DEĞERLER EĞİTİMİ
EMPATİ DEĞERİ
Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine "empati"
adı verilir.
GÜNLÜK YAŞAMDA EMPATİNİN ÖNEMİ
İnsanlar, kendileriyle empati kurulduğunda, anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. Diğer
insanlar tarafından anlaşılmak ve önem verilmek ise, bizi rahatlatır; kendimizi iyi hissederiz.
Empati sadece kendisiyle empati kurulana yararlı olan bir etkinlik değildir. Empati, empatiyi kuran kişi için de
önemlidir. Empati becerileri ve eğilimleri yüksek olan bu yüzden de diğer insanlara yardım eden kişilerin çevreleri
tarafından sevilme ihtimalleri artar. Yapılan araştırmalarda, liderlik özelliğine sahip kişilerin empati kurma
becerilerinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Araştırmalara göre empati kurma becerisi ile işbirliği arasında ilişki vardır. Empatinin kişiler arası iletişimi
kolaylaştırıcı özelliği bilindiği için, empatik becerilerini artırmak amacıyla çeşitli meslek mensuplarına empati eğitimi
verilmektedir. Örneğin hekimlere, hekim adaylarına, hemşirelere, ticaretle uğraşanlara, satış elemanlarına,
öğretmenlere, sosyal çalışmacılara, psikiyatristlere, psikologlara, danışmanlara empati kurma becerilerini artırmak
amacıyla eğitim verilmektedir.
İnsanlar empati kurabildikleri için topluma uyumlu olabilecekleri gibi, topluma uyum sağladıkları için de
empati kurma becerilerini ve ilgilerini geliştirmiş olacaklardır.

NASIL EMPATİ KURARIZ







Empati başkaların inançlarını, arzularını ve özellikle de duygularını kendimizinkileri empoze
etmeden anlayabilmek, başkalarını "okuyabilmek" anlamına gelir
Dinleme ve empati diğer insanlarla ilişki kurma yolunda önemli meziyetlerdir
Çoğumuz günün %70'ini iletişim kurarak geçiririz, bunun %45'i ise dinleyerek geçer.
Hepimiz dinlenilmek isteriz, görmezden gelinmek ya da yok farz edilmek küçük düşürücüdür.
Dinlemek karşıdaki kişinin sözcüklerini duymaktan daha öte bir şeydir. O kişinin vermek istediği
mesajı, içinde bulunduğu durumu ve duygularını gerçekten anlamak ve kabul etmek anlamına gelir.
Empati insanın kendisini başkasının yerine koyarak onun hissettiklerini anlayabilmek ve benzer
şekilde içimizde hissedebilmek anlamına gelir. Kızılderililerin de dediği gibi : "başkasının
mokasenlerinde 1 mil yürümek".

EMPATİ KURMADAKİ AMAÇ NEDİR?










Karşımızdaki kişiyle ilgilendiğimizi ve onu anladığımızı gösterir, böylece bizimle konuşmaktan
hoşlanır ve bize daha çok açılırlar.
Yanlış anladığımız bir durumda kişiye yanlış edindiğimiz izlenimleri düzeltme hakkını vermiş oluruz
ve insanlar hakkında daha çok şey öğreniriz.
Diyaloğu duygusal açıdan daha önemli noktalara çekebiliriz.
Dinlerken konuşan kişinin olduğu gibi kabul edildiğini hissettirerek güvenini kazanır ve kendisini
bize daha yakın hissetmesini sağlamış oluruz.
Sonuçta derin konulara girerek kişi duygularını açar ve kendisine yönelerek kendisini keşfeder. Bu
anlamda da terapötik bir anlam kazanır
Anlayabildiğimiz için öfke ve iritasyonumuz da azalmış olur. Anlayabilmek affedebilmektir.
Önyargılarımız azalır, herkesin anlaşılabilir olduğunu fark ederiz.
Anlamlı, daha yardımcı ve samimi arkadaşlıklar kurarız

