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Biz bu broşürümüzü uşağı Daun sindromu ilə doğulmuş valideynlərə həsr edir və 
ümid edirik ki, o, bu diaqnoz qoyulanda yaranmış çaşqınlıq və qeyri-müəyyənlik 
hissini azaltmağa kömək edəcək. Dövrümüzdə Daun sindromu barədə çoxlu 
məlumat toplamaq olar. Lakin bu məlumatlar çox vaxt ziddiyyətli və qəti olur. Bəli, 
bu məlumatlar daun sindromu və onun təzahürləri  barədədir: faktlar, söz-söhbətlər, 
əsassız ehtimallar, proqnozlar... Uşaqlar – Dima, Liza, Anna haqqında yox məhz 
sindrom barədə. Gözlərini yumub öz qayğısını bizim böyüklər aləminə - onlara 
həyat vermiş valideynlərinə, körpənin sağ-salamat dünyaya göz açmasının qayğısına 
qalmış həkimlərə etibar edənlər barədə məlumatları haradan tapmaq olar... Yeganə 
və bənzərsiz uşaq barədə heç bir kitabda oxuya bilməzsiniz. Bizim kitabımız da bu 
mənada istisnalıq təşkil etmir. Biz istədik ki, onun səhifələrində hər şeydən əvvəl 
Mərkəzimizin fəaliyyət göstərdiyi on ildən artıq bir müddətdə Daun sindromlu 
uşaqların valideynləri tərəfindən verilən suallar ətrafında dərindən düşünək. 
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Ağrı

Gözlədiyimiz körpədə hər şeyin qaydasında olmadığı, onun doqquz ay ərzində öz 
fikirlərimizdə təsvir etdiyimiz kimi doğulmadığı barədə məlumatdan böyük ağrıya 
səbəb nə ola bilər?! Biz körpəmizin heç vaxt bizim onu görmək istədiyimiz kimi ola 
bilməyəcəyinə inana bilmirik. Daun sindromu həmişəlikdir. Ədalətsiz, qorxulu, acı! 
Dünya silkələndi, dağıldı, xəyanət etdi, üz döndərdi. Və bu ağrı dəhşətli ağrıdır... 
O, keçib getməyəcək, belə asanca keçib gedə də bilməz... Bu elə möhkəm ağrıdır 
ki! Yəqin ki, burada çoxlu qarışıq hisslər vardır. Acı, qorxu, nifrət və ola bilsin ki, 
günahkarlıq və ya köməksizlik hissi...Bu hissləri kimə yönəltməli? Onun öhdəsindən 
necə gəlmək olar? Onları kiminlə bölüşmək olar? Harada dəstək axtarmalı? Görünür, 
heç kəs kömək edə bilməz, ağrını yüngülləşdirə bilməz, heç kəs baş verən hadisəni 
dəyişə bilməz. Və bir qayda olaraq, bu ağrıya baxmayaraq həm ana, həm ata Daun 
sindromu barədə məlumat axtarmalı, yenicə doğulmuş bu körpə barəsində nə 
deyəcəklərini düşünməli olacaqlar.

Hər bir insanın şübhə və yaşantıları əlbəttə ki, unikaldır. Lakin bununla belə bu dövrdə 
valideynləri düşündürən sualların əksəriyyəti körpənin necə böyüyəcəyi, adi uşaqdan 
nə ilə fərqlənəcəyi, böyüdükdə onu nəyin gözlədiyi ilə bağlı olur. Və burada, uşağın 
özünün və onun ailəsinin gələcəyi ilə bağlı mütəxəssislərin verdikləri proqnozlar çox 
vaxt əsassız olur. Bunlar təkcə valideynlərin yaşadıqları acını gücləndirir və ya bir 
növ, əzabverici ağrını müalicə edən deyil, əksinə onu daha da dərinləşdirən “şirin 
həbə” çevrilir. Yalnız konkret ana və atalar, nənə və babalar üçün faydalı və məhsuldar 
olan məlumatlar bu həyəcanı gerçəkdə azalda bilər. Yəqin ki, onlardan hansısa digər 
valideynlərə baxıb öz uşağını necə sevə biləcəyini təsəvvür etməli olacaq. Yaxud 
Daun sindromlu yad bir uşaqdan eşidəcək: “Sənin əla mobil telefonun  var!” Və ola 
bilsin ki, zəruri informasiyanın alınması özünü sadə olmayan bu vəziyyətdə inamlı 
hiss etməyə məhz nəyin lazım olduğunu görməyə və başa düşməyə imkan verəcək.

Ola bilsin ki, Daun sindromlu digər uşaqların ailələri ilə ünsiyyətdə olarkən 
valideynlər məhz hansı  vəzifələri həll  etməli olduqlarını görəcək, eləcə də onların 
uşaqlarının qayğısına qalma işində məhz hansı  mütəxəssislərin yardım edə biləcəyini 
öyrənəcəklər. Axı ailədə körpə doğulanda onunla birlikdə mütləq onun qayğısına 
qalma, böyütmə, tərbiyə etmə, təhsil vermə  kimi məsələlərin həll edilməsi zərurəti 
meydana çıxır. İstənilən ailənin uşaq tərbiyəsi ilə bağlı özünəməxsus bilik və ənənələri 
olur. Lakin ailədə “qeyri-adi” körpə dünyaya gəldikdə çaşqınlıq o qədər böyük olur 
ki, valideynlər artıq bu əvəzsiz ailə təcrübəsindən fayda götürməkdə çətinlik çəkirlər.  
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Hər bir insanın həyatında elə hadisələr baş verir ki, bu, onun ürəyini yaralayır. Bu 
yaralar çox ciddi və dərin ola bilər. Lakin istənilən yara müalicə edilməlidir. Bu 
proses isə vaxt tələb edir. Çox və  ya az.  Zaman vəziyyətdən baş çıxarmağa, digər  
valideynlərlə, mütəxəssislərlə ünsiyyət qurmağa, lazımi məlumatlar əldə  etməyə və 
onu “bişirməyə” imkan verir. Uşaqla ünsiyyət də hər  gün  nəyisə dəyişir. Bu yeni 
təcrübə, öz tapıntıları, yeni bilikləri ilə bölüşmək istəyi yaranır. Axı “pisi” də, yaxşını 
da kimləsə bölüşmək hər bir insan üçün çox vacibdir. Təkcə kədəri ilə deyil, eləcə də  
sevinci ilə təklikdə qalmaq çətindir!

Çox ağır anları təklikdə yaşamaq, eləcə də onları kimləsə bölüşmək çətindir. 
Bizə çox çətin olduqda adətən elə düşünürük ki, başqa insanlar da bu çətinliyə 
dözə bilməzlər və onlar qorxudan titrəyib qaçacaq, ola bilsin ki,  bundan da  pis 
olacaqlar – bizim yaşadığımız çətinliklər ona o qədər sirayət edəcək və onu şiddətli 
əzaba düçar edəcək ki, bizim özümüz onları sakitləşdirməli olacağıq. Lakin budur 
sevincliyik... Onu da kimləsə bölüşmək istəyirik. Əbəs yerə deməyiblər: “şadlıqda 
görüşək”. Yəqin ki bu comərdlik və altruizmdəndir və ola bilsin ki, ona görədir 
ki, şadlıq xoş olsa da istənilən halda yükdür. Yükü isə təklikdə daşımaq çətindir. 
İnsan istəyir ki, kimsə təsdiqləsin ki, bu sevincdir, sənin sevincinə şərikəm, qısacası 
səninlə birlikdə sevinirəm! Körpəmiz bizə sevinc bəxş edib. Onun ətrafdakıların 
xoşuna gəlməsi bizim üçün  çox mühümdür. Bizim üçün vacibdir ki, insanlar bizim 
özümüzün onu gördüyümüz kimi sevimli, qeyri-adi, maraqlı  görünsünlər.Uşaqlarına 
qarşı ziddiyyətli münasibət valideynləri bəzən qorxudur: onlar ona qarşı əsəbiləşə 
və eyni zamanda şəfqət hissi oyana bilər. Belə qarışıq fikirlər günahkarlıq  hissləri 
və əsəbilik oyadır. Bu normal haldır.  Körpəyə hətta belə demək olar: “Mən indi 
özümü pis hiss edirəm, lakin mütləq yaxşı olacağam”. O, bu sözlərin mənasını başa  
düşməyəcək. Lakin ananın intonasiyası ona çox şey barədə məlumat verir. “Mənə 
çətindir, lakin burada mən səninləyəm, səni görürəm və sənin dərdinə  şərikəm”. 
Özünün ağır yaşantıları ananı qorxutmasa və qəsb etməsə, onda qeyri-adi körpənin 
doğulmasının onu pis ana etmədiyinə və özündən üz döndərməyi tələb etmədiyinə 
olan inamını möhkəmləndirəcək. 

Özündən üz döndərmə və özünü qurban vermə barədə

Vərdiş halını almış belə bir təsəvvür vardır ki, Daun sindromlu uşaq valideynlərin 
özündən üz döndərməsini tələb edir. Bu, tanıdığımız və “bütün həyatının üzərindən 
xətt çəkmə” və ya “böyütmək üçün bütün həyatını  ortaya qoymalısan” kimi tez-
tez işlənən ifadələrdə aydın əks olunur. Belə sözləri eşidəndə qeyri-iradi olaraq 
ümidsizlik və taleyin hökmünə məhkumluq hissləri oyadır. Doğrudan da kim 
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üçün, nəyinsə xatirinə bütün maraqlardan imtina etməli və öz həyatımızı tamamilə 
dəyişməli olduğumuzu təsəvvür etmək insanı qorxudur. Lakin elə iş orasındadır ki,  
heç bir uşağa, o cümlədən Daun sindromlu uşağa valideynlərinin özlərini ona qurban 
vermələri heç də lazım deyil! 

Qurban, məlum olduğu kimi, nəyəsə görə verilir. Valideynlər və uşaqların halında 
uşağın həyatına qarşı. Demək  olar ki, mətnaltı məna  var: “Mən öz həyatımı 
yaşamıram – sənin həyatını  yaşayıram.” Bu arada hər bir uşağa müxtəlif yaşda nə 
az-nə çox zəruri olduğu qədər qayğı lazımdır. Müxtəlif dövrlərdə uşaqların fiziki, 
emosional və sosial yetkinliyi böyüyün dəstəyi olmadan sadəcə mümkün deyil və 
bu belə olmalıdır. Deyək ki, müşayiət etmə birlikdə deyil yanında olmaqdır. Daun 
sindromlu uşaqlar da istisna deyil. Onların asta, az bacarıqlı olsa da edə biləcəklərini 
niyə etməli. Bir ananın dediyi söz yada düşür: “Uşağımın hər şeyi  səylə və qətiyyətlə 
etdiyini görəndə məndə ona qarşı hörmət yaranır”. Qeyd edim ki,  nəinki hörmət, 
hətta fəxr, sevinc və inam. 

Diaqnoz barədə yaxınlara,  dostlara,

həmkarlara necə demək olar

Bir çox hallarda valideynlər qarşısında sual ortaya çıxır: diaqnoz barədə yaxınlara,  
dostlara, həmkarlara necə məlumat verməli. Hər bir valideynin bu narahatlığı 
keçirməsi üçün öz səbəbləri ola bilər. Bir də ki bəzi insanlar belə çətin hallarda 
çaşıb qalırlar. Onlara elə gəlir ki, bu məlumatın verilməsindən sonra ətrafdakıların  
ona qarşı ənənəvi münasibət dəyişə bilər və ya mütləq dəyişəcək. Əlbəttə, uşağa 
qoyulan diaqnoz barədə kimlərə məlumat vermək barədə onların özləri qərara 
gəlməlidir. Lakin digər ailələrin tarixçələri ilə tanışlıq və ya psixoloqla söhbət onların 
hissləri və qarşılaşdıqları şəraitdən baş çıxarmalarına yardım edir. Uşaqları barədə 
məlumatlarla davranma hüququ yalnız valideynlərə aiddir. Lakin bu addımı atmaqla, 
yəni diaqnoz barədə həqiqətləri yaxın ətrafa çatdırmaqla yaxınların və dostların 
buna münasibətlərini başa düşmək, eləcə də  onların münasibətinə təsir göstərmək 
olar. Əks halda onlar asanlıqla “mən və mənim uşağım haqqında nə fikirləşəcəklər” 
mövzusundakı fantaziyalarının əsirinə çevriləcəklər.

Mərkəzimizdəki üç yaşa qədər uşaqların valideynlərinin iştirakı ilə qrup halında 
təşkil edilmiş məşğələlər zamanı ikiyaşlı bir uşaq anası “Bəs siz uşağın diaqnozu 
barədə kiməsə məlumat vermisinizmi?” deyə soruşdu və ağladı. Digər ana cavab 
verdi: “Bəli, biz hamıya dedik və bilirsinizmi, maraqlısı odur ki, bir çoxları, hətta 
heç də gözləmədiyimiz bəzi adamlar da bizə çox dəstək oldular”. Digər ailənin 



10

nümayəndəsi özünü toplayıb dedi: “Biz də gizlətmədik”. Üçüncü isə öz tarixçəsini 
bölüşdü: “Biz isə  heç kimə deməmək barədə qərara  gəldik”.

Maraqlısı odur ki, valideynlər kim haqlı, kim haqsızdır deyə mübahisə etmir, əksinə 
maraqla bir-birinə qulaq asırdılar. Bu, sual vermiş ananın öz fikrini digər ailələrin 
təcrübəsi ilə müqayisə etməyinə imkan verdi.

Valideynlər arasındakı bu söhbətlər müxtəlif məsələlərə həsr edilə bilər və belə 
söhbətlər və ya fikir mübadiləsi təcrübəsi onların özlərinə olan inamını artırır. 
Onların əksəriyyəti qeyd etmişlər ki, belə ünsiyyətdən sonra onlar özlərini ictimai 
yerlərdə, məsələn, uşaq meydançalarında daha rahat və sakit hiss edirlər. Bundan 
əlavə, bəzi valideynlər qeyd etmişlər ki, yeni və ola bilsin ki, son dərəcə qiymətli 
təcrübə əldə etməklə onlar körpələrinin Daun sindromu ilə doğulmasına qədər olan 
dövrlə müqayisədə daha çox bacarıqlı və inamlı  hiss edirlər.

Valideynlərin bacarığı

Bizim içərimizdən kimsə çətin tapılar ki, yeriməyi necə öyrəndiyini xatırlasın. 
Sadəcə körpəyə baxaraq güman edə bilərik ki, onlar kimi ehtiyat etmişik, ayağımız 
dolaşıb yıxılmışıq və belə yöndəmsiz, əməksevər və israrlı olmuşuq. Ailəmizdə ilk 
uşaq doğulanda valideynlik həyatımızda ilk addımlarımızı atmalı oluruq və qeyd 
etmək lazımdır ki, yalnız ana və qız oyunda ikimin nə etməli olduğu aydındır. Gerçək 
həyatda həqiqətən körpə, məktəbəqədər yaşlı uşaq, məktəbli yeniyetmə valideyni 
olmaq üçün valideynlik məharətlərini öyrənmək lazım olur... Doğulan körpə qeyri-adi 
olduqda onun “qeyri-adiliyinin”, “adiliyinin” nədə olduğunu başa düşmək və ayırd 
etmək üçün vaxt tələb olunur. Yalnız zaman keçdikcə öyrənirik ki, ailə həyatımızdakı 
valideynlik təcrübəmizdən nəyi götürmək olar, biz – “adi” və “qeyri-adi” uşağın 
valideynləri daha nəyi öyrənməliyik.

