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Çevresel, yapýsal ve sosyal koþullarýn çocuðun geliþimindeki rolü
büyüktür. Ancak alt sosyal katmanlarda bulunduðumuz gerçeði,
ne deðiþmez bir yazgýdýr ne de çoðu çocuðumuzun içinde
bulunduðu çýkmazý tek baþýna açýklamaya yeterlidir. Çocuðun
geliþimindeki en belirleyici etken aile içindeki eðitim ile anne-
babasý ve yakýnlarýyla yaþadýklarýdýr.

Ausserdem bedanken wir uns beim Ausländerbeirat der Landeshaupt-
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Giriþ

Bizler gibi sosyal piramidin alt basamaklarýnda bulunan ve üstelik çok farklý
kültürel kökenden gelen azýnlýklarýn durumu gerçekten kolay deðildir. Fýrsat
eþitliði bazý önemli alanlarda sözde kalmaktadýr. Devlet ve sosyal sistem,
esas olarak çoðunluk toplumunun gereksinim ve çýkarlarýna göre
yapýlandýrýlmýþtýr. Deðiþtirilmesi güçtür ve esas olarak siyasal mücadele
yoluyla mümkündür. Bu nedenle de �Nasýlsa bir þey deðiþmeyecek!� þeklindeki
kaderci bir anlayýþla çoðunluk toplumunun kenarýnda durmaya rýza
göstermemek gerekir. Yýlmadan bu toplumun sosyal, kültürel ve siyasal
yaþamýnda, örgüt ve partilerinde yer almaya, söz sahibi olmaya çaba
göstermek tek çýkar yoldur. Çocuklarý buna hazýrlayýp teþvik etmek,
azýnlýklarýn, hele durumundan memnun olmayan, haksýzlýða uðradýðý
duygusunda olan azýnlýklarýn yaþamsal görevidir. Eþitlik mücadelesinde
küçümsenmeyecek oranda yol katedilmiþ, çoðunluk toplumu içinde önemli
müttefikler kazanýlmýþtýr. Ancak kazanýlmýþ haklar bile kaybedilebilir. Bunu
akýlda tutarak iþin ucunu býrakmamak gerekir. Ama þunu unutmayalým: bu
iþin sadece bir yanýdýr.

Toplumsal piramidin alt basamaklarýnda bulunmamýz sadece sistemin bir
�oyunu� deðildir. Almanya�dan çeþitli açýlardan çok daha geri bir toplumdan
geliyoruz. Çoðumuz yeterli bir okul ve meslek eðitimi almadý, alamadý. Gerçi
geliþim sürekli düzelme yönünde, ama oldukça yavaþ. Okul ve meslek eðitimi
alanýnda gençlerimizin baþarý oraný düþük. Buna karþýlýk suç iþleme oranlarý
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oldukça yüksek. Bunu görüyoruz, sýzlanýp, þikayet ediyoruz. Bu konuda
gençleri suçlamak yerine, eleþtirileri biz anne-baba olarak kendimize
yöneltmeliyiz. Çocuðumuza ne kadar zaman ayýrýyoruz? Ama gerçekten
zaman!

Anne-babanýn Almanca bilgisi yetersizse, bunun okul baþarýsýna etkisi olabilir.
Ancak bu, dýþardan destek bularak tamamen veya kýsmen giderilebilir. Bunun
sayýsýz örnekleri var. Dýþardan alýnacak destekler ise çocuklukta kazanýlmýþ
yetenek, beceri, özgüven, giriþimcilik, dayanýklýlýk gibi temeller üstünde
yeþerebilir. Ne anaokulu ve ne de okul, ailede verilmemiþ - özellikle
manevi ve eðitsel - desteði tamamen gideremez; anne ve babanýn
sorumluluðunu üstlenemez.

Bir çok azýnlýk, çoðunluk toplumunda kabul görmek ve saðlam bir sosyal
statüye kavuþmak için çocuklarýnýn iyi bir eðitim görerek toplumda etkin
konumlara gelmeleri için özel çaba sarfeder. Tüm güçlerini bu yöne seferber
eder. Bizler arasýnda da çocuklarýnýn lise mezunu olmasý için çaba sarfedenler
az deðildir. Bu olumlu, haklý bir istek ve hedeftir, ancak bunun esas temeli
okul öncesi çaðda atýlmaktadýr. Temel ilke, çocuklarýmýzýn baþarabilecekleri,
yeteneklerine uygun bir meslek öðrenmeleri için yönlendirilmeleri olmalýdýr.
Kendini ve ailesini geçindirebilecek bir meslek sahibi, yeniliklere açýk ve ayak
uydurabilen, kendisiyle ve toplumla barýþýk bir kiþi, iþte istediðimiz bu deðil
mi? Sayýca yani nicelik açýsýndan büyük bir azýnlýðýz. Nitel açýdan da
hakkettiðimiz toplumsal aðýrlýða ulaþmak için en büyük görev biz anne-
babalara düþmektedir.

Bu küçük broþür anne-babalara ve anne-baba adaylarýna özellikle küçük
çocuk eðitiminde dikkat edilecek noktalara iþaret etmekte ve önerilerde
bulunmaktadýr. Broþürün esas amacý bir reçete sunmak deðildir. Çünkü konu
hazýr bir reçete verecek kadar kolay deðil, karmaþýktýr. Her ailenin tarihçesi,
üyeleri, içinde bulunduðu sosyal ortam ve etkilendiði dýþ etkiler benzer gibi
görünse de büyük farklýlýklar içerir. Broþürün amacý, çocuk eðitiminin, özellikle
küçük çocuk eðitiminin önemine dikkat çekmek, anne-babalara bu konuda
duyarlý olmak, düþünmek ve gerektiðinde danýþma olanaklarýndan
yararlanmak yönünde itkiler vermekle sýnýrlýdýr. Yanýlgýlar olabilir ve
sorumluluðu bizlere aittir.

Bu broþürün hazýrlanmasýnda psikolog, pedagog Dr. Ýlhami Atabay�ýn AÇILIM
adýna bir dizi dernek ve kuruluþta verdiði �Nasýl Bir Çocuk Eðitimi� konulu
konferanslardaki izlenimlerden ve dinleyicilerin getirdiði görüþ ve konulardan
hareket edilmiþ, ayrýca kaynakçada gösterilen kitaplardan yararlanýlmýþtýr.

Ali Poyraz Dr. Ýlhami Atabay
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Sevgi

Çocuðun anne ve babanýn kayýtsýz þartsýz sevgi ve þefkatine ihtiyacý vardýr.
Çocuða gösterilecek sevgi koþullara baðlanamaz. �Þunu yaparsan seni
severim, bunu yapmazsan seni sevmem� gibi sözler çocuðun duygusal
yaþamýný sarsar, tereddüt, kuþku ve bunalýmlara düþmesine yol açar. Kýzgýnlýk
anýnda �Artýk seni sevmiyorum� gibi sözler sarfetmekten kaçýnýn. Ayrýca
kýzgýnlýðýnýza raðmen sevginiz devam etmektedir ve etmelidir. Çocuðun en
büyük güven dayanaklarý anne ve babasýdýr. Hangi ortamda olursa olsun,
anne ve babanýn sevgisinden emin olmak zorundadýr. Büyük hatalar yapsa
da tepkiniz, sevginizi geri çekmek þeklinde olmamalýdýr, aksine onu sevdiðiniz
için kendisini bu hatalarýn zarar ve olumsuz sonuçlarýndan korumak istediðiniz
için tepki gösterdiðinizi anlatýnýz. Sevgi ve ilgi sürekli ve tutarlý olmak
zorundadýr. Kýzgýnlýkla sevgi arasýnda bað kurulamaz. Sevgi pazarlýk
unsuru yapýlamaz.

Ayrýca babalar da kýz-erkek ayrýmý yapmadan çocuklarýný doðumdan itibaren
kucaklamalý, sevecen duygularla baðrýna basmalý, sevgisini bedensel düzeyde
de göstermekten kaçýnmamalýdýr.

Tedbir

Çocuðun yaþam ortamýný güvenli duruma getirmek, anne-babalarýn görevidir.
Evin düzenlemesini küçük çocuðun emniyetini göz önüne alarak yapmak,
tehlikeli nesneleri ulaþamýyacaðý yerlere koymak, kilitlemek vs. gerekir. Bu
konuda pratik çözümler bulmak sizin yaratýcýlýðýnýza kalmýþtýr. Tehlikeli
nesneleri sürekli olarak izah etmek, geliþim düzeyine göre gözetim altýnda
çocuðun tanýmasýný saðlamak doðru olur. Çocuk yetiþtiren herkes, bu süreç
içinde birçok eþyanýn kýrýlacaðýný da bilir. Önemli olan çocuðun saðlýðýna
zarar gelmesini önlemek, tedbirleri önceden almaktýr.

Aþýrý tedbir özgüven duygusunu engeller

Aþýrý titizlik ve korkudan çocuða bir yýðýn eþyayý elleyip incelemesini
yasaklamak, bunlarý tanýmasýný, olasý tehlikeleri öðrenmesini engeller, bu da
geliþimi açýsýndan zararlý olur. Ayrýca hayat dikensiz gül bahçesi deðildir.
Çocuðun gözetiminiz altýnda dikenleri de öðrenmesi gerekir. Aþýrý koruma,
kollama ve müdahale çocuðun giriþimci ruhunu ve kendi baþýna karar verme
yeteneðini köreltir, baðýmsýzlaþmasýný engeller. Gerçek yaþamda ise herkes
yapmasý gereken ve yaptýðý iþlerden sorumludur. Kendi ayaklarý üstünde
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durmasý, kararlar verip uygulamasý gerekir. Eli suya sabuna dokunmadýðýndan
mücadele gücü geliþmemiþ gençler aldýklarý ilk darbelerde, içlerine
çekilebilirler, asalaklaþabilirler. Zorluklardan kaçýp kendilerine
�sýðýnabilecekleri bir hayaller dünyasýný� sunan alýþkanlýk ve baðýmlýlýklara
tutsak olabilirler. Yani çocuklarýnýn, özellikle oðullarýnýn �elini suya sabuna
dokundurmadýklarýyla� övünen anne-babalarýn iyi niyetleri, kötü sonuçlar
verebilir.

En büyük yatýrým: zaman ayýrmak

Çocukla oynamak, gezmek, konuþmak, onu dinlemek, sorularýna cevap
vermek, bilmediðiniz konularý birlikte araþtýrmak, iþte zaman ayýrmak budur.
Sevgi ve ilginizi göstermenin en güzel yolu budur. Seyretmek istediðiniz filmi
kaçýrmamak için çocuðu yanýnýza alýp televizyonun karþýsýna oturmak, zaman
ayýrmak deðildir. Amaç zaman geçiþtirmek deðil, onunla dolu dolu zaman
geçirmektir.

Çocuk çoðu kez kendisiyle ilgilenmeniz için, dikkatinizi çekmek için yaramazlýk
yapar. Bu nedenle görev savmak anlamýnda deðil, çocuða samimi olarak ve
mümkün olduðunca bol zaman ayýrarak onun da zevk alacaðý uðraþýlarý birlikte
düzenleyiniz.

Çocuk yaramazlýk yaparak, baðýrýp çaðýrarak sizden istediklerini koparýyorsa,
yani siz de tutarsýz davranarak baþýnýzdan savmak için veya susturmak için
onun isteðini iyi bulmamanýza raðmen yerine getiriyorsanýz, çocuðun bundan
öðrendiði, bu yöntemle isteklerine ulaþabildiði olacaktýr. Bu nedenle çocuk
usluyken onunla ilgilenin, memnuniyetinizi belli edin.

Ýyi bir örnek bin nasihata bedeldir

Kendinize nasýl davranýlmasýný istiyorsanýz çocuðunuza da öyle
davranýn. Ona nazik ve saygýlý davranýrsanýz o da size öyle davranacaktýr.
Kabalýk kabalýðý, hýrçýnlýk hýrçýnlýðý doðurur.

Çocuk anne ve babayý örnek alýr. Biz çocuðun yanýnda kaba saba konuþursak,
o da kaba saba konuþmayý öðrenir. Biz kýrmýzý ýþýkta karþýya geçersek, o da
geçer. Çocuðumuzun yapmasýný istemediðimiz þeyleri bizler kesinlikle
yapmamalýyýz. Yoksa bizi ciddiye almaz.

Ayrýca doðruluk, dürüstlük, adillik, tahammül, sebat gibi sosyal iliþkilerde büyük
önem taþýyan kavramlarýn uygulamasýný çocuk sizden öðrenecek ve sizi örnek
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alacaktýr. Bu nedenle önemsiz gibi görünse bile gerçeðe uymayan þeyleri
çocuðun yanýnda söylememek gerekir.