EMPATİ ÜZERİNE HİKÂYE:1
Evliliğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu Eşi babasını istemiyor ve onun
evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu Yine böyle bir
tartışma anında eşi bütün bağları kopardı ve "Ya ben giderim, ya da baban bu evde kalmayacak" diyerek rest
çekti Eşini kaybetmeyi göze alamazdı Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası sevdiği ve
kendini seven bir eşi ve birde çocukları vardı Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında Ailesini ikna
etmek için çok uğraşmış ve çok sorunlarla karşılaşmıştı Hala ona ölürcesine seviyordu Çaresizlik içinde ne
yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu
Yıllar önce avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını
Haftada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak, böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı
Babasına lazım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı ve
kucakladığı gibi arabaya attı Oğlu Ahmet "Baba bende seninle gelmek istiyorum" diye ısrar edince onu da
arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular Karakışın tam ortalarıydı ve korkunç bir soğuk vardı Kar ve tipi
yüzünden yolu zor seçiyorlardı Minik Ahmet sürekli babasına "Baba nereye gidiyoruz ?" diye soruyor ama
cevap alamıyordu Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa gizli gizli gözyaşı döküyor oğlu
ve torununa belli etmemeye çalışıyordu Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar Epeydir
buraya gelmemişti Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu Barakanın bir
köşesini temizledi hazırladı ve arabadan yüklendiği yatağı oraya itina ile serdi Sonra diğer malzemeleri
taşıdı en sonda babasını sırtladı yatağa yerleştirdi
Tipi adeta barakanın içinde hissediliyordu Barakanın içinde fırtına vardı adeta Çaresizlik içinde babasını
izledi Daha şimdiden üşümeye başlamıştı Yarın yine gelir bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye
düşündü Öyle üzgündü ki Dünya başına göçüyor gibiydi O bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak
saplanmış gibiydi Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu Gururu incinmişti içi
yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu Minik Ahmet ise olanlara hiçbir anlam veremiyordu Anlamsızca
ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu
Artık gitme zamanıydı Babasının yatağına eğildi yanaklarını ve ellerini defalarca öptü Beni affet der gibi
sarıldı, kokladı Artık ikisi de kendine hakim olamıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Buna mecburum der gibi
baktı babasının yüzüne ve Ahmet'in elini tutup hızla barakayı terk etti. Arabaya bindiler Ahmet yola
çıktıklarında ağlamaya başladı neden dedemi o soğuk yerde bıraktın diye Verecek hiçbir cevap bulamıyordu,
annen böyle istiyor diyemiyordu Ahmet "Baba sen yaşlandığında bende seni buraya mı getireceğim" diye
sorunca Dünyası başına yıkıldı O sorunun yöneltilmesiyle birlikte deliler gibi geri çevirdi arabayı Barakaya
ulaştığında "Beni affet baba" diyerek babasının boynuna sarıldı Baba oğul sıkı sıkı sarılmış ve çocuklar gibi
hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı Oğlu "Baba beni affet, sana bu muameleyi yaptığım için beni affet" diye hatasını
belli ediyordu Babası oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı veriyordu
"Geri geleceğini biliyordum yavrum Ben babamı dağ başına atmadım ki, sen beni atasın Beni bu dağda
bırakamayacağını biliyordum

EMPATİ ÜZERİNE HİKÂYE:2
Ortaokuldayken, sınıf arkadaşlarımdan birisiyle ciddi bir tartışmaya girdim. Onun haksız olduğundan,
kendiminse haklı olduğumdan emindim. Öğretmenimiz bize çok iyi bir ders vermeye karar verdi. Bizi bütün
sınıfın önüne çıkardı ve onu masanın bir tarafına, beni de diğer tarafına yerleştirdi. Masanın tam ortasında
yuvarlak bir nesne vardı. Siyah renkli bir nesne. O çocuğa nesnenin rengini sordu. Çocuk, ‘Beyaz' diye
yanıtladı. Söylediğine inanamadım, çünkü nesne siyahtı. Yeniden tartışmaya başladık, bu kez de nesnenin
rengi hakkında. Öğretmen bu kez beni çocuğun yerine, onu da benim yerime geçirdi. Ve bu kez bana
nesnenin rengini sordu. 'Beyaz', yanıtını vermek zorundaydım, çünkü belli ki nesnenin bir tarafı beyaz, diğer
tarafı ise siyahtı. Öğretmenimiz o gün bana çok güzel bir ders verdi. Karşımdaki kişinin bakış açısını
anlamam için, kendimi onun yerine koymam gerekiyordu.

Bir Halk Masalında Empati
Göğsü kınalı bir serçe varmış. Gök gürlediği zamanlar tir tir
titreyerek yere yatar, gök yıkılmasın diye de ayaklarını havaya
kaldırırmış. Bir yandan da "korkumdan kırk kantar yağım eridi"
dermiş.
Bir gün birisi demiş ki "sen kendin beş dirhem gelmezsin; nerden
oluyor da kırk kantar yağın eriyor?"
Bunun üzerine serçe şu cevabı vermiş; herkesin kendine göre
dirhemi, kantarı var; siz ne anlarsınız".
Yukarıdaki masalda verilmek istenen mesaj şudur: Her insanın -hatta her canlının- olaylara kendine özgü bir
bakış açısı vardır. Dışarıdan baktığımızda bunu göremeyiz ve bu yüzden de onun bazı davranışlarına anlam
veremeyiz. Kendimizi karşıdakinin yerine koyup olaylara onun gözüyle bakabilirsek, ancak bu durumda
onun duygularını ve düşüncelerini anlamamız, dolayısıyla da davranışlarına anlam vermemiz mümkün olur.