İstənilən halda ağrılıdır

“Zaman əsl loğmandır” ifadəsi bizim hamımıza məlumdur. Bizim hər birimiz öz 
təcrübəsinə əsasən əmin ola bilər ki, bu doğrudan da belədir. Lakin buna baxmayaraq, 
insanın uşağının Daun sindrom ilə doğulması faktını qəbul etməyə məcbur olduğu 
zaman belə şəxsi təcrübənin yadım edə biləcəyini təsəvvür etmək və başa düşmək 
çətindir. 
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Üçyaşlı uşaq anası deyir:

“Mən altı ay hönkür-hönkür ağladım və heç cür başa düşə bilmirdim ki, mənim 
uşağımda belə dəhşətli şey var! Və o cürə yaxşı qız ümumiyyətlə bununla yaşayacaq. 
Lakin Annanın özü hər şeyi dəyişməyə  başladı. Əvvəlcə proqnozları rədd etməli. O, bizi 
tanımağa başladı,  gülümsəyir və ucadan gülürdü. Bizimlə əlaqə saxlayır, münasibət 
qururdu. Ətrafdakıların mehribanlığı artdıqca özününküləri və yad adamları daha 
yaxşı seçirdi. Və onun üçün çox əhəmiyyətli idi ki,  xəstəxanada ehtiyac olduqda 
imaləni ona kim edir. O, əsəbiləşir və etiraz edirdi. Görürdüm ki, o, müxtəlif əşyaları 
ayırd edə bilir və fikirləşirdim ki, bu halda onu necə çətin öyrədilən hesab etmək 
olar. Eyni zamanda aşkar edirdim ki,  o, böyüdükcə məni necə də təəccübləndirir, 
nə çox şeyi başa düşür,  hazırcavablıq edir,  gülməli şeylər fikirləşir, fantaziya edir 
və sərbəstdir. Məsələn, mən ona televizorun düyməsini basmağı qadağan etdikdə 
o,  kuklanı götürüb onu əli ilə basmağa başladı. Mən sevinərək dedim: “Nə qədər 
ağıllı qızdır!” Daun sindromlu uşaqların hər birinin öz xarakterlərinə görə nə qədər 
fərqli olduqlarını görəndə mən şad oldum. Onu incidəndə o, özünü müdafiə edirdi. 
Ümumiyyətlə, mən ona etibar etməyi bacardım.”

Dialoq

Uşaqla qarşılıqlı fəaliyyət və ünsiyyət, yəni onunla dialoq bizim onları tanımağımıza 
və başa düşməyimizə yardım edən vasitəyə çevrilir. Onunla sağlam münasibət 
yaratmağa yalnız dialoq kömək edir, sağlam münasibət qurma təcrübəsi isə erkən 
vaxtlarında uşağın öz imkanlarını nəinki genişləndirir, hətta körpənin özünə və 
ətraf aləmə olan inamını şərtləndirir. Belə biliklər isə ömürlükdür: dünya məni 
görməyə şaddır və mənim də onu sevməyə əsasım var. Məni görürlər – yaşamağın 
mənası budur. Məni eşidirlər – danışmağın mənası budur. Məni başa düşürlər – mən 
ünsiyyətdə olmaq istəyirəm.  

Çağa ilə dialoq qurmağın yolları barədə danışaq. 

Uşaq dölləndiyi andan ananın bətnində yaşayır, dünyaya gəldikdən sonra isə 
valideynlərin qollarında yaşayan kiçik sakinə çevrilir. İndi bu sakin zəifdir və xüsusi 
qayğıya ehtiyacı var. O qayğı ki sizin sevginizlə yoğurulub. Hər bir uşağın sizinlə 
birlikdə olmağa, sizin tərəfinizdən ciddi qəbul edilməyə və başa düşülməyə təbii 
ehtiyacı vardır. Ömrünün elə ilk günlərindən onun sizinlə ünsiyyətə, sizin köməyinizə 
ehtiyacı var. O, sanki sizdə öz əksini axtarır: çağaya baxsanız o da öz növbəsində sizə 
nəzər yetirəcək. O, hələ özü barəsində heç nə bilmir. Lakin ana sevinclə ona baxanda 
o, bu baxışlardan həzz alır. Bizi sevən insanlar bizə baxdıqda özümüzü nə qədər 
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bənzərsiz hiss etdiyimizi və əksinə, onların mehriban baxışlarına layiq olmayanda nə 
qədər çarəsizlik, qəzəb, utanc hissləri yaşayırıq.

Uşaq daim diqqətsiz qaldıqda onun mövcudluğu faktının özü onun üçün şübhəli 
qalır. Bəli, o böyüyür və şübhəsiz ki, özü haqqında çox şey öyrənir. Lakin onun ilk 
biliyi, daha doğrusu onun MÖVCUDLUĞU, onun yaşaması ilə bağlı biliyini aradan 
qaldırmaq mümkün deyil. O, əldə edilmiş hər hansı təcrübə kimi insanı uzun illər 
müşayiət edəcək. Burada biz bilərəkdən “Daun sindromu” sözünü buraxırıq. Məgər 
eynilə bu emosional təcrübəni istənilən körpə, o cümlədən, əlbəttə Daun sindromlu 
körpə də qazanmırmı? Məgər o, ömründə bu təcrübəyə heç əsaslanmayacaqmı?

Ananın körpəsinə yanaşdığı müsbət emosiya onun yaşamına həyat sevgisi çalarını 
qatır. Lakin əlbəttə, heç bir ana əhvalının həmişə yüksək olmasına nail ola bilməyəcək. 
O, canlı insandır və həm şad, həm həyəcanlı, həm də qəmli və əsəbi olmaq ona 
xasdır. Körpə də heç şübhəsiz,  fərqli olmaq – yəni canlı olmaq hüququna malikdir. 
Məhz biz öz nümunəmizlə qeyri-iradi olaraq ona müxtəlif hisslərin necə yarandığını 
öyrədirik. 

Körpə anadangəlmə olaraq həyata və inkişafa səylərinə malikdir. Elə olur ki, ananın 
sevinci uşağın həyatı və inkişafı ilə bağlı ümumi məsuliyyət hissi ilə pozulur və 
körpə “dulusçunun  əlindəki gilə” çevrilir. Ana bəzən öz uşağına “heyran olur” və bu 
“heyranlığın” nəticəsinə görə məsuliyyətlə yüklənmiş olur. Belə məsuliyyət ananı 
sıxır və körpəni hiss etmək və eşitmək imkanından məhrum edir. Siz körpənizin 
bənzərsiz, qəribə, ən çətin və incə özü inkişaf edən sistem olduğunu hiss etməyə və 
başa düşməyə nail olsanız, onun ehtiyaclarını qarşılamaq və lazımi şərait yaratmaqla 
onun inkişafı əsl maraqla izləyə bilərsiniz. Siz yəqin ki, həkim tövsiyələri, eləcə də  
qohumların məsləhətlərini almısınız. İndi isə özünüzün sağlam düşüncənizə etibar 
etmək vaxtıdır. Axı ana olmaq üçün siz bir çox sınaqdan keçirsiniz. Məhz buna görə 
də siz uşağınıza nəyin lazım olduğunu hamıdan yaxşı və xüsusilə aydın dərk  edə  
bilərsiniz. Ən vacibi körpəni bacardıqda tez şəxsiyyət  kimi qəbul etməkdir. Sizə 
məsləhət vermiş və verənlərdən heç kimi bunu sizin qədər – qayğıkeş ana qədər 
yaxşı bilmir. 

Yedizdirmə

Körpə ilə ən yaxşı təəssürat bağışlayan erkən əlaqə yedizdirmə, yəni onun həyəcanlı 
olduğu vaxtdır. Balaca insanın belə anlarda yaranan hisslərini cilovlaması çox 
çətindir. Siz əlbəttə, körpənizin iki vəziyyətdə tanıyırsınız: onun razı qaldığı, az-çox 
sakit olduğu vaxt; əllərini və ayaqlarını həyəcanla oynatdığı və  qışqırıb ağladığı vaxt. 
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İlk vaxtlarda körpə çox yatır. Lakin elə körpələr vardır ki,  demək olar ki, özlərini 
heç vaxt razı qalmış hiss etmirlər və hətta, yedizdirildikdən sonra da uzun müddət 
ağlayır, çətinliklə yuxuya gedir və yuxudan doymadan oyanırlar. Belə uşaqcığazlarla 
əlaqə qurmaq çətindir və bununla belə, bu əlaqəni qurmağa dəyər! Güman ki, siz onu 
çimizdirərkən bu istiqamətdə uğur əldə biləsiniz. 

Körpə anadan olduğu vaxtdan etibarən onunla söhbət edin, onun buna çox ehtiyacı  
var! Çağa ağladıqda ona nəvazişli və şəfqətli səslə deyin: “Nə olub, əzizim, sənə elə 
pisdir! Kefin pozulub!” Və ya körpənizin halını həqiqətən əks etdirən başqa uyğun 
sözlərdən istifadə etsəniz o, özünü artıq bu qədər pis hiss etməyəcək. 

Öz körpənizi sakit halında da, həyəcanlı halında da hiss etməyə və başa düşməyə 
çalışın. Çünki o, onu qorxudan yuxudan ayıq hala keçməyi və aclığın hücumlarının 
öhdəsindən gəlməyi öyrənməkdə sizin köməyinizə ehtiyac duyur. Heç bir uşaq 
gündə müntəzəm olaraq üç dəfə yedizdirilmək arzusu ilə doğulmur, əksinə hər bir 
uşaq və o cümlədən digər  insanlar istənilən halda gözləyirlər ki, onlar ac olduqda 
onlara dərhal yemək verəcəklər. İlk vaxtlarda körpəni cədvəl təyin etmədən də, onun 

istəyi əsasında və nə qədər ki, rejim təyin olunmayıb onun və sizin üçün əlverişli 
vaxtda yedizdirmək olar. Ana körpəsinin ac olduğu vaxtı bilir və hətta onu sonra 
yedizdirməyi qərara alsa belə,  yaxşı olardı  ki, ona onun ehtiyacını başa düşdüyünü 
hiss etdirsin.
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Körpə aclığı güclü təhlükə, ona hökm etməklə hədələyən bir şey kimi hiss edir. 
Yedizdirməyə hazırlaşan ana müəyyən şəkildə hərəkət etməyə və danışmağa başlayır 
və körpə dəqiq hiss edir ki, tezliklə aclığı təhlükəsiz şəkildə sovuşdura biləcəyi vaxt 
yaxınlaşacaq. Belə anlar körpənin ağız suyunun axması ilə güclənir. 

O coşur və sorma hərəkətləri etməyə başlayır. Siz uşağı yedizdirəndə onun qidaya 
olan fizioloji səylərini qarşılayırsınız və o, körpənin hiss edə biləcəyi ən böyük hissi 
həzzi alır.

Hər kəs bilir ki, körpə üçün ananın döş südündən qiymətli heç nə yoxdur. Siz 
körpəni butulkadan yedizdirməli olsanız, döşlə yedizdirmənin xüsusiyyətlərini 
mümkün qədər tam saxlamaq lazımdır. Döşlə yedizdirmə zamanı körpəsinin aktiv 
döş əmdiyini hiss edən ana onun emosional yaxınlığından qaynaqlanan razılıqla 
rahatlaşır. Süni qaydada yedizdirmə zamanı döşlə yedizdirmə duruşunu alma, yəni 
rahat oturub körpəni qucağına almaqla onun qarnını özünə tərəf çevirmək, onun 
bədənini və başını azca qaldırmaq və mütləq ona baxıb əlaqə qurmaq çox vacibdir. 
Bu dəqiqələr ana və uşağın yaşadığı ən möcüzəli dəqiqələrdir. Əgər ana sakit və 
rahatdırsa,  körpənin yeməyi həzm etməsində demək olar ki çətinlik olmayacaq. 
Lakin əlbəttə ki, həmişə belə  olmur. Əgər ana gərgindirsə, körpə də gərginlik hiss 
edir. O, narahat olur, ağlayıb-sızıldayır, ağlayaraq döşdən və ya butulkadan üz 
döndərir. Bu zaman körpənin istənilən halda yeyib doymasını gözləmək üçün sizdən 
səbir tələb olunur. Yəqin ki, daha çox qucağa alma və ya butulkadan yedizdirmə 
barədə, eləcə də ana və körpəsi üçün mümkün qədər sakit şəraitin yaradılması barədə 
düşünməyə dəyər. Körpə döş əmdikdən sonra gəyirə bilər,  bu normal haldır və siz 
sadəcə bunu etməkdə ona yardım etməyi öyrənməlisiniz.Anadan olduğu vaxtdan 
bəri körpə ananın varlığını və ona nəsə edəndə hiss etdiyi həzzin təzahürlərini çox 
yüksək qiymətləndirir. Bu, onun edilənlərin arxasında başqa insan məxluqatının 
durduğunu daha tez başa düşməyinə imkan verir. Körpə və ana bir-biri ilə sıx bağlıdır 
və ana xüsusi qabiliyyətə malikdir – “özünü körpənin yerinə qoymaq”. Bu qabiliyyət 
sayəsində körpənin məhz nə hiss etdiyini başa düşə bilir. Heç bir tövsiyə ananın öz 
körpəsinə qarşı hiss etdiyini öyrətməyə yardım edə bilməz. Lakin məhz bu hiss onun 
analıq sehrini yaşamağına imkan verir, onu zənginləşdirir və uşağın marağına dəqiq 
uyğunlaşmağını mümkün edir.

Körpəni qucağa almalımı?

Körpə uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı bəzi pediatrların dəstəklədiyi bir nəzəriyyəyə əsasən 
uşaqlara “pis” vərdişlər aşılamaq, xüsusilə onları qucaqda yırğalayıb yatızdırmaq və 
gəzdirmək olmaz. Eyni zamanda bir çox araşdırmalar onu göstərmişdir ki,  uşaqlar 
qucağa alınmağa ehtiyac duyurlar. Razılaşın ki,  körpənin özünü təhlükəsizlikdə hiss 
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etməsi çox vacibdir. Bu təhlükəsizliyi isə o, yalnız  anası onun yanında olanda hiss edir. 
Uşağın təklikdə uzun müddət ağlamasına imkan vermək olmaz. Bu, sancılanmanın 
əlamətidir və tezliklə keçib gedəcək. Əlbəttə, sakit əziyyət çəkməkdənsə qışqırmağı 
daha yaxşıdır! Lakin biz ümid edirik ki, siz bununla belə körpəni tək qoymayacaqsınız 
və o ağlayanda biləcəksiniz ki, bu çətin dəqiqələr (bəzən də  saatlar!) onun üçün nə 
deməkdir. O, doğma səs eşidir, onun başa düşüldüyünü hiss edir. Siz onunla alçaq 
səslə və nəvazişlə  danışmağa səy göstərirsiniz, körpəni qucaqda gəzdirirsiniz,  ona 
demirsiniz ki, “sus da nəhayət!” Ola bilər ki, uşaq sussun. Ona azacıq qışqırsanız o, 
daha böyük həyəcan keçirəcək və anasının istək və əmrlərinə tabe olub onu ifadə edə 
bilməyəcək. Körpənin halına yanmaq lazımdır, axı qışqırıq hələlik onun öz hisslərini 
bölüşməyin, onlar barədə məlumat verməyin yeganə üsuludur.

