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ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Psikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin
birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelime anlamı "ruh bilgisi"dir. Psikoloji, en genel
anlamda organizmanın davranışlarını inceleyen bilim olarak tanımlanabilir. Psikoloji
bilimi; davranışı, davranışın oluşum süreçlerini ve bireyler arasındaki davranış
farklılıklarını inceler. Bu tanım ve içerik çerçevesinde çocuk psikolojisi, bireyin doğum
öncesi döneminden başlayarak 18 yaşına kadar süregelen gelişimindeki
davranışlarında meydana gelen değişimleri betimlemeye, açıklamaya, yordamaya
çalışır ve bu davranışların kontrol altında nasıl daha iyi hale getirilebileceği konusunu
araştırır.

Türk Dil Kurumu davranışı, organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin
bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere davranış, bireyin
diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlenebilen herhangi bir hareketidir. Örneğin;
yürüme, konuşma, yüz ifadeleri birer davranıştır. Organizma davranışı bilinçli ya da
bilinçsiz olarak gerçekleştirebilir.

Davranışlar (1) Öğrenilmemiş davranışlar ve (2) Öğrenilmiş davranışlar olmak
üzere iki başlık altında incelenir.

Öğrenilmemiş davranışlar (1) Doğuştan gelen içgüdüsel ve refleksif davranışlar,
(2) Geçici davranışlar ve (3) Büyüme, sakatlanma, olgunlaşma sonucu ortaya çıkan
davranışlar olmak üzere üç başlık altında toplanır.

Doğuştan gelen davranışlar (1) içgüdüsel ve (2) refleksif davranışlardır.

İçgüdü, doğuştan getirilen türe özgü davranış örüntüleridir. İnsanda içgüdü
değil içgüdüsel davranış kavramı kullanılır. Bir davranışın içgüdü olabilmesi için; (1)
Doğuştan gelmelidir, (2) Bir türün tüm üyelerinde olmalıdır, (3) Karmaşık bir davranış
örüntüsünü içermelidir, (4) Öğrenilmemiş olmalıdır ve (5) Ertelenmesi mümkün
değildir. Örneğin kuşların göç etmesi, annenin çocuğunu beslemesi gibi.

Refleks, dışarıdan gelen bir uyarıcıya verilen ani ve değişmez tepkilerdir. Bir
davranışın refleks olabilmesi için (1) Belirli bir uyarıcıya verilmelidir, (2)  Aniden olup
bitmelidir, (3) Öğrenilmemiş olmalıdır ve (4) Hep aynı şekilde tepki oluşmalıdır.
Örneğin göz bebeğinin ışığa karşı tepki vermesi, yeni doğanın avucuna
dokunulduğunda parmaklarını kapaması gibi.
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Geçici davranışlar; alkol, ilaç ve uyuşturucu maddeler alındığında, hastalık ve
yorgunluk sonrasında gözlenen davranış değişiklikleridir. Başka bir ifade ile bu
davranışlar belli bir etkenin etkisiyle ortaya çıkar ve organizma bu etkiden
kurtulduğunda geçici davranışlar kendiliğinden ortadan kalkar. Öğrenme ürünü
sayılmazlar. Örneğin alkol alındığında düzgün yürüyememe gibi.

Büyüme, sakatlanma, olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar; öğrenme
ürünü sayılmaz. Örneğin yürüme, dik durma gibi.

Öğrenilmiş davranışlar, sonradan kazanılan yani öğrenme ürünü olan
davranışlardır. Bir davranışın öğrenme olabilmesi için; (1) Tekrar ve yaşantı yoluyla
meydana gelmesi  (2) Davranışta bir değişme yaratması ve (3) Değişikliğin nispeten
kalıcı izli olması gerekmektedir.

Öğrenilmiş davranışlar (1) İstendik davranışlar ve (2) İstenmedik davranışlar
olmak üzere iki başlık altında toplanır.

İstendik davranışlar, planlı ve eğitim ürünü davranışlardır. Örneğin yazı yazmak,
okumak gibi.

İstenmedik davranışlar, eğitimin sonucu oluşan hatalı davranışlardır. Örneğin
kopya çekmek, okuldan kaçmak gibi.

Davranışlar; hormonal, beyin ve sinir sisteminin işbirliği içinde oluşmaktadır. (1)
Devinsel, (2) Bilişsel ve (3) Duyuşsal olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir.

