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Ebeveyenler için el kitabı
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1. HINT SAGMA 2. SIKI TUTMAK VE KAYDIRMA

6. BAŞPARMAKLARI ILE BASTIRMA

3. BAŞPARMAKLARI ILE GIDIP  
 GELME

4. AYAK PARMAKLARININ  
 YUVARLANMASI

5. AYAK TOPUĞUNA BASTIRMA

Bacak ve ayaklar
Bebeğinizden izin alınır, ellerin konulması.
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7. AYAĞIN ÜSTÜ 8. AYAK BILEĞINDEKI YUVARLAK  
 KEMIK

12. BÜTÜNSELLEŞME

9. ISVEÇ SÜT SAĞMA 10. YUVARLAMA

11. KALÇANIN RAHATLATILMASI

İki elle oksurarak bir dokunuş ile popu’ dan ayaklara 
hareket edin.
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Mide

“Looooove” “Yooooou”

2. SU ÇARKI A

3. SU ÇARKI B

1. ELLERIN KONULMASI

4. BAŞPARMAKLAR YANLARA  
 DOĞRU

5. GÜNEŞ AY

7. YÜRÜME

6. SENI SEVIYORUM

“Iiiiiiiii”  
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Göğüs

Iki elle oksurarak bir dokunuş ile göğüsten, batın ve 
ayaklara kadar hareket edin.

2. AÇIK KITAP

4. BÜTÜNSELLEŞME

1. ELLERIN KONULMASI

3. KELEBEK



© International Association of Infant Massage 2015 • www.iaim.net

•  IAI M  •

In
te

rn
at

io
na

l A
sso

ciation of Infant M
assage

2. KOLTUKALTI ÇUKURU

3. HINT SAĞMA

6. ELIN ÜSTÜ

1. ELLERIN KONULMASI

4. SIKMA VE KAYDIRMA

5. AVUÇ IÇI VE KAYDIRMA

Eller ve Kollar
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8. ISVEÇ SÜT SAĞMA7. EL BILEĞININ YANINDAKI  
 YUVARLAK KEMIK

9. YUVARLAMA 10. BÜTÜNSELLEŞME

Bebeğinizin omuzlarından, göğüsünü, Batıni, bacakları 
ve ayaklarına kadar sadece bir dokunuş ile bütün 
vucudu oksurarak hareket edin.
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1. AÇIK KITAP

3. BURUN KÖPRÜSÜNE DOĞRU  
 YÜZ KEMIKLERININ ALTI

2. GÖZLERINI RAHATLA

6. KULAKLARIN ARKASI VE  
 ÇENENIN ALTINA MASAJ

5. ÇENEYI RAHATLAYIN

4A. ÜST DUDAK ILE GÜLÜMSEME

4B. ALT DUDAK ILE GÜLÜMSEME

Yüz
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Sırt

2. GERI VE ILERI

3. BOYUNDAN KALÇAYA DOĞRU  
 SÜPÜRME

6. TARAK

1. ELLERIN KONULMASI

4. BOYUNDAN AYAKLARINA  
 DOĞRU SÜPÜRME

5. SIRTTA DAIRELER
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Hafif Hareketler
Buradaki duruşlar bebeklere uyarlanmış yoga duruşlarına benzer. Bu hareketler hafif bir şekilde bebeğinizin 
kollarını ve bacaklarını çekerek esnetme, mide ve kalçasına masaj yapmaktır. Çok nazik  olun ve bunu yaparken 
bebeğinize şarkı ve tekerlemeleri söyleyerek keyif alın. Bebeğiniz yürümeye başladıktan sonra bu hareketlere gerek 
kalmayacaktır çünkü bebeğiniz çokça bedenini esnetme davranışlarını yapıyor olacaktır.

3. Çapraz Bacaklar
 Bacakları karnın üzerinde üç kez çapraz yapın. Altta 

ve üstte olmak üzere bacakların yerlerini değiştirin. 
Daha sonra nazikçe bacakları kendinize doru düz 
bir şekilde dışarı doğru esnetin. 

 Ritim şöyledir: çapraz-çapraz-çapraz düz. 
Tekrarlayın

4. Yukarı ve Aşağı
 Dizleri karına doğru itin, daha sonra düzleştirin. 

Eğer bebek dizlerini düzleştirmeye direnirse 
yavaşça hoplatarak rahatlatmaya çalışın. Bir kaç 
kez tekrarlayın.