Örneðin grup içinde oyuncaklarý kullanmanýn herkesin hakký olduðunu, sýraya
uyulmazsa kendisinin de zarar göreceðini anlatarak, adalet duygusunu,
tahammül yeteneðini pekiþtirmek gerekir. Tahammül ve sebat yeteneði
yeterince geliþmemiþ çocuklar ilerde fazla zaman isteyen uðraþý ve iþleri
yarýda býrakabilirler. Daldan dala sýçrarlar. Bunun okul yaþamýnda olumsuz
etkileri olabilir.

�Ben senin yaþýndayken ...� diye baþlayan nasihatlar ilk kez çocuðun ilgisini
çeker. Bunlar tekrarlandýkça etkisini yitirir, �Benim gibi ol!� mesajýna dönüþür.
�Temcit pilavý� gibi ýsýtýlýp ýsýtýlýp öne sürülen þeyler tat kaçýrýr.

Katýlým, iþbirliði, aile içi demokrasi

Ev iþleri bitmez. Erkek ve kýz ayýrmadan, çocuðunuzu yaþýna göre yaptýðýnýz
iþlere mümkün olduðunca katýn. Çamaþýrý birlikte makineye koyabilir, asabilir,
bulaþýðý birlikte yýkayabilir, yemeði birlikte hazýrlayabilir, sofrayý kurup
kaldýrabilirsiniz, etrafý toplayýp temizleyebilirsiniz. Büyüklerin yaptýðý iþlere
katýlmak, çocuðun gururunu okþar ve onu mutlu eder, bir yýðýn þey öðrenir
ve sýkýntýdan baðýrýp sizi rahatsýz etmez. Doðal olarak bu iþler çok daha
uzun sürecektir, bunu göze almak zorundasýnýz. Buna karþýlýk çocuðunuz
durmadan mýzmýzlanmayacak, baðýrýp çaðýrmayacaktýr. Bundan hem siz hem
çocuðunuz kârlý çýkacaktýr.

Çocuða ilerleyen yaþýna göre becerebileceði, sýnýrlý fakat artýk sorumluluðunu
kendisi taþýyacaðý sürekli görevler verin. Bu ona gurur vereceði gibi sorumluluk
duygusunu ve özgüvenini pekiþtirecektir.

Ayrýca erkeklerin ev iþlerinde hanýmlarýna yardýmcý olmalarý, �Ben evin geçimini
temin ediyorum� diyerek kenara çekilmemeleri evde huzur ortamýna katkýda
bulunur. Bir hafta çocuða bakmak zorunda kalýp elleri ayaðýna dolaþan erkekler,
çocuk büyütmenin ne zor olduðunu zaten bilirler.

Çocuk deyip de geçmeyin. Çocuk baþlý baþýna bir þahsiyettir. En küçük
yaþlardan itibaren yaptýðýnýz iþleri açýklayýn, bilhassa onu ilgilendiren bütün
konularý onunla görüþün, fikrini alýn ve birlikte karar verin. Onun
isteklerine hayýr dediðiniz zaman nedenini samimi ve doðru olarak açýklayýn,
geçiþtirmeyin. Kendi isteklerinizi de toplumsal kural ve yasalarýn sýnýrýný
aþmadýðý sürece mantýklý ve tutarlý biçimde kendisine açýklayýn. Bu tutum
çocukla aranýzdaki iliþkilerin açýk ve samimi olmasýný saðlar, size güvenini
artýrýr. Çocuðun ilerde yaptýklarýný ve yaþadýklarýný size çekinmeden
anlatmasýna katkýda bulunur.
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Aile meselelerinde tüm üyelerin konumlarýna göre kararlara katýlmalarý, anne
ve babanýn gerçek bir eþitlik içinde aile yaþamýný düzenlemeleri, yaþamýn
güzel ve sorunlu yanlarýný paylaþmalarý kýsaca aile içi demokrasi, hem mutlu
bir yaþamýn ve hem de ileriye yönelik baþarýlý bir eðitimin temelidir denebilir.
Özellikle anne ve babanýn tüm önemli kararlarý eþitlik anlayýþý içinde birlikte
vermeleri en güzel ve en saðlýklý örnektir.

Tek elden otoriter yönetim, kararlara gerçek bir katýlým olmadýðý için, kararla
kendisini özdeþleþtirmeyen aile üyelerinde sorumluluk duygusunu zayýflatýr.
Açýk veya gizli korku, geçici bir süre itici güç olur. Demokratik katýlýmýn
uygulandýðý aile tiplerinde sorumluluk taþýyan çocuklarýn yetiþmesi olasýlýðý
çok daha yüksektir. Demokratik katýlým lakayýtlýk, sýnýr tanýmazlýk ve
sorumsuzlukla karýþtýrýlmamalýdýr.

Ayrýca babalarýn çocukla iliþkileri doðrudan doðruya olmalý, çocuk istek
ve sorunlarýný babasýna annesi üzerinden aktarmamalýdýr. Kaynaðý korku
olan saygý biçimseldir. Ayný þekilde annenin �Bak baban gelirse görürsün!� gibi
korkutmalarý kendisinin aciz ve güçsüz olduðunu gösterir. Aile içinde büyük-
küçük herkesin birbiriyle diyalog kurmasý en saðlýklý yöntemdir.

Sýnýrlar � Kurallar - Anlaþmalar � Cezalar

Çocuða koyulan sýnýrlar mantýklý ve onu tehlikelerden koruyucu olmalýdýr.
Konulan sýnýrýn nedeni, çocuk bunu zaman içinde kavrayýncaya kadar
anlatýlmalýdýr. Anlamsýz, ývýr-zývýr konularda koyulan yasaklara kimse uymaz.
Yasaklar ciddiyetini kaybeder, yalan ve gizliliði teþvik eder.

En iyi yöntem anne, baba ve çocuðun birlikte çocuðun yaþ ve durumuna
göre uyulmasý mümkün kurallar kararlaþtýrmalarý ve anlaþmalar yapmalarýdýr.
Çocuðun kurallarýn belirlenmesine katýlmasý, bunlarýn onun için daha baðlayýcý
olmasýna katkýda bulunur. Kurallarý tutarlý ama aþýrý katýlýkla uygulamamak
gerekir. Kuralýn ciddiyetini zedelemeden arada bir esneklikle uygulamak
yerinde bir davranýþtýr. Ancak istisnalar kuralý sulandýrýp bozacak boyut ve
sýklýkta olmamalýdýr. Çocuðun ilerleyen yaþýna ve deðiþen gereksinimine göre
anlaþmalarý yenilemek gerekir. Sizi ilgilendiren kurallara sizin de uymanýz,
verdiðiniz sözleri tutmanýz, en doðru yol olacaktýr. Anne ve babanýn her ikisi
de kurallarý ayný tutarlýlýkla uygulamalýdýrlar. Farklý uygulamalar tereddütlere
yol açabileceði gibi, iþin ciddiyetini yok eder, çocuk anne ve babayý birbirlerine
karþý kullanabilir. Eþler arasýnda ortam gergin dahi olsa, çocuða þirin görünme,
tarafýnýza çekme düþüncesiyle kurallarý çiðnemeyiniz. Çocuk yaz-boz tahtasý
deðildir.

Küçük çocuklar birlikte alýþ-veriþe gitmekten hoþlanýrlar ve illa da kendilerine
de bir þeyler almak isterler. Bu konuda kesin ve tutarlý uygulanan bir anlaþma
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yapabilirsiniz, örneðin: �Kendine bir tek þey alabilirsin, fiyatý da en çok 50 Cent
olabilir!� gibi.
Sýnýr ve kurallar özellikle yatma, kalkma, yemek yeme, diþ fýrçalama gibi
konularda büyük önem taþýrlar. Bunlara iliþkin kurallara özel itina göstermekte
yarar vardýr.

Ceza kötü bir eðitim yöntemidir. Ceza sadece sizin öfkenizi o an yatýþtýrabilir
ve çocuðunuza da bir hata yaptýðýný gösterebilir. Ama ceza, hatayý gidermeyi
öðretmez, doðru davranýþýn ne olduðunu göstermez. Çocuk nasihattan çok
anne ve babasýnýn birbirlerine ve baþkalarýna karþý davranýþlarýndan öðrenir.
Örneðin siz baþka birisine yalan söylüyorsanýz, çocuk bundan yalan
söylemenin bir mahsuru olmadýðýný öðrenir ve uygular. Çocuðun örnek aldýðý
ilk ve en önemli insanlar anne ve babasýdýr, kendisine bakan insanlardýr.

Ceza vermekten kendinizi alýkoyamýyorsanýz, nedenini iyice anlatýnýz. Bu
durumda vereceðiniz ceza kesinlikle bedensel örseleme, acý verme, manevi
yaralama þeklinde ve onur kýrýcý olmamalýdýr. Bu tür uygulamalar kanun
tarafýndan yasaklanmýþtýr. Muhakkak ceza vermek istiyorsanýz, önemli ve
tehlikeli bir hatanýn hemen arkasýndan, tazesi tazesine daha unutulmadan
hatayla iliþki içinde, ölçülü, abartýsýz ve sýnýrlý ve kýsa bir süre için veriniz.
Örneðin çocuðunuz tenbihlerinize raðmen kýrmýzý ýþýkta karþýya geçtiyse,
bunun tehlikesini bir daha anlatýp, �Bugün öðleden sonra parkta iki deðil en
çok bir saat oynayabilirsin!� þeklinde bir yaptýrým uygulayabilirsiniz. Ama
aðlayýp zýrlayarak kararýnýzý geri aldýrtýrsa amacýnýzýn tersine ulaþmýþ
olursunuz.

Ayrýca çocuðun hatasý durmadan baþýna kakýlmamalýdýr. Olur olmaz nedenlerle
ceza vermek, cezalarýn etkisiz kalmasýna yol açar. Çocuk cezayý göze alarak
bildiðini okur. Ufak tefek hatalarý görmezlikten gelmek, kendi sinirlerinizi
korumak açýsýndan da iyi bir yöntemdir. Tekrarlayalým: ceza ve ceza tehdidi
sorunlarý çözmede etkin ve kalýcý çözüm olamaz, bir sindirme yöntemi olarak
karakter deformasyonuna yol açabilir.

Ýç disiplin � dýþ disiplin - itaatkarlýk

Bir çok anne-baba çocuðundan dediklerini kayýtsýz þartsýz yapmasýný bekler.
Çok kez beklenen neredeyse askeri itaattýr. Büyüklere saygý da sýk sýk biçimsel
düzeyde ele alýnýr. Uzun vadede önemli olan ise insanýn önemli kararlarý
kendi baþýna verebilme yetenek ve cesaretini kazanmasýdýr. Mantýksýz ve
haksýz istemlerle karþýlaþtýðý zaman kendinde direniþ gösterme gücünü
bulabilmesidir. Bu durumlarda körü körüne itaat göstermeye karþý çýkmak bir
erdemdir. Çocuðun sosyal yaþamdan soyutlanmayacak kadar, uyum
saðlayabileceði oranda dýþ disiplini kazanmasý, ama �Bizde töre böyledir!�
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gerekçesinin arkasýna sýðýnýlarak kendisinin aþýrý itaatkarlýða zorlanmamasý,
eðitim hedefi olarak belirlenmelidir.

�Saygýsýzlýk yapma! Büyükler konuþurken küçükler söze karýþmaz, konuþmaz!�
sözleri ile lafý aðzýna týkýlan çocuktan beklenen �sus pus� oturmasýdýr. Doðasýnýn
tersine, hareket etmeden oturacak ve aðzýný da açmayacaktýr. Böylece �uslu,
akýllý çocuk� sýfatýna layýk olacaktýr. Çocuklarýn da düþüncelerini söyleme hakký
vardýr ve bu saygýsýzlýk deðildir, tam tersine görüþünü belirtmesi ve büyükler
tarafýndan dinlenilmesi çocuðun özgüvenini arttýrýr. �Usluluk� adýna �çekingen
çocuk� yetiþtirmeyi hiçbirimiz istemeyiz.

Yaþamda baþarýlý ve de mutlu olabilmek için sadece parlak bir zeka ve
çalýþkanlýk yeterli deðildir. Hedefe ulaþmak için, olanak ve yeteneklerini iyi
tanýyýp iç disiplinle, sabýr ve sebatla, sistemli ve programlý çalýþmak, insanlarla
olumlu sosyal iliþkiler kurmak gereklidir. Bunun da temeli erken çocukluk
döneminde atýlýr. Sonradan kazanýlmasý çok daha güçtür. Çerçevesi mantýkla
çizilmiþ, karþýlýklý anlaþmalarla belirlenmiþ ve anne babanýn birlikte ve
tutarlýlýkla uyguladýklarý sýnýrlar içinde ve de katýlýmcý bir demokratik aile yapýsý
içinde çocuðun özgürce geliþebilmesi, iç disiplin ve sorumluluk duygusunun
temelinin atýlmasý için en gerekli taþlardýr.

