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Ö N S Ö Z

Hangimiz çocuklarımızla ya da öğrencilerimizle zaman 
zaman aşmakta zorlandığımız sorunlar yaşamadık?  
Hangimiz çocuklarımızın ya da öğrencilerimizin ilgilerini, 
yeteneklerini keşfetmelerinde ya da geleceğe dair hedef 
belirlemelerinde onları nasıl yönlendireceğimiz konusunda 
belirsizliğe düşmedik?

Hedeflerini  bilen, kendini tanıyan, yetenekleri  doğrultusunda 
geleceğe dair ilerleyen çocuklar yetiştirmek hepimizin 
öncelikli arzusudur diye düşünüyoruz. Çocuklarımız, düzenli 
ders çalışsınlar, bol bol kitap okusunlar istiyoruz. Bunların yanı 
sıra müzik, resim ya da spor alanlarında hobilerinin olması 
için onları teşvik ediyoruz. 

Elinizdeki bu kitap,  farklı durumlarda farklı davranışlar 
gösteren altı çocuğun iki öğretmen ile yollarının kesiştiği, 
yaratıcı drama, renk ve resimlerle işlenmiş hikâyeleridir.  
Parmak izi ise dünyaya bıraktığımız, bizi birbirimizden 
ayıran, bize özel bir yansımadır. Belki de insanoğlunu ilk 
zamanlardan bu yana özel hissettiren en temel değerdir. 
Belki de insanoğlunun kendine has çizgilerle varoluş ifadesi 
parmak iziyle başlamıştır, kim bilir?

Çocukları anlamak için, onların hayatı gördükleri 
pencereden bakabilmek gerekir. Çocuklar kendi hayal 
dünyalarını, sevinçlerini, üzüntülerini, heyecanlarını, biz 
yetişkinlerin unuttuğu şekilde ifade ederler. Onların yaşadığı 
duyguların yetişkinler tarafından anlaşılması bazen oldukça 
zor olur. “Kaka Makinesi”, “Çiçek Kumbarası” gibi ifadelerin, 
yeni doğmuş bir bebek ile vazoyu tanımlamak için 
kullanılacağı biz yetişkinler olarak hangimizin aklına gelir ki! 
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Ya da bir çocuğun sessizliğinin, hırçınlığının, aşırı kuralcılığının 
ya da gayesizliğinin altındaki sebepleri hangimiz kelimesi 
kelimesine doğru tahmin edebiliriz? Bir kısmını belki; ama 
bir kısmını fark edemeyiz bile. Biz yetişkinlerin telaş dolu 
dünyasının hızının tersine, çocukların dünyası bir o kadar 
yavaş ilerliyor. Galiba biz yetişkinler bunu unutuyoruz. 

Çocukların kendilerini en güzel ifade edebildikleri 
alanlardan biri resimdir. Kullandıkları çizgilerden boyalara, 
kâğıdın her bir köşesinden figürlere bir çocuğun resminde 
her imgenin bir anlamı vardır. Bundan sonrasında önsözü 
fazla uzatmayıp, kalemi hikâyemizin kahramanlarına 
bırakıyoruz. Boyalarla, fırçalarla, kâğıtlarla, çocukların kalbine 
dokunan ve dokunmak isteyen herkese keyifli okumalar.
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1 .BÖLÜM: BIR  RESIM TERAPISI HIKÂYESI

Oyun, hayatın kendisi değil miydi? İstop rekabetin, misket 
paylaşmanın, seksek matematiğin, komşu bahçesinden 
erik çalmak ya da gülleri kopartmak fen bilgisinin… İnsana 
dair tüm değerlerin temeli hayat bilgisinden önce sokakta 
öğrenilmiyor muydu? Dört duvarın arasına sıkışmış, 
sınavdan sınava koşturan çocuğun yer kavramı aslında “altın 
kafes” şimdi. Bu altın kafes, yalnızlaşmayı çocukların önüne 
teknoloji ile sunuyor.

Ya tablet ya akıllı telefonlarla o girdaptan çıkamaz hale 
geliyor çocuklar bir süre sonra. Çocukları ya da anne 
babaları çok da suçlamamak gerekiyor aslında. Çocuklar 
farklı bir dünya bilmiyorlar ki seçim yapsınlar! Anne ve 
babalar günlük hayatın stresinden o kadar çok yoruluyorlar 
ki, tabletiyle meşgul olan çocuk bu sayede anne ve babasını 
dinlendiriyor. İşin iç yüzünün böyle olmadığı, vaktini teknoloji 
araçları ile fazlasıyla geçiren çocuğun aslında yalnızlaştığı 
sonucu, çocuğun günlük hayatındaki sorumluluklarını 
aksatmasıyla fark ediliyor ve işte tam o zaman evde kırmızı 
alarmlar çalmaya başlıyor. 