Çağalar nə üçün ağlayır?

Uşaqların əksəriyyəti tez-tez ağlayırlar. Ana isə hər dəfə qərar verməli olur: onun 
yedizdirmək yoxsa onun özünün susacağı vaxtı gözləmək lazımdır... Bəlkə onu hər 
hansı təhlükə izləyir və onun təcili yardıma ehtiyacı var?

Həqiqətən,  körpənin ağlaması onun qayğısına qalanlara öz hisslərini çatdırmaq 
imkanlarından biridir. Körpə hələ öz fikirlərini ifadə edə bilmir. Lakin artıq bir çox 
şeylər yaşayır. Bu yaşantılar həm yaxşı,  həm də  pis olur. O, hələ söz deyə bilmir, 
lakin bədəni və səsi var. Yəni onun ünsiyyət vasitəsi var. Mimika, jest və ... ağlama.

Beləliklə,  körpənin ağlaması onun hansısa bədən üzvünün ağrımasına işarədir və ola 
bilsin ki, hansısa narahatlıq, əsəb və ya kədər və acının təzahürüdür. Bundan əlavə, 
ağlama “sinəsinin tam açılması”, “ağciyərlərini düzəltmək” və ucadan qışqırmaq 
zəruriliyi ilə əlaqədardır. Sonuncu halda daha çox qışqırığı xatırladan  razılıq-
ağlaması  ilə  rastlaşırıq: körpə sanki öz bədəninin imkanlarına özü təəccüb edir  və 
qışqırır: “Eh, xoş gördük!”

Ağrı. Hər birimiz körpənin problemi olduğunu və təcili sizin köməyinizə ehtiyacı 
olması barədə məlumat vermək üsulu olan – uşağın ağrıdan qışqırmasını çətinlik 
çəkmədən ayırd edə bilirik. Südəmər körpə ağrı hiss etdikdə bərkdən qışqırır və 
ona nəzər  yetirdikdə görmək olar ki,  o, müxtəlif üsullarla işin nə yerdə olduğunu 
nümayiş etdirir. Məsələn, onun qarnı ağrısa, o, ayaqlarını azca qaldırıb qarnına tərəf 
yığır, qulağı ağrısa, onu əlləri ilə didişdirir, işığın parlaqlığı onu narahat edirsə, başını 
başqa tərəfə çevirir. Lakin,  çox uca səsin öhdəsindən necə gəlməyi bilmir...

Aclıq – körpə üçün daha bir ağrı mənbəyidir. Böyüyəndən sonra biz artıq erkən 
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körpəlik çağımızda hiss etdiyimiz ağrını xatırlaya bilmirik. Yeməyin gəlməsini 
bildirən səs və ya iydən canlanan körpənin böyük iştaha ilə yemək yeməyi anaların 
xoşuna gəlir. Hamımız bilirik ki, körpə acanda yemək tələbi ilə ucadan qışqırır. Aclıq 
hiss edəndə o canlanır və məhz bu an həmin “aclığın ağrısını” hiss edir və bunu kəskin 
qışqırıq və ağlamaqla ifadə edir. Yedizdirildikdən sonra bu ağrının yerinə  razılıq 
gəlsə, o, tez keçəcək. Ağrı ifadə edən ağlamaların müxtəlif növləri vardır. Onlardan 
biri öncədən hiss etmə ağlayışı adlanır. Bu ağlayış o deməkdir ki, uşaq artıq nəyisə 
öyrənib. İndi o bilir ki, müəyyən şəraitdə hansısa ağrılı narahatlıq hiss edir. Məsələn, 
o xatırlayır və başa düşür ki, siz onu soyundurmağa başlayanda o, bir müddət ona 
xoş gələn istidən ayrı qalacaq, onun məkandakı yeri dəyişəcək və müvafiq olaraq, 
onun müəyyən müddətdə təhlükəsizlik hissini itirəcək. Məhz ona görə də siz ilk 
düyməni açan kimi... körpə ağlamağa başlayır. Bu halda ağlayış onu ifadə edir ki, 
çirkli olmaq nəinki uşağın xoşuna gəlmir, hətta o, özünün isti və rahat məkanına 
müdaxilədən narahatdır. Çünki onun artıq əldə etdiyi təcrübə ona öyrətmişdir ki, o, 
tezliklə rahatçılığını və təhlükəsizliyini itirəcək, onu soyunduracaqlar,  çevirəcəklər, 
o, istiliyi itirəcək və narahatçılıq yaşamalı olacaq. 

Məhz əvvəllər yaşanmış ağrıya görə körpə qorxub ağlaya bilər. Çünki bu halda 
o, xatırladığı hər hansı kəskin xəstəlik hissinin təkrarlanmasından qorxur. Körpə 
qorxudan ağlayırsa, deməli keçmiş hansısa ağrısı  onun yadına düşüb.

Qəzəb. Nə qədər çalışırsanız belə zaman-zaman öz uşağınızı  təəccübləndirə 
bilməyəcəksiniz və belə hallarda o, qəzəbli şəkildə çığıracaq. Qəzəbli ağlayış o 
deməkdir ki, uşaq sizə olan inamını saxlayıb və arzu etdiyini ona verməyinizi tələb 
edir! Valideynlərə olan inamlarını itirmiş körpələr əsəbiləşmir, onlar sadəcə “daha 
istəmirlər” və ya sakit və şikayətli şəkildə sızıldayır, bəzən isə məsələn, başını balışa, 
çarpayıya, hətta döşəməyə vurmağa başlayır və ya hansısa formada sakitləşmək üçün 
öz bədənindən istifadə edərək digər üsullar axtarıb tapır. Bəzən tam şəkildə qəzəb 
hissi keçirmək uşaqlara faydalıdır. Uşaqlar qəzəbli olanda heç də köməksiz olmur: o 
qışqırır, ayaq və əllərini aktiv şəkildə itələyir, çarpayını darta və ya silkələyə bilir. O, 
dişləyir, tüpürür, bəzən ürəyi bulanır, o, kəskin səslə ciyildəyə, döşəmənin üzərində 
uzana, əl və ayaqlarını yerə döyəcləyə, eləcə də nəfəsini saxlaya və “diyirlənə” bilir. 
Bir neçə dəqiqə ərzində uşaq həqiqətən hər şeyi və hər kəsi qırmaq və məhv etmək 
niyyətində olur və artıq bu zaman özünü belə məhv edə biləcəyi onun üçün əhəmiyyətli 
deyil. Lakin körpə qəzəblə qışqırır və ətrafındakılar sakit və sağ-salamat qalırlarsa,  bu, 
körpənin onu bürüyən yaşantının gerçəkliklə əlaqəsinin olmadığını, eyni qədər vacib 
olmasına baxmayaraq fantaziya və faktın bir-birindən fərqli olduğunu başa düşməyinə 
imkan verir. Yadda saxlayın ki,  qəzəbli körpə şəxsiyyətdir. O, nəyi istədiyini bilir və 
onu əldə etməyə çalışır! Əvvəl-axır, öz ağrı və qəzəb yaşantılarından şəxsi təəssürat 
alan körpə digər insanların da ağrı hiss etdiyini və qəzəb yaşadığını öyrənəcək və başa 
düşəcək. Öz körpənizi müşahidə etsəniz, bir çox maraqlı faktlar, xüsusilə onun sizi 
incidə biləcəyi və bunun etmək niyyəti barədə biliyinin ilk əlamətlərini görərsiniz. 
Öz mətanətiniz və mehribanlığınıza arxalanaraq bu təzahürlərə anlayışla yanaşın və 
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körpənizin qəzəb tutmalarının öhdəsindən gəlməyinə yardım edin. Çünki bu onun 
unikal şəxsiyyətinin və ətraf aləmlə münasibətinin bir hissəsidir. 

Kədər. Qəm və kədər hisslərini təsvir etməyə ehtiyac yoxdur,  bizim hər  birimiz bu 
yaşantıları tanıyırıq. Körpələrin hissləri çox səmimi, konkret, birmənalı və intensivdir. 
Biz böyüyə-böyüyə belə intensivlikdən və yaşantıların hər şeyi  ehtiva edən gücündən 
qorunmağı öyrənirik. Böyüklər körpələrdən fərqli olaraq gündüz və gecə istənilən 
an kədər yaşantılarına açıq olmurlar. Hər hansı dərin hisslərin yaşanması ilə bağlı 
emosional sınaqlara tab gətirmək halında olduqlarından bəzi insanlar əlbəttə  ki,  
böyük ağrıya səbəb olan kədər yaşantısından müdafiə oluna bilirlər. Belə insanlar 
məsələn, başqa insanı sevməyə risk  edə  bilmirlər. Onlar risk etməyərək çox şey 
itirirlər. Lakin eyni zamanda yaşamalı olduqları kədərdən (məsələn, əgər sevdiyi 
insanın başına hadisə  gəlsə) sığortalanırlar. Qəmli filmlər onların gözünü doldurur 
və bu isə  o deməkdir ki, onlar kədərlənmə qabiliyyətini tam itirməyiblər. Böyüklər öz 
körpəliklərində yaşadıqları kədəri xatırlaya bilmirlər. Bundan əlavə, onların özünün 
belə halları yaşadıqlarına asanlıqla inanmırlar və kədər içərisində  yanan körpəyə 
baxarkən dərdlərinə şərik olmurlar. 

Kədərli ağlayışın mənasını başa düşməyə  çalışaq və bunu eşitdikdə nə etməli 
olduğunuz barədə danışaq. Körpənin kədərdən ağlaması onun hisslərinin daha 
müəyyən olduğunu göstərir. Qəzəbin təzahürü kimi, kədər də tamamilə təbiidir və siz 
çətin ki, kədərli ağlayışı dayandıra bilərsiniz. Lakin başa düşmək lazımdır ki, qəzəb 
qıcıqlanmaya qarşı birbaşa cavab reaksiyasıdırsa, kədər körpənin qavrayışındakı 
daha mürəkkəb prosesləri əks etdirir. Kədərlənmə körpənin emosional  inkişafındakı 
tərəqqini, daha incə və kəskinləşmiş hisslərin yarandığını göstərir. Ana körpəsinin 
belə yaşantılarının dəyərini başa düşməlidir. Valideyn böyüyən körpəsinin “təşəkkür 
edirəm” və  ya “üzr istəyirəm” deməyinə şad olur.  Lakin yaddan çıxarmamaq 
lazımdır  ki,  körpənin qəmli ağlayışı onun ən səmimi minnətdarlıq və təəssüf 
hissinin ifadəsinin ən erkən variantlarını əks etdirir. Ağlayan körpəni mütləq qucağa 
alıb nəvaziş göstərməli, onun hissələrini bölüşməlisiniz. Valideynlərin belə  anlarda 
etməməli olduqları şey onu atıb-tutmaq, qıdıqlamaq və hər cür vasitə ilə kədərdən 
uzaqlaşdırmağa çalışmaqla “şənləndirmək”dir. Körpəyə öz kədərini yaşamağa, 
ondan uzaqlaşmağa vaxt lazımdır. Lakin bu zaman o, mütləq bilməlidir  ki, siz onu 
əvvəlki qədər sevirsiniz.

Qəmli ağlamanı digər ağlama növləri ilə müqayisə etsək, demək olar ki, aclıq və 
ağrıların doğurduğu qışqırıq körpənin həyatının ilk günlərindən yaranır. Qəzəbli 
ağlayış körpə təcrübə əldə etdikdə olur. Ağrının gözlənilməsinə işarə edən qorxudan 
ağlama o deməkdir ki, körpədə artıq bu ideyalar formalaşmağa başlayıb. Kədərli 
ağlayış isə körpənin mürəkkəb emosional yaşantılarından xəbər verir. Öz həyatınızı 
elə qurmaq lazım deyil ki, körpənin ağlamasına imkan verməyəsiniz. Yaxşısı budur 
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ki, onun ağlamağının səbəblərini başa düşəsiniz və bu çətin dəqiqələri yaşamasında 
ona yardım edəsiniz.  

Ağlamanın daha bir növü çarəsizlikdən və ümidsizlikdən ağlamaqdır. Körpənin 
ümidi qalmayanda məhz belə ağlayır. Bu çarəsizlik və pozuntu ağlayışını körpələrin 
anaları olmadan yaşamağa məcbur olduqları xüsusi müəssisələrdə eşitmək olar. Biz 
səmimi qəlbdən ümid edirik ki, ailənizdə belə acılı ağlamaq səsləri eşidilməsin. 
Lakin istənilən halda belə bir şey eşitsəniz, bu sizə xəbərdarlıq olacaq ki, vəziyyət 
nəzarətdən çıxıb və sizin mütəxəssisə ehtiyacınız var. 

Sizin özünüzü körpənizin qayğısına qalmağa həsr etməyiniz o deməkdir ki, onun bəxti 
gətirib! Sizin onunla münasibətiniz davamlıdırsa (və körpə üçün arzu ediləndirsə) 
körpəniz uğurla irəliyə gedə biləcək, ağlamağı ilə ac, qəzəbli, həyəcanlı və ya 
qorxduğunu, sizdən ayrı qalmaq istədiyini və ya qəmli olduğunu bildirə  biləcək. 
Onun yanında olun və sizin körpənizin sizə məhz nə demək istədiyini öyrənin və ona 
yardım edin!

Atanın rolu

Atanın körpənin tərbiyəsində bilavasitə iştirakını çətinləşdirən bir çox səbəblər 
mövcuddur. Hər şeydən əvvəl, körpə oyaq olanda, o, hər zaman işdə olur, evə gələndə 
isə körpə çoxdan yatmış olur. Həmçinin bir çox hallarda körpəni ata gəlməzdən 
əvvəl yatızdırmaq anaya da rahat olur. Belə olduqda o,  şam yeməyi hazırlamağı 
və ya digər ev işləri görməyi çatdıra bilər. Lakin bu arada yəqin ki, bir çoxunuz 
mənimlə razılaşarsınız ki, ər və arvad arasında pozitiv münasibətlərin saxlanması 
üçün valideynlərə və körpəyə görə son dərəcə əhəmiyyətli, lakin kənar müşahidəçiyə 
xırda bir şey kimi görünsə belə körpənin gündəlik qayğısına qalma çox vacibdir. 
Körpənin böyüməsi bu “xırdalıqlar”ın dəyərini gücləndirir və  artırır, eyni zamanda  
ər və arvad arasındakı bağları möhkəmləndirir. Bəzən ilk vaxtlarda ata körpəsi ilə 
özünü narahat hiss edir və  beləliklə də atanı uşaqla oyuna cəlb etmək ümumiyyətlə 
çətin olur. Bununla belə, əri heç olmazsa körpənin çimizdirilməsində köməyə cəlb 
etməyə cəhd etməyə dəyər!