Tutamayacaðýnýz sözleri vermeyin,
tehlikeli tehditler savurmayýn

Günlük hayatta bol bol söz verir, kýsa bir süre sonra da unuturuz. �Oðlum
uslu durursan, sana en güzel bisikleti alacaðým� gibi sözleri bol keseden
vermeyin. Tutulmasý mümkün ve samimi bir niyete dayanan sözler verin.

�Yapma ulan, kafaný kýrarým!� gibi tehditlerde bulunmayýn. Kafa kýrmanýn yasak
olduðunu ve ne korkunç sonuçlarý olduðunu her yetiþkin bilir. Bu tür söz
edenlerin çoðunun da zaten böyle bir niyeti yoktur. Unutmayalým: sözlerle
uygulanan þiddetten bedensel þiddete giden yol oldukça kýsadýr.

Aðzýmýzdan çýkan sözleri önceden düþünmek gerekir. Bunlarýn havaya
söylenmiþ sözler olarak kalmasýný istemiyorsak ve sözlerimizin çocuðumuz
tarafýndan ciddiye alýnmasýný istiyorsak, yapýlmasý mümkün ve yapmaya
niyetli olduðumuz þeyleri söyleyelim.

Çaresizlik duygusu içinde �Uslu olmazsan polis seni alýr götürür!� �O adam
sana kýzar!� gibi kuru sýký tehditlerle çocuk korkutulursa zararý bize olur.
Söylenenlerin ciddi ve doðru olmadýðýný kavrayan çocuk zamanla doðru
sözlerimize de inanmaz olur.
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Çocuk þýmarýk doðmaz, yapýlýr

Mantýklý ve gerekli bir nedenden dolayý ölçüp biçerek �Hayýr� dediðiniz bir
durumda, çocuk aðlayýp zýrlayýp size �Hayýr�ýnýzý geri aldýrtmayý baþarýyorsa,
yandýnýz demektir: Çocuðunuza aðlayýp zýrlayarak hedefine ulaþabileceðini
öðretmiþ olursunuz.

Nelere �Hayýr� nelere �Evet� diyeceklerini anne ve baba birlikte
kararlaþtýrmak ve belirli bir eðitim yönteminde anlaþmaya varmak
zorundadýrlar. Farklý uygulamalar iyi olmayan bir eðitim yönteminden daha
kötüdür. Büyük anne ve baba gibi yakýn kiþilerden de doðru bulduðunuz
yönteme uymalarýný isteyebilirsiniz. Ýyi izah ederseniz kýrýlmadýklarýný
göreceksiniz. Unutmamak gerekir ki, yanlýþ bir eðitim yönteminin kötü
sonuçlarýný siz ve çocuðunuz çekecektir, baþkalarý deðil!

Ancak çocuðum þýmarýk olmasýn diye lüzumsuz sertlik, asýk suratlý davranýþ,
sevgiyi göstermeme gibi yöntemlere baþ vurmak, çocuðunuzla kaynaþma,
birbirinizi canu gönülden dinleme, istek, arzu ve kaygýlarýný söyleyip paylaþma
ortamýný yok eder. Hem mantýki sýnýr ve kurallara uyup tutarlý kalabilir ve
hem de sevginizi gösterebilirsiniz, bu durumda ne çocuk þýmarýr ne de size
olan güven ve yakýnlýðýný yitirir.

Ayrýca: �Hayýrlarýnýzý� keyfi ve savurganca kullanmayýn, önemli ve zararlý
konulara ayýrýn, yoksa yýpranýp etkisiz kalýrlar. �Saklarsan hýrsýz, söylersen
arsýz yaparsýn� atasözünü unutmayalým.

Çocuða saygý: �Hayýr�ýn anlamý �Hayýr�dýr

Çocuðun en büyük güvencesi anne ve babasýdýr. Ýstek ve iradesine saygý
gösterilen çocuklar, özgüven ve güçlü bir kiþilik kazanýrlar. Çocuðun onur ve
þahsiyetine iliþkin sýnýrlara saygý göstermek þarttýr. Örneðin çocuk öpülmek
veya bir öpücük vermek istemiyorsa, buna saygý göstermek þarttýr. Bizde sýk
rastlarýz, �AAA, ne þeker çocuk� deyip çocuðu þapur þupur öpmeye kalkanlar
az deðildir. Çocuk istemiyorsa ne siz öpün, ne de en yakýnýnýz dahi olsa
baþkalarýnýn öpmesine müsade edin, yoksa anne ve babasýnýn kendisine
sahip çýkmadýðý duygusu doðar. Direniþ göstermenin ve �Hayýr� demenin bir
fayda getirmediði sonucuna varýr. Kendine güveni ve direniþ gücü olmayan
korkak bir kiþilik kazanabilir. Bunun faturasý bir gün karþýnýza çýkabilir.

�Ben ve kýzým (veya oðlum) iki arkadaþ gibiyiz, birbirimizden gizlimiz saklýmýz
yoktur� gibi sözleri sýk sýk duyarýz. Çocuðuyla böyle bir iliþki kurma özlemi
yaygýndýr. Çocuklar anne veya babalarýyla arkadaþ olamazlar. Çocuðun
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isteklerini, düþüncelerini ve yaptýklarýný anne-babaya korkmadan ve
çekinmeden anlatabilmesi, saðlýklý ve sýcak bir ebeveyn-çocuk iliþkisinin
göstergesidir. Olmasý özlenen de budur; ancak bu arkadaþlýk iliþkisi deðildir.

Özellikle ergenlik çaðýnda çocuklarýn anne-babalarýyla paylaþmak
istemedikleri bir yýðýn þey vardýr. Çocuklar gittikçe özerklik kazanmakta ve
baðýmsýzlaþmakta, sadece kendilerine özgü özel yaþam alanlarý
kurmaktadýrlar. Yavaþ yavaþ delikanlý, genç kýz olma sürecine girmiþ olan
çocuklar, kendi sýnýrlarýna saygý gösterilmesi konusunda çok duyarlýdýrlar.
Odasýnýn kapýsýný çalmadan pat diye içeri girmek, mektuplarýný açmak, telefon
konuþmalarýný dinlemek, tekrar tuþuna basarak kiminle görüþtüðünü
öðrenmek istemek, gizli gizli odasýný ve çekmecelerini karýþtýrmak gibi özel
yaþam sýnýrlarýný aþacak davranýþlardan kaçýnmak þarttýr. Aksi tutum çok
onur kýrýcýdýr ve güven ortamýný zedeler, gizliliði teþvik eder. Çocuðunuzla
olan güven iliþkisi sarsýldýysa veya yetersizse, oturup düþünmenizde, hangi
hatalarý yaptýðýnýz ve bunlarý nasýl düzeltebileceðiniz konusunda kafa
yormanýzda yarar vardýr.

Küçük düþürmek çocuðu büker,
övgü ve takdir güçlendirir

Çocuðunuzu gururunu kýracak ve küçük düþürecek þekilde baþka çocuklarla
karþýlaþtýrmayýnýz. Karþýlaþtýrma alýþkanlýðýný tamamen býrakmaya
çalýþýnýz. Bunu özellikle baþkalarýnýn ve çocuðun arkadaþlarýnýn yanýnda hiç
yapmayýnýz. Siz bunla ona iyi örnekler gösterdiðinizi düþünürken, bu
karþýlaþtýrmalar onun kendine olan güvenini sarsar, aþaðýlýk kompleksine yol
açabilir.

Aksine çocuðunuzu baþarýlarýndan dolayý övün, takdir edin. Övgü ve takdir,
baþarýnýn motorudur. Dikkat edilecek husus övenin övgüsünde samimi olmasý
ve övgünün hakkedilmiþ olmasýdýr. Eleþtiriyi gizleyip, allayýp pullayarak övgü
biçiminde sunmak, zamanla sizin inanýrlýðýnýza gölge düþürebilir. Eleþtirilerinizi,
nedenleriyle birlikte yumuþak bir þekilde açýkça söyleyiniz.

Ancak çocukta baþarý elde etme isteðinin sadece övgü ve ödül beklentisine
baðlanmamasýna da dikkat etmek gerekir. Uðraþýlar uzun vadede övgü ve
ödül almak için deðil, yaþamýn sorunlarýný çözecek yetenekleri kazanmak
için olmalýdýr. Bu nedenle sadece yaptýðý iþin güzel olduðunu söylemek yerine,
neden ve niçin sizin hoþunuza gittiðini, varsa sizin gördüðünüz faydalarýný
belirtmek de yararlý olacaktýr.
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Hediye, ödül

Çocuða küçük de olsa baþarýlarý ve olumlu tutumlarý için küçücük hediyeler,
ödüller verin. Eðitim açýsýndan hediyenin kendisi deðil neden verildiði önem
taþýr: �Aferin, þu iþi baþardýn, bunun için sana þu hediyeyi veriyorum� hediye
ile baþarýnýn iliþkisini kurar ve çocuðu yeni baþarýlar elde etmeye sevk eder.
Ancak bunun da dozunu kaçýrmamak gerekir, olur olmaz durumda çocuðu
hediyeye boðmak, çocuðunuza sevgi gösterisi deðildir; karþýlýksýz hiç
bir iþ yapmama alýþkanlýðýný doðurabilir. Ayrýca uðraþýlarý, zevk ve görev
amacýndan uzaklaþýr, ödül ve övgü beklentisine baðlanýr. Olur olmaz herþeyde
övgü ve ödüle alýþmýþ çocuk, bunlar gelmeyince, cezalandýrýldýðý kanýsýna
bile varabilir.

Arsýzlýkla elde ettiði þeyler, çocuðun sizi o anda rahat býrakmasýný saðlayabilir.
Ancak arsýzlýða prim vererek ödüllendirdiðiniz sürece, bunun bir anlamda
rüþvet olduðunu unutmayýnýz. Hediye/ödül ile rüþvet arasýndaski ince sýnýrý
gözden kaybetmemek gerekir.

�Getirdiðin her 1�e 20 Euro�, �Atacaðýn her gole 20 Euro� gibi sözlerle çocuðu
baþarýya yönelttiðimizi düþünmek büyük bir yanýlgýdýr. Getireceði notlara göre
hediye, para tahaüdünde bulunmak, saðlýksýz bir yöntemdir. Ýþimiz bizim
açýmýzdan ne iþlev görüyorsa, okul da çocuk için benzeri bir iþlev görür. Okula
gitmek, her hangi bir engeli yoksa sýnýfýný geçmek için çaba göstermek,
çocuðun görevidir. Sýnýfý geçmiþse küçük bir hediye verebilirsiniz. Sýnýfta
kalmýþsa cep harçlýðýný kesmek gibi cezalar vermeyiniz, tatilini tatillikten
çýkaracak yaptýrýmlarda bulunmayýnýz.

Hiçbir çocuk baþarýsýz olmak istemez. Baþarýsýzlýk, ihmal ve ilgi yitirmeye
dayanýyorsa, sorumluluðunu anlatýp zayýf derslerini güçlendirecek çözümler
kararlaþtýrabilirsiniz. Ancak �tatilin içine etmemek� gerekir. Çocuk onu
sevdiðiniz, geleceðini düþündüðünüz için yanýnda olduðunuzu kavramalýdýr.

Baþarýsýzlýðý çocuðun elinde olmayan nedenlerden de kaynaklanabilir: aile
içi huzursuzluk, dil sorunu, zeka geliþimi vs. vs. Okulda baþarýsýzlýk süreklilik
gösteriyorsa danýþmanlýklarla iþbirliði içinde çözüm arayýnýz.

Oyun, oyuncak, arkadaþ

Oyun, çocuk açýsýndan boþ zaman geçirmek deðil, aksine onun bedensel ve
zihinsel yeteneklerini, el becerilerini geliþtiren, nesneler arasýndaki mantýki
iliþki ve baðlantýlarý kavrama ve kurmasýný, sosyal iliþkilerini geliþtirip
pekiþtirmesini saðlayan zevkli, keyifli ve eðlenceli bir öðrenme süreci ve çok
ciddi bir uðraþýdýr.
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Bu nedenle çocuða yaþýna, bedensel ve zihinsel geliþim aþamasýna uygun
oyuncaklar temin etmek, hatta evdeki bir yýðýn eþyayý oyuncak olarak
kullanmak gerekir. Oyuncaðýn pahalý olmasý deðil, çocuðun yeteneklerini
geliþtirici olmasý önemlidir. Çocuk eþyasý satan bit pazarlarýnda ucuz fiyatla
faydalý oyuncaklar almak ve zamaný gelince de satmak mümkündür.