5. Bisiklet
 Gently push the knees into the tummy, one after the 

other, then bounce them out straight to relax.

 Dizleri nazikçe önce birini sonra diğerini karına itin, 
daha sonra da düzleştirip rahatlatın.  

 Ritim şöyledir:  it- it-it düzleştirin, daha sonra da 
farklı bacağa geçin.

1. Kolları Çapraz Yapma
 Bebeğinizin kollarını göğsünün üzerinde çapraz 

yaparak üç kez birleştirin. Altta ve üstte olmak üzere 
kolların yerlerini değiştirin. Daha sonra nazik bir 
şekilde kolları iki yanda esnetin. 

 Ritim şöyledir: çapraz-çapraz-çapraz açık. 
Tekrarlayın. 

2. Çapraz Kollar ve Bacaklar
 Bir kolu bileğinden, ters taraftaki bacağı da ayak 

bileğinden tutun. Nazik bir şekilde kolu göğüs kafesi 
üzerine, ayağı da karşı omuza doğru getirin. Dizin 
bükülmesine izin verin. Kol, bacağın dışına, daha 
sonra kol bacağın altına şekilde. Sonra da bacak ve 
kolu çapraz yapın. Daha sonra da esnemeyi diğer 
Yönde yapın. 

 Ritim şöyledir: çapraz-çapraz-çapraz açık. 
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Kolik/Gaz Sancıları İçin Masaj
Bu masaj karın ağrısı, gaz, kabızlık ya da kolik durumlarında yapılır. Bu hareketleri günde 2-3 kez an az iki hafta 
süreyle uygulayın. Masajın süresi ortalama 5-10 dakikakdır. 

Karına ellerin konulması, rahatlatıcı dokunuşlar ve kapsayıcı kucaklamalar da yardım edecektir.

Güneş ay

1. Ellerin konulması
 Rahatlamak için birkaç kez derin nefes alın ve 

elleriniz karnının üzerine koyun. 

2. Su Çarkı
 Her bir elinizle 6 kez tekrarlayın. Diğer elinizle 

göğüs kafesinden bacaklara doğru masaj yapın.

3. Dizler yukarı
 Dizler yukarıda nazikçe karına doğru itin. Bu 

sırada yavaş yavaş altıya kadar sayın. Rahatlama 
dokunuşları yapın, nazikçe bacakları hoplatın.

4. Rahatlatan dokunuş
 Bebeğinizin rahatlaması için, sesinizin, el ve ritmik 

sallama ve hafif hareketleri kullanın.

5. Güneş ve ay
 Altı kez yapın. 

Bir el saat yönünde tam daire çizer. Diğer el saat 
yönünde yarım daire çizer (yaklaşı 5’e 10 kalaya 
kadar).

6. Dizler yukarı
 Dizler yukarıda nazikçe karına doğru itin. Bu 

sırada yavaş yavaş altıya kadar sayın. Rahatlama 
dokunuşları yapın, nazikçe bacakları hoplatın. 

7. Rahatlatan dokunuş
 Bebeğinizin rahatlaması için, sesinizin, el ve ritmik 

sallama ve hafif hareketleri kullanın. 

Su çarkı A
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Uyanık Aşaması Uyku Aşaması

Geçici Aşaması

TAMAMEN UYANIK
• Yüz aydınlık, gözler açık ve alıcıdır
• Dikkatini odaklayabilir, çevresine karşı alıcıdır 
• Davranışlarına hâkimdir
• Nefes alışverişleri duruma uygundur
• Bebek ile ilgili herşey ilgi ve konsantrasyon içerir 
• Kendisini rahatsız eden durumdan kurtarıp huzurlu 

durumunu koruyabilir 

Bebeğinizin duruma en iyi yanıt verdiği ve öğrendiği 
aşamadır; bebeğinizin huzurlu ve sessiz olduğu bu 
süreci daha da uzatabilirsiniz. Bu aşama masaj için 
en ideal aşamadır.

AKTIF UYANIK/MIZMIZ
• Beden hareketleri fark edilir şekilde aktiftir, mızmız 

hareketleri vardır 
• Düzensiz nefes alışverişleri vardır
• Kısa ve huzursuz sesler çıkarır
• Dikkatini toplamamakta ve herhangi bir şeye 

odaklanmakta güçlük çeker 

Bu aşamayı genellikle uyanıklık hali izler, çok fazla 
uyaranla karşı karşıya olduğunun işareti olabilir, 
sıkılma ya da değişiklik ihtiyacını anlatıyor olabilir. 
Eğer yanıt verilirse bebeğinizin huzurlu olması ve 
rahatlaması sağlanabilir.  

