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Öykünüzün
kahramanı olun

Ç

ocukların, gençlerin eğitim ve öğrenim hayatı hem
onlar hem de anne ve babaları için uzun ve meşakkatli
bir süreç. Her anne baba, çocuğunun topluma yararlı,
kişilikli, bilgili, araştırmayı ve okumayı seven bir insan olarak
yetişmesi kadar, sonunda güzel bir meslek edinmesi için de
çabalıyor. Çocukların, dünyayı doğru kavramaları, kişiliklerini
sağlıklı oluşturmaları, sosyalleşmeleri, bedenen ve ruhen
sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için ailede başlayan
süreç, okulların ve dolayısıyla eğitimcilerin desteğiyle sürüp
gidiyor. Şu günlerde ise pek çok gencimizi bu sürecin belki de
en zorlu sınavı bekliyor: Lisans Yerleştirme Sınavı.
Mart ayında YGS yani Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na
katılan gençler şimdi meslek belirlemelerinde etkin olacak
Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS)’nda ter dökecekler. Çok
çalıştılar, çok emek ettiler. Ve birkaç saatlik bir süre, onların
gelecekteki yaşamlarını belirleyecek. Heyecan dorukta. Hem
aileler hem çocuklar kaygılı. Sınav günü geldiğinde neler
olacak? Heyecandan bildiklerini unutanlar, sınav stresiyle
midesi bozulanlar, bayılanlar, sınav kötü geçti düşüncesiyle
depresyona girenler…
Heyecanı ya da diğer olumsuz duyguları kontrol altına
almak, sınava odaklanmak mümkün mü? Duyguların
kontrolü ne derece başarılabilir? Gençlerimize ışık tutması
düşüncesiyle konuyu uzmanına danıştık. Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Programında bölüm koordinatörü
olarak görev yapan Doç. Dr. Aslı Bugay, sorularımızı yanıtladı.
Söz sınavdan açıldı ama Aslı Bugay herkesi ilgilendiren
konulardan bahsetti.
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“Hayatın bir kılavuzu yok, kendimizi
nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz o yüzden de ben öyküsel psikolojik danışmanlığın gerekliliğine çok inanıyorum.
Kendi öykümüzün hem senaristiyiz
hem de başrol oyuncusuyuz. Bu hem
çok keyifli hem de çok ağır bir yük.
Ama bazı insanlar kendi öyküsünün
figüranı gibi davranıyor. Kendi hayatının sorumluluğunu almak istemiyor.”
Sınav yaklaştı. Gençler çok heyecanlı ve kaygılı. Kaygıyı
azaltmaları için onlara ne öneriyorsunuz?
Umarım iyi çalışmışlardır. Konu odaklı bir sınav onları
bekliyor. Bütün eğitim sistemi bilişsel beceriler üzerine
odaklanıyor ve duygular genelde ikinci planda kalıyor. Oysa
geriye dönüp şöyle bir eğitim hayatımıza baktığımızda, daha
çok duygulara yönelik şeyleri hatırlarız. Örneğin, Aynur
öğretmen sinirli bir öğretmendi, ben sevilen bir öğrenciydim
gibi. Geçmiş anılarımıza baktığımızda daha çok duygu
örüntülerini hatırlarız. Üniversite sınavında öğrencileri
duyguları da etkiliyor. Sınav anında duygu düzenleme
becerilerini kullanmayı öneriyorum. Sınavı en iyi duygusal
olarak yönetenler başarılı olacak.

Doç. Dr. Aslı Bugay

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde, doktora eğitimini
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında tamamladı.
Özel Arı Okullarında psikolojik danışman olarak başladığı
mesleğine Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi,
TED Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent
olarak devam etti. Florida State Üniversitesi Aile Enstitüsü’nde
ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu ve “sağlıklı
romantik ilişkiler” projesinde araştırmacı olarak yer aldı. Ortadoğu
Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Programında bölüm koordinatörü olarak
görev yapıyor.