Duru ve ailesi için Aylin ve Cansel ile tanışmaları tam 
da böyle bir zamana denk gelmişti. Duru’nun anne ve 
babası akşama kadar yorucu ve stresli bir işte çalışıyorlar, 
akşam eve geldiklerinde koltuktan kalkacak halleri 
kalmıyordu. Tanıdık geldi, değil mi? Artık günümüzde, 
bir insanın akşama kadar yorucu bir işte çalışmasına da 
gerek kalmıyor zaten, günlük hayatın telaşı, koşturmacası 
öyle yoğun ki… Oysaki Duru’nun anne ve babası böyle bir 
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çocukluk geçirmemişlerdi. Her ikisi de daha otoriter bir aile 
içerisinde, evin babası gelmeden, akşam ezanıyla eve giren 
çocuklardı… Her istedikleri alınmamıştı, belki de alınamamıştı. 
Böyle olunca alınan her yeni oyuncak onlar için güzel bir 
rüya gibi keyifli oluyordu. Duru’nun anne ve babası da tıpkı 
birçoğumuz gibi, bayramlarda alınan kıyafet ve ayakkabıları 
yataklarının başucunda uyumuşlardı. Duru öyle miydi? Hayır! 
İstediği her şey alınıyor, tatillerde onun eğleneceği yerler 
ve aktiviteler seçiliyordu. Hakkıydı çocuğun tabii, tatiller 
haricinde anne ve babasının ona çok da ayıracak vakti yoktu.  
Şimdi bütün bu imkânlarla Duru güzel bir hayat sürerken, 
tabletinden, telefonundan ayrılamıyordu. Anne ve babasının 
evde kendilerince buldukları ilk çare bu teknoloji araçlarını 
tamamen yasaklamak oldu. Hangimiz onların yerinde 
olsak böyle davranmanın yanlış olduğunu düşünürdük ki? 
Ama olmadı… En azından Duru için işler tamamen karıştı. 
Daha hırçın bir çocukla karşı karşıya geldiler ve artık öfke 
patlamaları o kadar ilerledi ki, birbirine karşı sert olmayan 
anne ve babası bile kavga eder hale gelmişti. Duruma “dur” 
diyen, Duru’nun babası oldu. Böyle danışma merkezlerinin 
gerekliliğine inanmasa da, ona göre bu işler “deli saçması” 
olsa da denemekten bir zarar gelmeyeceğini düşünmüştü. 

Evet, ilk aile görüşmesinde -etkinlikler ve oyunlar 
başlamadan önceki görüşmeyi kastediyorum- Cansel 
ve Aylin’in yanında Duru’nun anne ve babası tartışmışlar, 
birbirlerini suçlamışlardı. Bu araçları tamamen yasaklamanın 
doğru olmadığını içten içe bilseler de, çocuklarının kontrollü 
olarak bu araçları kullanmayacağını da bildikleri için, tam bir 
çıkmazdalardı. Ellerinde birbirlerini suçlamak ve tartışmaktan 
başka bildik bir yöntemleri de kalmamıştı.

E l ç i n  K u z u c u ,  T u b a  K ı l ı ç a r s l a n
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Aylin ve Cansel, güvenilir, samimi ve yargılamayan 
tavırlarıyla aileyi sakinleştirerek,  biraz sabır isteyen bir 
çalışmanın içinde olduklarını anlatmış, biraz olsun onları 
rahatlatmayı başarmışlardı. 

“Çocukların, önceki durumlara göre farklı ya da aşırı 
tepki göstermelerinin bir nedeni vardır. Onlar kendi iç 
dünyalarında; biz yetişkinler gibi kendilerini doğrudan 
ifade edemezler. Bunun yerine sinirlenmek, hırçınlaşmak, 
bağırmak, ağlamak gibi tepkileri kullanırlar. Burada, Duru’nun 
içinde olduğu dünyaya dokunabildiğimiz zaman tabletin 
ya da telefonun yerine doğru bir şeyler, daha doğrusu 
Duru’nun kendini ifade edebileceği ve yeteneğini ortaya 
çıkarabileceği bir şeyler bulmamız için bize yardımcı olacak 
olan sizlersiniz.” demişti Aylin o görüşmede.