AĞLAMA
• Sürekli hareketlilik hali
• Farklı derecelerde yoğunlaşma, sesindeki değişik 

tonlar ağlamasının arkasındaki anlamı işaret eder.
• Genellikle gözleri kapalı bir şekilde yüzünü 

buruşturur
• Yüzünün renginin değişmesi görülebilir

Bu aşama sizin ilgilenmezini gerektirir bebeğinizin 
bir şeylerin sonlandırılması ya da değiştirilmesine 
ihtiyacı vardır. Ağlama aynı zamanda duygusal bir 
rahatlama anlamına da gelir, empatik bir şekilde 
ağlamanın değerlendirilmesi gerekir.

UYKULU
• Göz kapaklerı ağırdır, kaldıramıyor, yarım açık 

veya kapalıdır
• Düzensiz nefes alışverişleri vardır, bedeni aktiftir
• Kısa ve huzursuz sesler çıkarır
• Dikkatini toplamamakta ve herhangi bir şeye 

odaklanmakta güçlük çeker 

Bu aşamayı genellikle uyanıklık hali izler, çok fazla 
uyaranla karşı karşıya olduğunun işareti olabilir, 
sıkılma ya da değişiklik ihtiyacını anlatıyor olabilir. 
Eğer yanıt verilirse bebeğinizin huzurlu olması ve 
rahatlaması sağlanabilir.  

DERIN UYKU
• Bebek yavaş, düzenli ve derin nefes alır
• Göz kapakları kapalıyken hızlı göz hareketleri 

görülmez
• Genellikle hareketsizdir
• Nadiren uykusunda irkilir 

Bebeğiniz bu korunaklı durumu gelişmek ve 
büyümek için kullanır. 

HAFIF UYKU
• Nefes alışları hızlı, düzensiz ve yüzeyseldir. 
• Göz kapaklarının altında hızlı göz hareketleri 

görülür
• Kısa süreli olarak gözün  açılması söz konusudur
• Zaman zaman emme, iç çekme ve gülümseme 

görülür
• Nadiren irkilmeler ve bedensel hareketler görülür

Bu süreçte bebeğinizin beyni oldukça aktiftir gün 
için de öğrenilenlerin edinilen tecrübelerin organize 
edilmesi ile meşguldür.

Davraniş Durumu Tablosu
Ebeveynler bebeklerin uykuda ve uyanık oldukları durumlarda süreci yönetebilmelerinde çok önemli bir role sahiptirler. 
Bebek büyüdükçe uykuda ve uyanık olduğu zamanlar arasındaki geçişi daha kolaylıkla yapabildiğini görürsünüz. 
Bebeğin içinde bulunduğu çevreninde bu geçiş üzerinde etkisi vardır. Bir bebeğin bir durumdan diğerine geçişi daha 
kolay olurken bir başka bebeğin bunu yapabilmesi için daha çok zamana ve desteğe ihtiyacı vardır. 
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Yağlar

Mineral ve Suni Yağlar 
Mineral yağlar ham petrolden, suni yağlar laboratuar 
ortamında üretilir.

Bebek Masajında Kullanılmasının 
Dezavantajları
• Deri yağın büyük bölümünü emmez, derinin üzerinde 

bir tabaka bırakır ki bu derinin nefes almasını 
zorlaştırır.

• Bebeği giydirmek için çok yağlı ve yapış yapıştır.

• Koku eklenmiştir. Koku bebek için şiddetli bir uyaran 
olduğundan ebeveyn ve bebek arasında bir engel 
oluşturur.

• Doğal enerjiden yoksundur. 

Öz Yağlar
Uluslararası Bebek Masajı Derneği öz yağların 
kullanılmamasını önemle vurgular.

Soğuk Preslenmiş Bitkisel 
Yağlar 
Uluslararası Bebek Masajı Derneği yüksek 
kaliteli mümkünse organik yağların kullanılmasını 
önermektedir.

Soğuk-preslenmiş bitkisel yağlar, bitkilerin, meyvelerin, 
çekirdeklerin, kabuklu yemişlerin ya da şifalı bitkilerin 
ateş olmaksızın sıkılması ile üretilir. Yerel olarak üretilen 
yağlar tercih edilebilir.

