüklenmesi, ebeveynlerin gerçekleştiremedikleri 
hayallerini öğrencinin gerçekleştirmesinin beklenmesi gibi 
öğrenci üzerinde kaygı meydana getiren etkenlerdir.

Bu etkenler dolayısıyla öğrencinin algıladığı beklenti ve bu 
beklentileri karşılayamama hissi üzerinde yoğun kaygı ve korku 
olarak kendini gösterebilmektedir. Öğrencinin “Ailem benim 
için çok fedakarlık yapıyor, başarılı olup karşılığını vermeliyim.”, 
“Başarısız olursam annem\babam bana çok kızar ya da 
çok üzülürler.”  tarzındaki olumsuz düşünceler öğrencilerin 
zihinlerinde felaket senaryolarına neden olmaktadır. Bu durum 
da sınav sırasında kaygı düzeyinin yükselmesine yol açmaktadır.

Öğrencide kaygıya neden olan başka bir etken de 
kıyaslanma durumudur. “Kuzenim fen lisesini kazandı, ya ben 
kazanamazsam?”, “Komşunun çocuğu anadolu lisesini kazandı  
benim de kazanmam lazım.”, “Başarısız olursam ne derler?” 
gibi ailelerin kıyaslama davranışları sonucunda öğrencilerin 
zihinlerinde meydana gelen çeşitli düşünceler de sınav kaygısına 
neden olan etkenlerdendir.

Kendiniz ile iç 
diyaloğunuzu 
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Sınav Kaygısı ile Baş Etme Konusunda Neler 
Yapılabilir?

Sınav kaygısı ile baş etmede hem öğrenciye hem de ailesine 
çeşitli sorumluluklar düşmektedir.

Öğrencilere Öneriler
Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin sınav öncesinde ve 
sınav anında yükselen kaygı düzeylerine müdahale ederek 
potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymaları konusunda 
yardımcı olacak çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Sınav 
kaygısının görülme şekli bireyden bireye farklılaşabildiği gibi, 
sınav kaygısını yenme konusunda kullanılan stratejilerin etkileri 
de bireyden bireye değişiklik gösterebilmektedir. Bazı öğrenciler 
için kaygılarını yönetme konusunda bilişsel uygulamalar daha 
fazla işe yararken bazıları için bedensel, duygusal uygulamalar 
veya karma bir yöntem daha çok işe yaramaktadır. Burada 
önemli olan sizlerin tüm uygulamaları deneyimleyerek en çok 
işinize yarayanı tespit edip onu kullanmaya devam etmenizdir.

1- Nefes Alma Egzersizi:

Sınavdan önce ve sınav anında kaygı düzeyinizin yükseldiğini 
hissettiğinizde burnunuzdan tıpkı güzel bir çiçeği koklar gibi 
derin nefes alın ve tüm ciğerlerinizi bu nefes ile doldurun, 
ardından balona üfler gibi aldığınız nefesi verip tüm ciğerlerinizi 
boşaltınız. Bunu üç defa yapınız. Böylelikle kaygı anında 
kasılan ve sıkışan bedeniniz rahatlamış olacak ve bu bedensel 
rahatlama beraberinde sınava daha iyi konsantre olmanıza 
yardımcı olacaktır.

2- Olumlu İç Diyalog Kurma Egzersizi:

Sınava dair, sınav öncesinde ve sınav anında kendinize 
söylediğiniz cümleler, türleri itibariyle sizi ya olumlu ya da 
olumsuz olarak etkilemektedir. Kendinize “Başarısız olacağım, 
yapamam. ”, “Tembelin tekiyim.” tarzındaki olumsuz cümleler ve 
olumsuz etiketlemeleriniz var olan tüm potansiyelinizi ortaya 
koymak bir yana yapabileceğinizin çok daha azını yapabilmenize 
neden olabilir. Bunun yerine kendinizi destekleyici tarzda iç 
konuşmalar yapmanız çok daha faydalı olacaktır. “Başarılı 
olacağım, yapabilirim, kendime inanıyorum.”, ”Derslerim 
konusunda elimden gelen çabayı gösteriyorum.” Şeklinde 
kendiniz ile iç diyaloğunuzu olumlu, kendinizi destekleyici 
ve cesaretlendirici türde kurmak sınav kaygınızı azaltma 
konusunda size yardımcı olacaktır.
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3- Olumlu\Olumsuz Kanıtlar Tekniği:

Öğrencilerin kendi performanslarına, çalışma tempolarına, 
başarılı olsalar dahi kendilerini başarısız olarak algılama 
biçimleri zaman zaman mantıkdışı olabilmektedir. Bu 
durum öğrencide sınav kaygısına yol açabilmektedir. Böyle 
bir durumda, kendi performansınızı, çalışma temponuzu, 
sorumluluklarınızı yerine getirme düzeyinizi ve denemelerdeki 
başarılarınızı göz önünde bulundurarak olumlu\olumsuz 
cümleleri yazacağınız iki taraflı bir tablo oluşturun. Ardından 
bu tablonun her iki tarafına yazdığınız olumlu\olumsuz 
cümlelerin doğruluğunu kanıtlayan şeyleri madde madde 
yazınız. Son olarak, bitirdikten sonra yazdıklarınızı en baştan 
okuyup değerlendiriniz. Bu şekilde sizi zorlayan mantıkdışı 
düşüncelerinizi görmek ve doğruluklarını ispatlayan kanıtlar 
olmadığını tespit etmek sınav kaygınızı azaltma konusunda etkili 
olabilir. 

4- Sınav Anının Provası:

Sınav anına dair zihninizde felaket senaryoları içerikli olumsuz 
görüntüler oluştuğu durumda zihniniz sınav anı ile ilgili 
olduğundan daha fazla gerçekçi olmayan kaygı üretebilir. Bu 
kaygı sizi sınav anında zorlayabilir. Bu nedenle, sınav anının 
zihninizde olumlu bir provasını yapmak kaygıyı azaltma 
konusunda yararlı olabilir.

Ebeveynlere Öneriler
Sınav süreci öğrenci için kendisini tanımaya ve anlamlandırmaya 
başladığı, “ben kimim\ kim olmak istiyorum?” sorularının 
sorulduğu, bireyin gelişiminde kritik dönemlerden biri olan 
ergenlik dönemi beraberinde yaşanan bir süreçtir. Bu 
dönemde bir yandan ergenlik döneminin gelişim görevlerini 
gerçekleştirmeye çalışan bir yandan da geleceğine yön verme 
konusunda çaba gösteren bireylere çeşitli sorumluluklar 
düşmesinin yanında ebeveynlere de öğrenciyi destekleme 
konusunda farklı görevler düşmektedir.

Yapılan araştırmalar algılanan aile desteği yüksek olan 
ergenlerin diğerlerine kıyasla daha başarılı olduklarını 
göstermektedir. Algılanan aile desteği, birey yaşamı içerisinde 
herhangi bir zorlukla karşı karşıya kaldığında en küçük sosyal 
yapı olan ailesi içerisindeki bireyler tarafından fiziksel ve 
duygusal olarak ihtiyaç duyduğu ilginin, desteğin ve yardımın 
karşılanacağı beklentisidir. Algılanan aile desteğinin düşük 
olduğu durumlarda bireyde, karşısına çıkan zorluklarla baş 
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etme konusunda sıkıntılar yaşama, problem çözme becerilerinin 
yeterince gelişmemesi, özgüven düşüklüğü, yetersizlik ve 
değersizlik hisleri, yalıtılmışlık hissi, kişilerarası iletişim 
kurma becerilerinin zayıf olması gibi çeşitli olumsuz sonuçlar 
görülebilmektedir.

Dolayısıyla ailelerin sınav dönemindeki çocukları ile açık 
iletişiminin bulunması, duygusal yakınlık kurulması, sorunların 
paylaşımı tarzındaki destekleyici tutumlar ergenlik dönemi 
streslerinin yanında sınav kaygısı da yaşayan öğrenci için sınav 
kaygısını azaltmada etkili olabilmektedir. 

Ayrıca bu süreç içerisinde ebeveynlerin kendi kaygılarını 
yönetmeleri de önemlidir. Ebeveynin, öğrencinin yeterliliğine, 
sınavın sonucuna, öğrencinin geleceğine dair yaşadığı kaygı ve 
korkular öğrenciyi olumsuz etkilemektedir. Unutulmamalıdır ki, 
kaygı bulaşıcıdır, ebeveynden çocuğa geçer.