Devinsel davranışlar, iskelet ve kas sistemi aracılığı ile gerçekleştirilen
davranışın fiziksel yönünü ifade eder.

Bilişsel davranışlar, dikkat ve algı, hatırlama, ilişkileri kurma, sonuç kestirme,
problem çözme, rüya görme ve hayal kurma gibi zihinsel eylemlerin oluşturduğu
bilişsel süreçler içinde gerçekleşen davranışlardır.

Duyuşsal davranışlar, duyular ve ilgili beyin bölümleri aracılığıyla ortaya çıkan
gerilme, korkma, sevme, sevinme, iğrenme, hoşlanma gibi duygularla ilişkili
davranışlardır.

Günümüzde farklı kuramsal yaklaşımların olması, bir davranışın birden fazla
bakış açısı ile değerlendirilmesine neden olmaktadır.
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Gelişim kuramcıları bireyin gelişimini açıklarken, çevrenin ve kalıtımın etkisi,
bireyin gelişim sürecindeki rolü (aktif, pasif), gelişimin sürekli veya dönemler halinde
oluşu ve kritik dönem kavramına verdikleri önem açısından farklılık göstermektedirler.

Bazı kuramcılar gelişimsel değişmeyi, çocuğun kendi faaliyetleri (aktif)
sonucunda kazandığını öne sürerken (bilişsel, psikoanalitik gibi); diğerleri çocuğun
dışsal etkenlerin “pasif’ alıcısı olduğuna inanmaktadırlar (öğrenme gibi).

Gelişimin dönemler halinde oluştuğunu öne süren kuramcılar, yaşa bağlı olarak
ani niteliksel değişmelerin ortaya çıktığını savunurlar (Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg
gibi). Dönem kuramcıları gelişimin belirli aşamalardan geçerek ilerlediğini
savundukları için kritik dönem kavramına da önem vermekledirler. Örneğin doğum
öncesi gelişimde ve dilin kazanılması sürecinde gelişimsel değişikliklerin belirli bir
dönemde meydana gelmesi oldukça kritik bir önem taşımaktadır.

Öğrenme kuramcıları dönem kuramcılarından farklı olarak davranışın
gelişiminde birtakım aşamalar olduğunu kabul etmemekte ve gelişimin yaşam boyu
devam eden sürekli bir süreç olduğunu savunmaktadırlar. Gelişimde süreklilik önceki
ve sonraki gelişim arasındaki bağlantıyı ifade eder. Örneğin okul öncesi dönemde
saldırgan davranış sergileyen çocuğun, ileride saldırgan ergen olması gibi. Öğrenme
kuramcıları gelişimi çevre-kalıtım tartışması açısından ele aldıklarında özellikle
çevresel faktörlere ağırlık verdikleri görülmektedir. Onlara göre öğrenmeyi açıklayan
tüm değişkenler çevrededir; çevre aktif, etkilenen organizma ise pasiftir.

Uyarıcı-davranış (U-D) kuramcılarına göre bir davranışın tekrar görülme
olasılığını arttıran ya da azaltan en önemli etken, o davranıştan sonra gelen
pekiştirmedir. Özellikle ilk yıllarda çocukların davranışları aile bireylerinden aldıkları
pekiştirme ile şekillenir. Örneğin üç yaşındaki bir çocuk annesiyle yürürken bir
dondurmacı görüp dondurma ister. Annesi kabul etmez. Çocuk bir kaç kez dondurma
isteğini yüksek sesle tekrarladıktan sonra ağlamaya başlar. Çocuğunun ağlamasından
sıkılan ve yoldan geçenlerin dikkatini daha fazla çekmek istemeyen anne sonunda
durmayı alır. Böylelikle ağlama davranımı pekiştirilmiş olur. Bunu izleyen günlerde
çocuk benzer durumlarda ağlamaya başlar.

Pekiştirmenin belirli davranışların gelişmesindeki önemi küçümsenmeyecek
kadar fazladır. Ancak karmaşık insan davranışlarını her zaman U-D şeması ile
açıklamamız oldukça güçtür. Örneğin çocuğun konuşmayı öğrenmesinde ve hiç
duymadığı cümleleri türetmesinde, pekiştirmenin yeterli olmadığı görülmektedir.
Davranışçılar gözlenebilir özelliğe sahip olmadığından, zihinsel süreçleri incelemekten
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kaçınmışlar, güvenilir verinin yalnızca, açık, gözlenebilir davranıştan elde
edilebileceğini öne sürmüşlerdir.