Bebek Masajında Kullanılmasının 
Avantajları
• Yararlı maddeler içerir, Vitamin ve  minerallar).

• Kokusuzdur, böylece bebekler ebeveynlerinin doğal 
kokularından yararlanabilirler ki bu da bağlanma için 
çok gereklidir. 

• Ağza alınmasında, yutulmasında sakınca yoktur.

• Cildi besler ve cildin nefes almasını sağlar.

Bebek Masajında Kullanılmasının 
Dezavantajları
• Bir süre sonar oksitlenerek bayatlayabilir.

• Kalitesi hasat zamanına bağlı olarak değişebilir.

Öneriler
• Bitkisel yağların karanlık ve serin yerlerse 

saklanması.

• Eğer deri açık değilse, yarası yoksa, ya da 
enfeksiyon söz konusu değilse, egzaması olan 
bebeklerde yağ kullanımının uygun olmaması gibi 
bir  durum yoktur. Eğer egzama için doktorun tavsiye 
ettiği bir krem varsa o kullanılabilir.

Yağların kullanılması konusu karmaşık hala araştırılan bir konudur. Kullanılması gereken yağ kültürel yönelimler: 
ailenin geleneği, cildin tipi, alerji, bulunabilirliği, eğilimler, fiyatı ve bebeğin sağlığı gibi değişik faktörlere bağlıdır. 
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Daha Büyük Çocuklar İçin Öneriler

Emekleyen çocuk
•  Davranış durumlarını aklınızda tutunuz ve en uygun zamanı seçiniz (Tercihen uyanık olduğu zaman) .

• Çocuğunuzun vücudunun masajdan en çok hoşlandığı bölgesine masaj yapın.

• Şarkılar ve tekerlemeler söyleyin. 

• Masajı çocuğunuzun durumuna göre adapte edin. 

• Çocuğunuzu dizlerinizin üzerinde oturtun ki neler olup bittiğini görebilsin.

• Masajın oyun şeklinde ve eğlenceli olması gerekir.

• Peluş oyuncaklar, kumaş kitaplar kullanarak masaj sırasında çocuğunuzun meşgul olmasını sağlayın.

• Küvette de masaj yapmaya çalışın.

Yürüyen Küçük Çocuklar
•  Uykudan önce rahatlatıcı dokunuşlar.

• Bebek masajı yerine abi/abla masajı ifadesini kullanın.

• Çocuğunuzun belirli bölgelerine masaj yapılmasını istemeyebileceğini unutmayan.

• Masaj sırasında, şarkılar, tekerlemeler ve oyunlar kullanın.

• Hangi bölgesine masaj yapılacağına çocuğunuzun kakar vermesini sağlayın, Masaj için izin isterken çocuğunuzun 
karar vermesi için değişik ifadeleri deneyin.

Okul-öncesi
•  Öyküler anlatarak hayal dünyasını meşgul tutun.

• Kahraman massajı.

• Şarkılar ve tekerlemeler kullanın.

• Hangi bölgesine masaj yapılacağına çocuğunuzun kakar vermesini sağlayın.

Okul Çağı
•  Siz masaj yaparken çocuğunuzun da öykü anlatmasını sağlayın.

• Masaj hareketlerini daha uzun olan kollar ve bacalar için uyarlayın.

• Hobiler ve düşünceleri ilgili sohbet edin.

Ergenler
•  Utanmasına karşı saygılı olun.

• Masaj sırasında müziği kendisi belirleyebilir.

• TV seyrederken ayak/el ya da omuzlara masaj yapılabilir.

• Açık sorular sorun düsünceleri paylaşmak için.

• Özgüveni yükseltmek için positif karşılayın.

Daima önce iznini alın.
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Bebeklerin Dinlenmesi
Vimala McClure “Bebeklerin Dinlenmesi” 
makalesinden şöyle yazıyor:

‘Son derece travmatik bir deneyim yaşadığınızı ve 
bir şeylerin sizi derinden rahatsız ettiğini düşünün. 
Kendinizi her an ağlayacak gibi hissediyorsunuz, 
rahatlayamıyor ve odaklanamıyorsunuz ve yardım 
için bir arkadaşınıza ya da eşinize gidiyorsunuz. 
Neler olduğunu ve nasıl hissettiğinizi anlatmaya 
başlıyorsunuz. 