Bu dönemde öğrenciler sınav sonucuna göre kendini değerli-
değersiz, yeterli-yetersiz gibi sınav sonucuna dair çıkarımlarını 
kişilik özelliklerine atfedebilmektedir. Burada ebeveynlere 
düşen görev, çocuklarını ne olursa olsun koşulsuz sevdiklerini 
hissettirmek ve kişiliğinin sınav sonucu ile ölçülemeyeceğini 
vurgulamaktır. Buradan yola çıkarak, ebeveynler çocuklarının 
sınav sonuçlarını değil sınava hazırlık süreci içerisindeki çaba, 
emek ve fedakarlıklarını göz önünde bulundurmalı ve takdir 
etmelidirler.

Ebeveynlerin çocuklarını başkaları ile kıyaslaması, öğrencinin 
kendini tanıma, sağlıklı bir kişilik gelişimi sağlama süreçlerini 
baltalamasının yanı sıra sınav kaygısına da neden olabilen 
önemli faktörlerdendir. Bu nedenle ebeveynler çocuklarını 
başka çocuklar ile kıyaslamaktan uzak durmalıdır.

Ailenin sınav süreci içerisindeki öğrenciye destek sağlayacağı 
bir diğer konu da ev içerisindeki yemek, uyku, aktiviteler gibi 
alanlarda rutinlerinin olması da öğrencinin sınav kaygısını 
azaltma konusunda katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak, bu süreçte ailelerin çocuklarına karşı 
yaklaşımlarında anlayış, hoşgörü ve empatinin merkeze alınması 
önemlidir. Bu nedenle ailelere düşen görev öncelikle çocuğunu 
tanımak, onun güçlü-geliştirilmesi gereken özelliklerini 
saptamak, bu özellikleri doğrultusunda eşsiz bir birey olduğunu 
kabul ederek kendi yolunu çizmesi konusunda ona ihtiyaç 
duyduğunda rehberlik ederek destek olmaktır.
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Her Şeyim Var 
Ama Neden Hâlâ 
Mutlu Değilim?
Prof. Dr. Tayfun DOĞAN 
Biruni Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı

Her şeye sahibim, işim var, param var, yalnız değilim bir ailem 
var, sağlığım yerinde ama neden yine de olması gerektiği kadar 
mutlu değilim? Sanırım bu soru çağımızın nevrotik insanının 
en sık sorduğu sorulardan birisidir. Özellikle yaşam şartları iyi  
ama yine de mutsuz ve kaygılı olan kişilerden çoğu zaman  bu 
yakınmayı  duyarız. Bunun pek çok nedeni olabilir ama özellikle 
üç temel neden üzerinde durmak da fayda var. 

İlk olarak, kişinin mutlulukla ilgili düşünce, inanç ve beklentileri 
gerçekçi olmayabilir. Wilhelm Schmid’in deyimiyle kişi mutluluğu 
“kesintisiz hoşluk hali, daimi neşe, keyifler yerinde olsun ve bol 
eğlence” olarak görüyorsa mutlu olması pek kolay olmayacaktır. 
Hatta Schmid, “mutluluğu bir tür daimi zevkte aramak, mutsuz 
olmanın en emin yoludur” der. Mutlu olmayı hazza indirgemek 



30


yerine, onu bir karakter hali olarak görmek daha isabetli 
olacaktır. Tam olarak mutlu olsaydınız nasıl bir şey olurdu? 
Bu soruyu kendinize sorarak mutluluktan beklentinizi ortaya 
koyabilirsiniz. Gerçekten mutlu olmak istiyorum dediğinizde, ne 
istediğinizi bilir ve beklentinizi daha gerçekçi bir düzeye çekebilir 
bu sorunu aşabilirsiniz. Bu konuda Paul Wong’un mutluluk 
anlayışının işe yarama ihtimali yüksektir. Kendisi, mutluluğu; 
bireyin kendisiyle, başkalarıyla ve dünya ile barış halinde olduğu; 
içsel uyum, şükran ve hoşnutlukla karakterize bir durum olarak 
tanımlamaktadır.