Ananın özünü fiziki cəhətdən yaxşı hiss etməsi və  xoşbəxt olması üçün ailədə atanın 
olması çox vacibdir. Körpə valideynlərin qarşılıqlı münasibətlərinə qarşı çox həssasdır 
və  hər şey qaydasında olsa, ilk əvvəl bunu o dəyərləndirir. O, özünü təhlükəsiz 
hiss etsə, onunla yola  getmək asan olur. Bundan əlavə, ata anaya mənəvi dəstək 
verə bilər. Ata beləliklə ananın uşağın həyatına daxil etdiyi qayda-qanunu təcəssüm 
etdirən fiqur olaraq onun hakimiyyətini möhkəmləndirir. Əgər uşağın həyatına sevgi 
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ilə yanaşı sərtlik və güc ünsürlərini də  qatmaq lazım olursa, hər bir qadın üçün bəzən 
hakimiyyət etmək qabiliyyətini göstərmək vacib olur. Onda, onun yükü həqiqətən 
ağırlaşır! Bu yükü ata ilə bölüşmək vacibdir. Və nəhayət, ata körpəyə lazımdır. Çünki 
ata onu körpənin digər yaxınlarından fərqləndirən müsbət keyfiyyətlərə və fərdi 
xüsusiyyətlərə, vərdişlərə, xasiyyətə malikdir. Ata körpənin yanındadırsa, öz uşağını 
tanımaq istəyirsə körpə sevinir. Uşaqlar adətən öz ideallarını atalarında gördükləri 
xüsusiyyətlər əsasında, ya da öz təsəvvürləri əsasında qururlar. Körpələr ailə oyunu 
oynamağı xoşlayırlar. Belə  oyunlarda ata səhər erkən işə gedir, ana  isə ev işləri 
və uşaqlarla məşğul olur. Ev işləri ilə uşaqları tanış etmək asan  olur.  Çünki onlar 
daim onun şahidi və iştirakçısı olurlar. Lakin atanın işi, eləcə də onun maraqları  və 
məşğuliyyəti çox vaxt onlar üçün sirr olaraq qalır. Ata da hərdən körpənin oynadığı 
oyunlara qoşulsa, bu, körpənin ətraf aləm haqqındakı təsəvvürlərini genişləndirməsinə 
yeni və çox dəyərli töhfə olardı. 

Atanın və özlüyündə atalığın ən vacib təyinatlarından biri öz açıqlığı və təbiiliyi ilə 
körpənin digər insanları qəbul etməyi öz atasının nümunəsində öyrənməsinə imkan 
yaratmaqdır. 

Ata evdə olmayanda

Elə hallar olur ki, ata bir neçə gün və ya hətta bir həftə evdə olmur.  O, qayıdanda 
körpə onu qəbul etmirsə, bu atada pərtlik yaradır. Valideynlər bilməli və  yadda 
saxlamalıdırlar ki, zaman körpə üçün böyük insanların vaxtı kimi keçmir: körpə üçün 
keçən iki-üç gün bizim sizinlə keçirdiyimiz iki-üç həftəyə bərabərdir. Ona görə də, 
atanın hətta bir neçə gün yoxluğu onun üçün çox uzun müddətdir. Belə  hallarda ata 
gedərkən bu barədə gərək körpəsinə bildirsin, ana isə körpə ilə söhbət edərkən onun 
barəsində danışsın, ona izah etsin ki, ata işdədir, onun haqqında düşünür və  tezliklə 
evə qayıdacaq. 

Balaca insan atanın uzun müddət evdə olmamasını qorxu ilə və pis qarşılayırsa, 
yaxşısı budur ki, onu əbəs yerə pərt etməyəsiniz. Bu zaman vərdiş etməsi və  baş 
verənləri qavraması üçün körpəyə bir qədər vaxt verin. Ayrılıqdan sonra körpə ilə 
qarşılaşarkən yaxşısı budur, onu qucaqlamağa atılmayasınız – üç yaşınadək uşaqlar 
bundan qorxa bilərlər. Bir qədər səbirli olun. Müəyyən müddətdən sonra onun özü 
ataya yovuşacaq. Körpə öz sevgisini ənənəvi qucaqlamalar və öpüşlərlə deyil, diqqətli 
və  maraqlı baxışları ilə izhar edə bilər. O, öz oyuncaqlarını atasına gətirə və ya onun 
dizinin üstünə çıxa bilər. Bəlkə də müəyyən müddət utana-utana anasının arxasında 
gizlənib kimin gəldiyinə baxacaq və onu yadına salacaq. 
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Qısqanclıq

Qardaş və ya bacının meydana çıxması bir çox uşaqlarda mürəkkəb hisslər 
yaratdığından ailədə yeni uşağın doğulması  böyük uşaqlar üçün çox ağır olur. Bu 
hisslərdən biri də  qısqanclıqdır. Bu barədə ayrıca danışaq. Dərhal qeyd edək ki, 
on səkkiz ayından dörd yaşına qədər körpədə qısqanclıq hissinin heç olmaması 
valideynləri narahat etməlidir. Yaşca böyük uşaq yeni doğulmuş körpəyə  təbii olaraq 
qısqanclıq edir. Çünki o, ilk dəfə olaraq görür ki, hamı təkcə onunla deyil, özü də 
ondan balaca biri ilə fəxr edir. Deməli, səni sevmələri üçün çox balaca  olmalısan? 
Axı  sən böyüyəndə hamı elə  sevinirdi... Böyük uşağın nöqteyi-nəzərindən  nəsə 
qəribə  bir hal baş verir və bu, onda formalaşmış “balaca olmaqdansa böyük olmaq 
yaxşıdır” təsəvvürləri ilə uyğun gəlmir. Hamı körpənin dünyaya gəlməsinə hazırlaşır. 
Valideynlər tez-tez deyirlər ki, “Bu balaca qardaş (bacı) sənin üçündür”. Uşaq 
gözləyir ki, dərhal onun yaşıdı gələcək və oyun yoldaşı olacaq. Ana bəzən şəkilləri 
göstərib deyir: “Bax gör necə balaca idin. O,  da sənin kimi körpə doğulacaq.” Və 
cavabında eşidir: “Mən eləsini istəmirəm!” Nəzərə alın ki, körpə  balaca qardaşını 
və ya bacısını sevməmək barədə dediyi sözlərlə özünü anasına qarşı qoymur və onu 
qəzəbləndirməyə çalışmır, sadəcə onun gözlədiyi doğma evində oyun yoldaşının 
deyil, körpə uşağın dünyaya gəlməsinə narazılığını bildirmək istəyir. Beləliklə körpə 
doğulur. Valideynlər qısqanclıq edən və bundan əziyyət çəkən böyük övladlarına necə 
yardım edə bilərlər? Bunu hamıdan yaxşı ata edə bilər. Ata tamamilə gözlənilməz 
halda yaranmış qısqanclıq tutmalarını dəf etməkdə böyük uşağı dəstəkləməyi yaxşı 
olardı. Məsələn, böyük uşaq yenidən çarpayıya sidiyə gedə,  səbəbsiz sızıldaya,  
sərbəst yeriməkdən və ya onun üçün adi yeməkləri yeməkdən imtina edə, müxtəlif 
qida rasionundan yalnız süd tələb edə bilər... Yəni yenidən valideynlərin daha çox 
diqqət ayırdıqları qardaş və ya bacısı kimi balaca olmağa çalışa bilər. Belə hallarda 
məhz ata öz nümunəsində  yaşca böyük olmağın daha üstün olduğunu (daha gec 
yatmaq, cizgi filminə baxmaq) öz nüfuzu ilə göstərməli, uşaqla sərbəst vaxt keçirməli 
və mütləq onun yaşıdları ilə oynamağına imkan yaratmalıdır. Böyük uşağın körpədə 
olmayan məkan və oyuncaqlara malik olmağı vacibdir. “Oyuncağı qardaşına və ya 
bacına ver, o, balacadır!” kimi davamlı replikalar uşaqlar arasındakı münasibətlərin 
düzəlməsinə çətin ki yardım etsin. 

Mürəkkəb vəziyyət yaşayan dörd-altı yaşlı böyük uşaq körpəni qucaqlayıb sıxa və 
hətta dişləyə bilər. Hər şeydən əvvəl belə uşağa qarşı çox sərt olmaq və ya bərk 
danlamaq  olmaz. O, belə addımı atdıqdan sonra yəqin ki özünü günahkar hiss edəcək! 
Ucadan danlamaq, qışqırıq, şillə və qadağaların əvəzinə yaxşı olar ki, onun halına 
acıyaraq deyin: “Sən görürsən ki, sən güclüsən, sənin qardaşın (bacın) isə  zəifdir! O, 
sənin o yaşda olduğun kimi balacadır. O,  sənin onun böyük qardaşı olduğunu bilir 
və sənə etibar etmək istəyir. Sən axı bilirsən ki, onu dişləmək olmaz!” Ola bilsin ki,  
uşaqla bu kimi söhbətləri bir neçə dəfə təkrar etmək lazım gəlir.  Lakin valideynlər 
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uşağın hərəkətinin kobudluqla deyil, onun həyəcanlı  vəziyyəti ilə bağlı  olduğunu 
başa düşsələr, onun yaşantılarına səmimi şəkildə həmdərd  olsalar və  vəziyyətin 
yeniliyinə vərdiş etməkdə yardım etsələr, belə  təzahürlər tez keçər. 

Hərdən qardaş və  ya bacının vəziyyəti başqa cür olur: beş-yeddi yaşlı böyük uşaq 
özünü körpə kimi “qəbul etdirmək” istəyir. O,  hesab edir ki,  ona ana ilə atadan 
daha yaxşı münasibət  göstərəcəklər. Belə hallarda valideynlər böyük uşaqlara xüsusi 
diqqət yetirməlidirlər. Çünki bu mövqe onu deyir ki, o, yaşıdları ilə oynamaq və 
ünsiyyət yaratmaq istəmir, öz üzərinə böyüklərə xas öhdəlikləri götürür. Böyük uşağın 
körpənin böyüdülməsində iştirak etmək istəməyi yaxşı haldır və əlbəttə, ana buna 
icazə  verə  bilər. Lakin bunu onun öhdəliyinə çevirmək lazım deyil. Hərdən böyük qız 
yeni doğulmuş qardaş və ya bacısını qucağına götürmək istəyir. Körpəni qucağında 
saxlamaq kimi tamamilə səmimi arzudan əlavə o, körpəni əlindən salmaqdan qorxur 
və bu qorxu özündən asılı olmayaraq körpəni bacardıqca möhkəm sıxmağa məcbur 
edir. Eyni zamanda körpə  artıq həyəcan keçirir, özündə narahatlıq və hətta ağrı hiss 
edir... Yaxşı olar ki, ana bu vəziyyətlərdə daim sakit və inamla qızın yanında olsun, 
lakin istənilən vaxt körpənin yenidən özünü təhlükəsizlikdə  hiss etməsi üçün onu 
nəvazişlə qızın əlindən almağa  hazır olsun. 

Yadda saxlamaq vacibdir ki, qardaş və bacılar doğrudan da bir-biri üçün rəqibdirlər. 
Onlar valideynlərin diqqəti, vaxt və qayğısı uğrunda mübarizə aparmalı olur, bir-biri 
ilə razılaşmağı və rəqabət aparmağı öyrənirlər. Lakin eyni zamanda onlar həm də  
“dar günün dostudurlar”. Çünki valideynlər onların heç birinə tam  məxsus deyillər.  
Böyüklərin həyatının elə  sferaları vardır ki, onların heç biri oraya buraxılmır.  Uşaqlar 
yalnız böyüklərin vaxtının bir hissəsinə, diqqətinin bir hissəsinə, qayğılarının  bir 
hissəsinə iddia  edə  bilərlər. Bu isə şərait yaradır ki, onlar tərəfdaş olsunlar, özlərinin 
və  bir-birinin qayğısına qalsınlar. Böyüklərin həyatının bəzi aspektlərində uşaq üçün 
yer olmadığı kimi bacı və qardaşların da böyüklərin iştirak etmədiyi münasibətlər 
məkanı olmalıdır. Amma bütün ailənin vaxtını birlikdə keçirdiyi vaxtın olmağı çox 
əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda,  ailənin hər bir üzvünün öz vaxtı və ailəsi ilə keçirdiyi 
birgə vaxtının təmin edilməsi çox vacibdir. 

Uşağı xəstəxanada müalicə gözləyir

Elə uşaq tapılmaz ki, heç vaxt xəstələnməsin. Bəzən körpənin ciddi müalicəyə və ya 
operativ müdaxiləyə ehtiyacı olur. Ümidsizliyə və həyəcana qapılmadan bu gərgin 
zamanın öhdəsindən necə gəlməli? Əməliyyata hazırlıq prosesində “psixoloji moment” 
böyük rol oynayır. Təbii ki, valideynin körpəsinin sağlamlığı və əməliyyatın gedişi 
barədə həyəcanı bu zaman xüsusilə güclüdür. Bəs necə olmalı? Uşağa öz həyəcanını 
göstərməmək, onu öz içində saxlamaq? Lakin uşaqlar çox hissiyyatlıdırlar. Onlar 
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baş verənlərin mənasını anlamadan ananın gərginliyini hiss edirlər. Məşhur ingilis 
psixoloqu D. Vinnikotun təbirincə ana bunu  “barmaqlarının ucu ilə” verir. Lakin bu 
belədirsə, körpə əgər o qədər həssasdırsa, bu həyəcanın azalmasını da hiss edə bilər. 
Ona görə də valideynlər özlərinin qayğısına qalmalı və onların dərdinə şərik olan və 
qorxunun öhdəsindən gəlməyə yardım edən bir insanın yanında olmağa çalışmalıdır. 
Bu, ailənin yaxınlarından biri ya da artıq analoji vəziyyətlərdə olmuş uşaqların 
valideynləri ola bilər. 