Yeni davranışçı yaklaşım ve sosyal öğrenme kuramı ile davranışçılığa yeni bir
boyut getirilmiş ve “içsel” süreçlerden söz edilmeye başlanmıştır. Anılan revizyonlara
karşın U-D kuramı, zihinsel süreçlerin anlaşılması için yeterli olamamış ve karmaşık
insan davranışları bilişsel (cognitive) psikoloji alanında yapılan araştırmalarla
açıklanmaya çalışılmıştır. Davranışçı öğrenme kuramlarına göre, öğrenme, uyarıcı ile
davranışlar arasın da kurulan bir bağdır. Bilişsel (cognitive) sözcüğü ise düşünme,
anlama, akıl yürütme ve problem çözme gibi tüm zihinsel faaliyetleri ifade edebilmek
için kullanılan bir terimdir. Bilişsel kuramın odağı bilgidir. Bilişsel kuramcılar bilgi
işleme (information processing) terimini bilgisayar biliminden almışlardır. Bilişsel
öğrenme, organizmanın geçirdiği yaşantılar sonucu bilgi işleme tarzında meydana
gelen bir değişikliktir. Bir başka deyişle organizmanın belirli bir durumdaki algılarını
yeniden örgütleyerek onlara yeni bir anlam kazandırma sürecidir. Bilişsel öğrenme
kuramcılarına göre öğrenme, zihinsel bir süreçtir ve öğrenmenin doğasının
anlaşılabilmesi için zorunlu olarak U-D arasına giren ve organizmanın içinde yer alan
içsel süreçlerin çalışılması gerekmektedir.
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BAĞLANMA (attachment)

Diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurmak, karmaşık sosyal dünyamızdaki en
önemli uğraşlarımızdan biridir. Sosyal davranışın kaynağı bebekliğin ilk günlerine
kadar uzanmaktadır. Yaşamın başlangıcında görülen ilk sosyal davranış, bebeklerin
annelerine olan bağlılığıdır (attachment). Böylesine bir bağlılık yaşamının
başlangıcında, yardıma gereksinimi olan bazı hayvan türlerinin yavrularında da
görülmektedir. Bağlanmanın uyum sağlama yönünden değeri çok büyüktür. Bağlanma
bebeğin anneye yakın olmasını sağlayarak hem beslenmesine hem de çevreden
gelebilecek olumsuz etkilerden korunmasına yardımcı olur. Ancak bebekler
büyüdükçe anneye bu şekilde bağlı kalamaz ve çevrelerini araştırmak için ondan
koparlar (detachment). Görüldüğü üzere ilk sosyal davranışların gelişim öyküsü,
anneye bağlılık ve ondan kopma ile başlamaktadır.

İnsan, topluluk halinde yaşayan bir organizmadır ve başka insanlarla bir arada
bulunma isteği içerisindedir. İnsan yavrusu, biyolojik açıdan gözlenen özel durumu
nedeniyle, yaşamını sürdürebilmek için, diğer türlerin yavrularına oranla, çok daha
uzun süre anne-babasının doğrudan yardımına muhtaçtır. Bu kaçınılmaz durum, insan
türünden organizmaların bir arada yaşama, eğilim ve gereksinimlerini, özellikle de
bağlanma ihtiyacını açıklamaktadır. Bağlanma, yaşamın ilk günlerinde başlayan,
duygusal yönü ağır basan ve olması beklenen bir durumdur. Bebeklikteki bağlanma
kavramı; belirli bir kişiye olumlu tepkilerin verilmesi, zamanın büyük bir kısmının o
kişiyle birlikte geçirilmek istenmesi, herhangi bir korku yaratan durum veya obje
karşısında hemen o kişinin aranması, bağlanılan kişinin varlığının duyumsanmasına eş
zamanlı olarak rahatlama duygusunun eşlik etmesi gibi duygu ve davranış
örüntülerinin tümünü kapsamaktadır.

(1) Başlangıç yaşı, (2) Bağlanma şiddeti ve (3) Birincil bağlanma objesi
bağlanmanın üç temel parametresini oluşturmaktadır. Bebeklik döneminde bağlanma
aşamalar halinde gözlenmektedir. Doğumdan hemen sonra insan yavrusunun doğası
gereğince başlayan bağlanma; meme arama, başı döndürme, emme, yutma, parmak
emme, yakalama, anneye yönelme, beslenme saatlerini sezinleme ve hazırlanma
şeklinde kendisini göstermektedir. Sekizinci haftayla birlikte bebek bakıcısına
yönelmeye başlamaktadır. Bebek bu dönemden itibaren bakıcısına gülümsemekte,
uzun süreli göz ilişkisi kurmakta ve diğer insanlara göre ona daha fazla ses
çıkartmaktadır. Onun yanında kendisini daha rahat hissetmektedir.