Mutluluğun önündeki ikinci engel ise “hedonik uyum” 
meselesidir. Hedonik uyum, başlangıçta bize mutluluk veren 
hemen hemen her şeyin bir süre sonra eskisi kadar bizi 
mutlu etmemeye başlaması ile ilgilidir. Yani işe girdiğiniz için, 
evlendiğiniz için, ev sahibi olduğunuz için ya da terfi ettiğiniz 
için başlangıçta çok iyi şeyler hissedebilir ve mutlu olabilirsiniz. 
Ancak bir süre sonra eski mutluluk seviyenize geri döneceksiniz. 
Mutluluğa ilişkin bu kavramdan haberdar olmayan kişiler, diğer 
insanlara bakıp maddi durumu bu kadar iyi, sağlığı yerinde, 
harika bir kariyeri var, bunlar ben de olsa hiç mutsuz olmazdım 
diye düşünebilirler. Ama kişi neye sahip olursa olsun bir süre 
sonra ona alışacak ve duyarsızlaşacaktır. Hedonik adaptasyonu 
kırmanın bilinen en iyi yolu, şükran duyma ve takdir etme 
yoluyla hayatımızdaki olumlu şeyleri beynimize hatırlatmaktır. 
Çünkü doğası gereği beynimiz, olumsuzlukları hatırlamaya daha 
yatkındır.

Yaşam şartları çok iyi olmasına rağmen mutlu olamamanın 
üçüncü nedeni ise ihtiyaçların karşılanması ile ilgilidir. Aslında 
bu durumda olan kişiler hayatlarında her şeyin tam olduğunu 
düşünerek hata yapmaktadırlar. Gözlemlediğim şey, çoğu 
zaman bu kişilerin ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığıdır.  
Özellikle psikolojik ihtiyaçların yeterince karşılanmaması 
yaşam tatmini açısından eksik hissetmeye, tamamlanmamış 
hissetmeye neden olmaktadır. İhtiyaçlarla ilgili pek çok farklı 
görüş ve tez var ancak burada bahsedeceğim sınıflamayı çok 
anlamlı buluyorum. İhtiyaçlarla ilgili bu görüş pek çok şeye 
sahip olduğu halde, insanların neden mutlu olamadıklarını çok 
yerinde bir şekilde açıklamaktadır. Bu ihtiyaç modeline göre üç 
ihtiyaç alanı bulunmaktadır: temel ihtiyaçlar, konfor ihtiyaçları 
ve gelişim (olgunlaşma) ihtiyaçları.

Temel ihtiyaçlar; barınma, beslenme, güvenlik, iletişim kurma, 
para gibi ihtiyaçlardır. Daha çok hayatta kalma ve kendini 
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güvende hissetme ile ilgilidir. Bu ihtiyaçlar olmazsa olmazdır 
ve yeterince karşılanmadığında bireyin mutlu olması, kendini 
iyi hissetmesi ya da yaşamında başarılı olması oldukça zordur. 
Zaten araştırmalar, bu ihtiyaç düzeyindeki bireylerin en mutsuz 
grup olduğunu göstermektedir.

İkinci grup ihtiyaçlar ise konfor ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçların 
kapsamında ise özgürlük, dostluk-arkadaşlık, güç, tanınma, 
saygı, başarı, eğlence, keyif ve haz gibi şeyler vardır. Bu gruptaki 
bireylerin temel ihtiyaçları karşılanmıştır ve onların üzerine 
söz konusu bu ihtiyaçlar da belli düzeyde karşılanmıştır. 
Dolayısıyla bu kişiler bir önceki gruba göre daha mutludurlar. 
Ancak yazımızın konusu olan soruyu en çok bu gruptaki kişiler 
sormaktadır. Yani yeterince özgürüm, istediğimi yapabiliyorum, 
istediğimi alabiliyorum, herhangi bir eksiğim yok ama yine 
de çok mutlu değilim serzenişi bu gruptaki bireylerden 
duyduğumuz sözlerdir. Çünkü bu ihtiyaçların karşılanmış olması 
da bireyi tam bir tatmine götürememektedir. Hâlâ bir şeyler 
eksiktir. Bu noktada bir tamamlanmamışlık, bir varoluşsal 
boşluk ve anlamsızlık sürekli kendisini hissettirir durur. İşte tam 
burada üçüncü ihtiyaç grubu devreye girmektedir.