Əlbəttə, körpəyə əməliyyat təyin edilməsi, habelə onun keçirilməsi faktının özü 
valideynlərdə güclü həyəcana səbəb olur. Lakin əməliyyatın aparılmasının uşağın 
xəstəliyinin müalicəsi üçün vacib olduğunu və təcili tədbirlər görülməzsə daha da 
pisləşəcəyini qavramağınız sizə yardım edə bilər! Uşağın xəstəxanada qalması ilə 
bağlı yaşantısını necə yüngülləşdirmək olar? Hər şeydən yaxşısı əlbəttə ki, ananın 
uşaqla birlikdə xəstəxanada qala bilməsidir. Əgər buna icazə verilmirsə, yaxşı 
olardı ki, onun sevimli oyuncaqlarını xəstəxanaya gətirsinlər. Yalnız hər şey geridə 
qaldıqda onların hamısını evə qaytarmağı unutmayın, çünki körpənin stasionar 
müalicə müəssisəsindən evə qayıdışını asanlaşdırmaq üçün vacibdir və bu, uşaq 
üçün heç də asan deyil. Körpə xəstəxanaya yerləşdirildikdə növbəti qaydaya mütləq 
əməl etməyə çalışın: ziyarət etməyə heç vaxt söz verməyin, bu istənilən yaşdakı 
uşaq üçün çox vacibdir! Uşağın xəstəxana divarları arasında ağlamağı normal haldır. 
Valideynlər öz cəsarətlərini toplayıb səbirli olmalı və ağlamağına baxmayaraq bu 
sınaqdan keçməlidir.  Fikirləşmək lazım deyil ki, uşaq ana və ya atasını görəndə 
ağladığı üçün onun əhvalını korlamamaq üçün ümumiyyətlə ziyarət edilməsin. Bu, 
yanlış mövqedir! Hətta əgər uşaq anasını görəndə və ya o, evə gedəndə ağlayırsa 
belə o, xəstəxanada qalır . Bu, hər ikisinin əhvalının pisləşəcəyi səbəbi ilə onların 
görüşünə mane olmaqdan daha yaxşıdır. Ana öz narahatlığını gizlədə  bilmirsə, onda 
o, bilməlidir ki, körpənin ağlayan anasını görməyi onun yoxluğuna qatlanmaqdan 
daha yaxşıdır. Körpəyə onun barəsində narahat olduğunuzu, nəyə və kimə ümid 
etdiyinizi deyə bilərsiniz. O cümlədən onun sağalmasını arzulayırsınız. İstənilən 
uşaq özü üçün o qədər mübarizə aparır!

Böhranlar. Davranış və dinləmə problemləri.

Valideynin nüfuzu

Valideynlər adətən uşağın xarakteri və vərdişləri ilə yaxşıca tanışdırlar. Onlar onun 
xoşuna nəyin gəldiyini,  nəyin gəlmədiyini bilir, nə ilə məşğul olmağı xoşladıqlarını, 
nəyi heç cür etməyəcəyini bilirlər. Onlar onun zövqü, üstünlük verdiyi şeyləri, 
xasiyyəti ilə tanışdırlar. Onlar onun davranışlarına hansı yolla təsir etməyi bacarırlar... 
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Onunla razılığa gəlmək asandır... Üzüyola və ya inadcıl, qapalı və  ya ünsiyyətcil, 
şıltaq və ya səbirli...

Uşaq böyüyüb inkişaf etdikcə özü haqqında, öz arzuları,  imkanları, onu əhatə  edən 
aləm haqqında daha çox şey öyrənir, onlarda tamamilə qanunauyğun valideynlərindən 
böyük sərbəstlik ehtiyacı yaranır. Vərdiş olunmuş uşaqla münasibət tərzi və ona 
göstərilən qayğı körpənin sərbəstlik ehtiyacları ilə qarşı-qarşıya gəlir və psixoloqların 
yaş böhranı adlandırdıqları dövr başlanır. Körpənin bir, iki,  üç ... yaşına girdiyi 
böhran dövrləri onun davranışı nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişir. Buna parlaq 
nümunə üç yaş və yeniyetmə dövründəki böhranlardır. Körpə əvvəllər  qorxmadığı 
şeylərdən çəkinməyə başlayır, şıltaq, tərs olur, birdən “ziyankarlıq” və “acgözlük” 
etməyə  başlayır. Belə dəyişikliklər onunla bağlıdır ki, körpə böyüyür və böyüyərkən 
öz ağlı ilə hərəkət etməyə çalışır. Bu, heç də pis deyil. Çünki  belə dəyişikliklər 
ondan xəbər verir ki, körpə öz arzularını hiss edir və öz maraqlarını qorumaq üçün 
qətiyyət göstərir. 

Bu dövrlərdə uşağın davranışındakı dəyişikliklər onu göstərir ki, uşaq və valideyn 
arasındakı qənaətbəxş münasibətləri onları “yenidən qurmadan” saxlamaq 
mümkün deyil. Belə çıxır ki, “hakimiyyət” “xalqa” daha çox azadlıqlar verməlidir. 
Valideynlərdə təbii  həyəcan əmələ gəlir:  “xalq” azadlığı dadsa,  “hakimiyyəti” 
tanımaqdan imtina etməz ki. Burada isə aydın şəkildə  başa düşmək lazımdır ki, uşaq 
heç də  məhdudiyyətsiz azadlıq arzusunda deyil. Onun ehtiyaclarına diqqət göstərən, 
ağıllı,  özünə inamlı, eyni zamanda onun müdafiəsinə zəmanət verən “hakimiyyət” 
onu tam qane edir. “Hakimiyyət”, yəni valideynlər “xalqın”, yəni uşağın azadlıqlarına 
xələl gətirmədən öz nüfuzunu necə qoruya bilər? 

Böyük tərəfindən uşağın şəxsiyyətinə və onun istəklərinə diqqət və hörmət neqativ 
təzahürlərin kəskinliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldır. Lakin bu o demək deyil 
ki, körpəyə məhdudiyyət lazım deyil, əksinə vacibdir! Valideyn özbaşınalıq edən və 
sanksiya tətbiq edən, əhvalından asılı olaraq cəzalandıran və ya əhv edən hakimiyyət 
yox, körpənin maraq və ehtiyaclarına hörmət etməyə hazır, sərtlik göstərmək lazım 
olan yerlərdə sərt olan nüfuzlu hakimiyyət kimi qalmalıdır. Məsələn, körpə istədi 
və ya istəmədi yatmalıdır. Yuxuya getmə vaxtını da körpənin bioloji ritmlərini və 
gündəlik rejiminin incəliklərini bilən valideyn müəyyən edir. Uşağa qoyulan tələblər 
mümkün qədər daha çox daimi və bəlli olmalıdır. Danlaq və ya cəzalar,  yəni qayda 
pozuntusuna yol verildiyi halda uşağı  gözləyən nəticə də dəyişilməz, bəlli və ... 
darıxdırıcı olmalıdır.  O qədər darıxdırıcı ki, məsələn, avtobusda bilet nəzarətçisi 
gəldiyi, nəzakətlə biletlərin təqdim edilməsini xahiş etdiyi və onlar olmadıqda 
mütləq cərimə etdiyi kimi. Bu nəzarətçi daim və müntəzəm ortaya çıxırsa, hətta ən 
çox biletsiz gedən sərnişinlər də biletlə getməyi öyrənəcəklər. Bu zaman onların 
qarşısında iki seçim olacaq: biletlə getmək və ya cərimə ödəmək.  Qaydalar onu 
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göstərir ki, gediş haqqı ödənilməlidir və belə çıxır ki, biletlə səyahət etmək daha az 
zəhmətli və zərərsizdir, lakin bununla belə daha rahatdır. Beləliklə körpəni qaydalara 
riayət etməyi öyrənsə, o, özünü daha inamlı və qorunmuş hesab edər. Əlbəttə, bu və ya 
digər qaydanı körpəyə bir neçə  il qoymaq  olmaz. O, inkişaf etdikcə onun ehtiyacları 
artır, boyu artan və  böyüyən uşağın qarşılaşdığı psixoloji və sosial vəzifələri dəyişir. 
Lakin razılaşın ki, körpənin qaydalara riayət etmə təcrübəsi çox vacibdir. Müəyyən 
norma və qaydalara riayət etməyə vərdiş etmiş  insan bilmədiyi vəziyyətə düşdükdə 
bu halda özünü rahat hiss etmək üçün məhz hansı qaydanı qəbul etmək,  nəyi etmək  
olar, nəyi etməmək, özünü necə aparmaq lazım olduğunu başa düşməyə səy göstərir. 
İstənilən uşaq özünü aparmağı öyrənməlidir. Çünki adekvat davranış onun sosial 
və şəxsi ünsiyyət bacarığını asanlaşdıracaq. Uşaqlar hazır qaydalar və ümumi 
qəbul olunmuş davranışlarla doğulmurlar, davranış vərdişləri adlandırılan vərdişlər 
tədricən formalaşır və sizin ona qarşı tələbləriniz aydın, onun gücünə uyğun və daimi 
olarsa, siz bu məsələdə uşağınıza yardım edə bilərsiniz.   Qaydaların pozulmasına 
görə danlaqlar əlbəttə ki, alçaldıcı olur.

Qarşımızda ailələrdən biri tərəfindən təqdim edilmiş, Yulya adlı Daun sindromlu 
uşaq haqqında olan videomaterial vardır.  Onun altı yaşı var və Tuans yaxınlığında 
yerləşən kiçik bir kurort qəsəbəsində yaşayır. 

Bu gün, Yulya iyirmi altı yaşlı bacısı Maşa ilə evdə qalmışdır. Maşa Yulyaya soyuq 
dəyməməyinə, onun yaramazlıq etməməyinə və faydalı bir işlə məşğul olmasına 
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nəzarət etməlidir. 

Yulya maykasını əynindən çıxarır (görünür ona istidir), əski və su dolu vedrəni 
götürür və pilləkənləri yuyub təmizləməyə gedir. 

Stol arxasında oturmuş böyük bacısı Maşa deyir: “Yulya,  maykanı geyin – soyuq 
dəyəcək.” Yulya Maşanın sözlərinə əhəmiyyət vermir.  

Maşa oturmaqda davam edir: “Yulya! Suda oynama, soyuq dəyəcək! Maykanı geyin, 
artıq soyuqdur!” Yulya suda oynamağa davam edir və  maykasını  geyinmir. 

Maşa səsini qaldırır: “Yulya! Mən kimə deyirəm maykanı geyin və vedrəni qoy 
kənara! Mən bunu kimə deyirəm?!”

Yulya bacısının sözlərinə  reaksiya vermir və vedrə və əski ilə oynamaqda davam edir. 
Axşam düşür. Maşa narahat halda ayağa qalxır və bacısının maykasını geyindirməyə 
çalışır. Yulya müqavimət göstərir. 

Maşa qəmli və  özünü itirmiş halda qışqırır: “Yulya,  axı sən soyuqlayacaqsan!”

Sonra videoyazıda qeydə alınır ki, Maşa yarım saatdır  ki, qəmli halda bu və  ya 
digər hərəkəti etməyə və əksinə nəyisə etməməyi  xahiş edir və  yalvarır. Lakin Yulya 
sanki bunları eşitmir və tamamilə başqa  işlərlə məşğul olur.  

Videoyazının daha bir fraqmenti.

Maşa və Yulya gəzintidən evə  qayıtmışlar. Yulyanın otağı oyun tərzində quraşdırılıb. 
Yulya stola yaxınlaşıb yapışqan tübikini  götürür və düz stolun üzərinə sıxır. 

Maşa bacısını dayandırır: “Belə etmək olmaz!” Yulya Maşaya baxır  və yapışqanı 
stolun üzərinə sıxmağa davam edir. Maşa Yulyaya yaxınlaşıb inamlı və  qəti şəkildə  
deyir: “Mən sənə  dedim axı belə etmək olmaz!” və  yapışqan tübikini Yulyanın 
əlindən alır. Yulya şikayətlənməyə, sonra isə yapışqanı istəyərək ağlayır. 

Maşa qəti şəkildə  deyir: “Mən sənə xəbərdarlıq etmişdim!”

Yulya hələ  də incimiş halda ağlayır. Bir neçə  dəqiqədən sonra Maşa Yulyanı yanına 
çağırır və qucağında otuzdurub deyir: “Sən bilirsənmi, mən nəyə görə  yapışqanı 
götürməyə icazə  vermədim? Çünki sən stolu korlayırdın!” Maşanın səsində hərarət  
və bacısına acıma hiss olunur. O, davam edir: “Yaxşı, növbəti dəfə sən stolu 
korlamayanda mən onu sənə  verərəm. Bu arada, bəlkə rəsm çəkək?”

Yulya razılaşır: “Rəsm çəkək.”
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Bacılar birlikdə  stol arxasında oturub rəsm çəkirlər.

Razılaşın ki, bunlar sizin çox tanıdığınız və məharətli səhnələr idi! Maraqlıdır ki, eyni 
bir böyük özünü müxtəlif şəkildə aparır. Birinci halda – vedrə və mayka səhnəsində 
Maşa Yulyaya xahiş və nəsihət edir, lakin öz xahişlərini hərəkətlərlə möhkəmləndirmir. 
Məsələn, Yulyaya xəbərdarlıq edib vedrə  və əskini ondan ala bilərdi. Yoxsa bu tələb 
deyil,  məsləhət və  ya xahişdir? Bu xahişdirsə, onda Yulya buna əməl etməyə və 
yerinə  yetirməyə bilər. Maşanın özü də  çox israr etmir, yəqin, onun özü də əmin 
deyil ki, Yulyanın maykanı geyinməsi və su ilə oynamağı dayandırması vacibdir. 
Maşanın narahatlığı artır, lakin səbəbi aydındır: Yulya təhlükəli vəziyyətdədir və 
ya Yulya onun sözlərinə  əhəmiyyət və cavab vermir.  Məhz Yulya özünü güclü 
tərəf  kimi aparır, çünki nəyi geymək və  nə ilə oynamaq qərarını o verir. Maşa isə 
əksinə özünün böyük olmağına və bacısının nəzarət edilməsi üçün onun yanında 
qoyulmasına  baxmayaraq,  qərarı özünün qəbul etməyinə əmin deyil.

Burada sual ortaya çıxır: Yulya böyüklərin tələblərinə riayət etmək lazım  olduğuna 
necə vərdiş edə  bilər? 

Yapışqan səhnəsində bacıların “qarşıdurması” tamamilə başqa cür gedir. Maşanın 
Yulyanı dəqiq və aydın başa  salması üçün çox az vaxt və söz tələb olundu:

1) Məhz nəyi etmək olmaz;

2) Bunu nə üçün etmək olmaz;

3) Heç bir halda yapışqanı stola sürtməyə icazə  verilməyəcək;

4) Yapışqan Yulyaya stolu deyil, kağızı yapışdırmaq üçün veriləcək;

5) Yulyanın inciməsi təəssüf doğurur, lakin qərarın dəyişdirilməsi nəzərdə 
tutulmur;

6) Yulyanın bu halda  davranışı onu “pis” etmədi və bacısı onunla 
əməkdaşlıq etməyə,  konkret vəziyyətdə isə  rəsm çəkməyə şaddır.

Bu fraqmentdə aydın şəkildə görünür ki, Maşa özünün düz olmağına tam arxayındır 
və o, Yulya ilə ünsiyyətdə  tam üstünlüyə malikdir. Belə hallarda istənilən uşaq 
böyüyün tələblərinə tabe olmaq lazım olduğunu asanlıqla mənimsəyəcək.