Duru’nun bu çalışmalara katılma sebebi teknoloji 
bağımlılığıydı. Ya geri kalan diğer beş çocuk? Onlar da mı 
teknoloji bağımlısıydı? 

Bora neşeli, mutlu, bulunduğu her ortama "okul hariç!" 
uyum sağlayabilen bir çocuktu. Bora’nın anne ve babası 
onun fikirlerine önem veriyor, birlikte çok keyifli zaman 
geçiriyorlardı. Dışarıda ve içeride, Bora ve ailesiyle ilgili 
her şey çok güzel bir tabloyu andırıyordu. İyi ama böyle 
mükemmel görünen bir aile tablosu içerisinde Bora’nın bu 
danışma merkezine, resim terapisine katılma sebebi ne 
olabilirdi? "Hani iş her zaman ailede bitiyordu?" dediğinizi 
duyar gibiyim…

Bora’nın anne ve babası artık bir çıkmaza girmişlerdi. 
Bora için ne yaparlarsa yapsınlar, Bora’nın okula ilgisi yoktu. 
Derslerinde başarısızdı. Bora’ya zekâ testi bile yaptırmışlardı, 
inanır mısınız? Çocuklarının zekâsında bir sorun olup 
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olmadığından şüphe ettikleri bir dönem olmuştu kendi 

aralarında. “Rahat ol, çocuğun zekâ ile ilgili bir sorunu yok, 

bence sorun sadece Bora’nın hayatla bağ kurma şeklinin 

okul yolundan geçmemesiyle ilgili” demişti Bora’nın babası 

eşine. Bora’nın annesi biraz daha tedirgindi, kocasına göre. 

Kocasının bu gibi cümlelerinden sonra onu Polyannacılıkla, 

gerçeklerden uzak düşünmekle suçlardı. Hatta bir keresinde 

komşularının çocuklarının bir sınavda derece yapmasından 

sonra –ki Bora sonuncu olmuştu- kocasını sorumsuzlukla, 

sorunları hafife almakla suçlamıştı. O gün ilk kez eşine karşı 

da bu derece incitici konuşmuştu. En kötüsü de, Bora bütün 

bu konuşmaları duymuş, mutfağın kapısından gözleri dolu 

dolu bakmış, sonra sessizce odasına gitmişti. Düşünün 

ki çocuk ağlamıyor, bağırmıyor, “Ben aptal değilim!” diye 

ortalığı yıkmıyor. Sadece sessizce odasına çekiliyor. İşte, 

son zamanlarda Bora eski neşesini kaybetmeye başlamıştı. 

Kardeşiyle bile en sevdiği “adamcılık” (süper kahramanların 

oyunu) oynamıyordu. 

Aylin ve Cansel ile görüşmelerinde, Bora’nın babasına 

göre annesinin biraz daha –çok değil ama- otoriter olduğu 

anlaşılmış ama bu durum, Bora’nın içinde bulunduğu durumun 

sebebi olarak kayıtlara geçmemişti. Aile içinde herkesin 

birbiriyle ilişkisi çok güzeldi. “Mutlu aile” notu düşülmüştü.  

Bora’nın anne ve babası, süreç boyunca çocuğa herhangi 

bir şey sormayacaklarını, çocuğun anlattığı kadarını can 

kulağıyla dinleyeceklerini, çocuğa yaptığı çalışmalar ya da 

verilen ödevlerle ilgili hiçbir şekilde yargı içeren bir cümle 

kurmayacaklarını zihinlerine kazımışlardı. Hele hele ödev 

konusunda tüm yorumlar yasaklanmıştı. 

E l ç i n  K u z u c u ,  T u b a  K ı l ı ç a r s l a n
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Akademik başarısı düşük olan çocuklarda, sorunun 
kaynağı olarak her zaman aile ya da öğretmen tanımlanamazdı. 
Başlı başına çocuğun kendi ilgi ve yetenekleri de bu 
sorunun kaynağı olabiliyordu. Aylin ve Cansel henüz net bir 
sonuca ulaşmasalar bile, en azından sorunun aileden veya 
öğretmenden kaynaklanmadığını fark etmişlerdi.