Türkiye’de yeni bir konu olan “kendini affetme” konusunda
doktora çalışması yapan Bugay, başkalarını affetme, evlilikte
affetme ve romantik ilişkilerde affetme konularında hem kuramsal
hem de uygulamaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Araştırma
alanları arasında, duygu düzenleme, ruminasyon, okul iklimi,
kadına yönelik tutum ve romantik ilişkiler yer alıyor.
Duygu düzenleme ilk kez duyanlar için ilginç bir
kavram gerçekten de. Duygular düzenlenebilir mi? Bize
biraz anlatabilir misiniz?
Aslında olumlu olumsuz her türlü duyguyu hissetmemiz
normaldir, ancak bu duyguların nasıl gösterildiği normal
olmayabiliyor. Duygu düzenleme duygularımıza bağlı
davranışlarımızı yönetebilmemiz anlamına geliyor.
Duygu düzenleme, hangi duyguyu, ne zaman, nasıl
deneyimleyeceğimizi ve nasıl ifade edeceğimizi etkileyen
bir süreçtir. Duygu düzenleme; ilk önce duyguyu fark
etme, berraklaştırma ve iyileştirme basamaklarından
geçiyor. Bunu duyduğumuzda duyguyu bastırma gibi şeyler
aklımıza gelebilir. Duyguyu bastırma aslında kötü bir duygu
düzenlemedir. Bu başlangıçta iyi gibi görünür ama uzun
dönemde kişilerde üzüntüye, kaygıya, strese,
daha ileri patolojik rahatsızlıklara yol açabilir.
İnsanlara “ne düşünüyorsunuz?” diye
sorduğumuzda bunun cevabı vardır da,
“ne hissediyorsunuz” diye sorduğumuzda
zorlanırlar. İşte kişiye duygusunu fark ettirmek,
ne hissettiğini buldurmak duygu düzenlemenin
birinci adımı. Mesela arkadaşıma çok kızgınım
diyor, oysa o duyguyu fark ederken, alt duygu
mesela kıskançlık çıkabiliyor. Öfkeliyim diyor
ama altında hayal kırıklığı var. Asıl duygunuzu
bulduğunuz anda onu düzenlemeniz çok daha
kolay. Ama kişi tek başına o duyguyu bulmakta
zorlanıyor.

edilebilir, düzenlenebilir olduğunu duyması çok önemli.
Danışana şunu buldurmaya çalışıyoruz. Diyelim ki, öfkeliyim
diye geliyor danışan, evde eşine şiddet uygulamış. Bu ona
normal geliyor, öfkeli olduğu için. Peki, “işyerinde patrona
hiç öfkeleniyor musun?” diye soruyoruz. “Evet” diyor. Ona
şiddet uyguluyor musun? Hayır.
Danışana bu duygusunun bir kez kontrol edilebileceğini
gösterirseniz, durum değişebiliyor. Bu gençler için de böyle.
Olumlu ya da olumsuz bir duygunun derecesi çok yüksek
ve zamansız geldiğinde onu düzenlemekten bahsediyoruz.
Olumlu duygular da bazen sıkıntı yaratabilir. Lise çağı
çocuklarını düşünün. Arkadaşından hoşlanıyordur, o duygu
derslerine bulaşır, kitaplarına, günlük yaşantısına bulaşır.
Çünkü duygusunu düzenlemeyi bilmiyordur.

Gençler hem sınavla ilgili hem de diğer
konulardaki duygularını yönetebilir o
zaman.
Bu yeni bir konu aslında. Psikolojiye
baktığımızda duyguları birçok kuram es
geçmiş. Kişinin bu duyguların kontrol
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Duygu düzenlemeyi öğrenme için illaki profesyonel
yardım mı gerekli?
Her zaman değil. Pek çoğumuz iç görü kazanarak yaşamın
içinde öğreniyoruz. Bunu doğru öğrenmede ailenin çok önemi
var. Eğer aile çocuğa sık sık ne hissediyorsun diye soruyorsa,
çocuk “demek ki duygular var ve bunlar çeşitli” sonucuna
varabiliyor. Aile çocuğa duygularını tanımlamada yardımcı
olursa çocuk öğreniyor. Duygu düzenleme doğuştan gelen bir
beceri değil. Sonradan öğreniyoruz. İlk öğrenme biçimi de
model alma. Çocuk anne babanın duygularını nasıl kontrol
ettiğini öğreniyor. Babanız sinirlendiğinde yumruğunu
masaya vuruyorsa siz de bunu öğreniyorsunuz.