Yaşıdları ilə ünsiyyət

Bu təbii uşaq ehtiyacını hətta körpənin digər uşaqlara necə maraqla baxmağı və 
onlarla ünsiyyət yaratmağa səy göstərməyi ilə də müəyyən etmək olar. Körpə üç 
yaşına yaxın öyrənir ki, üçbucaq mövcuddur: o, ana və ata. Eyni zamanda aydın olur 
ki, ata və  ana  ikilik  təşkil edir.  Bəs  o, necə olsun? Digər uşaqlara maraq, uşaq 
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meydançasında, gündəlik olduqları qruplarda və ya uşaq bağçasında onlarla ünsiyyət 
körpənin özünün uşaq qrupuna mənsubluğunu hiss etməyinə  və onun böyüklərin 
qrupunda olmadığı faktından irəli gələn yaşantını yüngülləşdirməyinə imkan 
verəcək. Digər uşaqlarla uşaq maraqlarını  bölüşmək, birgə məşğələlər tapmaq olar 
və bu əladır! Uşaq ünsiyyət təcrübəsini dərhal, deyil tədricən toplayır. Böyüyün səbir 
və sakit mehribanlığı Daun sindromlu körpənin bu vacib təcrübəni mənimsəməyinə 
əhəmiyyətli yardım edə bilər. 

Bu prosesi  valideynlərin özlərini kifayət qədər inamlı hiss etdikləri vəziyyətlərdən 
başlamaq olar. Körpənin yaranmış münasibətlərin öhdəsindən necə gəldiyini 
müşahidə edərkən tələsik nəticə  çıxarmamaq lazımdır. O öyrənir. O,  zamanla  mütləq  
mənimsəyəcək. Daimilik,  səbirlilik, körpənin yaşantılarına və hisslərinə diqqət 
göstərilməsi, sakit və özünə inamı olan böyük tərəfindən ona etibar edilməsi uşağın 
erkən yaşlarından sosial həyata daxil olması  üçün zəruri olan yaxşı köməkçilərdir.  
Bu mühit isə ailə kimi həm öyrədir,  həm də müalicə edir... Əlavə etmək lazımdır ki, 
üç yaşdan yeddi yaşa qədərki dövrdə uşaq üçün ən yaxşı sosial mühit bağçadır. 

Uşaq bağçası

Yəqin, siz artıq diqqət edirsiniz ki, uşaq kollektivlərində Daun sindromlu balaları 
get-gedə daha çox görmək olur. İlk illərdə onların “adi” yaşıdlarının adi uşaq 
bağçalarına getdikləri bir vaxtda onlar evdə daha çox qalır və ya xüsusiləşdirilmiş 
uşaq müəssisələrində olurdular. Hər bir uşağın böyüməsi üçün bu qədər vacib 
olan mükəmməl sosial mühitdən belə ədalətsiz təcrid olunma bir çox arzuolunmaz 
nəticələr doğururdu. Uşaqların vacib sosial həyat təcrübəsi əldə etmək imkanları yox 
idi, onlar yaşıdları ilə ünsiyyət çatışmazlığından əziyyət çəkirdilər, cəmiyyətdəki 
adi həyata uyğunlaşmaq imkanları yox idi. Çünki bunun üçün sadəcə gündəlik 
təcrübə lazımdır. Sərbəst və yetkin olmaq onlara daha çətin idi. Əgər səni həmişə 
balaca və köməksiz hesab edən böyüklərin əhatəsindəsənsə, böyümək sənin üçün 
çətindir. Halbuki, əvvəllər Daun sindromlu uşaqların adi sosial mühitdə böyüdükləri 
nadir hallar göstərmişdir ki, belə balaların imkanları nə qədər genişdir, onlar buna 
uğurla uyğunlaşa və uşaq kollektivində öz yerlərini tapa bilərlər. Hər bir başlanğıc 
həmişə çoxlu həyəcanlı anlara səbəb olur. Uşaq bağçasına ilk dəfə “qeyri-adi” uşaq 
gələndə tərbiyəçidə narahatlıq yaranır: “Belə körpə ilə işləməyə mənim təcrübəm 
kifayət edəcəkmi”? “Adi” uşaqların da valideynləri narahat olurlar – bu görüş ziyan 
verməyəcək ki, onların uşağının normal inkişafına mane olmayacaq ki? “Qeyri-
adi” uşağın valideynləri narahat olurlar – onların körpəsini incitməyəcəklər ki, o, 
valideynin himayəsi olmadan məişət tapşırıqlarının öhdəsindən gələcəkmi, ona rahat 
olacaqmı? Böyüklər öz uşaqlarını kövrək və zəif görməyə o qədər çox meyllidirlər! 
İndi, uşaq müəssisələri həyəcan və təşkilati çətinlikləri dəf edərək artıq xüsusi inkişaf 
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özəlliklərinə malik uşaqları adi uşaq kollektivlərinə get-gedə daha çox qəbul etməyə 
başlamışlar. Bu təcrübə gündəlik təcrübəyə get-gedə daha çox daxil olur. 

Daun sindromlu uşaqların valideynlərini bir tərəfdən, körpələrini uşaq bağçasına 
düzəltmək, digər tərəfdən isə orada ona rahat olub-olmayacağı məsələsi narahat edir. 
İkincisi – xüsusilə vacibdir. Körpənizi düzəltmək istədiyiniz uşaq müəssisəni daha 
çox tanımağa çalışın. Mütləq özünüzə də sula verin: “Bəs mən bir valideyn kimi öz 
uşağıma nə istəyirəm? Mənim hansı istəklərim bu uşaq müəssisəni qane edə bilər, 
hansılar yox?” Belə olsa, anlaşılmazlıq və ümidsizlikdən qaçmaq daha asan olacaq. 

Körpə yeni aləmə daxil olur

Uşağını uşaq bağçasına göndərən ailələrdə valideynlərin köməyi olmadan onun yeni 
mühitdə qarşılaşacağı çətinliklərin öhdəsindən sərbəst şəkildə gəlib-gələ bilməyəcəyi 
ilə bağlı narahatlıqla yanaşı, başqa xarakterli narahatlıqlar da yaranır. Onların evdə 
böyümüş “qeyri-adi” körpəsi necə olsa böyük aləmə daxil olur. Bu aləm onu necə 
qarşılayacaq? Qəbul edəcəkmi?

Xüsusi inkişaf özəlliklərə malik uşaq, əlbəttə ki, bəzi vərdişlərə sahib olmayacaq. 
Məsələn, ola bilər ki, onun nitqi kifayət qədər inkişaf etməsin və ünsiyyət qurmaq 
çətin olsun və ya onun hərəkət qabiliyyətində hansısa məhdudiyyətlər olsun... 
Lakin vərdişlərin olmamağı və ya onların kifayət qədər inkişaf etməməyi heç də 
o demək deyil ki, o, bunları inkişaf etdirə bilməz! O, adi uşaq bağçasında olanda 
ona uyğunlaşmağa səy göstərəcək. Qeyri-adi uşaqlar çox vaxt çox çalışqan və 
əməksevər olurlar. Ona görə ki, onların nail olduqları nə varsa, onlara çətinliklə başa 
gəlir. Onların “adi” yaşıdlarında sual yarana bilər: “Bəs onlar nəyə görə belədirlər?” 
Uşaqlar üçün belə suallar təbiidir və bunlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Uşağın 
nəyi nəzərdə tutduğunu dəqiqləşdirmək və sadəcə, aydın şəkildə izah etmək vacibdir 
ki, bütün insanlar fərqli olurlar. Uşağın marağına hörmətcil münasibət göstərilməsi 
onun sizin uşağınıza münasibətdə sülhsevər tərz almasına yardım edərdi. 

Yulyaya qayıdaq. O, adi uşaq bağçasına gedir. Həm də bu, bir neçə bu tipli qəsəbəyə 
düşən yeganə məktəbəqədər müəssisədir. 

Qarşımızda uşaq bağçasında keçən tipik günün, daha doğrusu, günün birinci 
yarısının videoyazısı vardır. Yulyanın həyatının “adi” yaşıdları arasında keçirdiyi 
ən adi gününü görmək üçün əla imkanımız var. Səhər yeməyini bəzi uşaqlardan gec 
yesə də, bunu bir çoxundan tez və səliqəli edir. Stol arxasında sıyığı hamıdan gec 
yeyən oğlana köməyə yaxınlaşır: qayğıkeş böyük bacı kimi onun çörəyinə yağ sürtür.
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Uşaqlar gəzintiyə çıxmağa hazırlaşırlar.

Tərbiyəçi nümayiş etdirməklə paltarı necə qatlamaq lazım olduğunu uşaqlara öyrədir: 
“Köynəyi necə qatlayırıq? Yulya – hamıdan birincidir! Çiyini çiyin üzərinə!”

Yulya öz köynəyini qatlayıb yenə də daha gec hərəkət edən oğlanı himayə edərək 
ona kömək edir. Kiçik şəxsi mehmanxana sahibinin qızı olan Yulya paltarları səliqəli 
yığışdırmağı sevir, çünki evdə böyüklərə bu barədə kömək edir. 

Videoyazının növbəti fraqmenti hərəkətli oyundur. Uşaqlar musiqi sədaları altında 
dairə üzrə hərəkət edir, musiqi kəsildikdə isə oyun iştirakçılarının sayından bir ədəd 
az olan boş stullardan birində yer tutmağı bacarmalıdır. Yulya digər uşaqlardan 
daha asta qaçır. Uşaqlar ona azarkeşlik edib cəsarətləndirirlər və onu səsləyirlər: 
“Yulya! Yulya!” Yulya isə “diqqətsizlik etmir”: demək olar ki, oyunun sonuna qədər 
gedib çıxır.  

İndi isə nitqin inkişafı barədə. Tərbiyəçi kitab oxuyur, Yulya isə digər uşaqlar kimi 
qulaq asır. Sonra, oxunan məzmunla bağlı uşaqlara suallar verilir və onlardan bəziləri 
Yulyaya ünvanlanır. Qız suallardan birinə özü, digərinə isə uşaqların köməyi ilə 
cavab verir.

Videoyazının növbəti fraqmenti ətraf aləmlə tanışlığa yönəldilmiş məşğələlərdir. 
Söhbət fəsillərdən və ayların adlarından gedir. Yulyadan yay barəsində soruşurlar. 
Qız cavab verməyi gecikdirir və bir zirək oğlan onun yerinə cavab verir. Tərbiyəçi 
ona müraciət edib deyir: “Mən Yulyadan soruşuram. Sən Yulyasan?” Lakin bu an 
Yulya artıq köməkdən istifadə edib düzgün cavabı təkrar edir. 

Zaman-zaman Yulya yəqin ki, darıxır və yanında oturan oğlana “sataşır”. O isə 
Yulyanı özündən kənarlaşdırır – “Mane olma!” Yulya da onun qolunu dartışdırmağı 
dayandırır. O, bir qədər oturub və döşəməyə baxıb qalır. Sonra isə birgə işə qoşulur. 

Güman etmək olar ki, digər uşaqlar da bu məşğələdə özlərini belə aparırlar. Lakin 
kamera məqsədli şəkildə Yulyaya istiqamətlənmişdir. Tərbiyəçi uşaqlara məzəmmət 
etmir. Görünür, o, əmindir ki, onlar birlikdə bu xırda çətinliyin öhdəsindən gələcəklər. 

Digər bir gəzintinin vaxtı yaxınlaşır. Uşaqlar meydançada sərbəst oynayacaqlar: 
onlar oyuncaqları seçir, qruplara bölünür, iki-iki bölünür. Yulya üç qızdan ibarət 
qrupdadır. Onlar oyun üçün “qız” oyuncaqları götürürlər: şahzadə qız paltarı, 
kukla, mebel, qablar. 
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Yulya digər qızlar kimi şahzadə paltarı geyinib deyir: “Mən şahzadəyəm!” Sonra, 
kuklanın yatağını düzəltmək üçün ciddi səylər göstərir, qayğı ilə balış, ədyal qoyur, 
onu uzadıb yatızdırmağa başlayır. O, bunu bir neçə dəfə edir, sonra bu oyunu atır və 
saç darayan qızların yanına gedir...

Bu, adi uşaqlar və “qeyri-adi” Yulyanın adi uşaq bağçasında adi uşaq maraqları 
ilə məşğul olduqları adi gündür. Budur, bu uşaq bağçasının müdiri ilə aparılmış 
müsahibədən bir neçə söz.

“... Yulya ünsiyyətcil, söhbətcil, xeyirxah və səmimi qızdır. Və biz onun qrupundakı 
uşaqların necə dəyişdiyini gördük. Onlar ondan çox şey götürməyə başladırlar, 
məsələn, onun səliqəliliyi və asan ünsiyyət qurmaq bacarığı”

Bu isə yəqin ki, kollektiv həyatı üçün ən vacib amildir – həm unikal olmaq, həm də 
hamı kimi olmaq. 
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Uşağa oynamaq vacibdir

Oyun hər bir uşağın həyatının çox vacib sferasıdır. Demək olar ki, bu, xüsusi fəaliyyət  
növü, həyat tərzi və uşağın dünyanı dərk etmə formasıdır.  Körpə axtarır,  təqlid edir,  
təkrar edir, məşq edir, mənimsəyir,  təcrübə  toplayır və onu digər vəziyyətlərdə 
yenidən istifadə  edir.

Əlbəttə ki, oyun zəruri vərdişlərə yiyələnməyin yeganə  üsulu deyil. Lakin bu üsul 
körpənin həyatının ilk illərində  üstünlük təşkil edir. Uşağın oyun oynamaq və oyun 
qurmaq imkanlarının genişliyindən asılı olaraq, o, həyatında qarşıya çıxan bir çox 
vəzifələri həll etmək üçün bu universal üsuldan istifadə  edəcək.  

Valideynlər düşünməli deyillər ki, uşaqla oyun vaxtı faydasız keçir, sadəcə mənasız 
həzdir və o, oyun oynadığı zaman hər hansı bilik və vərdiş qazanmır. Hər şey elə 
əksinədir: körpə nəyisə öyrəndi,  ana və ya ata isə onun öyrənməyinə yardım etdilər 
və dəstəklədilər. 

Bu hər bir uşaq üçün və əlbəttə ki, Daun sindromlu uşaqlar üçün ədalətlidir. Lakin 
oyun qurmaq körpə üçün çətindir. Məsələn,  körpə uzun müddət özü ilə təklikdə 
fiziki və ya emosional təcrid vəziyyətində qalırsa, o, fikrini oyuna cəmləşdirməyinə 
mane olan hisslərlə dolub güclü həyəcan keçirirsə, o, özünün şəxsi maraqlarının 
deyil, böyüyün əhvalının qayğısını çəkirsə, o, qəzəbli və ya incikdirsə,  onda özünün 
psixoloji və ya fiziki təhlükəsizliyinin qayğısına qalmalı olacaq. Valideynlər məyus 
olduqda, onlar ardıcıl olmadıqda və ya özlərinə yükləndikdə elə olur ki, körpənin 
siqnallarına cavab vermək gücündə olmurlar. Onlar həddən artıq həyəcanlı olduqda 
deməli, narahat edici və zəhlətökən ola bilərlər. Hər şey ola bilər, nə  etməli! Biz 
canlı insanlarıq...