Yedinci ayla birlikte bebekler çevrelerindeki ilişki örüntülerini anlamlandırmaya
başlarlar. Bu dönemde, bebek gerçek ve belirgin bir objeye yönelmektedir. Bu ay
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öncesinde anne, bebek için çok önemli değilken, yedinci aydan itibaren bağlanma
ilişkisiyle bebek çok geniş yelpazede olan sosyal ilişkilerini sınırlandırmaktadır. Artık
bebek, ilgisini, tüm gereksinimlerini karşılayan kişiye yöneltmektedir. Bu dönemden
itibaren bebekler yabancı kişilerle karşılaştıklarında korku, kaygı ya da kaçma
davranışlarında bulunmaktadırlar.

Bağlanma tam olarak altı ay ile yirmi dört ay arasında şekillenmektedir. Bu
dönemin ardından çocuk yaşamında gerek birincil bakıcısıyla gerekse de diğer
insanlarla geliştireceği karmaşık yapıdaki ilişkilere girecektir. Bebek, doğumun
ardından bağlanma davranışlarını ulaşabildiği herhangi bir kişiye yönlendirebilir.
Ancak, altıncı aydan itibaren tüm "normal" bebekler, bu davranışları, kendi seçimlerine
bağlı olarak, yakınlık kurmak istedikleri ve kendisinden ayrı kalmaya itiraz etmedikleri
tek bir kişiye yönlendirirler. Bu kişiye birincil bağlanma objesi denir. Birincil bağlanma
objesi ile bebek arasında diğer insanlardan farklı bir ilişki vardır. Bakıcı bebeğin
rahatlaması ve kendisini yeniden güvende hissetmesi için dönebileceği bir güvence
üssü işlevini görmektedir. Eğer bebek, bağlandığı kişiye yakınsa, kendisini güvenli bir
ortamda algılar ve araştırıcı davranışlarda bulunabilir. Bebek çevreyi araştırdıktan
sonra sığınabileceği tek güvenilir dayanağın birincil bağlanma objesi genellikle anne
olduğunu bilmektedir. Bağlanma konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde,
bağlanmanın psikoanalitik bakış, biyolojik köken, etoloji ve öğrenme kuramınca
desteklendiği görülmektedir.

Öğrenme kuramı çerçevesinde bağlanma, koşullanma ilkeleri ile
açıklanmaktadır. Bağlanma kavramı, tıpkı Pavlov'un klasik koşullanma deneyindeki
köpeğin, zil sesi karşısında salya salgılaması örneği ile aynı süreç çerçevesinde
açıklanabilir. Öğrenme psikologları, çocuğun anne ve babasına bağlanmasını öğrenme
sonucu ortaya çıkan bir davranış olarak açıklamaktadırlar. Bebek, birincil
gereksinimlerinin (açlık, susuzluk vb.) karşılanması sırasında yaşadığı rahatlama
duygusu ile bakıcısı arasında bir bağlantı kurmakta ve bu nedenle de bakıcısına ilişkin
olumlu duygular geliştirmektedir. Doğumun ardından, insanlarla birlikte olduğu
durumlarda bir takım ödüller alan bebek, bir arada olma ile ödül alma arasında
kurduğu olumlu bağ sayesinde yakın çevresindeki kişilere bağlanmaktadır. Bu görüşe
göre, bakıcı ile bebek arasında gelişen bağlanma ve buna eşlik eden olumlu duygular
koşullanma sonucunda öğrenilmektedir, doğuştan var olan bir gereksinim değildir.
Ancak, araştırmacılar öğrenme sonucunda kurulan bu bağın kalitesinin oldukça önemli
olduğunu vurgulamaktadırlar. Özellikle, bağlanma ilişkisindeki yoksunluklar ve
yetersizlikler, çocuğun ilerideki kişilik yapısında ve kişilerarası ilişkilerinde, çeşitli
sorunların ortaya çıkabileceğinin işaretleri olarak kabul edilmektedir.
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Psikanalistler yakın ilişkiler kurma yönündeki evrensel insan eğiliminin
bebeklikten başladığını ifade etmektedirler. Bebeklikte kurulan bağlanma tarzı ile
yetişkinlikteki duygusal bağlarla gözlenen benzerlik ve farklılıkları açıklama
çabasındadırlar. Bu görüş, çocuğun ilk karşılaştığı insanla kurduğu ilişkiler sonucunda
kişiliğin temel taşı olarak bağlanmanın gerçekleştiğini ifade etmekle birlikte bu
ilişkinin doğası ve kökeni hakkında çok fazla bilgi vermektedirler. Psikanalisttik
kurama göre; bebekler anne figürüne güçlü bağlarla bağlanmalarına rağmen,
ihtiyaçlarının ne olduğu, ne kadar süre devam ettiği, devam eden sürecin nasıl
olduğunu açıklanmamaktadır. Bebeğin annesine duyduğu ve daha çok doğuştan
getirilen ve biyolojik belirtiler tarafından yönlendirilen; sosyal ilişkilerin başlangıç
noktasını oluşturan; emme, ağlama, gülümseme, izleme, çağırma, arama, bekleme
gibi davranışlarla kendini gösteren ve gelecekteki ilişkiler için anahtar rolünü oynayan
bir ilişki biçimi olarak açıklanmaktadır. Bu kurama göre bağlanmaya ilişkin 4 önemli
ilke bulunmaktadır.