Kendi baþýna iþleyen ve çocuðu sadece pasif bir seyirci durumunda býrakan
elektronik oyuncaklara fazla itibar etmemek gerekir. Araþtýrýp bulma, kurup
bozma dürtüsünü teþvik eden, renk, þekil vb. iliþkileri öðrenmesini saðlayacak
oyuncaklar tercih edilmelidir. Birlikte renkli kalem, kaðýt, oyun makasý,
tehlikesiz yapýþkanlar, oyun hamurlarý ve baþka maddeler kullanarak yapýlan
karalamalar, resimler, boyama ve þekil verme ve kesme gibi el iþleri hem el
becerilerini ve hem de zihinsel yetenekleri geliþtirmek açýsýndan özel önem
taþýr. Yaþa göre çeþitli �puzzle�ler (küçük parçalarý yerleþtirerek bütünlenen
resim veya þekiller, yap-bozlar), büyük ve küçük �Lego� taþlarý (inþa
oyuncaklarý) çocuklarýn yýllarca oynadýklarý, rafa kaldýrýp yeniden çýkardýklarý
oyuncaklardýr. Tüm bunlarý gözetim ve yönetiminiz altýnda yapan, bozan ve
öðrenen çocuk, giderek kendinden emin olarak kendi baþýna oynayacaktýr.

Oyuncaklarý oyun bittikten sonra çocukla birlikte toplayýnýz, küçük parçalýlarýný
açýk kutular, sepetler içine koyarak çocuðun alýp koyabileceði þekilde bir
köþeye veya rafa, kaldýrýnýz. Böylece hem çocuðunuza düzenli yaþamayý
öðretmiþ olursunuz ve hem de takýlýp düþmesini, yaralanmasýný önlemiþ
olursunuz.

Unutmayýn: Küçük çocuk olan evlerde her þey yerli yerinde kalmaz, etraf daðýlýr,
pislenir. Her þey yerli yerinde olacak diye kendinizi baský altýna sokmayýn.
Çocuða tehlikeli olacak, kýrýlacak þeyleri ulaþamýyacaðý yerlere koyun. Önceden
tedbir alýn, sonradan canýnýz sýkýlmasýn. Örneðin yer ve üstü pislenecek diye
boyama iþlerini yasaklamayýn, eski bir gömlek giydirin, bir örtü serin veya baþka
önlemler alýn.

Çocuðunuz yalnýz kalmasýn, baþka çocuklarla birlikte oynayabileceði ortamlarý
yaratmaya çalýþýn. Anaokulu öncesinde anne-çocuk gruplarý bulunan
kurumlara gidin veya çocuðu olan birkaç kiþiyle düzenli olarak buluþun. Bu
hem çocuðunuzun baþka çocuklarla oynamasýný, arkadaþ edinmesini,
saðlayacak, hem de benzeri durumda olan kiþilerle görüþüp rahatlamanýza,
belki de yeni þeyler öðrenmenize katkýda bulunacaktýr.

Oyun ve oyuncaklar sadece bedensel ve zihinsel geliþimi teþvik etmez.
Oyunlar belirli bir yaþtan sonra baþka çocuklarla iþbirliði ve iletiþim gerektirir.
Arkadaþlarla oynarken yetiþkin yaþamda gerekli sosyal yetenekler de geliþir:
topluma uyum, sürtüþme ve çatýþmalara çözümler bulma, insanlarý ölçüp
biçebilme, bekleme ve zor durumlara dayanma, baþkalarýnýn hak ve sýnýrlarýna
saygý gösterme ... gibi.



16 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

Dil

Dil düþünme, nesneler ve kavramlar arasýnda iliþki ve baðlantýlarý kurmayý,
kýsaca zihinsel faaliyetleri etkilediði gibi, onlar da dil ve konuþma geliþimini
etkiler. Çocuklar daha ana karnýndayken duyarlar, kendisiyle daha bu
aþamada konuþmak, güzel þeyler söylemek, rahatlatýcý müzik çalmak, çocukla
iliþkilerinizi olumlu yönde etkileyecektir. Çocuðun ana karnýndayken
çevresindeki baðýrtý-çaðýrtýyý, kavga-gürültüyü de duyduðunu ve bunlarýn onu
olumsuz etkileyeceðini unutmamak gerekir.

Bebekle o konuþmasa dahi sürekli konuþmak, yaptýðýnýz iþleri anlatmak, onun
konuþma ve dolayýsýyla düþünme yeteneðini geliþtirecektir. Bebekle �bebek
dilinde� konuþma çoðumuza sempatik görünür, ama doðru deðildir. Her
nesnenin, her olgu ve kavramýn bir ismi vardýr ve bunlarý kullanmak gerekir.
�Yemeðe� �mama� demek gibi sözcükler kullanmak dil geliþimini geciktirebilir.
Çocuk �mama� diyor diye siz de demeyiniz, doðru terimi kullanmakta devam
ediniz.

Çocukla en iyi konuþabildiðiniz, yani sevgi, duygu, heyecan ve kýzgýnlýðýnýzý
en iyi ifade edebildiðiniz dilde ve düzgün konuþunuz. Genel olarak bu dil
anadildir, ama olmak zorunda deðildir. Birinci dil baþka bir dil de olabilir.
Çocukla bir büyükle konuþur gibi konuþunuz. Yaptýðý hatalara gülmeyiniz,
doðrusunu konuþma içinde tekrarlayýnýz. Ayrýca anadilini, dil bilgisi kurallarýna
uygun olarak ve zengin bir kelime haznesi ile iyi öðrenirse baþka dilleri
öðrenmesi de kolaylaþýr. Çocuk anaokuluna baþladýðýnda tek kelime Almanca
bilmese dahi, müsait ortamda kýsa sürede öðrenir. Çocuðun anadilini
geliþtirmesi için evde sürekli anadilde konuþmak, hatta zamaný gelince
anadilden kitaplar okumaya teþvik etmek ve yazý dilini öðretmek
yararlýdýr. Bu Almancayý iyi öðrenmesini engellemez, aksine daha çabuk ve
iyi öðrenmesine yardýmcý olur.

Almancayý iyi öðrenmesi için yapýlacak þeyler þunlar olabilir: Üç yaþýnda
anaokuluna göndermek. Alman arkadaþlar da edinmesi için gerekli sportif
ve benzeri etkinliklerin yapýldýðý sosyal ortamlara, oyun gruplarýna gitmek
veya bu ortamlarý yaratmak. Almanlara önyargýsýz yaklaþmasýný teþvik etmek.
Bol bol da kitap okumaya yönlendirmek.

Yaþadýðý dil ortamlarý hoþuna gidiyor ve bu ortamlarda kendini mutlu
hissediyorsa, çocuk o dilleri zevkle konuþur. Almanca dersinde yeterli baþarý
gösterememenin arkasýnda anne-babanýn onu derslerinde destekleyecek
kadar Almanca bilmemeleri yatabilir, ancak bu en önemli neden deðildir.

Çocuklar birden fazla dili ayný süreç içinde paralel olarak öðrenebilirler. Küçük
yaþlarda özel bir çaba göstermeden birden fazla dil öðrenmek gelecek için
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kolay ve büyük bir yatýrýmdýr. Ýki dilli yetiþtirmek istiyorsanýz bunun ön koþulu,
konuþmayý üslendiðiniz dili gerçekten iyi bilmenizdir. Bu durumda anne ve
babadan her biri çocukla mümkün olduðunca sürekli ve tutarlý olarak sadece
bir dili konuþmalýdýrlar. Ancak Almancaya gerçekten çok iyi hakim deðilsek,
aile içinde tek dil kullanmak saðlýklý ve yeterlidir. Aksi takdirde yerleþen
hatalarý düzeltmek, ilerde daha zor olur. Çocuk iki dil yerine iki yarým dil
öðrenme tehlikesiyle karþý karþýya kalabilir.

Kreþ, anaokulu

3 yaþýna kadar çocuðun evde, aile içinde kalýp büyümesi, duygusal
doyumlarýný saðlamasý, büyükler alemini ve dýþ dünyayý onlarla birlikte
tanýmasý ve bizler açýsýndan da anadilini öðrenmesi için önemlidir. Bu dönemde
çocuðun yeri anne ve babasýnýn yanýdýr.

Anne veya baba çocuðu tek baþýna büyütüyorsa kreþe verme zorunluðu
doðabilir. Bu durumda çocuðu kreþe mümkün olduðunca geç vermeli ve
günlük süreyi de kýsa tutmaya çalýþmalýdýr. Devlet çocuk yetiþtiren anne veya
babalara ailenin gelirine göre bir miktar çocuk yetiþtirme parasý ödemektedir.
Geliri olmayan veya yetersiz olanlara bu süre zarfýnda sorun çýkarmadan
sosyal yardým da yapýlmaktadýr.

Büyük kardeþlerin anne ve babalarýna yardýmcý olmalarý doðaldýr, ancak anne-
babalarýn sorumluluðunu üslenemezler. Bir alýþ-veriþ için, yoðun bir iþle
uðraþýrken kýsa bir süre kardeþlerine bakabilirler. Büyük kardeþin bu görevi
üslenebilmesi için yaþýnýn ve sorumluluk duygusunun uygun olduðundan emin
olmanýz gerekir. Bu nedenle öncelikle bu görevleri gözetiminizde veriniz, gerekli
tedbirleri alýnýz. �Pabucunun dama atýldýðý� duygusunda olan kardeþlerle özel
olarak ilgileniniz.

3 yaþýndan itibaren çocuðu anaokuluna vermek, baþka çocuklarla birlikte
olabilmesi, sosyal iliþkilerini ve davranýþlarýný geliþtirebilmesi, anaokulunda
uygulanan teþvik programlarýndan yararlanabilmesi ve Almancayý
öðrenebilmesi için gereklidir. Ýlk yýl çocuðu yarým gün anaokuluna göndermek
yeterli olabilir. 4-5 yaþýndan itibaren tam gün gönderilebilir. Anaokulundaki
son dönemde çocuklar okula hazýrlanýrlar.

Genel olarak ister kreþ, ister anaokulu ve isterse okul olsun, çocuklarýmýzýn
gittiði kurumlarla düzenli iliþki içinde olmak, veli toplantýlarýna katýlmak, özellikle
çocuk bakýcýsý, eðitmen, öðretmen gibi personelle ön yargýsýz iletiþim içinde
bulunmak þarttýr. Gerektiðinde özel randevu alarak ve bilhassa ayaküstü kapý
arasý görüþmelerinde çocuðumuzun bedensel, zihinsel ve sosyal geliþimine
iliþkin bilgiler almak, sorular sormak muhakkak gereklidir. Bu kiþiler
profesyonel bir gözle geliþimleri takip ederler, uyarýda bulunup yardýmcý olurlar,
sorun olduðunda uzmanlara gönderirler.
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Ancak bu kiþilerin de insan olduðunu, olumlu iliþkilerin etkili olacaðýný
unutmayalým. Çocuðu ile ilgilendiði görülen insana karþý taraf da daha fazla
ilgi gösterir. Bu kurumlarýn anne-baba veya çocuklar için düzenlediði toplantý,
eðlence gibi etkinliklere katýlmak ve katkýda bulunmak iliþkileri pekiþtirir.
Anaokullarýnda ve okullarda Türk velilerin çoðu kez toplantýlara
katýlmadýklarýndan, okul aile birliklerine girmediklerinden söz edilir ve yakýnýlýr.
Bu yerlerde çocuklarýmýzý ilgilendiren konular görüþülmekte, kararlar
alýnmaktadýr. �Almancam yetersiz� gibi bahanelerin arkasýna sýðýnýp bu tür
toplantýlardan uzak kalmak, çocuða olan ilgisizliðin göstergesidir. Anaokuluna,
okula verdikten sonra eðitim görevlerimiz ve sorumluluðumuzun bittiðini
düþünmek, büyük bir yanýlgýdýr. Ayrýca önemli görüþmelerde gerçekten ihtiyaç
varsa tercüman getirilmesi talebinde bulunabilirsiniz. Belediyenin iþbirliði
yaptýðý bir tercümanlýk servisi vardýr.

Belediye çocuk yuvalarýnýn (anaokullarý) salý günleri saat 16.00 � 18.00 arasý
görüþme saatleri vardýr. Baþvurular, Mart ayýnýn ilk Salý günü yapýlmakta, Eylül
ayýnda çocuk yuvaya gitmeye baþlamaktadýr. Açýkta kalmamak için üþenmeden
yüklenicisi belediye veya baþka kurumlar olsun evinize veya iþinize yakýn bir
çok anaokuluna zamanýnda baþvurmak gerekir. Her çocuðun tam gün olmasa
da bir anaokuluna gitme hakký vardýr.