Lakin bu, sadəcə müvəqqəti çətinlikdir və  burada böyüyün oyun oynayan uşağının 
əvəzedilməz yoldaşı olmasına yardım edəcək oyun formaları barədə danışmaq 
istərdik.  

Biz burada valideynin sual verən və uşağın hərəkətlərini qiymətləndirən “mütəxəssis”, 
körpənin təşəbbüsünü əlindən alan lider, iştiraksız müşahidədən darıxmayan şəxs 
mövqeyini tutmadığı və xüsusi təşkil olunmuş oyunun qısa təsvirini veririk. Valideynə 
maraqlıdır,  ona  sual verir, körpə nə edir, o indi hansı hissləri keçirir, nə demək istəyir. 
Böyük istər ana olsun, istərsə  də ata bu rolu oynayarkən öz güman və fərziyyələrini 
körpəyə deyə  bilər. Körpə bu zaman valideyninin ona müdaxilə etdiyini, təşəbbüsünə  
mane olduğunu və onu təklikdə qoyduğunu deyil, onun oyunu ilə maraqlandığını 
görür və hiss edir. Bu oyun prosesində ana və  ya ata körpənin etdiyi hərəkətli şifahi 
təsvir edir, bu təsvirlərdə nə qədər faydalı məlumatların olduğuna diqqət çəkirlər. 

Videoyazı yenə  də bizim köməyimizə çatacaq. Bu dəfə biz üç yaş yarımlıq Mişanın 
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öz anası ilə necə oynadığına baxacağıq. 

Mişa kubikləri götürür və onları bir-birinin üstünə düzür.

Mən görürəm, sən qırmızı kubiki götürmüsən.

Ana: Bu isə sarıdır. Sarı kubik.

Mişa  sarı kubiki qırmızı kubikin üstünə qoyub bir dənə də sarı kubik götürür və üstə 
qoyur. 

Ana: Bu, qülləyə oxşayır (ana körpənin bu oyunun imkanları barədə təsəvvürünü 
genişləndirir).

Mişa başını yelləyərək mənfi cavab verir. 

Ana: Sən razı deyilsən? Bu, nəsə başqa bir şeydir?

Mişa: E...

Ana: Ev!

Mişa  başını yelləyir: E...!

Ana dəqiq təkrar edir: Bəli, ev!

Ana davam edir: Mənə bu evdə kimin yaşayacağı maraqlıdır. (Ola bilsin ki, körpə  
evə kimisə  yerləşdirməyəcəkdi. Lakin ananın şərhləri onun evdə kiminsə yaşaya 
biləcəyi barədə təsəvvürünü genişləndirdi və o, özü qərar verə bilər ki, evdə kim 
yaşasın).

36

Mişa dovşanı götürüb ən üstə qoyur. Dovşan ordan düşür. Mişa onu yerinə qoyur, 
lakin dovşan kubikə nisbətən çox böyükdür. Dovşanın ardınca ən üst kubik də düşür. 

Ana: Çox böyük dovşandır. 

Mişa kubikləri dağıdır. O, qəzəblənir. Şikayətlənir və çıxıb gedir.

Ana onun arxasınca: Təəssüf...

Mişa: Bəli...

Ana: Oynamağa hələ vaxtımız var. 

Mişa oturub başını aşağı salır.
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Ana: Sənin əhvalın elə korlanıb ki, daha oynamaq istəmirsən...

Mişa ayağa qalxıb bir kitab gətirir.

Ana: Sən ona baxa bilərsən, axşam isə  oxuyarıq.  

Bu, ana və uşaq xüsusi müalicəvi oyunundan qısa bir hissə idi. Burada ana oyuna 
müdaxilə etmir, uşağı tənqid etmir və ya tərifləmir, lakin onun hərəkətlərinə xüsusi 
diqqət yetirir. O, oyunu körpənin təşəbbüs göstərməsi, sərbəstliyi və onda spontan 
hisslər yarada bilməsi üçün oyun məkanı yaratmaq imkanı kimi istifadə edir. O, 
oğlanın hərəkətlərinə nəzər yetirərək onun diqqətini rənglərə cəlb edir  və oyunu 
genişləndirmək imkanlarını gücləndirir. O, Mişanın nə demək istədiyini bilir və onun 
yarımçıq sözlərini tamamlayır, sonra da onları düzgün tələffüz edir. O, isə anaya 
qulaq asaraq sözün mənasını başa düşmək imkanı əldə edir. Bu sözləri təkrarlamaq 
nitqin inkişafı, o cümlədən aktiv nitq üçün faydalıdır. Məlumdur ki, Daun sindromlu 
uşaqlarda aktiv nitqi passiv nitqini üstələyir. Onlar bacardıqlarından artıq söz demək 
istəyirlər. İstənilən insanın deməyə sözü vardır,  lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, 
qulaq asan varsa ucadan danışmağın faydası vardır. 

Göstərilən nümunədə xüsusi oyundan istifadə  edilir və uşaq bu barədə xəbərdar 
edilir. Bu tipli oyunda qarşılıqlı əlaqə diqqətin cəmləşdirilməsi və gərginlik tələb edir. 
Ona görə də oyun zaman baxımından məhdud olmalıdır. Onu müntəzəm,  məsələn,  
həftədə bir dəfə 20-20 dəqiqə aparmaq yaxşı olardı. 

Uşaqla həmçinin digər oyunlar da oynamaq vacibdir: süjetli, didaktik və hərəkətli. Bu 
oyunlarda belə sərt tələblər qoymaq məcburi deyil. Əsas odur ki, oyun tərəfdaşlara – 
həm uşağa, həm də valideynə həzz versin.

Bəs o danışacaqmı?

Uşaq danışa biləcəkmi – Daun sindromlu körpənin valideynini narahat edən ən ağrılı 
məsələlərdən biridir. Valideynlər uşağın danışmağını o qədər istəyirlər! Bu istək 
bununla bağlı olan valideyn həyəcanı qədər başa düşüləndir.

Erkən yardım üzrə pedaqoji proqramlarda nitq və ünsiyyətə demək olar ki, körpənin 
ömrünün ilk həftə və aylarından xüsusi  diqqət ayırırlar. 

Nitqin inkişafının psixoloji tərəfinə toxunaq. Hamıya məlumdur ki,  nitq ünsiyyət 
vasitələrindən biridir. Bu baxımdan ünsiyyət birinci gəlir və körpənin ilk sözünü 
deməyindən kifayət qədər tez başlanır. Körpə anadan olduğu vaxtdan bəri həmsöhbət 
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olmağa iddia edir. Uşağınızla söhbət edin və tezliklə onun “danışmasına” nail 
olacaqsınız. Yadda saxlayın ki, söhbət etmək təkcə lazım olan sözləri səsli tələffüz 
etmək deyil, bundan əlavə həmsöhbətini eşitmək və dinləmək, eşitdiyini başa 
düşməkdir. 

Məktəb

Körpənin məktəbə gedəcəyi, bunun adi yoxsa xüsusi məktəb olacağı barədə suallar 
Daun sindromlu hər bir uşağın valideynlərini düşündürür. Məktəb məsələsi ən birinci 
suallardandır. 

Doğrudan da məktəb uşaqlıq dövrünün ən vacib institutlarından biridir.  Birincisi, 
bu, uşağın ailədən kənarda sahib olduğu  sosial məkandır. Orada onun məşğələləri, 
uşaqlar və müəllimlərlə münasibətləri  var. İkincisi, məktəbdə uşaqlar onlar üçün 
gələcəkdə, xüsusilə peşəkar təlim üçün vacib olan bilik və vərdişlərə yiyələnirlər. 
Nəhayət, məktəb uşağa birgə yaşayışın qayda və  normalarını öyrədir. 

Heç şübhəsiz, məktəb hər bir uşaq üçün zəruridir. Sevindirici haldır ki,  bu sadə 
fikir inkişafında xüsusi özəlliklər olan uşaqların məktəbdə təhsil almasına şərait 
yaradılmasının asılı olduğu insanlara get-gedə daha çox aydın olur. Son dövrlərə 
qədər Daun sindromlu uşaqları yalnız ixtisaslaşmış məktəblərə qəbul edirdilər. 
Orada uşaqların idrak xüsusiyyətləri nəzərə alınırdı, onları xüsusi hazırlanmış 
proqramlar əsasında xüsusi pedaqoqlar öyrədirdilər. Lakin müasir dövrdə təkcə 
uşaqların tədrisinə deyil, onların adi sosial həyatdan tədric olunmamağına get-gedə 
daha çox diqqət ayırmağa başlamışlar. Beləliklə inkişafında xüsusi özəlliklərə malik 
uşaqların öz yaşıdları ilə yanaşı təhsil almasına imkan verən inkluziv təhsil inkişaf 
etməyə başlamışdır.  Uşaqların birgə təliminə belə vacib yanaşmalar ölkəmizdə də 
inkişaf etmişdir. Ona görə də ixtisaslaşmış məktəblərlə yanaşı adi məktəblərdə  də 
artıq Daun sindromlu uşaqların təlimi və sosiallaşması ilə məşğul olurlar. Hələ ki bu, 
yalnız nadir nümunələrdir. Bu təəccüblü deyil. Təlimə “kütləvi” yanaşmadan hər bir 
uşaq üçün fərdi yanaşmaya keçmək tələb olunur. 

Əlbəttə, nəinki Daun sindromlu uşaqlar, eləcə də adi uşaqların özü təlim prosesində 
heç də az çətinlik hiss etmirlər. Müxtəlif xüsusiyyətlərə malik uşaqların tədrisini öz 
üzərinə götürən məktəb də belə müvafiq şərait yaratmalı olur.  Məsələn, bəzi fənlər  
kiçik qruplarda keçilir, hər bir şagird üçün fərdi tədris planı tərtib olunur. 

Valideynlər başa düşməlidirlər ki, məktəbin necə adlandırılması, uşağın 
ixtisaslaşdırılmış, inkluziv, kütləvi qrupa daxil edilməsi o qədər də əhəmiyyətli 
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deyil. Bu məktəbin proqramının onun maraqlarına cavab verməsi,  yəni şagirdə 
gələcəkdə peşə təliminin verilməsi üçün lazımi bilik və vərdişlərin aşılanması, onun 
şəxsiyyətinin kifayət qədər yaxşı inkişafı üçün şəraitin yaradılması mühümdür. Yadda 
saxlamaq lazımdır ki, ölkəmizdə yaşayan hər bir uşağın təhsil almaq hüququ vardır.  

Pskov. Müalicəvi pedaqogika mərkəzi. Biz 15-16 yaşlı yuxarı sinif şagirdlərindən 
ibarət qrupun qonağıyıq. Yeniyetmələr nə ilə məşğul olmaq istədikləri, nəyi sevdikləri 
və nə  ilə fəxr etdikləri  barədə bizə özləri danışırlar. Yaraşıqlı bir gənc – o, Daun 
sindromludur – adi nihilist-gənclərə nisbətən özünü bir qədər həyasızcasına aparır 
və üzünü turşudub deyir ki, bu gün onun əhvalı pisdir. Yəqin ona görədir ki, onun 
danışığında çoxlu ironiya vardır. Lakin bir qədər sonra o, daha çox iltifat göstərir və 
öz nailiyyətləri barədə fikirlərini həvəslə bizimlə bölüşür. Riyaziyyat (o, saymağı pis 
bacarmır, idman və kulinariya onun xoşuna gəlir. Görünür, o, hamının sevimlisidir 
və  öz cazibəsinin imkanlarını  yaxşı bilir. Bu yaşa xas olan sevgi hissi artıq ona 
məlumdur. Bu hiss adətən olduğu kimi, deyəsən, gənc pedaqoq-qıza ünvanlanıb.

Görünür, bu gənc oğlan bu ixtisaslaşmış müəssisədə təhsil aldığı on il ərzində kifayət 
qədər sərbəst, bacarıqlı, emosional və fiziki cəhətdən öz qayğısına qala bilən maraqlı 
şəxsiyyət kimi formalaşmışdır. Özünün üstünlük verdiyi cəhətləri yaxşı bilir, digər 
insanlarla münasibətlərdə öz mövqeyini yaxşı seçir. Bu, onun bizim onunla yarım 
saatlıq ünsiyyətimiz zamanı görə bildiyimiz güclü tərəfləri idi.  

Cinsiyyət. Cinsi tərbiyə

Hətta lap  balaca uşaqların valideynləri belə Daun sindromlu uşaqların cinsiyyət 
təzahürləri və cinsi davranışı ilə bağlı tez-tez suallar verirlər. Daun sindromlu insan 
öz cinsi istəklərini idarə edə biləcəyi və qəbul olunmuş sosial davranış normaları 
çərçivəsində özünü saxlaya bilib-bilməyəcəyi onları maraqlandırır. Cinsi yetkinlik 
dövrü necə keçəcək? Onların uşaqları yetkinlik yaşlarında aqressiv və üsyankarmı 
olacaqlar? Onlar öz sevgi və cinsi ehtiyaclarını ödəyə biləcəklərmi?

Dərhal qeyd edək ki, fikrimizcə bütün bu suallar heç də vaxtından əvvəl verilən və ya 
əsassız deyil. Təsəvvürlər mövcuddur ki, Daun sindromlu böyük insanlar sosial və 
psixoloji cəhətdən yetkin kişi və ya qadın ola bilməz, öz cinsi ehtiraslarını idarə edə 
bilməzlər və buna görə də onların cinsi aktivliyinin təzahür etməsi onun həm özünə, 
həm də ətrafındakılar üçün böyük problem təşkil edir. 

Aşağıdakıları  qeyd  etmək istərdik: valideynlər çox təlaş keçirməyib körpələrinin 
qayğısına qalsalar və onun cismani və psixoloji muxtariyyətinə dönməz şəkildə 
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hörmət etsələr, onda onlar körpənin ömrünün elə ilk aylarından bir çox cəhətdən onun 
sağlam cinsiyyət qabiliyyətinə və sosial qəbul edilən cinsi davranışlarının inkişafına 
yardım edə bilərlər.    

Uşaqlar – balaca qızlar və oğlanlar müəyyən yaşlarında təbii olaraq cinslərin fərqli 
olmasına, o cümlədən kişilər və qadınlar, oğlanlar və qızlar arasındakı fərqə maraq 
göstərirlər. Hər bir insan özünü bir cinsə aid edir. Uşaqlar öz cinslərinə uyğun 
valideynlərini təqlid etməyə çalışırlar: qızlar analarını, oğlanlar isə atalarını. Onlar 
öz cinslərindən olan valideyni ilə digər cinsdən olan valideynin diqqətini cəlb etmək 
uğrunda rəqabət aparır və öz üstünlüklərini təsdiq etdirməyə çalışırlar. Vacibdir 
ki, hər iki valideyn körpə üçün emosional əlçatanlığı saxlamaqla özlərinin ər və 
arvad maraqlarını qurban verməsinlər və birgə həyatlarının uşaq olmadan keçirəcək 
biləcəkləri hissəsinin olmasına mütləq imkan verməlidirlər. Bu, uşağın müəyyən 
məhdudiyyətləri başa düşməsinə və onları qəbul etməsinə yardım edəcək. 