1. Bebeklerin ana rahminden dışarı çıkmalarından dolayı kaygıları ve geri
dönme çabaları vardır.

2. Bebekler oral dönemde emmek için insan memesine yönelirler ve anne
memesine bağlanmayı öğrenirler.

3. Bebeklerde dokunma ve yakalamayla ilgili bir yönelim vardır. Bu davranış
beslenme ve sıcaklık ihtiyacı olarak ilk beslenmeden bağımsız bir nesne
ihtiyacını doğurur.

4. Çocuğun beslenme ve sıcaklık gibi karşılanması gereken biyolojik ve
psikolojik ihtiyaçları vardır. Özellikle anne figürüne bağlanma ihtiyaçlarının
karşılanmasını ve bebeğin hazza ulaşmasını sağlamaktadır.

Psikologlar yeni doğmuş bebeklerdeki anneye bağlılık davranışını, insanlardan
daha hızlı olgunlaşması nedeni ile hayvanlar üzerinde incelemişlerdir. Bu çalışmaların
öncülüğünü Harry Harlow yapmıştır. Harlow, yavru Rhesus maymunları üzerinde bir
dizi deney yapmıştır. Bu maymunlar davranışlarının insanlara benzemesi ve motor
yeteneklerinin erken olgunlaşması nedeni ile bu tip çalışmalar için en uygun hayvan
türü olarak seçilmiştir. Örneğin bu maymunlar doğumdan 2-10 gün sonra yürümeye ve
nesnelere dokunmaya başladıkları için onların nelere tepkide bulunup nelere
bulunmadığını ölçebilmektedir. Aynı zamanda maymunlar biberonla
beslenebildiğinden diğer maymunlarla ve insanlarla temas kurmadan da
büyütülebilmektedirler.

Dokunmanın verdiği rahatlık gereksinimi konusu üzerine yavru maymunlarla
yapılan bir deneyde; yavru maymunlar, doğumdan hemen sonra annelerinden
ayırılarak, kendileri için hazırlanan rahat kafeslerde tek başlarına beslenip
büyütülmüşlerdir. Kafeslere yapay anneler monte edilmiştir. Manken annelerden biri,
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tahta başlı, silindir şeklinde ve telden yapılmıştır. Diğer manken anne ise tahta bloktan
yapılmış olup, yumuşak ve kahverengi bir kumaşla kaplanmıştır. Her iki yapay
annenin, arkalarında bulunan ampul sayesinde, temas sırasında yavru maymunlara
sıcaklık verebilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, tel mankenin göğsüne bir de biberon
yerleştirilmiştir.

Araştırmacılar, yavru maymunların süt vermeyen, ancak sıcak ve yumuşak olan
gerçeğe daha çok benzeyen anneyi tercih ettiklerini, korktuklarında, uyumak
istediklerinde ona sarıldıklarını gözlemişlerdir. Bu çalışma; bağlılık ilişkisinin, açlık ve
susuzluk gibi fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasıyla doğrudan ilintili olmadığının
deneysel olarak göstermiştir. Aynı zamanda, fizyolojik gereksinimlerin
karşılanmasının tek başına bağlanmanın oluşturulmasında yeterli olmadığına da işaret
ermiştir.