İkincisi bilgi yoluyla öğreniyoruz. Dizilere, kitaplara ve
çevremize bakıyoruz. Âşık insan nasıl davranır mesela. İşte
diyelim ki partnerini çok arar, biz de partnerimizin çok
aramasını ya da kıskanmasını bekliyoruz. Kitaplardan, bilgi
kaynaklarından öğreniyoruz. Öğretmenler de önemli bir bilgi
kaynağı olduğu için onlara da büyük pay düşüyor, özellikle
sınav ile ilgili duygu düzenleme konusunda.
Üçüncüsü de deneyimleyerek öğreniyoruz: “Çok öfkeliyken
yürüyüş yapmıştım, bu bana iyi gelmişti, yine öfkeliyim o halde
çıkıp bir hava alayım” diyoruz. Yani, daha önce duygumuzu
nasıl daha iyi düzenlediysek tekrar aynı yolu deniyoruz.
Duygu düzenlemeyi bu yollarla öğrendiğimizde her
zaman doğru sonuca ulaşamazmışız gibi…
Elbette, model aldığımız insanlar iyi duygu düzenleyici
olmayabilir ya da ya da kendi deneyimlerimiz sağlıklı
olmayabilir. Zaman zaman arkadaşlarımızla birbirimize ayna
tutarız. “Çok sıkıntılıyım” dediğimizde mesela arkadaşımız
“sınava kaygılısın” der. Ancak her zaman o ayna tutan kişiye
çok güvenemeyebiliriz. İçimizi açamayabiliriz. Hepimizin
sırları var küçük küçük. Bence profesyonel yardım almanın
en keyifli yanı bu. Psikolojik danışmana rahatlıkla kendi
öykümüzü anlatabilmemiz. Psikolojik danışmanlar aslında
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“Aslında meslekleri kreşlerde
tanıtmaya başlamak ve gençlere
iç görü kazandırmak lazım.
Kendini ve meslekleri tanımayan
mesleğini seçemez ki…
İkisi arasında bağ kuramaz.
Biz çoğunlukla kendini tanımadan
meslek seçmelerini bekliyoruz.
Sosyal etkinliklerle ilgili de öyle.
Aile mesela piyano çalmasını istiyor.
Çocuğa sormuyor istiyor musun ya da
ne istiyorsun diye.”
daha çok günlük hayatta normal her bireyin başına gelebilecek
sorunlarla ilgileniyor. Daha büyük sorunlara yol açmadan
bunları önceden çözmek için.
Duygularımızı günlük yaşamda düzenlemeye çalışırken
birbirimize sıkıntı da yaratabiliriz. Olumsuz düşünürken,
biri bize “olumlu düşün” dediğinde bu da bizi strese sokabilir.
Çünkü bütün duyguları hissetmemiz çok normal. O duyguyu
kontrol altına aldığımızda sorun yok. Ancak elbette ne
olduğunu anlamalısınız. Tanıyı koyamadığınız bir şeyi
değiştiremezsiniz. Danışan genelde tanımlayamadığı duygular
için geliyor bize. Her zaman tek başına ne olduğunu bulmak
çok kolay değil. Hayatla ilgili birikmiş doyumsuzluklar, hayal
kırıklıkları ve pişmanlıklar oluşmuşsa ilişkilerde, çok daha
zor. İşte o zaman bir an evvel profesyonel yardım alınmasını
öneriyorum. Karmaşık duygu dünyamızın içinden çıkmak
oldukça zor. Keşke hepimiz duygularımızla yüzleşmeyi ve
onları kontrol altına almayı daha erken yaşlarda öğrensek.

Meslek seçecek ve sınava girecek
gençlerde şimdi daha az kaygı olurdu
öyle değil mi?