Üçüncü ihtiyaç grubu, gelişim ve olgunlaşma ihtiyaçları olarak 
nitelendirebileceğimiz ihtiyaçlardır. Kendini gerçekleştirme ya 
da insan-ı kâmil olmayla ilişkilidir. Önceki iki ihtiyaç grubu bu 
eksikliği gideremez. Bu grup ihtiyaçlar; anlam ihtiyacı, kendini 
kabul etme ve aşma ihtiyacı, bilme ve anlama ihtiyacı, estetik 
ihtiyaçlar, sevgi ihtiyacı ve manevi ihtiyaçlardır. Söz konusu bu 
ihtiyaçların karşılanması ancak erdemli bir yaşamla mümkün 
olacaktır. Bu bağlamda pozitif psikoloji alanındaki, bilgelik, 
cesaret, insaniyet, adalet, ölçülülük ve aşkınlık erdemlerini 
hatırlatmakta fayda var. Bu ihtiyaçların yeterince karşılanması 
bireyi bilgeliğe, olgunlaşmaya ve kendini gerçekleştirmeye 
götürecektir. Dışsal koşullara bağlı olmayan ve şartlara göre 
değişmeyen bir mutluluk ve psikolojik iyi oluş da ancak bu 
ihtiyaçların yeterince karşılanması ile mümkündür.

Sonuç olarak, kişinin sadece temel ve konfor ihtiyaçlarının 
karşılanması gerçek mutluluğa ulaşmak için yeterli değildir. 
İnsanı insan yapan üst düzey ihtiyaçların karşılanması da göz 
ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Hayat sofrasından 
tok kalkmak ve yaşamın hakkını vermek isteyen bir kişinin 
bu yönünü de ihmal etmemesi ve nasıl geliştireceği ile ilgili 
olarak sürekli bir arayış ve öğrenme çabası içerisinde olması 
gerekmektedir.
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Uyku ve Uykunun Evreleri 

Bireylerin yaşamlarını sürdürmesi, psikolojik açıdan güçlü ve 
yeterli hissetmesi, öğrenme ve gelişim süreçlerinin sağlıklı 
olması, mutlu bireyler olarak varlıklarını sürdürmeleri için  
temel ihtiyaçlarının karşılanmış olması en önemli şartlardan 
biridir. Uyku da bu temel ihtiyaçların en değerlilerindendir. 
Uykuyu kendiliğinden gelişen, dış dünyadan gelen uyaranlarla 
ya da kendiliğinden geri dönülen, geçici bir bilinçsizlik hali, 
yaşam evresi olarak tanımlayabiliriz. Uyku halini, bilinçsizlik, 
hareketsizlik olarak değerlendirmek yanlış olur çünkü uyku 
yaşamın devamı için gerekli olan enerjinin yenilenmesini sağlar.

Bilim dünyasında, beden ve psikolojik sağlık açısından 
tartışılmaz bir yeri olan uykunun kendi içinde REM ve NONREM 
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şeklinde iki ana evresi bulunmaktadır. REM ve NONREM uyku 
boyunca bir döngü halindedir ve her bir döngü 1-2 saat sürer. 
Sağlıklı bireylerde uyku boyunca bu döngü 5-6 kez olur. REM 
evresi kasların gevşemeye başladığı, göz hareketlerinin ve kalp 
atışlarının hızlı olduğu yani uykunun başladığı evredir. REM 
evresi uykunun başlangıcında daha kısa sürerken, uykunun 
sonlarına doğru süresi uzar. Bebekler REM evresinde daha fazla 
kalırlar, bu durum bebeklerin çabucak uyanmasının en önemli 
nedenidir. Rüyaların muhtemelen görülüp hatırlanabildiği evre 
olan REM evresinde, gün içinde yaşanılanlar düzenlenir, sıralanır, 
ilişkili olan yerlere yönlendirilir, uyarıcıların temizliği yapılır, 
gereksiz bilgi ise silinir. Özellikle duygusal yükü olan yaşantılar 
beyin tarafından REM evresinde saklanması için işleme alınır, 
duygusal yükü olmayan yaşantılar genel olarak uykunun bu 
evresinde çöpe gönderilir. Bu işlemler çok yoğun olduğundan 
REM evresinde beynin harcadığı enerji uyanıkken harcadığı 
enerjiden daha çoktur. 

NONREM evresinde göz hareketleri yavaşlar ve derin uykuya 
geçilir. Kendi içinde dört alt, bazı kaynaklara göre ise üç 
alt evresi olan NONREM evresi, toplam uykunun önemli bir 
bölümünü oluşturur. Bazı kaynaklarda, NONREM uykusu, 
toplam uykunun en az yüzde 70’ini oluşturduğu belirtilmektedir. 
NONREM uykusunun ilk iki evresi sığ ya da yüzeysel olup, üç 
ve dördüncü evreleri derin uykunun yani uyanmanın daha zor 
olduğu evrelerdir. İlk döngüde gerçekleşen NONREM uykusu 100 
dakikayı bulurken, uykunun sonlarına doğru yaklaşıldığında REM 
uykusunun süresi uzar ve NONREM uykusunun süresi kısalır. Bu 
evrede, REM evresinin tersine beyinde daha az aktivite olur ve 
dolayısıyla beyin çok daha az enerji harcar.  