Yine kumaşla kaplı annedeki biberonla beslenen yavrular, zamanlarının büyük
bir kısmını kumaşla kaplı annenin çok az bir kısmını ise tel annenin yanında
geçirmişlerdir. Tel anneden beslenen yavrular ise kumaşla kaplı anneden beslenenlere
oranla, zamanlarının göreli olarak biraz daha fazlasını tel anne ile geçirmişlerdir. Ancak
bu maymunlar tüm zamanlarının büyük bir kısmında kumaşla kaplı anne ile beraber
olmuşlardır. Deney süresince tel anneden beslenen yavruların giderek zamanlanın
daha büyük bir kısmını kumaşla kaplı anne ile geçirdikleri izlenmiştir. Böylece her iki
grupta bulunan maymunlar kumaşla kaplı manken annenin yanında olmayı tercih
etmişlerdir.
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Bu deneylerden iki ilginç sonuç çıkartılabilmektedir: Birincisi maymunların
anneye yakın olma ve ona temas etme güdüsüne sahip olduklarıdır. Bu güdü açlık ve
susuzluk gibi fizyolojik dürtülerden ayrı bir gereksinim oluşturur. Yapılan deneyde
yavrular yaklaşık olarak günün en az on beş saatini "anne" maymunun yanında
geçirmişlerdir. Oysa bunun ancak bir saat kadarı açlık gereksiniminin karşılanması için
yeterlidir. İkinci önemli nokta ise annenin seçimi ile beslenme arasında bir bağlantı
olmamasıdır. Eğer anne ile geçirilen zaman beslenmeye bağlı olsaydı, tel anneden süt
emen maymunun zamanının büyük bir kısmını tel maymunun yanında geçirmesi
beklenirdi. Oysa yavru maymun sütü tel annedeki biberondan emmiş olmasına karşın
zamanının büyük bir kısmım kumaşla kaplı annenin yanında geçirmiştir. Yavru
maymunun öğrenilmemiş "dokunmanın verdiği rahatlık" gereksinimini, gerçek anneye
benzeyen maymunda arama eğiliminde oldukça açık görülmektedir.

Harlow'un çalışmalarının diğer sonuçlarıysa, gerçek anne-bebek ilişkisinden
yoksun kalan maymunların büyüdüklerinde çiftleşmekte zorluk çektikleri, erkeklerin
çiftleşemedikleri, dişi maymunların ise kendi yavrularına karşı ciddi cezalar
uyguladıkları yönündedir. Bu bulgular, ilk bağlanma deneyiminden yoksun olmanın,
yoksunluğun süresinin ve niteliğinin daha sonraki ilişkilerin kalitesini etkilediğinin bir
göstergesi olabileceği gerçeğini desteklemektedir. Harlow deneyleri, anne-bebek
ilişkisinin oluşturulmasında fiziksel temasın önemini de göstermektedir. Fiziksel temas
bağlanmanın kurulmasında gereklidir, ancak yeterli değildir.

Hayvanlarda bağlanma, insanlardakinden daha farklıdır. Kuzuların tel örgü
arkasında gördükleri, yalnızca sesini duydukları, ancak, hiç dokunamadıkları bir
koyuna ya da ses çıkartan bir çöp kutusuna bile bağlanabildikleri belirtilmektedir. Bu
noktada, bağlanmanın kurulabilmesi için yavrunun karşıdan herhangi bir tepki
almasının yeterli olabileceği söylenebilir. Ördek yavruları yumurtadan çıktıktan hemen
sonra hareket eden büyük bir şeyi takip edip, tanımadığı şeylerden kaçma
eğilimindedir. Farelerde anne-yavru bağlanma ilişkisi, annenin doğumun hemen
ardından, dışkısı ile birlikte ürettiği özel kokulu bir madde çıkarması ve yavrunun bu
kokuyu çekici bulmasıyla olmaktadır. Kokunun çekiciliği doğumdan on dört gün sonra
azalmaktadır. Hayvanlarda bağlanma ilişkisi, yavrunun büyümesi ile birlikte
zayıflamaktadır. Burada annenin yavruyu kendisinden uzaklaştırmasının payı oldukça
büyüktür.