Bir
kahve
makinesinin
bile
kılavuzu var. Bizim hayatımızı nasıl
yaşayacağımızla ilgili bir kılavuz
yok. Biz nerde nasıl düşüneceğimizi,
hissedeceğimizi ve davranacağımızı el
yordamıyla gözlemleyerek model alarak
ve yaşayarak öğreniyoruz. Hayatın
bir kılavuzu yok, kendimizi nasıl
yöneteceğimizi bilmiyoruz o yüzden de
ben öyküsel psikolojik danışmanlığın
danışanın kendi öyküsünü inşa etmede
çok etkili olduğuna inanıyorum. Kendi
öykümüzün hem senaristiyiz hem
de başrol oyuncusuyuz. Öykünün
kurbanı, kölesi ya da figüranı olmak
yerine kahramanı olmak zorundayız.
Bu hem çok keyifli hem de çok ağır
bir yük. Ne yazık ki bazı insanlar kendi
öyküsünün figüranı gibi davranıyor.
Kendi hayatının sorumluluğunu alarak secim yapma hakkını
kullanmak istemiyor. Bunu gençlerde de çok görüyorum.
Mesela diyor ki, benim için meslek tercihinde bulunsun
ailem. Onlara bunun kendi hayatları olduğunu anlatmamız
lazım. Aileler de çocuklarını iyi tanımalı ve onlara uygun
olmayan seçimler yapmaya zorlamamalı.
Çoğunlukla ülkemizde hem aileler, hem gençler
meslekleri pek tanımadan seçim yapıyor değil mi?
Aslında meslekleri kreşlerde tanıtmaya başlamak ve
gençlere iç görü kazandırmak lazım. Kendini ve meslekleri
tanımayan mesleğini seçemez ki… İkisi arasında bağ kuramaz.
Biz çoğunlukla kendini tanımadan meslek seçmelerini
bekliyoruz. Sosyal etkinliklerle ilgili de öyle. Aile mesela
piyano çalmasını istiyor. Çocuğa sormuyor istiyor musun ya
da ne istiyorsun diye. Eğer çocuk kendi seçmiyorsa okuyacağı
bölümü ya da mesleğini genelde mutlu olmuyor.
Üniversite sınavı gençler için çok önemli, çünkü ya
diledikleri bir mesleğe giden yolu açacak bu sınav ya da
kapatacak. Bu büyük dönüm noktası için aileler ve gençler
neler yapabilir?
Sınav öncesinde duygu düzenlemeyi öğrenmeli çocuklar.
Genelde bunun için danışan olarak gelir gençler. Ailecek
gelirler ama genellikle çocuk yerine anne ya da baba konuşur.
“Çok kaygılıyız” der aile mesela. “Çocuk kaygılı olduğu için
biz de kaygılıyız” derler. Oysaki anne baba kaygılı olduğu
için çocuk kaygılanır. Hiç kelimelere dökmeseniz de çocuklar
sizin duygularınızı hissederler.
Özellikle de küçük çocukların gönül gözü açıktır.
Hepimizin çocukken açıktır. Sonradan onu kapatmayı
öğreniriz, aklımızla…
Ama çocuklarınkini kapatamazsınız. O yüzden de anne
baba kaygılı mı, korkuyor mu sezerlerse buna göre bir rol
almaya çalışırlar. Çocukla konuştuğunuzda kaygının onlara
geçtiğini hissedersiniz. “Annem babam çok üzülecek”
diye kaygılanır çocuklar. Ya da korkuyordur. “Babam beni

öldürecek” der mesela. “Sahi mi nasıl öldürecek” dediğinizde,
“Yok canım öldürmez” der. Babasına sorarsınız… “Öldürür
müsün gerçekten?”. Şaşırırlar.
Bunu şöyle izah edeyim. Ruminasyon kavramı üzerinde
çalışıyorum. Bunu karşılayan Türkçe bir kelime yok.
Ruminasyon yani, tekrar eden olumsuz düşünceler. Hepimizin
zaman zaman yaşadığı bir şey bu. Aslında olumsuz bir
yaşantıdan sonra en iyi çözümü bulmak için yapıyoruz bunu.