EMPATİ İLE İLGİLİ ŞİİR ÖRNEKLERİ
BİRAZ EMPATİ
Hak bildiğin yoldan şaşma,
Biraz empati yap, yeter.
Ölçülerde haddi aşma,
Biraz empati yap, yeter.
Herkesle çok iyi geçin,
Deme; neden, nasıl niçin,
Geleceği görmek için
Biraz empati yap, yeter.
Hakkı kendine rehber kıl,
Akılsızdan, alma akıl,
Sık sık aynalara takıl,
Biraz empati yap, yeter.
Kendini yüksekte görme,
Kimseyle arayı germe,
Yersiz tartışmaya girme,
Biraz empati yap, yeter.
Ey Sezayi, aynaya bak,
Önce kendine ışık yak,
İnsan kadere müstahak,
Biraz empati yap, yeter.
Sezayi Tuğla
EMPATİ YAPABİLSEM
Kendimi başkasının, yerine koyabilsem,
Dertlerini anlayıp, empati yapabilsem,
Verdiğim sözlerimin, ardında durabilsem,
Fıtratın ön gördüğü, bir insan olacağım,
Nefretten uzaklaşıp, sevgiyle dolacağım,
İnancımı dilimden, kalbe indirebilsem,
Şeytanla dostluk kuran, nefsi öldürebilsem,
Yaratılan herkese, kardeşim diyebilsem,
Fıtratın ön gördüğü, bir insan olacağım,
Nefretten uzaklaşıp, sevgiyle dolacağım,
Öncelikle kendime, saygı duymazsam eğer,
İnsanlık ölçüsünde, kıymetim sıfır değer,
Bilinçsizce nefsimi, put eylemişim meğer,
Fıtratın ön gördüğü, bir insan olmalıyım,
Nefretten uzaklaşıp, sevgiyle dolmalıyım,
Sinan Karakaş

EMPATİ İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER
Şefkat empatiye dayanır, empati de, başkalarına odaklanmayı gerektirir.(Daniel Goleman)
Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın? (Anonim)
Kendine yapılmasını istemediğin bir davranışı sen de başkasına yapma. (Anonim)
İnsanlar “Beni anlamıyorlar” diye kaygılanmam. Eğer ben insanları anlamazsam kaygı duyarım.
(Konfüçyus)
Kendini yargılamak, kendini başkasının yerine koyup yargılamak insanların yapabileceği ve bu sayede
kâinatı daha iyi anlayabileceği kişisel davranışlardır. Kendinin içine girip, kendini yargılayabilen insan;
hayatın nurunun dışında kalmaz. Kendini içerden yargılayabilen, nur-u hayat dışında kalmaz.(Nurhayat
Özdemir)
Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı olarak hoş görelim;
doğanın ilk yasası budur.(Voltaire)
Kuşlar insanları neden anlamazlar? Çünkü insanlar yazın tarlalara korkuluk dikerler, kışında kuşlara buğday
tanesi serperler.(Ronner)
Dünyayı anlayışla göreni, dünya da anlayışla görür.(G.W.F.Hegel)
Kendi iyiliğimizi ve çıkarımızı istediğimiz gibi, başkalarının da iyiliğini ister çıkarlarını gözetirsek ortada
fenalık kalmaz. (Hz. Muhammed sav)
Bizzat katlanamadığınız eziyete, başkasının tahammül etmesini istemeyiniz.(Publilius Cyrus)
Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi felakete de götürebilir.(Hz. Ali r.a.)
Empati kurarken karşılaşılan olayı yaşamış olmamız şart değildir. Empati olayları yaşamayı değil, anlamayı
ifade eder. Anlamaya çalışma eğitimle geliştirilebilir. (Anonim)
OKUL BAZINDA YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER
Pano Hazırlanması
Seminerler
Münazara, Panel düzenlenmesi
Çeşitli yarışmalar ( Resim, Şiir, Kompozisyon vb.)
Okul Gazetesi, Dergi, Broşür Hazırlamak
Konu ile ilgili kısa filmler seyrettirmek
Ailelerin içine katıldığı etkinliklerin düzenlenmesi vb.
Empati ile ilgili öğrenci, sınıf ve okul bazında etkinliklerin yapılması.