Kimin hangi semtte oturduðu genellikle gelir düzeyine baðlýdýr. Bu nedenle
ekonomik açýdan toplumun alt katmanlarýna dahil olan bizlerin belirli semtlerde
yoðunlaþtýðý bir gerçektir. Bu durum alt yapý sorunlarýna ve özellikle anadili
Almanca olmayan çocuklarýn belirli anaokullarýna yýðýlmalarýna yol açmaktadýr.
20 farklý anadil konuþan çocuklarýn gittiði, Alman çocuklarýnýn azýnlýk, bazen
küçük bir azýnlýk konumunda kaldýðý anaokullarý ve ilk okullar az deðildir. Bu
durum doðal olarak çocuklarýmýzýn Almancayý iyi öðrenme koþullarýný olumsuz
yönde etkilemektedir. Destek programlarýnýn uygulanmasýný talep etmek
gerekir.

Bu tür sorunlarýn çözümü çok personel gerektirdiðinden zor ve pahalýdýr. Çözüm
siyasidir: örgütlü bir þekilde çözüm önerileri ve istemleri getirip karar mercilerine
baský yapmak, azýnlýk örgütlerinin görevidir. Bu nedenle ortalarda görünmemek
yerine bu tür giriþimleri desteklemek ve yalnýz býrakmamak tüm azýnlýk
açýsýndan faydalý bir uðraþýdýr. Bu uðraþýlar uzun vadede sonuç verirler. Bizlerde
doðum oraný yaþlanan Alman çoðunluk toplumunkinden yüksektir. Bu konuda
toplumun demografik yapýsýný olumlu etkilediðimiz ortadadýr. Çocuklarýmýzýn
içinde bulunduklarý koþullarý dikkate alýp, biçimsel deðil gerçek fýrsat eþitliðine
kavuþacaklarý bir eðitim sistemini talep etmek doðal bir haktýr.
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Çocuktan yapamayacaðý þeyleri beklemeyin

Çocuðu güç ve yeteneklerini aþan beklentilere yönlendirmeyin, önüne
ulaþabileceði görevler koyun. Sýk sýk baþarýsýzlýða, dolayýsýyla hayal kýrýklýðýna
uðramak, mücadele gücünü ve yeni atýlýmlar yapma isteðini kýrabilir. Küçük
de olsa baþarýlar ve bunu takip eden ölçülü övgü ve ödüller daha ileri hedefler
için onu kamçýlar.

Çoðu insanlar kendilerinden yapamayacaklarý þeyler beklenildiði zaman iç
huzurlarýný yitirirler, strese girerler, hastalanýrlar. Kendilerini veya baþkalarýný
aldatma gibi savunma yöntemlerine baþvurup sürekli bir kaçýþ girdabýnýn
içine düþerler. Bu nedenle okuldaki baþarýsýzlýk süreklilik kazanma eðilimi
gösteriyorsa bir danýþma kurumuna baþvurmakta yarar vardýr.

Çocuða, onu büken görevler yüklemeyin

Özellikle kýz çocuklarýmýza daha küçük yaþtan aþýrý görev yükleriz: ev iþlerine
yardým etmek, küçük kardeþlerine bakmak gibi. Sizce çok güzel yapsa bile,
bu görevleri sýnýrlý tutmak gerekir. Büyük kardeþin de çocuk olduðunu, yaþýna
göre anne ve baba sevgisine ve desteðine þiddetle ihtiyacý olduðunu, onun
da çocukluðunu doya doya yaþamaya, yeterince oynamaya, arkadaþ
ve yaþdaþlarýyla buluþmaya hakký olduðunu unutmamak gerekir. Ayrýca
sýk sýk �Sen büyüksün, o küçük!� gibi gerekçelerle çocuðu küçük kardeþ lehine
feragata zorlamak, onun haklarýný çiðnemek anlamýna gelir. Hem bir yandan
küçük kardeþine bakýp kendi oyun zamanýndan fedakârlýk yapmasý, öte
yandan da oyuncak veya eþyalarýný ona vermesi istenir. Çocuk bu durumda
haksýzlýða uðradýðý duygusundan kurtulamayacaktýr.

Evde aþýrý görevlerle manen ezilmiþ bir çocuðun içine kök salan burukluk,
hayatý boyunca onun peþini býrakmayacaktýr. Bu nedenle yaþam ve aile
planlamamýzý gücümüze uygun bir þekilde yapmak, maddi yatýrýmlarý bir süre
arka plana itip, en önemli yatýrýmýn çocuklarýmýza ayrýlacak zaman ve ilgi
olduðu yönünde düþünmek yararlý olacaktýr.

Yalan ve Gizlilik

Çocuklar bu konuda da büyükleri örnek alýrlar. Aþýrý yasak ve cezalar, çocuðun
hareket sahasý ve özgürlüðünün çok kýsýtlanmasý, aile içinde korkusuzca
düþünce ve isteklerini ifade etme ortamýnýn bulunmamasý gibi tutumlar yalan
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ve gizliliði teþvik eder. Çok küçük yaþlardan itibaren kendini ilgilendiren
kararlara katýlýr, yaþýtlarýnýnkinden çok daha dar bir hareket sahasýna
hapsedilmezse, yaptýðý ettiði þeyler ilgi yerine sadece kýsýtlama ardniyetiyle
öðrenilmek istenmezse, çocuk yalan ve gizliliðe itilmemiþ olur.

Ýki ayrý kuþak insanýnýn anlayýþ, istek ve özlemlerinin farklý olacaðý açýktýr.
Lakayýtlýk, ihmal ve önemsememe çizgisine düþmeyen en liberal ailelerde
bile çocuða sýnýrlar koyulur. Ebeveynin çocuðun yaþamýyla yakýndan
ilgilenmesi, olasý tehlikeler karþýsýnda uyarýp korumasý doðaldýr. Ama çocuða
güvendiðini göstermek, onun da bu güveni hakkettiðini gösterebilmesine fýrsat
vermek gerekir.

Arkadaþlarýyla buluþma þansý tanýnmayan çocuk, kendisine güven
duyulmadýðýnýn ispatý olarak yanýna/arkasýna küçük kardeþi takýlan kýz çocuðu
büyük bir olasýlýkla �Bugün ders geç bitti� yöntemine baþvuracaktýr. Bir de bu
çocuk erkek kardeþiyle arasýnda yapýlan ayrýmý, ona tanýnan özgürlükleri
görüp yaþarsa, eþitlik ve adaleti bu yolla saðlamaya çalýþacaktýr.

Aþýrý sert ve katý bir baba karþýsýnda çoðu kez anneler de bu yalan ve gizliliðe
ortak olmak zorunda kalmaktadýr. En iyi yöntem, babanýn da tüm eðitim
sorumluluðunu anneye yükleyip uzaktan hesap sorma kolaylýðýna
kaçmamasýdýr. Çocuðuyla küçük yaþtan açýk bir iletiþim (ilgi, dinleme, anlatma,
tehditsiz bir yumuþak dil) kuran baba, yönlendirme ve geliþimi zamanýnda
görebilme þansýna sahip olacaktýr. Buna raðmen sorunlarýn olacaðý kesindir.
Ama bu sorun geçiçi bir dalgalanma olacak, çocuðu veya tüm aileyi yýkan bir
deprem boyutuna varmayacaktýr.

Ýsteðe karþý evlendirme

Toplumumuzda hala kanayan bu yaraya da deðinmekte yarar var.

Görücü usuluyle, büyükler aracýlýðýyla evlenme dünyada en yaygýn
uygulamadýr. Almanya�da da gazete ilanlarý aracýlýðýyla tanýþýp evlenenler
vardýr. Ýster görücü, ister tanýþma usuluyle olsun evlilikte temel ilke, damat
ve gelin adaylarýnýn bu evliliðe gönüllü olmalarý gereðidir. Bu, gönülsüz yapýlan
evliliklerin hüsranla sona ereceði anlamýna gelmez. Ýnsanlar zaman içinde
birbiriyle kaynaþýp uyumlu veya öyle görünen bir evlilik sürdürebilirler.

Erken çaðda bazen eðitim ve öðrenimini bile yarýda keserek kýzýný/oðlunu
istemediði biriyle evlenmeye zorlayan veya evlendiren aileler azalmakta, ama
bu tür evliliklerin sonuçlarý hala gazetelere manþet olmaktadýr. Tatilde
pasaportuna el koymak gibi akla gelebilecek tüm maddi-manevi baský, tehdit,
þantaj ve vaad yöntemlerini kullanarak kýzýna veya oðluna damat veya gelin
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adayýný �gönül rýzasýyla kabul etmesini� saðlatmak da zorla evlendirmek
demektir. Ýnsan kaderinin baþkalarý tarafýndan tayin edilmesi, istemediði bir
insanýn koynuna girmeye zorlanmasý, akla gelebilecek en korkunç
uygulamalardan biridir. Bu tür planlarý sezinleyen veya benzeri aile ortamýnda
yaþayan bazý gençler, özellikle genç kýzlar, bir yolunu bulunca evden
kaçmaktadýrlar.

Gençlik Daireleri ile çeliþkiler

Kaçsýn kaçmasýn, sýk sýk þiddete maruz kalma, aþýrý ihmal, tehlike, cinsel
taciz ve benzeri durumlarda Gençlik Daireleri yasal görevileri icabý müdahale
etmek ve çocuðu korumak zorundadýrlar. Gerçi hakimler insanlarýn kültürel
ortamýný dikkate alýp bazý kararlarýna yansýtsalar da, Almanya�da yasalar
herkes için ayný þekilde baðlayýcýdýr. �Çocuðumu elimden aldýlar!�, �Aklýný
çaldýlar!�, �O Alman sosyal pedagog aklýna girdi!�, �Bizde durum baþkadýr!�
gibi suçlamalar, hatta tehditler savurganca yapýlmadan önce ailenin tarihçesini
samimi olarak gözden geçirmek yararlý olacaktýr.

Çocuða pratikte daha fazla hak tanýyan ve onu daha fazla koruyan bir
toplumda yaþýyoruz. Bu daireler hatalý bir yaklaþýmda da bulunabilirler. Bazý
memurlarýn önyargýlarý da olabilir. Hatta �aþýrý sert, katý, çoluðunu çocuðunu,
eþini dövmekten baþka bir þey bilmeyen, maço bir Türk babasý� genelleþtirmesi
kafasýna yerleþmiþ olabilir. Unutmamak gerekir ki, bu insanlar görevleri icabý
bu tür olaylarla sýk sýk karþýlaþmakta ve etkisinde kalmaktadýrlar. Ayrýca
müdahale etmeden önce yaþýna göre çocuðun rýzasýný almak zorundadýrlar.
(Aile baþ edemediði için ailenin rýzasýyla çocuðun bir yurda yerleþtirilmesi
ayrý bir konudur.) Bu sorunlarýn bilincinde olan belediye, azýnlýklarýn kültürel
ortamlarýný öðrenmesi, davranýþ ve kararlarýnda bunlarý dikkate almasý ve
önyargýlarýný aþabilmesi için memurlarýna eðitim programlarý uygulamaktadýr.
Buna raðmen en etkin sonuç, bu tür olaylarýn azalmasýyla alýnacaktýr.

�Baþkalarý ne der?� kaygýsý ve ayýplar

Ýçinde bulunduðumuz akrabalýk, komþuluk, arkadaþlýk iliþkileri çerçevesinde
geçerli olan toplumsal kurallara uymak en doðal ve doðru bir tutumdur. Ancak
bunun da sýnýrlarýný iyi belirlemek ve abartmamak gerekir. Davranýþ ve
tutumlarýmýzýn, baþarý ve baþarýsýzlýklarýmýzýn, mutluluk ve mutsuzluðumuzun
sonuçlarýný çekecek olan eninde sonunda biz kendimiziz, yakýnlarýmýz da
olsa baþkalarý deðil! Uygulamalarýmýzda baþkalarýnýn ne diyeceðine deðil,
öncelikle mantýk ve duygularýmýza kulak verelim.
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Örneðin: Çocuðumuzun okulda baþarýlý olmasýný isteriz. Bunun temel nedeni,
onun ilerde kendi sorumluluðunu kendisi taþýyan, toplum içinde saygýn bir
konumu ve geçimini saðlayacak bir mesleði olan, kendini yenilemeyi ve
geliþtirmeyi öðrenmiþ, kendiyle ve toplumla barýþýk bir kiþi olmasýný
istememizdir. Dürüst, çalýþkan, adil bir kiþilik kazanmasýný arzu etmemizdir.
Baþkalarýnýn �Aferin, bilmem nenin çocuðu doktor oldu� demesi bize gurur
verebilir ve bu da güzel bir duygudur. Ama bu, iþin yan ürünü, yani cabasýdýr.
Bu nedenle çocuðun yetenek, beceri ve geliþimini iyi takip ederek ulaþabileceði
gerçekçi hedeflere yönlendirmek akýllýca bir tutumdur. Baþkalarýnýn dediðini
kulak ardý etmeyin, ama fazla da abartýp kendinizi baþkalarýna endekslemeyiniz.