Arkadaşınız bir kaç dakikadan sonar sizi susturmaya 
başlıyor ve size “Bu kadar dert etme! Lütfen 
ağlama! Sen ağlayınca ben dayanamıyorum. Hadi 
gülümse bakalım şimdi. Sana yiyecek bir şeyler 
getireyim. Belki de doktora gitmen gerekiyor. “ 
diyor. Muhtemelen, arkadaşlığınızı korumak için,  
gözyaşlarınızı içinize akıtıp, acınızı içinize atarsını. 
Çünkü arkadaşınız yaklaşımı ile size onun yanında 
kendiniz olmanızın güvenli olmadığı mesajını 
vermiştir.

 Şimdide arkadaşınızın farklı bir yanıt verdiği bir 
durumu hayal edin. . Neler olduğunu ve nasıl 
hissettiğinizi anlatmaya başlıyorsunuz. Arkadaşınız 
gözlerinizin içine bakıyor, size doğru eğiliyor ve elinizi 
tutuyor. Size “Ben senin için buradayım. Bu durumun 
senin canını nasıl acıttığını görebiliyorum. Seni çok 
sevdiğimi ve bu süreçte daima yanında olacağımı 
bilmeni istiyorum” diyor.

Size kolunu koyuyor ve siz arkadaşınızın güven veren 
varlığında hıçkırarak rahatlıyorsunuz. Kopuk kopuk 
bazen tutarsız şeyler anlatıyorsunuz. Arkadaşınız 
yanınızda “Başka, peki sonra ne oldu? Senin için 
çok acı verici olmalı...” diyor. Arkadaşınızın samimi 
desteğini hissedersiniz ve bu güven olumsuz 
ruh halinden uzaklaşmanızı ve sonunda yeniden 
kendinize gelmenize olanak sağlar. Onunla olan 
ilişkiniz daha da güçlenir. Arkadaşınız sizin için orada 
olmaktan ötürü kendini iyi hisseder ve siz daha 
sağlıklı bir yöne doğru ilerlersiniz.’

Bebek fiziksel bir nedenden ötürü ağlıyorsa bunun 
için bir şey yapılmasına gerek vardır. Eğer ağlamanın 
nedeni duygusal ise bu durum için farklı yaklaşımlar 
vardır. Vimala makalesinde üç-adım yaklaşımını önerir. 
Bu bir kaç yaklaşımdan sadece birisidir. 

 1.  Uzun, yavaş, derin bir nefes alın ve rahatlayın.

 2.  Tüm düşüncelerinizden uzaklaşın.

 3.  Bebeğinizle mümkünse göz göze bir bağ kurun. 

Eğer bebeğiniz göz temasından kaçınırsa, ellerini 
nazikçe bedenine bastırarak bebeğinizin kendi 
bedeni ile bağ kurmasın sağlayın ve ellerinin onun 
söyleyeceklerini duymak istediğini söyleyin.

Bebeğinizin beden dilini gözlemleyerek yanında rahat, 
ona karşı alıcı bir şekilde olun dinleyin ve uygun 
yanıtlar vermeye çalışın.  Ağzına ve gözlerine bakın. 
Bebeğinizin sizi duyduğundan emin olduğunuzda bilin ki 
söylenmesi gereken en önemli şeyi söylemiş olursunuz, 
daha sonra sallayarak, yürüyerek, sırtına hafif hafif 
vurarak onu rahatlatmaya çalışın. İşitildiğini hisseden 
her bebek daha derin uyuyacak ve güven duyacaktır. 

Bebeklerimizi gerçekten dinlediğimizde onların tüm 
psikolojik ihtiyaçlarını karşılamış oluruz. Gerçek mesaj  
“Sen saygıya değersin. Sen olduğun gibi değerlisin. .” 
Böylece bebeğiniz özgüvenli ve kendini güven içinde 
hissettiği bir dünyada büyür. Bebeğinizin duyusal 
alıcıları bu temel mesajı alır ve tüm bedeni rahatlar. 
Vilma makalesini şöyle bitirir: 

‘Bu bebeğin kalbinin kadehi sevgi ile taşar ve 
büyüdüğünde bu sevgiyi paylaşacak fırsatlar arar. 
Peki bunu nasıl gerçekleştirecektir? Kendine sunulan 
rol modellerini izleyerek. o da kendine bakım veren 
kimselerin olduğu gibi başkaları için orada olacaktır. Ne 
muhteşem, ne sağlıklı bir döngü!’