SINIF İÇİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
EMPATİ ETKİNLİĞİ:1
ENGELLERE TAKILMA!
Öğretmen her öğrenciye bir gün boyunca bir engellinin yerine
geçmesini söyler.
 Kolu olmayan biri: bir gün boyunca kolu yokmuş gibi
davranır.
 Bacağı olmayan biri: bir gün boyunca tek ayakla
dolaşmaya çalışır.
 Tek gözü kör olan biri: bir gözüyle her şeye bakar.
 İki parmağı bitişik olan biri: iki parmağını bantlayarak 4
parmakla işlerini yapmaya çalışır.
Bir günün sonunda öğrencilere neler hissettiği, kendilerini bir gün de olsa onların yerine koyarak onları
anlayıp anlayamadıkları sorularak görüş alışverişinde bulunulur.

EMPATİ ETKİNLİĞİ:2
SEN HANGİSİSİN?
Bu drama 3 adımda gerçekleşir.
Geniş ve sıra masa olmayan uygun bir
ortam seçilir. Öğrenciler ikili grup olurlar.
Öğrenciler önce sırayla;





Hırsız-polis
Doktor-hasta
Çöpçü- yerleri kirleten
Müşteri-dükkân sahibi rollerine
girerler.

İkinci olarak yer değiştirilerek öğrencilerin diğer rollere de girip o duyguyu hissetmeleri sağlanır.
Üçüncü olarak da dramların sonunda,




Hangi rolü oynarken kendini daha mutlu hissettin?
Hangi rol sana kendini kötü hissettirdi?
Sence hangi davranış doğruydu? gibi sorular sorularak kendini yerine koyma ve karşıdakini anlama
duygusu verilir.

Bu şekilde meslekler de tanıtılarak kendini hangi mesleğe uygun gördüğü fikri de alınabilir

EMPATİ ETKİNLİĞİ:3
SEN Mİ BEN Mİ?
Öğretmen tüm öğrencileri 5 er kişilik gruplara böler. Her
öğrenciye grubundaki bir başka arkadaşının rolüne girmesini,
onun adıyla çağrılmasını, onun gibi davranmasını, onun gibi
konuşmasını, yani onun kişiliğine bürünmesini ister.(Örneğin;
Ali, Ayşe’nin yerine geçer; Ayşe, Aysu’nun yerine geçer;
Aysu, Mehmet’in yerine geçer; Mehmet, Cem’in yerine geçer.)
Yarın grubundaki başka bir arkadaşının yerinde olmasını
söyler. Bu kişilik oyunu bir hafta boyunca, gruptaki
arkadaşlarının her biri her role girinceye kadar devam eder. Bir haftanın sonunda öğretmen öğrencilerin
fikirlerini almak için;
Ahmet’in yerine geçince kendini nasıl hissettin? Sen Mehmet gibi olmak ister miydin?
Sence Ali doğru hareketler sergiliyor mu? Ayşe’yi anlamak için onun rolüne girmen yeterli oldu mu?
Bu şekilde arkadaşlarınızın olaylar karşısında nasıl bir tavır takınacaklarını kestirebildiniz mi? diye sorular
sorarak okuldaki en yakın çevresi olan arkadaşlarını anlama, kendilerini onların yerine koyma hissini
verebilirler.

VELİ MEKTUP ÖRNEĞİ

VELİ AYLIK BİLGİLENDİRME MEKTUBU
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYIN DEĞERİ
"EMPATİ"dir.Bu değerle ilgili verilecek alt değerler ""AHLAK ve ETKİLİ İLETİŞİM"dir.Öğrencilerimize
bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi ve devamlılığın sağlanması için
sizinde aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.

Sınıf Rehber Öğretmeni

VELİ GURUR MEKTUBU
Sayın .................................................
Velisi bulunduğum okulumuz .............. sınıfı ........... nolu.öğrencilerinden ................................................
okulumuzda yürütülmekte olan Değerler Eğitimi çalışmaları kapsamında sergilediği örnek davranışlar başta
okul yönetimimiz olmak üzere tüm öğretmen,öğrenci ve velilerimizce detakdirle işlenmektedir.
Ailesi olarak verdiğiniz eğitim öğrencimizin geleceğinin de belirleyicisi olacaktır.Evladınızı "Hiçbir
anne baba evladına güzel terbiyeden daha değerli hediye vermiş olmaz." Prensipleri doğrultusunda
yetiştirdiğinizden ve buna devam edeceğinizden hiç kuşkumuz yoktur.
Böyle bir değeri toplumumuza kazandırdığınız için sizi tebrik eder teşekkürlerimizi sunarız.

...........................İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi
Değerler Eğitimi Komisyonu

EMPATİ ÜZERİNE TAVSİYE KİTAPLAR

KİTAP ADI: Empati
YAZAR:Mehmet Zeki AYDIN (Prof. Dr.)

KİTAP ADI: Empati
YAZAR:Adam Fawer

KİTAP ADI: Empati Cağı
YAZAR:Frans De Waal

KİTAP ADI: İletişim Çatışmaları ve Empati
YAZAR:Üstün Dökmen