Çocuklarý ayýplar içinde boðmamak gerek. Küçük çocuklarýn bedenlerini
tanýmak, cinsel organlarýna dokunmak doðal dürtü ve haklarýdýr. Anne-
babalarýna da cinselliðe iliþkin sorular yöneteceklerdir. Vücudumuzun her
organýnýn bir ismi ve iþlevi vardýr, bunlarý gizlemenin bir yararý yoktur, zamanla
mümkün de deðildir. Bunlarý bir �ayýp� sözüyle geçiþtirip tabulaþtýrmak, onlarýn
bu dürtülerine cevap vermeyecek, aksine öðrenmek isteðini kamçýlayacaktýr.
Çocuðun bedeniyle ahenkli ve barýþýk olmasý, geliþimini teþvik eder, ilerde
mutlu bir hayat sürmesine katkýda bulunur. Aksi takdirde öðrenme ve araþtýrma
dürtülerini kontrolünüz dýþýnda gidermeye çalýþabilirler. Bu tür konu ve
sorunlarý açýklamayý bilmiyorsanýz, ücretsiz eðitim danýþmanlýklarýndan bilgi
alabilirsiniz. Kaldý ki, edindiðiniz bilgileri bire bir uygulamak zorunda
deðilsiniz, en azýndan bu konularda enine boyuna düþünüp taþýnma olanaðý
bulmuþ olursunuz.

Unutmayýn: Gençlikte ve yetiþkin yaþlarda mutlu bir özel yaþam sürebilmek,
önemli ölçüde alýnan cinsel eðitime de baðlýdýr. Ýþlenen suçlarýn önemli bir
bölümünün arkasýnda cinselliðe iliþkin sorunlar yatmaktadýr. Cinsel eðitim bir
�ayýp� ile geçiþtirilemeyecek kadar önem taþýmaktadýr.

Belki de �ayýp�ý diðer insanlara dürüstlük, adillik, haklarýna saygý gibi kavramlarla
iliþkilendirmek daha saðlýklý olacaktýr.

Bir anlýk öfke

Anne-baba olmak, çocuk yetiþtirmek kolay deðil, yýpratýcý. Günlük yaþamýn
dert, sýkýntý ve stresi, çaresizlik hissi yaratabilir, sonuçlarýný düþünmeden hatalý
davranýþlara sürükleyebilir. Bu durumlarda kendinize hakim olmaya çalýþýn.
Çocuðunuza atacaðýnýz bir tokat sadece onun canýný yakmayacak, duygu
dünyasýný alt üst edecektir. Tokatý attýysanýz iþiniz zor demektir. Tokat hem
yasalara aykýrýdýr ve hem de sorunu çözmez, hatta sürekli dayak yiyen
çocuklar artýk bunu göze alýp kanýksayabilirler.
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Bu nedenle sinirlerinize hakim olamadýðýnýz anlarda, kendinizi mümkünse
baþka uðraþýlara yönlendirin. Mekan deðiþtirin, bir dükkândaysanýz çocuðu
kapýp baþka bir yere gidiniz vs. vs. ... Ýyi olmadýðýný bile bile illa da
baðýracaksanýz, önce derin bir nefes alýn, kýzdýðýnýzý ve sizin de baðýracaðýnýzý
çok ciddi biçimde belirtiniz.

Eþler arasý tartýþma ve çatýþmalar

Yetiþme ortamlarý birbirine benzese bile her insan ayrýdýr. En uyumlu görünen
çiftler arasýnda bile tartýþmalar ve çatýþmalar doðaldýr. Bunlar ayrý bir konudur.
Karý-koca kavgalarý çocuklarda anne veya babanýn ayrýlacaðý, ikisinden birini
kaybedebileceði korkusu ve duygusunu yaratýr. Kavgaya neden olduðu
düþüncesi ve suçluluk duygusu onu huzursuz eder. Çocuk yüzünden çýkan
tartýþma ve kavgalar da az deðildir. Bunlar bitmek tükenmek bilmeyen mevzi
savaþlarýna dönüþebilirler. Bu tür kavgalarý çocuklarýn yanýnda yapmamak
þarttýr, ama ayný hanede onlarýn bunu duyup anlamasýný, hissetmesini
önlemek çoðu kez mümkün deðildir.

Herþeye raðmen çocuðu kavganýn dýþýnda tutmak þarttýr. Sözlü ve sözsüz
davranýþlarla taraf tutmaya, hakemlik yapmaya zorlamak, çocuk için iki sevdiði
insandan birini kaybetmek anlamýna gelir. �Senin yüzünden kavga ediyoruz�
suçlamalarý, çoðu kez tedirginliðe, yaramazlýk ve hýrçýnlýðýn artmasýna yol
açar. Çocuðu dert ortaðý etmek, sýrtýna kaldýramýyacaðý bir yükü yüklemektir;
bunun bir dizi çok olumsuz ve kalýcý sonuçlarý olabilir. Ayrýca kavganýn içine
çekilen çocuklar, melek olmadýklarý için bundan kendilerine yararlar saðlama
eðilimine girebilirler. Böylece kavganýn uzayýp gitmesine onlar da bir katkýda
bulunurlar.

Çocuk sevgi, saygý, hoþgörü gibi olumlu duygu ve davranýþlarý nasýl anne-
babasýný örnek alarak öðrenirse, kýzgýnlýk, öfke gibi olumsuz duygular ile
bunlarý kontrol altýnda tutmayý, sýnýrlarý aþmamayý, uzlaþmalara varmayý da
onlardan öðrenir. Hayatta sadece sevgi yoktur. Çatýþma, kýzgýnlýk da vardýr.
Bunlar çocuktan gizlenemez. Ama þiddet kullanmadan, bedensel ve manevi
örselemelere, aþaðýlamalara baþvurmadan uzlaþmaya varýlabilirse, çocuk
da çeliþki ve çatýþmalarýn olumlu bir çözümle sona erebileceðini öðrenmiþ
olur. Anne-baba iliþkisinin bozulmadýðýný görür, kendini güven içinde hisseder.

Sebebi ne olursa olsun uyum saðlayamayan çiftler medeni tartýþmalar sonucu
ayrýlabilirler, boþanabilirler. Kavgasýz-gürültüsüz ayrýlmalar bile çocukta büyük
endiþe ve korkulara yol açar. Evlenme ve birlikte yaþama gibi ayrýlma ve
boþanma da hayatýn bir gerçeðidir. Anne ve babayla ayrý ayrý da olsa olumlu
iliþkiler içinde bulunan çocuklar, zaman içinde bu badireyi yara almadan
atlatýrlar.



24 AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien

Aile içi þiddet: kýrýlan kalp tamir olmuyor

Eþini döven, örseleyen bir kiþinin ayný zamanda � çocuðuna vurmasa dahi �
onu da dövmüþ, örselemiþ ve manen yaralamýþ olduðunu unutmayalým. Kaldý
ki, eþlerini döven babalar çoðu kez çocuklarýný da dövmektedir. Dövülen veya
dövülmese dahi þiddet ortamýnda, aile içinde þiddet kullanýmýný gören, duyan
veya hisseden çocuklar ruhen yaralanmaktadýr. Bunlarda bu manevi
yaralanmalardan kaynaklanan davranýþ bozukluklarý, psikosomatik hastalýklar
ortaya çýkmaktadýr.

Unutmayýn: Bedensel ve manevi þiddet görerek büyüyen çocuklarýn önemli bir
bölümü ilerde baþkalarýna, güçleri yettiðinde de anne-babalarýna, eþlerine ve
çocuklarýna þiddet uygulama eðilimi gösterirler. Bu da tam sizin istemediðiniz
þeydir.

Baþka bir insanýn ruhi ve bedensel sýnýrlarýný aþmayý tabu saymak, kendine
yasaklamak gerekir. Özünde aile içinde þiddet uygulayan kiþi kendini çaresiz
ve yetersiz hissetmektedir. Þiddet kullanarak, sorunlara çözüm bulamadýðýný,
meseleyi zorla bastýrdýðýný göstermektedir. Ancak sorun bu þekilde
çözülmediðinden meseleyi zorla kapatmak geçici olmakta, durmadan patlak
vermektedir. Kabullenmek istemeseler dahi aile üyelerine karþý þiddet uygulayan
kiþilerde ruhi dengesizlikler ve kiþilik bozuklarý söz konusudur. Þiddet
maðdurlarýnda � ki bunlar genellikle kadýnlardýr � ruhi bozukluklar olmasý veya
ortaya çýkmasý söz konusudur.

Çoðu kez bu kýsýr döngüyü kýrmak için profesyonel destek ve yardým almak
gerekmektedir. Bu yardýmý almayý kabullenmek, esas sorunun çözülmesi için
ilk adým olabilir. Þiddete uðrayan kiþi ve çocuklarýn bedensel ve ruhsal
saðlýklarýný koruyabilmek veya zararý asgariye indirmek için, þiddet uygulayaný
da daha büyük suç iþlemekten alýkoyup koruyabilmek için psikolojik
danýþmanlýklara baþvurmak, kýsýr döngüden çýkmanýn esas yoludur.
Gerekiyorsa tedaviye gitmek, hem aile ve hem de toplum için en yararlý
yöntemdir. Bunda utanýlacak, ayýplanacak bir þey yoktur. Þekerimiz
yükseldiðinde çare bulmak için nasýl doktora koþuyorsak, ruhi yaþamýmýzda
çalkantýlar ve sorunlar ortaya çýktýðýnda bir psikoloða baþvurmak da en doðal
tutumdur.

Ayrýlma, boþanma ve çocuk

Boþanma, ayrýlma veya eþini kaybetme sonucu çocuðunu yalnýz baþýna
yetiþtirme durumunda kalan kiþilerin durumu gerçekten zordur. Çocuk, yaþýna
göre durumun farkýna varýr. Yine yaþýný dikkate alarak ve aþýrýya kaçmadan
içinde bulunduðunuz maddi ve manevi zorluklarý kendisine anlatýnýz. Uygun
bir þekilde durum anlatýldýðý zaman çocuk gerçeði kavrar ve uyum saðlar.
Sizi güçsüz ve beceriksiz görür diye kaygýya kapýlmaya gerek yoktur. Dikkat
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edilecek noktalar þunlardýr: anlattýklarýnýz onda suçluluk duygusuna yol
açmamalý, kaldýramýyacaðý doz ve biçimde olmamalý ve taþýyamýyacaðý
sorumluluklar talebini içermemelidir.

Önünüze �Ben ona annesinin (veya babasýnýn) yokluðunu hissettirmeyeceðim!�
gibi bir hedef kesinlikle koymayýn. Çocuðunuza güzel, güvenli bir yaþam ortamý
saðlayabilir, onu geliþiminde tüm olanaklarýnýzla destekleyebilirsiniz. Ancak
ne anne babanýn, ne de baba annenin yerini tamamen dolduramaz, cinsel
farklýlýklardan kaynaklanan özgül görev ve rolleri yerine getiremez. Bu konular
ve yeni bir eþin hayatýmýza girmesiyle ilgili konular bu küçük broþürün
çerçevesini aþmaktadýr. Bu nedenle uzmanlara danýþmak en doðru tutumdur.

Eþimizden boþanabiliriz, çocuðumuzdan deðil!
Çocukla birlikte oturmayan anne veya baba

Ayrýlan eþlerin çocuklarýna söz ve davranýþlarýyla verecekleri en önemli mesaj
þu olmalýdýr: �Bizler artýk bir çift olarak birbirimizle anlaþamýyoruz ve
ayrýlýyoruz, ama anne ve baba olarak her zaman sizleri sevmeye ve
desteklemeye devam edeceðiz�.