Uyku, düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşen bir döngüdür 
ve bu döngü adenozin gibi bazı maddelerle birlikte otomatik 
olarak başlamaktadır. Her bireyin uyku sistematiği olduğu 
gibi karşılanması gereken bir uyku ihtiyacı da söz konusudur. 
Yaşam döngüsünün en önemli ihtiyaçlarından olan uyku ve 
uyku süresi  yaşlara göre değişmektedir. Yeni doğan (0-12 ay) 
bebeklerin 16 saat, oyun çağındaki (1-3 yaş) bebeklerin 12-
13 saat, okul öncesi dönemindeki çocukların 11-12 saat, okul 
çağındaki çocukların 10 saat ve ergenlik dönemindeki bireylerin 
9 saat ortalamalarında uyku ihtiyacı olmaktadır. Bir genç ve 
yetişkinin ise 7-9 saat aralarında günlük uyku ihtiyacı olduğu 
bilinmektedir. Uyku, beden ve ruh sağlığı açsından oldukça 
gereklidir. Bebeklikten gençlik yıllarına kadar bedensel gelişimin 
sağlıklı bir şekilde sürmesinde  uyku sırasında salgılanan 
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hormonlar büyük rol oynamaktadır.. Bu hormonların en bilindik 
olanı ‘karanlığın hormonu’ olarak da tanımlanan ‘melatonin 
hormonu’dur.  Melatonin hormonu özellikle gece uykusunda ve 
22.00 ile 03.00 saatleri arasında daha fazla açığa çıkmaktadır. 
Büyümeye, dinlenmeye, stresle baş etmeye, uyku derinliğine 
önemli katkıları olan bu hormonun salınımı karanlık ortamlarda 
atmaktadır. 

Uyku kalitesi, bireylerin bedensel gelişimi ve psikososyal yaşamı 
açısını güçlü bir şekilde etkilemektedir. Genetik, beslenme gibi 
koşullar dışarı bırakıldığında uyku sağlığı iyi olan bebeklerin/
çocukların boy ve kilo artışlarının yeterli ve beklentilere uygun 
olduğu, denge gerektiren fiziksel aktivitelerde daha iyi oldukları 
bilinmektedir. Yeterli uyuyan bireylerin; öğrenme, bellek, başarı, 
odaklanma, güçlü sosyal ilişki açısından uyku sorunu yaşayan 
çocuklara göre daha başarılı profil sergiledikleri literatürde 
görülmektedir. 

Uyku Yoksunluğu ve Uyku Yoksunluğunun Beden/Ruh 
Sağlığına Yansımaları

Bireyler ihtiyaçları olan uykuyu alamadıklarında, gün içinde 
bu ihtiyacı yoğun bir şekilde hissederler. Uyku yoksunluğu 
şeklinde tanımlanan bu durum, bazen bireyin içinde bulunduğu 
şartlardan bazen de bireyin isteyerek geciktirmesi sonucunda 
ortaya çıkan uykudan yoksun kalmadır. Ergenlik çağlarına kadar 
gelen bireylerin yaklaşık üçte biri, ergenlerin yaklaşık yüzde 
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ellisi, gençlerin yaklaşık yüzde yetmişinin uyku ile ilgili sorunları 
olduğu raporlanmıştır. Uykuya dalamama, sıkça uyanma, erken 
uyanma, geç uyuma gibi nedenlerden dolayı organizma gün 
içinde uyku yoksunluğu yaşamaktadır. Uyku yoksunluğunun 
bedensel gelişim ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz 
etkileri oldukça güçlüdür. Bebekler ve çocukların gelişim 
süreçleri uyku yoksunluğuna bağlı olarak etkilenmektedir. Uyku 
yoksunluğu, melatonin gibi büyüme hormonlarında azalmaya 
yol açmak suretiyle  bebek ve çocukların gelişiminde önemli 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  Melatonin seviyesi 
düşük olan çocukların akranlarına göre yavaş büyüme ve kilo 
alımı gibi sorunlar yaşadıkları alan yazında belirtilmektedir.  
Uyku yoksunluğu yaşayan bireylerin besin ve enerji alımına 
yönelik ihtiyaçları da değişim göstermektedir. Uyku yoksunluğu 
bireyleri, oreksijenik hormon salınımını artıran yağ ve 
karbonhidrat değeri yüksek olan yiyeceklere yönelmektedir. 
Bu durum aşırı kilo alımına neden olabilmektedir. Buraya kadar 
anlattıklarımızdan yola çıkarak uyku yoksunluğunun; biyolojik 
ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileyen en önemli nedenlerden 
biri olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir.  Farelerle yapılan 
bir deneyde, fareler uykunun ikinci evresinde sürekli uyandırılır 
ve uykunun üçüncü evresine gece boyunca geçemezler. 
Daha sonra fareler labirente bırakılır ve gözlenmeye başlanır. 
Fareler labirenti tanısalar da labirente çarpma istatistiğinin 
daha önceki zamanlara göre artığı fark edilmiştir. Benzer 
bir şekilde çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada uyku 
yoksunluğu yaşayan çocukların gün içinde düşme, yaralanma 
gibi davranışları daha fazla yaptığı gözlemlenmiştir. Buradan 
hareketle, uyku yoksunluğunun dikkat, seçici dikkat, karar 
verme, odaklanma, denge gibi bilişsel ve psikomotor etkinliklere 
zarar verdiği söylenebilir.  