Harlow’un bir diğer deneyinde, korku, merak ve dokunmanın verdiği rahatlık
gereksinimi arasındaki çelişki ve etkileşim incelenmiştir. Manken maymunlarla
yetiştirilmiş yavru maymunlar üzerinde bir dizi deney yapılmıştır. Bu deneylerde yavru
maymun, korku ve araştırma dürtülerini meydana çıkaracak şekilde düzenlenmiş "açık
alan" durumundaki büyük bir odaya alınmıştır. Bu odaya, yavru maymundaki
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araştırma ve dokunarak yoklama davranışlarını meydana çıkaracak olan eşyalar
yerleştirilmiştir. Odanın büyüklüğünün ve bu garip eşyaların yavru maymunu
korkutması beklenmiştir. Deneylerin bir kısmında odaya manken anne maymun
konmuş, bir kısmında ise konmamıştır.

Odada manken anne maymunun bulunması, yavrunun gösterdiği sesler
çıkarma, korkudan yere çökme, olduğu yerde sallanma ve emme gibi korku
davranışlarını yarıya indirmiştir. Yavru maymun, manken anne maymunu hareket
dayanağı olarak kullanmıştır. Bir başka değişle, yavru maymun harekete geçmeden
önce anneye sarılarak veya dokunarak yoklamış, sonra etrafı dolaşarak odayı ve
nesneleri araştırmış ve tekrar annenin yanın dönmüştür. Korku yaratan ortamda
manken annenin varlığı, yavru maymunun korkusunun azalmasına yardım ederken,
korku ve merak dürtüsü arasındaki çatışmasını da ortadan kaldırmasını sağlamıştır.

Yavru maymunlarla yapılan deneyler dokunmanın verdiği rahatlık gereksinimi
ve bebeklerdeki anneye bağlılık güdüsü bağlanma davranışlarının bir kısmını
oluşturmaktadır. İnsan yavrusundaki “Bu bağlılık nasıl gelişmektedir?, Ne zaman
başlar ve en kuvvetle görüldüğü yaşlar hangileridir?, Bu bağlılığı ölçme olanağımız var
mıdır?” gibi sorulara cevap bulabilmek için boylamsal çalışmalar yapılmıştır. Annelerle
mülakatlar yapılmış, kısa bir süre için anne ile çocuğu ayırıp çocukta meydana gelen
durumlar gözlenmiştir.

Son yıllarda, anne-çocuk ilişkisi konusunda yapılan araştırmaların önemli bir
bölümünü bağlanma konusunun oluşturduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli
nedeni ise, anne-baba çocuk ilişkisini ayrıntılandırılabilmenin her iki nesil için de
giderek önem kazanmasıdır. Çünkü bağlanma, çift yönlü bir süreçtir. Pek çok
araştırmacı anne-çocuk ilişkisinin sürekliliğinin sonraki yaşantıların temelini
oluşturduğunu ileri sürmektedir. Genç bir kişinin yaşamındaki en önemli kişilerin
annesi ve babası olduğu; anne ve baba ile yakın ilişkide bulunmanın gençlerin ruh
sağlığında belirleyici rol oynadığı belirtilmektedir.