Ayrýlma ve boþanma durumunda çocukla oturmayan eþ, ki bu genel olarak
babadýr, çocukla her hafta veya on beþ günde bir düzenli olarak iliþkisini
sürdürmelidir. Yanýna alýp gezerek, oynayarak ve benzeri uðraþýlarla kýsa
bile olsa zamanýný çocuða zevk veren bir ortamda onunla dolu dolu
geçirmelidir. Ayrýlýktan sonra çocuðunun yüzüne bile bakmayan, ama
sorumluluk almadan herþeyine karýþmak isteyen babalarýn sayýsý az deðildir.
Bu durumlarda çocukla ilgilenmek ne yeni eþin, ne büyük anne ve ne de
büyük babanýn görevi deðildir. Çocuðu alýp televizyonun karþýsýna oturtmanýn,
büyük anneye veya yeni eþin yanýna býrakmanýn adý sorumsuzluktur. Çocuðun
duygusal açýdan hem anne hem babaya ihtiyacý vardýr. Kýz olsun erkek olsun,
çocuðun babayla etkileþim içinde olmasý, özdeþim yaparak saðlýklý bir kiþilik
kazanabilmesi, geleceði açýsýndan çok önemlidir. Bahaneler bulmamak ve
çocuðu aksatmadan düzenli aralýklarla almak ve o kýsa zamaný ona ayýrmak
þarttýr. Ayrýlýnan kiþi çocuk deðil eski eþtir.

Çocuðu laf taþýyýcýsý yapmayýn,
taraf tutmaya zorlamayýn

Hem anne ve hem de baba birbirlerinin yaþamýndan haber almak için çocuktan
laf almaya çalýþmamalý, çocuða birbirlerini kötülememelidir. Ayrýlýk veya
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boþanmayý hazmedememiþ kiþinin amacý, bu tür davranýþlarýyla çocuðu eski
eþe karþý kýþkýrtmak, ondan soðutup iliþkilerini bozmak, taraf tutmaya
zorlamaktýr. Bu tutumlar çocuðu korkunç bir manevi baský altýna alýr. Çocuðun
bu dönemlerde kösteðe deðil, desteðe gereksinimi vardýr. Zaten ayrýlýðýn
getirdiði dev sorunlarla bunalým içinde olan çocuk, belki de içinden hiç bir
zaman çýkamayacaðý girdaplara kapýlabilir. Gidilmesi gereken tek yol, her
eþin yeni yaþamýný kurmak için çaba sarfetmesi, diðerinin iþine, özel yaþamýna
karýþmamasý ve eski eþiyle onu baðlayan tek þeyin sadece ortak çocuk
olduðunu unutmamasýdýr.

Artýk karý-koca olmayan anne ve baba, hiç olmazsa ortalýk yatýþmaya, yaralar
kapanmaya yüz tuttunca tek bir eðitim yönteminde anlaþmalýdýrlar. Bunun
için de mümkün olduðunca çabuk, kinden, kavgadan ve birbirine karýþma
dürtüsünden arýnarak veya bu duygularý kontrol altýna alarak iki medeni insan
gibi çocuðu ilgilendiren konularda iletiþimi sürdürmek, tüm taraflar açýsýndan
tek doðru yöntemdir. Bu ortam yaratýlabilirse, çocuða pahalý hediye almak,
ayrýca ve daha fazla cep harçlýðý vermek gibi gizli savaþ ve satýn alma
yöntemlerinden vazgeçmek mümkün olur. Hepimiz biliyoruz, bu tür ortamda
bulunmayanlar için bunlarý söylemesi kolay, ruhu dalgalanmalar ve çalkantýlar
içinde bulunanlar için ise uygulamasý çok zordur. Ama yine de çocuk
konusunda mantýklý ve adil bir iþ bölümü ve iþbirliði yapýlmasý, kuþkusuz en
baþta çocuk açýsýndan fakat ayný zamanda da anne ve baba açýsýndan en
yararlý ortamdýr.

Anne-babadan ayrý kalma

Eskiden çok sýk raslanan ve ikinci, üçüncü kuþaðýn küçümsenmeyecek bir
bölümünün söz yerindeyse �bir bozuk para gibi harcanmasýna� yol açan bir
uygulama da, küçük çocuklarý uzunca bir süre Türkiye�de büyük anne gibi
yakýn akrabalar yanýnda býrakmaktý. Çok þükür bu uygulamalar kaybolmaya
yüz tuttu.

Çocuðun, özellikle küçük çocuðun yeri anne-babasýnýn yanýdýr. Ne kadar iyi
bakarlarsa baksýnlar, büyük anne ve benzeri kiþiler çocuðun anne ve babaya
olan duygusal ihtiyacýný karþýlayamazlar. Çocuðun kalbinin derinliklerinde
anne-baba tarafýndan yalnýz býrakýlma, sevilmeme, deðer verilmeme gibi
aþýlmasý güç veya mümkün olmayan duygular kök salar, tamiri mümkün
olmayan hasarlar ortaya çýkar. Sonradan dünyanýn zenginliðini, parasýný-
pulunu onun önüne dökseniz dahi bunlar giderilemez.
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Bir daha: çocuða ayrýlan zamanýn önemi

Çocuðumuz bizim aynamýzdýr, ona en baþta þekil veren bizleriz. Bizim
yetiþtirme ve eðitim yöntemlerimizdir. Erken çocukluk döneminde verilen yanlýþ
eðitimin sonuçlarýný ilerde deðiþtirmek kýsmen mümkün deðildir, kýsmen de
çok zordur.

Ekonomik durumu, fýrsat eþitliði açýsýndan çocuðun yaþamýný büyük oranda
etkiler. Özellikle çok çocuklu ailelerin durumu bu açýdan zordur. Bu inkâr
edilemiyecek bir gerçektir. Ama eðitsel açýdan önemli bir faktör de
çocuðumuza ayýrdýðýmýz zamandýr. Þunu da eklemekte yarar vardýr: ekonomik
durumu çok kötü olmasýna raðmen pýrlanta gibi çocuklar yetiþtiren sayýsýz
anne-baba da vardýr.

Ancak bazýlarýmýzýn çocuklarýnýn geleceðini ve kendi geleceklerini garanti
altýna almak adýna bazen birden bile fazla ek iþe gittiklerini de biliyor ve
görüyoruz. Herkesin ne kadar çalýþacaðýný, kendisinin belirlemesi doðal
hakkýdýr. Ancak bunlarýn çocuklarýna ayýracaklarý zaman da doðal olarak çok
azdýr. Ancak büyük yorgunluklar ve ezilmeler karþýlýðý kazanýlan paralarýn
faturasý çocuklarýmýza, dolayýsýyla bize çýkabilir. Hüsrana uðrayabilir, iyi niyetli
çabalarýmýzýn ters sonuçlar verdiðini görebiliriz.

En azýndan çocuklarýmýzýn erken çocukluk döneminde normal iþten kalan
zamanýmýzý çocuklarýmýza ve aile yaþamýmýza ayýrmayý düþünmekte yarar
vardýr. Bunun söylemesi kolay, yapmasý zor olduðunu hepimiz görüyoruz.
Herkesin saðlam bir ekonomik taban kurma isteði olduðuna saygý
gösteriyoruz. Ancak dünyanýn en zengin ve sosyal ülkelerinden birinde
yaþýyoruz. Hayatýn zor dönemlerinde, geliri olmayanlara veya yetersiz olanlara
devletin sunduðu destekler de var: kira yardýmý, anaokulu ücretlerine yardým,
sosyal yardým gibi. En azýndan hukuki statüsü el verenler, hakkediyorlarsa
bunlardan yararlanabilirler. Ancak bazý örneklerinde gördüðümüz gibi bugün
zaman ayýrmadýklarý için yarýn hüsrana uðrayanlar, olumsuz sonuç ve hatalarý
bazen ne parayla, ne de zaman ayýrarak telafi edebilirler.
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�Ben annemden/babamdan böyle gördüm!�

Büyüklerimizden görüp öðrendiklerimizin bir kýsmý bugün artýk geçerli
olmayabilir veya onlar bazý þeyleri - zamanýn gereði olarak veya bilmedikleri
için - bize öðretmemiþ/öðretememiþ olabilirler. Hatalý þeyler de öðretmiþ
olabilirler. Eskiden yaptýðýmýz bir takým þeyleri artýk yapmýyor, yapmadýðýmýz
bazý þeyleri yapýyoruz. Hayat bitmeyen bir öðrenme süreci. Bilmediklerimizi
öðrenmeye açýk olmamýz gerekir. Çocuk eðitimi ve baþka konularda bize
yardýmcý olacak ve yol gösterecek bir dizi kurum var. Kendimizi çaresiz
hissettiðimizde, sorunlarla baþ edemediðimiz durumlarda yapýlacak en iyi
þey, bir danýþma kurumuna baþvurmaktýr. En azýndan derdinizi anlatarak
rahatlarsýnýz. Bu kurumlar ücretsiz olarak hizmet vermekte, bir kýsmý da Türkçe
konuþan uzmanlar çalýþtýrmaktadýrlar. Bunlardan faydalanmak sizin yasal
hakkýnýzdýr.

Kaynakça / Quellen

- �Çocuk Ruh Saðlýðý � Çocuk Yetiþtirme Sanatý ve Kiþilik Geliþimi�,
Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu, Özgür Yayýnlarý, 24. Basým, Mayýs 2000

- �Gençlik Çaðý � Ruh Saðlýðý ve Ruhsal Sorunlarý�,
Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu, Türkiye Ýþ Bankasý Yayýnlarý, 3. Baský, 1986

- �Çocuklar Dayaða Deðil Sevgiye Muhtaçtýr � Þiddetsiz bir eðitim için bilgiler�,
Almancasý: �Kinder brauchen Liebe, keine Hiebe�  Broþür, Deutscher Kinderschutzbund e.V.

- �Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Geliþimiyle Çocuðunuzun Ýlk 6 Yýlý�,
Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Remzi Kitabevi, 13. Basým, Þubat 2001

- �Çocuk Eðitimi El Kitabý�, Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Remzi Kitabevi, 13. Basým, Ekim 2001
- �Çocukta Dýþ Disiplin mi? Ýç Disiplin mi?�,

Dr. Thomas Gordon, Çev.: Emel Aksay, Sistem Yayýncýlýk, 2. Basým, Ocak 2000
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PULSUZ DÝLEKÇE

Sevgili Annnecigim, Babacýðým;

Bütün duygu ve düþüncelerimi dile getirebilseydim, size þunlarý söylemek
isterdim:

Sürekli bir büyüme ve deðiþme içindeyim. Sizin çocuðunuz olsam da sizden
ayrý bir kiþilik geliþtiriyorum. Beni tanýmaya ve anlamaya çalýþýn.

Deneme ile öðrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Oyunda
arkadaþlýkta ve uðraþlarýmda özgürlük tanýyýn. Beni her yerde, her zaman
koruyup kollamayýn. Davranýþlarýmýn sonuçlarýný kendim görürsem daha
iyi öðrenirim. Býrakýn kendi iþimi kendim göreyim. Büyüdüðümü baþka nasýl
anlarým?

Biiyümeyi çok istiyorsam da ara sýra yaþýmdan küçük davranmaktan
kendimi alamýyorum. Bunu önemsemeyin. Ama siz beni þýmartmayýn. Hep
çocuk kalmak isterim sonra. Her istediðimi elde edemeyeceðimi biliyorum.
Ancak siz verdikçe almadan edemiyorum. Bana yerli yersiz söz de vermeyin.
Sözünüzü tutmayýnca sizlere güvenim azalýyor.

Bana kesin ve kararlý davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptýðýmý görünce
beni sýnýrlayýn. Koyduðunuz kurallar ve yasaklarýn hepsini beðendiðimi
söyleyemem. Ancak, hiç kýsýtlanmayýnca ne yapacaðýmý þaþýrýyorum.
Tutarsýz davrandýðýnýzý görünce hem bocalýyor, hem de bundan yararlan-
madan edemiyorum.

Öðütlerinizden çok, davranýþlarýnýzdan etkilendiðimi unutmayýn. Beni
eðitirken ara sýra yanlýþlar yapabiIirsiniz. Bunlarý çabuk unuturum. Ancak
birbirinize saygý ve sevginizin azaldýðýný görmek beni yaralar ve sürekli
tedirgin eder.

Çok konuþup çok baðýrmayýn. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam.
Yumuþak ve kesin sözler bende daha iyi iz býrakýr. «Ben senin yaþýnda
iken...» diye baþlayan söylevleri hep kulak ardýna atarým.

Küçük yanýlgýlarýmý büyük suçmuþ gibi baþýma kakmayýn. Bana yanýlma
payý býrakýn. Beni, korkutup sindirerek, suçluIuk duygusu aþýlayarak
uslandýrmaya çalýþmayýn. Yaramazlýklarým için beni kötü çocukmuþum gibi
yargýlamayýn.

