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BEYNİN EL MODELİ 

 

Genç bir birey olmak ve ergenlik, öylesine etkileyici bir süreç ki; geçmişten 

günümüze bu konu üzerine yapılan araştırmalar ve söylenen sözler hep çeşitlenerek 

artmıştır. Eski çağ filozoflarından Aristoteles,  M.Ö. 350 yılında şöyle söylemiştir: 

“Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. Kaba bir şekilde yemek yiyorlar, 

yetişkinlere karşı saygısızlar, ebeveynlerine karşı çıkıyorlar ve öğretmenlerini 

sinirlendiriyorlar”. Bir diğer tarafta, Yunan didaktik şiirinin atası diye anılan ünlü 

şair Hesiod ise bu konuda, “Günümüz gençleri öyle umursamaz ki, ileride ülke 

yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bizlere, büyüklere 

karşı saygılı olmayı, ağır başlı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler kuralları boş 

veriyorlar. Çok duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar” diyor.  

Az önce okuduğunuz satırlar belki yüzünüzde ufak bir gülümseme oluşmasına 

neden olmuştur.  M.Ö. bir tarihte gençler üzerine söylenen sözler ile M.S. 2000’li 

yıllarda söylenenler ne kadar denk değil mi? Yüzyıllara yayılan bu bakış açısı ve 

düşünce şekli, ergen beyninin nasıl çalıştığını gerçekten anlıyor olsaydık değişir miydi 

dersiniz? 

Ergen beyni ile ilgili yapılan araştırmalar aslında oldukça kısıtlıdır. Konu üzerine 

yayınlanan kaynak ve kitaplar arasında öne çıkan ise Dr. Daniel J. Siegel’ın ‘Bütün 

Beyinli Çocuk’ kitabıdır. Harvard Üniversitesi Lisansüstü Tıp Pediatri Çocuk ve Yetişkin 

Psikiyatri eğitimi almış olan, şimdilerde UCLA (University of California)’da Tıp 

Fakültesinde, psikiyatri klinik profesörü olan Dr. Dan Siegel’ın ‘Hand Model of the Brain’ 

dediği, ‘Beynin El Modeli’ ni her ebeveynin uzun uzun incelemesini tavsiye ederiz. 

Belirtilen model; özdüzenleme, gençle ve çocukla iletişim gibi konularda oldukça 

faydalı bir yol haritası olacaktır.  
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Beynin el modeli ise şöyle işler: Başparmağınızı avucunuzun ortasına koyar ve 

ardından kalan  parmaklarınızı onun üzerine doğru kıvırırsanız, oldukça kullanışlı bir 

beyin modeli ortaya çıkmış olur. Kişinin yüzü, parmak eklemlerin önünde, başın arkası 

ise elinizin arkasına doğrudur. Bileğiniz, beynin üzerine oturduğu omuriliği temsil 

etmektedir. Parmaklarınızı kaldırır ve başparmağınızı açarsanız, avucunuzun içinde 

temsil olan iç beyin sapı yer almaktadır. Başparmağınızı tekrar yerleştirdiğinizde ise 

limbik bölgenin yaklaşık konumu ortaya çıkmış olacaktır. Başparmağınız 

avucunuzdayken diğer dört parmağınızı onun üzerini örtecek şekilde yerleştirdiğinizde, 

korteksiniz yerine oturmuş olacaktır. Bu bahsi geçen üç bölge (beyin sapı, limbik bölge 

ve korteks), evrim süreci boyunca katmanlar halinde gelişen ve bütünleşen yapılar 

olmuştur.  

Çocukla karşı karşıya olan bir ebeveyn öncelikle kendisini düzenlemesi gerekir. 

Çünkü bir çocuktan kendisini düzenlemesini beklememiz zordur. Ebeveynin kendini 

sakinleştirmesi ile, çocuğun da durulup stabil pozisyona geçmesi oldukça etkileyici ve 

inanın bir o kadar da etkilidir. Ergen beyninden bahsettiğimiz ‘Beynin El Modeli’nden 

yola çıkacak olursak, gergin ve alarm halinde olan bir beynin vaziyeti, baş parmak avuç 

içindeyken, kalan dört parmağın havaya dikilmiş halde durması şeklinde olacaktır. 

Ancak, stabil pozisyonda bir zihin ile sağlıklı etkileşim ve iletişim kurulabileceğini daima 

hatırlamak gerekir. Buna göre, öfke anlarında self-regülasyonu sağlamak ve bireysel 

duygu durumunuzu düzenlemek adına yapabileceklerinizi gözden geçirebilirsiniz. 

Amacınız, havaya kalkmış olan dört parmağınızı, avuç içindeki başparmağınızın 

üzerine örterek sakin ve stabil bir zihin oluşturmak olacaktır. Öncelikle içinde 

bulunduğunuz duygu durumunu fark etmeli, söyleyeceğiniz bir sözün etkileşimde 

olduğunuz kişiyle aranızdaki iletişimi ne noktaya getireceğini düşünmelisiniz. Sonra bu 

anın sizde fiziksel olarak ne gibi tepki ve davranışlar uyandırdığına dikkat edin. 

Bedeninize ve zihninize kulak verin. Derin bir nefes alarak diyaframınızı şişirmeye 
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gayret gösterin, burnunuzdan aldığınız nefesi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. İkinci 

kez derin nefes alacağınız sırada, dört saniye süreyle bu nefesi alın ve aynı şekilde 

dört saniye süreyle verin. Karşınızdaki kişiye, bu konuyu sonra konuşmanın uygun 

olacağını belirtin veya kendinizi ifade edecek doğru cümleleri, uygun tonlama ve vücut 

dili ile bir araya getirerek sakince aktarım sağlayın. 

Özellikle ergenlik döneminde, genç ile etkili iletişim süreçlerinde ebeveynlerin 

bireysel duygu ve davranış düzenleme becerilerinin oldukça önemli ve etkili olduğunu 

daima hatırlamalısınız. Beyin ve zihin mükemmele yakın bir yapı içinde çalışmasını 

sürdürürken, nöronlarınıza doğru mesajları iletmeleri için destek çıkmak ve sinir 

sisteminizi rahatlatmak mümkündür. Esas olan, Dr. Dan Siegel’in beyin modelindeki 

gibi, alarm halindeki zihninizi rahatlatmak ve sakin bir iletişim sağlayabilmektir. 
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