Oradaki hatayı bulmak için çabalıyoruz. Oysaki araştırmalar
gösteriyor ki, bir olayı bir ya da ikinci kez düşündüğümüzde
ders çıkarıyoruz, tekrar tekrar düşünmenin bize bir faydası
yok.
Otomatik düşüncelerle hareket ettiğimizde, hayat bunlarla
uymadığında üzülüyor, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oysa hayatı
değiştirmemiz mümkün değil. Şöyle düşünün. Herkesin
bize saygı duymasını bekliyoruz. Herkes bizi sevmeli, bize
saygı duymalı, kimse yalan söylememeli… Ama böyle bir
şey gerçekte mümkün değil. Bunu bulamayınca üzüntü,
kaygı ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunların doğru olmadığını
ne kadar erken yaşta öğrenirsek baş etmemiz o kadar kolay
olur. Kişi kendinden sorumludur. Ben ne kadar saygılıyım,
kaç kişiyi seviyorum, kendimi nasıl geliştiriyorum. Bizim
yoğunlaşmamız gereken bölüm kendimiz.
Şimdi bunu sınava uyarlayalım. Mesela çocuklar, “üniversite
sınavı çok saçma değil mi?” diyorlar. Onlara diyorum ki, bu
düşüncen işlevsel mi? İki hafta kalmış sınava hadi gel, bu
sınav saçma mı değil mi onu düşünelim. Bu düşünce işine
yarayacak mı? O halde biz bu düşünceyle değil, kendimizin
sınava ait olumsuz duygularıyla mücadele edebiliriz.
“Sınav gerçeğini değiştiremeyiz. O halde, kendi olumsuz
düşüncelerimizle mücadele etmeliyiz.” Peki, nasıl yapabilir
gençler bunu?
Olumsuz duygularla baş etme yöntemini doğru seçmeliyiz.
Aileler zaman zaman çocuklara “sıkıldın mı sınava
çalışmaktan, hadi biraz gez” diyebiliyor. Çocuk iki gün
geziyor ve daha büyük bir panik yaşamaya başlıyor. Hedefimi
kaybettim paniği yaşıyor. Kaygı oluşturuyor.
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“Otomatik düşüncelerle hareket
ettiğimizde, hayat bunlarla
uymadığında üzülüyor, hayal kırıklığı
yaşıyoruz. Oysa hayatı değiştirmemiz
mümkün değil. Şöyle düşünün.
Herkesin bize saygı duymasını
bekliyoruz. Herkes bizi sevmeli,
kimse yalan söylememeli…
Ama böyle bir şey gerçekte
mümkün değil. Bunu bulamayınca
hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunların
doğru olmadığını ne kadar erken
yaşta öğrenirsek baş etmemiz o
kadar kolay olur. Kişi kendinden
sorumludur. Ben ne kadar saygılıyım,
kaç kişiyi seviyorum, kendimi nasıl
geliştiriyorum. Bizim yoğunlaşmamız
gereken bölüm kendimiz.”
O yüzden, olumsuz yaşantılardan sonra en temel duygu
düzenleme becerisi hedefe geri dönmek ve onun için emek
vermek. Çalıştığınız şey sizin duygularınızı düzenlemenize en
çok yardımcı olan şeydir. İlginç biçimde öğrencilere de sınav
kaygısıyla ilgili en iyi gelecek şey oturup ders çalışmaktır.
Sıkıntılı bir süreçten sonra iki hafta olumsuz duygu
düzenleme becerilerini kullanmamız, yani kendimizi
suçlamamız, başkasını suçlamamız gibi şeyler çok normal…
Ancak bu süreç iki haftadan uzun sürüyorsa stres, sıkıntı,
kaygı, endişe gibi olumsuz duyguları tetikliyor. Daha uzun
sürerse, aylara yayılırsa daha patolojik şeyler başlayabilir. İşte
ondan sonra, klinik psikoloğa başvurmak gerekebilir.
Bunca çaba, yorgunluk, çalışma… Sınav günü geldi çattı
diyelim. İşte o gün ne yapmalı? Hem aileler hem de gençler
nasıl davranmalı?