Yanlýþ davranýþým üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni
dinleyin. Suçumu aþmadýðý sürece cezama katlanabilirim.
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Danýþmanlýklar

Eðitim, çocuk ve gençlerin geliþimi, aile içi, eþlerarasý, ayrýlma ve boþanmadan
doðan sorunlar, okulda zorluklar gibi konularda ücretsiz danýþma kurumlarýna
baþvurabilirsiniz. Çekinmeyiniz, sorunlar büyümeden danýþýnýz, bu hakkýnýzý
kullanýnýz. Danýþma kurumlarý semtlere göre iþ bölümü yaptýklarýndan dolayý
oturduðunuz semtteki kuruma baþvurunuz. Almancanýz yetersizse, Türkçe
danýþma yapan kurumlara, semtinizde olmasa da gidebilirsiniz.

Beni dinleyin. Öðrenmeye en yatkýn olduðum anlar, soru sorduðum anlardýr.
Açýklamalarýnýz kýsa ve özlü olsun. Beni yeteneklerimin üstünde iþlere
zorlamayýn. Ama baþarabileceðim iþleri yapmamý bekleyin. Bana
güvendiðinizi belli edin. Beni destekleyin; hiç deðilse çabamý övün. Beni
baþkalarýyla karþýlaþtýrmayýn; umutsuzluða kapýlýrým.

Benden yaþýmýn üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kurallarý birden
öðretmeye kalkmayýn; bana süre tanýyýn. Yüzde yüz dürüst davranmadýðýmý
görünce ürkmeyin. Beni köþeye sýkýþtýrmayýn; yalana sýðýnmak zorunda
kalýrým. Sizi çok bunaltsam bile soðukkanlýlýðýnýzý yitirmeyin. Kýzgýnlýðýnýzý
haklý görebilirim, ama beni aþaðýlamayýn. Hele baþkalarýnýn yanýnda
onurumu kýrmayýn. Unutmayýn ki ben de sizi yabancýlarýn önünde güç
durumlara düþürebilirim.

Bana haksýzlýk ettiðinizi anlayýnca açýklamaktan çekinmeyin. Özür dileyiþiniz
size olan sevgimi azaltmaz; tersine, beni size daha çok yaklaþtýrýr. Aslýnda
ben sizleri oIduðunuzdan daha iyi ve daha deðerli görüyorum. Bana
kendinizi yanýlmaz ve eriþilmez göstermeye çabalamayýn. Yanýldýðýnýzý
görünce üzüntüm büyük olur.

Biliyorum, ara sýra sizi üzüyor, belki de düþ kýrýklýðýna uðratýyorum. Bana
verdikleriniz yanýnda benden istediklerinizin çok olmadýðýný da biliyorum.
Yukarýda sýraladýðým istekler size çok geldiyse bir çoðundan vazgeçebilirim;
yeter ki beni ben olarak seveceðinize olan inancým sarsýlmasýn.

Benden «Örnek Çocuk» olmamý istemezseniz, ben de sizden kusursuz
ana-baba olmanýzý beklemem. Sevecen ve anlayýþlý olmanýz bana yeter.

Sizin çocuðunuz olarak doðmak elimde deðildi. Ama seçme hakkým olsaydý,
sizden baþka kimsenin çocuðu olmak istemezdim.

Sevgiler
Çocuðunuz (�Çocuk Ruh Saðlýðý� Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu, Özgür Yayýnlarý, 2000, s. 408 - 410)
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Faydalý Kitaplar
Aþaðýdaki kitap listesinde bilimsel ama her anne-babanýn
anlayacaðý bir dille yazýlmýþ, tanýdýðýmýz bir kaç kitap
öneriyoruz. Tatile gittiðinizde Türkiye�de bir iki tanesini alýp
belki de tatilde okumakta gerçekten yarar vardýr. Çocuk
eðitimine iliþkin kitaplarý okuduðunuzu dahi görmesi, sizin
onunla ilgilendiðinizin göstergesi olarak çocuðun gözünde
saygýnýzý bir kat daha arttýracaktýr.

1. �Çocuk Eðitimi El Kitabý�, Prof. Dr. Haluk Yavuzer:
Kýsa, az metinli, çok resimli, bol örnek ve önerili, okumasý ve anlamasý
çok kolay. Okuma alýþkanlýðý veya zamaný az olanlar bile sýkýlmadan,
isterlerse sadece kendilerini ilgilendiren bölümü okuyabilirler.

2. �Çocuk Ruh Saðlýðý � Çocuk Yetiþtirme Sanatý ve
Kiþilik Geliþimi� , Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu

3. �Gençlik Çaðý � Ruh Saðlýðý ve Ruhsal Sorunlarý�,
Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu

4. �Deðiþen Toplumda Aile ve Çocuk�,
Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu

5. �Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Geliþimiyle
Çocuðunuzun Ýlk 6 Yýlý�, Prof. Dr. Haluk Yavuzer

6. �Doðum öncesinden ergenlik sonuna - Çocuk
Psikolojisi�, Prof. Dr. Haluk Yavuzer

Eðitim ve Aile Danýþmanlýklarý
Türkçe ve Almanca Danýþmanlýk

RAMERSDORF - RIEM - KIRCHTRUDERING - BERG AM LAIM
SOS Beratungs- und Familienzentrum SOS Kinderdorf e.V. / DPWV
St.-Michael-Str. 7, 81673 München, Tel.: 089-43 69 08 0

ZENTRUM
AWO Landesverband Bayern Psychologischer Dienst für MigrantInnen
Goethestr. 53, 80336 München, Tel: 089-544 247 - 53

AWO KV München-Stadt / Verein Stadtteilarbeit Milbertshofen
Georgenschwaigstr. 27, 80807 München, Tel.: 089-35 65 15 03
Hasenbergl - Feldmoching - Harthof - Olympiazentrum

Sozialer Beratungsdienst Hasenbergl e.V. Diakonie
Riemerschmidstr. 16, 80933 München, Tel.: 089-31 20 96 - 0

Almanca Danýþmanlýk

ZENTRUM
Landeshauptstadt München Sozialreferat/Stadtjugendamt
Reisingerstr. 10, 80337 München, Tel.: 089-233 - 257 76

Evang. Beratungszentrum München e.V./Diakonie
Landwehrstr. 15 Rgb, 80336 München, Tel.: 089-590 48 130

Caritasverband
Herzogspitalstr. 7, 80331 München, Tel.: 089-260 62 45 - 46

LEHEL
Kath. Jugendfürsorge
Unsöldstr. 15, 80538 München, Tel.: 089-746 47 230 - 231

PASING - OBERMENZING - ALLACH - UNTERMENZING
Stadtjugendamt/Nebenstelle
Hillernstr. 1, 81241 München, Tel.: 089-233 372 72

LAIM - HADERN
Stadtjugendamt/Nebenstelle
Rushaimerstr. 2, 80689 München, Tel.: 089-54 67 36 0 - 1

NEUHAUSEN - NYMPHENBURG - MOOSACH
Stadtjugendamt/Nebenstelle
Dantestr. 27, 80637 München, Tel.: 089-166086

HASENBERGL - FELDMOCHING
Stadtjugendamt/Nebenstelle
Wintersteinstr. 12, 80933 München, Tel.: 089-313 24 25

SCHWABING - FREIMANN
Stadtjugendamt/Nebenstelle
Haimhauser Str. 13, 80802 München, Tel.: 089-39 10 14

HAIDHAUSEN
Verein-Schule-Beruf e.V./DPWV
Hochstr. 31, 81669 München, Tel.: 089-48 88 26

BOGENHAUSEN
Caritasverband/Nebenstelle
Cosimastr. 123, 81925 München, Tel.: 089-95 93 91 80

ALTPERLACH - NEUPERLACH - TRUDERING
Ökumenische Beratungsstelle Caritas/Evang. Beratungszentrum
Lüderstr. 10, 81737 München, Tel.: 089-67 82 02 24

UNTERGIESING - HARLACHING
Stadtjugendamt/Nebenstelle
Oberbiberger Str. 45, 81547 München, Te.: 089-699 23 55 - 59

FORSTENRIED - FÜRSTENRIED - SOLLN
Caritas/Nebenstelle
Königwieserstr. 12, 81475 München, Tel.: 089-755 92 50

(NEU-)AUBING - LANGWIED - LOCHHAUSEN
Pro Familia/DPWV
Bodenseestr. 226, 81243 München, Tel.: 089-897 67 30

Schul- und Bildungsberatung International
Goethestr. 53, 80336 München, Tel.: 089-233 268 74

IG - Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V.
Elternarbeit - Erziehungs- und Bildungsberatung

Hermann-Linggstr. 12 / Rgb., 80336 Mün., Tel: 089-51 41 03 13

Belediye Kütüphanesi
Münchner Stadtbibliothek�in birkaç þubesi Türkçe yayýnlar
da ödünç vermektedir. Özellikle Giesing Kütüphanesi�nde
bol sayýda ve çesitli konularda Türkçe kitap vardýr. Belirli
günlerde size bilgi verebilecek Türkçe konuþan personel
de vardýr. Diðer kütüphanelerde bulunan kitaplar da
getirtilmektedir. Belediye Kütüphanelerine üye olup kimlik
çýkartmak gerekir. Çocuklar ücretsiz olarak kitap alabilirler.
Bu kütüphaneler Bebek ve Çocuk Bakýmý, Öðrenmede Ýlk
Adýmlar, Sorunlu Çocuk, Kardeþ Çocuklarý, Çocuk
Psikolojisi yaný sýra romandan, öykü ve þiir kitabýna, oyun
kitaplarýndan sözlüðe, iki dilli kitaplara kadar zengin bir
sunum yapmaktadýrlar. Türkçe kitap bulunan kütüpha-
nelerin listesi aþaðýda çýkarýlmýþtýr:

- Am Gasteig, Rosenheimer Str. 5, 81667 München
- Berg am Laim, Schlüsselbergstr. 4, 81673 München
- Giesing, St.-Martin-Str. 2, 81541 München
- Hasenbergl, Blodingstr. 8, 80933 München
- Isarvorstadt, Kapuzinerstr. 28, 80337 München
- Milbertshofen, Schleissheimer Str. 340, 80809 München
- Neuaubing, Wiesentfelser Str. 68, 81249 München
- Neuperlach, Quiddestr. 45, 81735 München
- Westend, Schrenkstr. 8, 80339 München

Kütüphanede bulunan konumuza iliþkin bir kaç kitap ismi:

- Çocuk ve Ýletiþim, Ýlkim Öz
- Çocuk ve Kiþilik, Ýlkim Öz
- Çocuðun Geliþim Dönemleri, Ýlkim Öz
- Çocukta Uyum ve Davranýþ Bozukluklarý, Ýlkim Öz
- Çocuk ve Aile, Ýlkim Öz
- Çocuk ve Eðitim, Ýlkim Öz
- Anababalarýn En Çok Sorduðu Sorularýn Cevaplarý,

Grace Ketterman
- Ana-Baba El Kitabý - Saðlýklý, Mutlu, Baþarýlý Çocuklar

Yetiþtirmek, Acar Baltaþ
- Çocuðunuzla Ýþbirliði Yapabilme, Elizabeth Pantley
- Çocuklarýmýza Verebileceðimiz En Büyük 10

Armaðan, Steven W. Vannoy
- Çocuk Eðitiminin Anahtarý: Özgüven, Tony Humpreys
- Çocuðunuza Sýnýr Koyma. Sorumluluk Sahibi,

Baðýmsýz Çocuklar Yetiþtirmenin Yollarý,
Robert J. MacKenzie
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Çocuk Yaþadýðýný Öðrenir

Eðer bir çocuk;

Sürekli eleþtirilmiþse,
Kýnama ve ayýplamayý öðrenir.

Kin ortamýnda büyümüþse.
Kavga etmeyi öðrenir.

Alay edilip aþaðýlanmýþsa,
Sýkýlýp utanmayý öðrenir.

Devamlý utandýrýlarak terbiye edilmiþse,
Kendini suçlamayý öðrenir.

Eðer bir çocuk;

Hoþgörü ile yetiþtirilmiþse
Sabýrlý olmayý öðrenir.

Desteklenip yüreklendirilmiþse
Kendine güven duymayý öðrenir.

Övülmüþ ve beðenilmiþse,
Takdir etmeyi öðrenir.

Hakkýna saygý gösterilerek büyütülmüþse,
Adil olmayý öðrenir.

Güven ortamý içinde yetiþmiþse,
Ýnançlý olmayý öðrenir.

Kabul ve onay görmüþse,
Kendini sevmeyi öðrenir.

Aile içinde dostluk arkadaþlýk görmüþse,
Bu dünyada mutlu olmayý öðrenir.

Dorothy Nolte

(AEV Diyalog Dergisi Sayý 9�dan alýnmýþtýr)
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