Duru ve Bora’nın aile görüşmelerinden sonra, Pelin’in 
ailesi geldi. Anne baba arasındaki ilişkinin gayet güzel olduğu, 
Pelin’in ailede çok değer gördüğü kayıtlara geçti. Pelin 9 
yaşındayken dünyaya gelen kardeşi ile evde tüm dengeler 
değişmişti. Uzun yıllar tam anlamıyla evin prensesi olan Pelin’in 
pabucu dama atılmamıştı ama sanki biraz tahtı sallanmıştı. 
Pelin’e göre durum daha da vahimdi. Anne ve babasının 
onu sevmediğini, onunla hiç ilgilenmediğini düşünüyor ve 
zaman zaman kendisine de tuhaf geldiği halde kardeşi gibi 
davranıyordu. Evet, dünyanın en masum kıskançlığı, kardeş 
kıskançlığıydı ama Pelin’de durum biraz daha ileri boyuta 
taşınıyordu. Pelin’in, kardeşini kabullenememesi evde işleri 
oldukça zorlaştırmıştı.

Bir sonraki gün Efe’nin ailesiyle başlamıştı Aylin ve 
Cansel. Efe’nin, bir kaç yıl önce girdiği bir sınavda özel 
yetenekli olduğu tespit edilmişti. Anne ve babasını inanılmaz 
gururlandıran bu sonuç, sanki Efe’ye karşı beklentilerini 
de arttırmıştı. “Zaten birçok sıkıntı o sınavın sonucundan 
sonra başladı, bilemiyorum, bazen keşke çocuğun özel 
durumunu hiç öğrenmeseydik bile diyorum” demişti Efe’nin 
babası. Zordu tabii ki, tıpkı annesinin dediği gibi, herkese 
aynı şartlar sunan bir eğitim sisteminde Efe gibi çocukların 
mutlu olması zordu. “Onun mutlu olması için daha farklı 
şeyler yapması gerekiyor, sıradan çocuklar gibi değil ki...” 
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demişti annesi. Efe’nin babası öfkeyle devam etti: “Zaten 
küçüklüğünden beri yaşıtlarından hep farklıydı. Arkadaşlık 
kurmakta zorlanır, daha çok bireysel oyunları tercih ederdi. 
Zaten öyle futbol gibi takım oyunlarından da anlamaz, 
beceremez öyle oyunları oynamayı. Ne yapayım çevresiyle 
uyum içinde olmadıktan sonra üstün zekâyı!”. Sonra anne 
ve baba arasında aniden bir tartışma alevlenmişti. Anneye 
göre farklılığa saygı gösterip onun kendince uğraşacağı, keyif 
alacağı uğraşlar bulmak gerekirdi; babaya göre akranlarıyla 
uyum içinde olması. Görüşmenin sonunda ikisinin de 
Efe’nin mutlu olması için uğraştıklarını görebilmeleri güzel bir 
başlangıç oldu. Başlangıç diyorum, çünkü Efe’nin geleceğini 
mutlu ve hayatla bağ kurarak, sosyal dengesini de sağlayarak 
yaşaması, meslek seçiminin de önüne geçen bir öncelik. 
Efe’nin durumundaki her çocuk için öncelik. Tam tabiriyle, 
toplum içerisinde toplumla kendisini bağdaştıramayan her 
üstün zekâlı birey, kendisini yaşamı boyunca “ayrık otu” 
olarak görebilmektedir. Birçok yerde, özel yetenekli bir 
çocuğun, derslerinin de iyi olması beklenir. Sizi üzeceğim 
belki ama bu çocukların akademik başarıları çok da parlak 
değildir. Bu yüzden tanılanan çocuklar için “Bunun neresi 
özelmiş!” yargısı kullanılır. 

Düşünsenize dört bir yandan herkesin sizi ya “Bunun 
neresi özelmiş!” ya da “O üstün zekâlı zaten, yapar o!” 
ifadeleriyle her yerde parmakla gösterdiğini. Oysa bizim 
toplumumuzda birini parmakla göstermek eskiden hoş 
karşılanmazdı! 

Bir çocuğa -iyi ya da kötü- yüklenen her sıfat, bir 
süre sonra çocukta yük haline gelebilir. Tıpkı Efe’de olduğu 
gibi… Özel yetenekli olmak, bir çocuğun karakterine farklı 

E l ç i n  K u z u c u ,  T u b a  K ı l ı ç a r s l a n
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bir değer yüklemez. Bunu unutmamak gerekir. Yaklaşımı 
biraz sert de olsa, aslında Efe’nin babasının düşünceleri 
yanlış da değildi. Çocuğunun toplumla uyum içinde olmasını 
istiyordu. Oğlunun, akranları arasında yalnız kalması, diğer 
çocuklar gibi çocukluğunun keyfini çıkaramaması, babasını 
üzüyordu. Bazen anne babalar, çocuklarıyla ilgili endişelerini, 
üzüntülerini, mutluluklarını farklı tepkilerle gösterebilirler, 
bu yadırganacak bir durum değildir. Biz yetişkinlerin, 
duygularımızı dile getirmede seçtiğimiz yolların neden 
farklı olduğu da ayrı bir kitap konusudur. Burada Efe’nin 
annesinin, oğlunun omuzlarına yüklediği yük asıl meseleyi 
oluşturuyordu ki Aylin ve Cansel, anne ile ayrı bir kaç 
görüşme daha ayarladılar. 