Uykunun, okul döneminde olan çocukların öğrenme süreçlerini 
etkileyen önemli göstergeleri olduğunu, uyku ile akademik 
süreçlerle ilgili ilişkilerin vurgulandığı önemli çalışmalar 
mevcuttur (Carskadon 2002; Carskadon ve Wolfson, 1998; 
Walker, 2005).  Çalışmaların çoğunda uyku yoksunluğunun, 
yalnızca uykudan belirli bir süre önce öğrenilenler üzerinde 
değil, sonraki öğrenilecek olanlar üzerinde de olumsuz etki 
yaptığına ilişkin bulgular mevcuttur. Uykunun öğrenme 
öncesinde bilginin kodlanması ve öğrenilmiş bilginin kalıcı 
olmasında payı büyüktür (Walker, 2005). Carskadon ve Wolfson 
(1998) yaptıkları bir çalışmada, uyku süresi yeterli olan 
öğrencilerin, uyku yoksunluğu olan öğrencilere göre, zor olan 
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derslerde daha başarılı olduğu, karmaşık matematik sorularını 
daha iyi çözdüğü, okuduğunu anlama becerilerinin ve öğrenme 
motivasyonlarının daha yüksek olduğunu, daha yüksek notlar 
aldığını raporlamışlardır. Blum ve Carey (1996) ve Garrity (2007) 
tarafından yapılan çalışmalarda ise, öğrencilerin yaşadığı uyku 
yoksunluğunun dikkat ve motivasyon sorununa neden olduğu 
bulunmuş, çocuklarda uyku kaybının sözel yaratıcılığı ve soyut 
düşünme yeteneğini azalttığı belirtilmiştir. Bonnie, Findley ve 
Levinson (1992), uyku yoksunluğu gün içinde kaza ve yaralanma 
riskini arttırdığını belirterek, uyku sorunu yaşayan bireylerde 
dikkat ve koordinasyon problemi vurgulamıştır. 

Uyku yoksunluğu yaşayan çocuk ve ergenlerin akademik başarı, 
öğrenme, bellek gibi alanlarda sorunlar yaşadığı, okul ruh 
sağlığı araştırmacıları tarafından raporlanmaktadır. Yapılan bir 
araştırmada, uykunun üçüncü ve dördüncü evrelerini yeterli 
düzeyde yaşayan çocukların akademik başarılarının normal 
akranlara göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Uykunun 
REM evresinde gün içinde yaşanılanlar düzenlenir, sınıflanır, 
ilişkili olan yerlerle temaslandırılır. Dolayısıyla iyi bir uyku, okul 
yaşamında öğrenilen bilgilerin düzenlenmesine, daha önceki 
öğrenmelerle bağlantılar kurulmasına yardımcı olacaktır. 