Bəli, uşaq ana və ya ata kimi ola bilər, lakin istənilən halda özü ilə qalmalıdır. Digər  
uşaqlar kimi  Daun sindromlu uşaqların da öz cinsi mənsubiyyətini qəbul etməyi 
vacibdir. “Daim cinsiyyəti olmayan körpə” yox, oğlan və ya qız, kişi və ya qadın! 
Ehtiyaclarına hörmətə layiq münasibət göstərilməsi hüququna malik insana belə 
münasibət göstərilməzsə, bu baş verə bilər. 

Özünü müəyyən cinsə mənsub insan kimi dərk edən insan onunla eyni cinsdən olan 
insanların əksəriyyətinin nümayiş etdirdiyi davranışları təqlid edəcək. Və əksinə, 
zəif və köməksiz olduğu üçün özünə nəzarət etmək ehtiyacı olmayan fizioloji deyil 
psixoloji cəhətdən cinsiyyətsiz körpə kimi qalmalı olacaqsa, onda böyük insanların 
– kişi və qadınların yaşadıqları böyüklərin dünyasında qəbul olunan qaydalara riayət 
etmək istəyi yaranmır. 

Sosial davranış heç də intellektin inkişaf səviyyəsindən birbaşa asılı deyil. Lakin 
güclü şəkildə uşağın ən erkən yaşlarından topladığı ailədaxili və sosial təcrübəsindən 
asılıdır.  

Yeniyetməlik dövrü – Daun sindromlu uşaq, eləcə də hər hansı digər uşaq  üçün çətin 
dövrdür. O, fiziki cəhətdən dəyişir, onun vərdiş etməli, öhdəsindən gəlməli olduğu 
intensiv və  o qədər də tam tanış olmayan istəklər meydana gəlir. Bu, çətin vəzifədir. 
Bu zamanlarda uşaqlar valideynləri ilə tez-tez münaqişə edirlər, kənar adamlarla isə 
əlaqələrdə özlərini bəzən qeyri-adi sadəlövh və hətta ağıllı göstərirlər. Onlar tam 
mənası ilə ailədən yaxa qurtarıb yaşıdlarının əhatəsinə daxil olmağa can atırlar. 
Yəqin ki, Daun sindromlu yeniyetmədə də eynilə bu ehtiyaclar mövcud olacaq. 
Bu, təbii inkişafın gedişidir. Lakin Daun sindromlu uşaqların valideynləri xüsusilə 
yadda saxlamalıdırlar ki, bu ana qədər uşaqda davranış normaları, digər insanlara 
qarşı münasibətlərdə müvafiq məsafə və sərhədlər barədə təsəvvürlər yoxdursa, o, 
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təhlükəli vəziyyətə düşə bilər!

Uşağın böyüməsini təxirə salmaq mümkün deyil. Sadəcə əvvəlcədən bilmək lazımdır 
ki, onun yeniyetməlik dövrü gələcək və o, bu dövrü yaşamalı olacaq. Əvvəlki illərdə 
olduğu kimi yeniyetmələrlə münasibətlərdə səbirli olmaq və onun onda baş verən 
dəyişikliklərə asan olmayan uyğunlaşmasını asanlaşdırmaq lazımdır. Uşağın özünün 
pubertat dövründə artıq sosial yaşam təcrübəsinə malik olması, davranış normalarına 
yiyələnməsi, özünün bütün yaşantılarına artıq müqavimət göstərməyi bacarması, 
öz istəklərini qəbul olunan sosial üsullarla qarşılaması buna yardım edəcək. Onun 
özündən böyüyün nüfuzunu qəbul etməyə hazır olması çox vacibdir. Onun maraq 
və məşğuliyyətinin olması, yaxınları və dostlarına sevgi və  bağlılıq göstərmək 
imkanlarının olması o qədər də vacib deyil.

Bütün adi insanlar kimi Daun sindromlu insan da dost, sevgi və cinsi münasibətlərə 
ehtiyac duyur və onlar tərəfindən sağlam münasibətlərin qurulması ən erkən uşaqlıq 
çağında “fundament qoyulduqda” baş verə bilər. 

Körpə əvvəlcə onun üçün əhəmiyyətli olan insanlarla – ana, ata, digər yaxınları  
ilə münasibət qurur. Bu təcrübə necə olacaq? Öz hərəkətlərinin, hisslərinin, 
bildirdiklərinin ona yaxın insanlar üçün vacib olduğuna əmin olması üçün körpənin 
özünə əminliyi, fəal olması çox vacibdir. 

Sonradan, o, uşaq meydançasında, uşaq bağçasında yaşıdları ilə, qonşuları ilə, 
nəqliyyatda ünsiyyət qurmaqla özü, digər insanlar barədə, insanlar arasında 
münasibətlər barədə get-gedə daha çox öyrənəcək və özünün ünsiyyət təcrübəsini 
təkmilləşdirəcək. Mücərrəd şəkildə “başa düşmək” yox, məhz öz təcrübəsində 
öyrənib bilmək, yaşamaq və dərk etmək. 

Daşanın  on yaşı var. Anası narahat olurdu ki, onun qızı onda oyanan cinsi hissləri 
necə təzahür etdirəcək, o, anası, cinsi münasibətlər mövzusunda necə danışacaq. 
Hələ ki Daşa heç nə ilə  xüsusi narahatlıq doğura bilməzdi. O, adi qız idi, Daun 
sindromlu idi... əlaqəni həvəslə qururdu...onun rəfiqələri var, onlar onu gəzməyə 
çağırırlar. Bu qızlar onu himayə edirlər. Özündən balacalar üzərində “başçılıq 
etmək” də Daşanın xoşuna gəlir. İki yaşlı bacısı üçün “kindersürpriz”dən oyuncaq-
konstruksiyalar qurur.

Daşanın bacısı dünyaya gələndə  onun səkkiz yaşı var idi. Qız uşağın əmələ gəlməsi 
mövzusuna çox maraq göstərməyə başladı, kuklalarla səhnələr qururdu: onların 
uşaqları olurdu, onun oyunundakı kukla-analar “körpələri”nin qayğısına qalır, 
onları yedizdirirdilər.

Daşanın anası hesab edir ki,  onun qızı elə bu vaxt öz vücudunun daha bir imkanını 
tapmışdır. O, hamilə qadınlara fikir verməyə, cemperinin altına top qoyaraq  hamilə 
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rolunu oynamağa başlamışdır. Bu, adi balaca qızların öz gələcək analıq rollarını 
oynamasına bənzəyir.

Bir dəfə ana böyüyən qızına baxarkən belə qərara gəldi ki, Daşanın yatağında qan 
görəndə qorxmamağı üçün qızı ilə söhbət edərək onda, eləcə də bütün qızlarda ola 
biləcək aybaşı barədə məlumat versin. Daşa anasını diqqətlə dinləyəndən sonra 
soruşdu: “Bəs  bundan sonra mənim uşaqlarım ola biləcək?”

Bu sual daşanın anasını pis vəziyyətdə qoydu. Lakin anası belə cavab verdi: 
“Prinsipcə bəli, amma gərək bir az da böyüyəsən.”

Və bu, əsl həqiqətdir.  Daşa onda yaranmış suala doğru cavab aldı. Bu çox vacibdir 
– yaranmış suala dərhal cavab almaq.  

Biz hesab edirik ki, bir çox suallara onsuz da uşaqların özləri cavab verirlər. Bir aylıq,  
bir yaşlı, üç yaşlı, lakin ailədə və cəmiyyətdə yaşayanlar. Burada onların ehtiyaclarına 
hörmət edirlər və onlar sosial davranış normalarını həqiqətən mənimsəmişlər. 

Uşağımı gələcəkdə nə gözləyir?

Bizim dövrümüzdə get-gedə daha çox aydın olur ki, Daun sindromlu insanlar böyük 
potensiala malikdirlər,  əgər erkən uşaqlıq çağından onların hərtərəfli inkişafı üçün 
şərait yaradılsa, onlar özlərini həm şəxsi, həm də  sosial planda təsdiq edə bilərlər. 
Hər hansı adi insan kimi onların da öz həyatlarını aktiv şəkildə, tam və  layiqincə 
yaşamaq şansları vardır. Onlara sevinmək və kədərlənmək, xoşbəxtlik və  əziyyəti 
dadmaq, kiməsə bağlanmaq və qurban vermək, öz təcrübəsini qavramaq və əldə 
etmək kimi xüsusiyyətlər verilmişdir.

Maşa adlı  Daun sindromlu qadının qırx yaşı vardır. O, hesab edir  ki, onun həyatı 
uğurlu alınıb.  Onun dostları, yaxınları və yaşıdları vardır. Onun daimi işi vardır, 
o,  teatrda aparıcı aktrisa kimi çalışır. O, yaraşıqlı insandır və dünyəvi söhbətlər 
etməkdə məharətlidir. Söhbət edilməyəndə onun üzündə kədər hiss olunur. Bəzən 
belə kədər ifadəsini Daun sindromlu uşaqlarda da görmək olar.  Bununla belə bu, adi 
insanların üzündə də  heç də nadir  hallarda görünmür. Üzündə bu ifadə olan insan 
kimi xatırladır? Bəlkə, Andersenin Su Pərisini. Ola bilsin ki, onu belə təsəvvür  etmək 
olar: danışmağı, hətta məhz nəyi deməyi  bacarmayan, bilməyən, lakin danışmağı 
çox istəyən. “Su Pərisi sindromu”. Bu, acı deyil. Çünki su pərilərinin deməyə sözləri 
vardır. Onlar nə az,  nə çox digər insanların bildiklərini bilirlər. Onlar sadəcə öz 
dərdləri, öz sevincləri barədə danışmırlar. Heç kəsə? Yaxud bəlkə kiməsə demək 
lazım olanda onlar danışacaqlar?
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Psixoloqun yardımı nədən ibarətdir?

Bizim ölkəmizin mədəni ənənələrində öz  psixoloji problemləri ilə mütəxəssisə 
müraciət  etmək sahəsində geniş təcrübə yoxdur.  Bu zaman insan heç də həmişə 
öz problemindən baş çıxara bilir. Kimləsə söhbət etmək, kimdənsə dəstək almaq, 
həyəcanı, ağrını, təklik və ya çarəsizlik hissini azaltmaq istəyi təsadüfi deyil. Belə 
həmsöhbət  roluna dostlar, tanışlar, həkimlər, pedaqoqlar  dəvət  olunur. Bu, həqiqətən 
insana böyük yardımdır. Lakin belə yardımın imkanları məhduddur. Eynilə peşəkar 
psixoloq da heç vaxt dostun, yaxın adamın, qonşunun yerini verə bilməz. Deyək 
ki, diş həkiminin yardımı kimi peşəkar psixoloqun yardımı da onun öz həyatının 
keyfiyyətini yaxşılaşdırması üçün daha bir imkandır. Onsuz da keçinmək olar, lakin 
dişləri müalicə etməyin yollarını yalnız o bilir.

Psixoloq kiminsə həyatına tənqid və ya tövsiyə etməməlidir. Onun vəzifəsi özünü 
xüsusi həmsöhbət kimi təqdim etməkdən ibarətdir. Bu,  həmsöhbət xüsusi söhbətlə 
insanın vəziyyətin özünü, eləcə də nəyisə dəyişmək imkanlarını daha yaxşı görməsinə 
və  başa düşməsinə yardım edir.

Dizlərini yerə qoyub stulun üzərindəki yükünü qarışdıran hər hansı birini təsəvvür 
edək. O, tələsik yığılmış bu kisədə, çantada, sakvoyajda nəsə axtarır. Orada isə 
tələsik və həyəcanlı şəklidə atdığı çox şey var. Onun vaxtı o qədər az idi ki, hər şeyi 
dəqiq yoxlamadan, ciblərində və bölmələrində yerbəyer etmədən yığmışdır. Bəlkə 
də bizin qəlblərimizdəki qarmaqarışıqlıq da belə görünür. Qeyri-adi hadisələr baş 
verəndən sonra bir müddət yaşadıqlarımızın təsirindən onları həll etməyə gücümüz 
və vaxtımız çatmır – Gərək özümüzdə güc tapıb problemləri yaşamaq və həyata bu 
cür davam etmək lazım idi. 

Bu insanın yanında məsələn, stul və ya stol olsa, yükün içindəkiləri yerbəyer etmək 
və çeşidləmək asan olardı. Psixoloqun vəzifələrindən biri belə insanı “stol və ya 
stul”la təmin etməkdir. Yəni onun məsələnin öhdəsindən gələ biləcəyi hər hansı 
məkan. Həllolunmaz görünən problemlərin qapalı əhatəsindən çıxmaq üçün bəzən  
bu da kifayət edir.

Nə qədər ki bizdə yaranmış çətinliklər bizə həll edilə bilən vəzifələr kimi görünür, 
biz onların öhdəsindən gəlirik və özümüzü bilən və bacaran kimi hiss edirik. Növbəti 
çətinliyin öhdəsindən uğurla gəldikdə, biz inamımızı artırırıq – özümüzə inam – 
“mən bacarıram” və həyata inam – onun bizim qarşımıza qoyduğu həll edilə bilən 
vəzifələr.

Biz həllolunmaz görünən vəzifələrlə rastlaşırıqsa, o, bizim üçün problemə çevrilir və 
bu halda strategiyalar müxtəlif ola bilər: 

Məsələn:
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1. Mən bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmirəm, lakin bunu mənim 
üçün başqaları edə bilər. (Bu vəzifə mənə görə deyil, mən hətta onunla tanış 
olmayacağam, qoy onu bacaranlar həll etsin.)

2. Mən bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmirəm və heç kəs mənə 
kömək etmir. (Vəzifə  həllolunmazdır, onu yalnız şərtləri dəyişməklə həll 
etmək olar.)

3. Mən bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmirəm, mənim köməyə 
ehtiyacım var. (Mən bu vəzifədən baş çıxara bilmirəm, lakin mənə kömək 
etsələr, mən onu özüm həll edə bilərəm.)

Psixoloqla iş daha çox üçüncü strategiyanı xatırladır. 

Əgər siz köməyə, dəstəyə ehtiyacınız olduğunu hiss edirsinizsə, psixoloqa müraciət 
edə bilərsiniz. Beləliklə, yola çıxın. Sizin valideynliyinizin tədqiq edilməmiş yolu, 
sizin səyahətiniz. Sizin yeni kəşfləriniz sizi gözləyir. Onlar sizdən öncə gələnlərin 
kəşfləri ilə bir sıraya qoyulacaq və sizdən sonra gələnlərin yoluna işıq salacaq. Bütün 
bunlar bizim ümumi insanlıq varlığımızın mürəkkəb təcrübəsidir.
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