Sınav anında duygu düzenlemenin literatürü biraz daha
farklı. Görev odaklı duygu düzenleme, duygu odaklı ve
bilişsel duygu düzenleme olarak özetleyebiliriz. Sınav anına
kadar, zamanı kontrol et, sorunun içeriğine ve çeldiricilere
dikkat et diyoruz. Bunu şunun için söylüyoruz, çocuk o anda
kaygıyla dalıp gitmesin, dikkatini görevine versin. Sınav anına
kadar önerilerimiz farklı, sınav haftası ve günü farklı olmalı.
Ama son hafta ya da son gün, çocuğa hâlâ zamanı kontrol
et, çeldiricilere dikkat et dememek gerekiyor. Çünkü bu kez
çocuk sınavda zamanı yetiştirebilecek miyim kaygısı yaşıyor.
Görev odaklı duygu düzenleme becerisini yitiriyor. Aileler ve
öğretmenler bu öğütleri o kadar çok veriyorlar ki, son dakika
bile “soruları iyi oku” diyen veliler var. Oysa çocuk o ana kadar
bunu öğrenmiştir aslında. Siz orda tekrar ettiğinizde panik
olur. Öğrenmediyse de zaten o an öğrenemez. Aileler ve
öğretmenler son hafta artık bunları söylemesinler.
Duygu odaklı duygu düzenleme becerisi; Çocukta ya bir
anda zaten olacak bu iş gibi garip bir güven ya da olmayacak
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bu iş gibi bir duygu oluşuyor sınav anında. Bu ikisinden biri
sınav anında hükmedebilir. Böyle bir boş ümit ya da boş hayal
kırıklığı gelebilir, çocuk bunu bilmeli ama teslim olmamalı.
Kontrolü eline almalı. Bu sınavı ben yönetiyorum diye
düşünmeli. Öğrenciye onun orayı yönetebileceğini söylemek
lazım. Bu çok zor ama bunu öğrenmeli.
Üçüncüsü de bilişsel duygu düzenleme. Sınav çok gereksiz,
çok saçma gibi bilişsel duyguları var çocukların. Sınavı saçma
buluyordur. Bu bulaşıcıdır, anne babası da sınavı saçma
ve gereksiz buluyordur büyük olasılıkla. Bu düşüncelere
sahip olan öğrenci sınav anında birkaç soruyu üst üste
yapamadığında, sınav ne saçma sorular ne kadar aptalca diye
öfkelenmeye başlıyor ve sınava ilgisini kaybedebiliyor… Peki,
böyle düşünmek öğrencinin işine yarayacak mı? Hayır. Şöyle
düşünmek lazım; bu bir seçim. Mesela çocuk avukat olmak
istiyor diyelim. Ona diyorum ki, bu sınav senin seçimine giden
bir yolun başlangıcı. Seçmediğimiz şeye aidiyet duyamayız. O
zaman motivasyonunuz değişiyor. Bulunduğunuz ana aidiyet
geliştiriyorsunuz. O halde sınavla ilgili de böyle düşünmek
lazım.
Son gün bunların ışığında davranmalı o halde.
Hep söylüyorum, aile nasıl hissediyorsa çocuk da öyle
hissediyordur. Ama ilişkilerde daima yetişkin olan taraf
sorumludur. Bunu unutmamak lazım. O yüzden duygusunu
ilk düzenleyecek kişiler anne babalardır. Anne ya da baba sınav
haftası “Ne yapayım çok kaygılıydım o yüzden çocuğuma
bağırdım, çağırdım” diyebiliyor… Ancak ,böyle bir hakkınız
yok. Bunu öğretmenler için de söylüyorum. Öfkelenebilirsiniz.
Ama yetişkin kim? Sizsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Bu
prensibi unutmayarak, bütün süreçte ya da son gün, son hafta
kızgın, panik, stresli olma hakkı yok ailenin. Çocuğunuz
varsa, böyle bir lüksünüz yok. Eğer bu sureci yetişkin olarak
sağlıklı bir şekilde yönetmeyi başaramıyorlarsa profesyonel
destek alsınlar.