Uyku araştırmalarında, yoksunluk yaşayan bireylerin gün 
içinde sinirlilik, tedirginlik, gerginlik, uyuyuş hissetme gibi 
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duygu durum değişimleri olduğu fark edilmiştir. Uyku yoksunu 
bireylerde, stresle baş etme ve yorgunluğu azaltmaya yönelik 
hormonların salınımı azalır, kaslar tamamen gevşeyemez. Bu 
durumun, bireyin daha gergin olmasına neden olur. Benzer 
şekilde; depresyon, panik atak gibi duygu durum bozukluklarıyla 
bedendeki melatonin, seratonin gibi hormonların azlığı 
arasında ilişkiler bulunmaktadır. İntihar, kendine zarar verme 
gibi eğilimleri olan bireylerin davranış öncesinde günlerce 
uyumadıkları bilinmektedir. 

Sonuç olarak uyku yoksunluğu bireylerin, günlük yaşamını, 
kişilerarası ilişkileri, okul yaşamını, beden ve ruh sağlığını 
etkileyen önemli değişkendir. Son yıllarda, bireylerde ortaya  
davranış değişikliklerinde uzmanların uyku kavramına da 
odaklandığı görülmektedir. Bağımlılık, sınav kaygısı, depresyon, 
stres vb. sorunlara kaynaklık eden ve bu sorunlarla daha 
sonra karşılıklı nedensellik ilişkisine giren uyku, beden ve ruh 
sağlığındaki problemlerin çözümü için belki de en önemli 
başlangıç olabilir. 

Uyku Yoksunluğu İçin Neler Yapılabilir?

Yaşamı önemli düzeyde etkileyen uyku yoksunluğunun 
ortadan kaldırılmasına yönelik önerileri alan yazında görmek 
mümkünüdür. Öncelikli olarak, uyku sorununa neden olan 
biyolojik temelli bir durum (geniz eti, uyku apnesi vb.) olup 
olmadığı araştırılması gerekmektedir. Biyolojik temelli bir 
sorun var ise, ilgili uzman aracılığı ile bu sağlık sorun ortadan 
kaldırılabilir. 

Beslenme alışkanlıkları da uyku kalitesini etkileyen önemli 
faktörlerden biridir.  Uyku öncesi enerji ya da psikoaktif madde 
içeren, karbonhidrat ve yağ içeren besinlerin tüketilmesi, uyku 
saatine yakın besinlerin tüketilmesi uyku uyumunu bozmaya 
neden olabileceğinden, belirtilen beslenme alışkanlığından uzak 
durulması önemlidir. 

Araştırmalarda teknoloji bağımlılığı ile uyku yoksunluğu 
arasında önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır. Teknoloji 
kullanımın yoğun olması ve uyku öncesi teknoloji kullanımı 
(sosyal medya kullanımı, oyun oynama vb. amaçla) uyku 
kalitesini etkileyebilir. Eğer teknoloji kullanımında risk oluşturan 
bir alışkanlık ya da bağımlılık durumu varsa, bu konuda 
bireylerin uzmana başvurmasında yarar vardır. 
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Ailede uyku saatine ilişkin bir rutinin oluşması, aile üyelerinin 
uyku rutinlerini pozitif yönde etkilemesine neden olabilecektir. 
Fakat uyku öncesinde bazı rutinlerin de (dış fırçalama, 
pijamaların giyilmesi, ışıkların kapatılması, teknolojiye temasın 
en az yarım saat öncesinden kesilmesi vb.) yapılaması 
organizmanın uykuya hazırlanması açısından oldukça değerlidir. 

Yapılan araştırmalarda, uyku öncesinde kitap okuma, aile 
üyelerini pozitif bir şekilde günü değerlendirmesi gibi sözel 
girdilerin uykunun evre döngüsüne (REM-NONREM) pozitif 
katkısının olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, aile üyelerinin 
uyku öncesi birbirleri ile pozitif konuşmalar gerçekleştirmesi, 
kitap okuması gibi etkinlikler uyku için yararlı olacaktır. 

Negatif duygu durumları (korku, öfke, mutsuzluk, utanç, 
suçluluk vb) ve stres uykuya dalamama, sıkça uyanma gibi uyku 
yoksunluğuna neden olacak durumlar oluşturmaktadır. Pozitif 
duyguların ise (mutluluk, huzur, onur, şefkat vb.) uyku kalitesini 
artırdığı bilinmektedir. Aile içinde negatif duygulara neden 
olacak yaşantılardan, söz ve davranışlardan uzak durularak, 
pozitif duygu ve yaşantı deneyimlerin yoğunlaşmasında yarar 
vardır. 
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