Arın! Sıra Arın’ın ailesine gelmişti. Neşeli ve keyiflilerdi 
ama aynı zamanda ciddi bir çıkmazdalardı. Arın’a geçen yıl 
dikkat dağınıklığı tanısı konulmuştu. Öğrenmede ve zekâ 
seviyesinde herhangi bir sorunu olmayan Arın, dikkat 
dağınıklığı yüzünden herhangi bir şeye odaklanamıyor, haliyle 
bu durum onun ders başarısını düşürüyordu. Resim terapisi 
Arın’ın anne ve babası için son çare gibi görünüyordu. 
Neredeyse her yolu, terapileri ve teknikleri denemişlerdi. 

Zehra için ise durum tam tersiydi. Zehra “Çok konuşmayı 
sevmez” olarak değerlendiriliyordu ailesinde. “Onun herhangi 
bir konuda fikri olamaz, o daha bir çocuk” demişti babası 
ve zaten ilk görüşmenin yarısı bile olmadan görüşmeyi terk 
etmişti. Böyle yerlere “deliler” gelirdi ve Zehra ailesine saygı 
duyan, hanım hanımcık bir kız çocuğuydu, tuhaf olan hiçbir 
şey yoktu babasına göre. Zehra’nın annesi, eşi görüşmeyi 
terk ettikten sonra kaldı, uzun uzun anlattı: “Hayır, bu sefer 
hayır! Göz göre göre çocuğumun sindirilmesini istemiyorum, 
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çocuğum giderek sessizleşiyor. Evet, babaları ne beni ne de 

çocukları dövmez ama hiçbirimizin bir söz hakkı olmaması 

ve sürekli susturulmak, korkutulmak dayak yemekten daha 

yaralayıcı değil mi?” demişti iç çekerek. “Babaları” ifadesi 

not alınmıştı. “İnsanın konuşmasına, ne düşündüğünü ifade 

etmesine engel konulması, en ufak bir durumda bile hayır 

diyememek cehennemin öteki adıdır; bunu çocuklarım, 

özellikle de kızım yaşamasın istiyorum!” demişti Zehra’nın 

annesi. Öyle ya, insanın en büyük özgürlüğü, düşüncelerini 

korkmadan söyleyebilmesi ya da hayata dair kendi seçimlerini 

korkmadan yapabilmesi değil midir?

Zehra’nın babasıyla da ilerleyen günlerde bir görüşme 

yapılması için notlar alındı. Annenin tam bir işbirliği halinde 

olması Zehra için güzel, annesi için zor bir durumdu. 

Ailelerle görüşmelerde, resim terapisinin amacı, uygulama 

şekli ve neden yaratıcı drama ile desteklenmesi gerektiği 

anlatıldı. Cansel ve Aylin, süreç içerisinde aileleri yeniden 

görüşmeye alabileceklerinden de bahsettiler. 

Cansel ve Aylin, psikoloji eğitimlerine resim terapisi 

ve yaratıcı drama eğitimlerini de eklemişlerdi. Okulda 

görev yapan bir kaç öğretmen arkadaşlarına bir çalışma 

yürüteceklerinden bahsetmişlerdi. Arkadaşlarının da 

yönlendirmesiyle ilk grupları bu altı çocukla başlayacaktı. 

Tabii ki heyecanlılardı. Süreçten çok, belki de uzun yıllar 

sonra öğrenecekleri sonuçlar için çalışmaya başladılar. 

Heyecanlarının sebebi, bu tür çalışmalarda çok yer almayan, 

toplumda yeni bir alan olarak algılanan resim terapisiydi. 

Bu çocukların kendilerine has dünyaları, hayalleri ve 

duyguları, resim aracılığıyla bakalım nasıl ortaya çıkacaktı!

E l ç i n  K u z u c u ,  T u b a  K ı l ı ç a r s l a n
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