Doğumla birlikte kurulan bağlanma ilişkisinin niteliği, bebek ile anne arasında
kurulacak olan iletişimin kalitesini de belirlemektedir. Öyle ki doğum, anne ile bebeğin
dokuz aylık birlikteliklerindeki ilk ayrılıştır. Böylece intrauterin yaşam için biyolojik
gereksinimlerin karşılandığı kan alış verişi de sona ermektedir. Henüz tam olarak
kanıtlanamamasına karşın anne ile bebek arasındaki ilk bağlanma ilişkisinin doğum
öncesinde kurulduğu ileri sürülmektedir. Doğum öncesi dönemde fetüs, annenin
duygulanımlarına yanıt verebilmektedir. Yirmi altıncı haftada fetüsün algılama, tepki
gösterebilme ve işittiği bilgileri yakalama yeteneklerinin olduğu bildirilmektedir. Bu
durumda, doğum öncesi dönemde, annenin bedeninde meydana gelen değişiklikleri
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benimsemesi, olumlu duygularını henüz doğmamış olan bebeğine aktarabilmesi
bağlanmanın ilk temellerini oluşturmaktadır. Hamilelik döneminde annenin karnına
dokunması yoluyla bebeğin tensel olarak hissedilmesi ve bebeğin kabulü bağlanma
ilişkisi için oldukça önemlidir. Bu noktada, annenin fetüse ilişkin oluşturduğu tasarımın
içeriği ön plana çıkmaktadır. Bağlanma ilişkisinde anne anahtar konumundadır.
Bağlanma, ancak anne figüründen yansıyan sıcaklık ile gerçekleşmektedir. Eğer anne
kendi anne-babası ile sıcak, sevgi dolu ve güvenli bir bağlılık ilişkisi kurmuşsa bu durum
evliliğine ve çocuğu ile olan ilişkisine de yansımaktadır. Bebeğin, sosyal ve duygusal
açıdan gelişebilmesinde bakıcının duyarlılığı mevcut bağın kuvvetlenmesini
sağlamaktadır. Aynı şekilde bebeğin kendisini ifade edebilmesi ve ortaya
koyabilmesinde de anne-baba çocuk ilişkisindeki duyarlılık önemlidir. Anne çocuk
ilişkisinde, gerek anne gerekse de bebek birbirlerinin duygularına cevap verdikleri
oranda aralarındaki duygusal iletişimin kalitesi artmaktadır. Bu durum, birincil
bakıcının, bebeğin gereksinimlerini ne ölçüde ve ne şekilde karşıladığının etkililiği
üzerinde durmaktadır.

Yapılan çalışmalar yeni doğan bebeklerin ve çocukların, bakıcıları ile ilişki
kurma gereksiniminde oldukları gözlemlenmiştir. Anne ile bebek arasındaki ilişki
yakınlık arayışı ile belirginleşmektedir. Bebeklerde, bağlanılan figürden ayrılma, ileriki
yaşlarda hastalık ve yorgunluk olarak kendisini belli etmektedir. Çeşitli nedenlerle
doğumdan hemen sonra annelerinden ayrılarak, özel bakıma alınan bebeklerde;
gelişmenin yavaşladığı ya da durduğu, bu bebeklerin yemek yemedikleri, sosyal geri
çekilme yaşadıkları ve yüzlerinde sürekli üzüntülü bir ifade taşıdıklarını
belirtilmektedir. Yine birincil bağlanma objesinden herhangi bir sebeple ayrılma
durumlarında, bebeğin kalp atım hızının yükseldiği ve nörobiyolojik sistemlerin
işleyişinde farklılaşmalar olduğunu ileri sürülmektedir.

Bağlanma ilişkisinin niteliği anne ile bebek arasındaki ilişki biçimi ile
şekillenmektedir. Anne-bebek ilişkisindeki ilk süreç, açlık ve susuzluk gibi fizyolojik
gereksinimlerin karşılanmasıdır. Bunun ardından, annenin bebeği ile geçirdiği zaman
dilimi ve bu zaman dilimini nasıl kullandığı önem kazanmaktadır. Yeni doğan bebekler,
annelerinin ses ve gülümsemelerini, herhangi bir kişi veya nesneyle bir arada olmaya
tercih etmektedirler. Anne ile bebek arasındaki yüz yüze ilişkinin önemi annenin
bebeğine ilettiği olumlu duygu ifadelerinin (gülümseme, "ce" türü oyunlar oynama ve
hayvan sesleri çıkarma gibi) bebeklerde olumlu duygular uyandırmakta ve duruma
uygun tepkiler vermektedirler. İlk aylarda kurulan bu ilişki tarzı gelecekteki ilişki
örüntülerinin ilk işareti niteliğinde görülmektedir. Anne ile bebek arasındaki tensel bağ
da oldukça önemlidir. Annenin bebeğini çıplak olarak kucaklamasıyla, bağlanma
arasında olumlu yönde bir ilişki olabileceğini ileri sürmektedir. Bu nedenle, doğumu
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izleyen ilk 45-60 dakikalık dönemde bebek uyanık ve alıcı durumda olduğundan anne
ile olan teması oldukça önemlidir.

Çocuğun ruhsal gelişiminde annenin rolü çok fazla araştırılan bir konu olmasına
karşın, babanın rolü konusunda yapılan araştırmaların sayısı oldukça azdır. İlk kez
Freud'un, küçük Hans olgusunda babanın çocuk üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Baba-
bebek ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda daha çok babanın "bakıcı" rolü üzerinde
durulmaktadır. Bu nedenle, babalığın, bir içgüdü olup olmadığını anlamak amacıyla
hayvanlarla çalışmalar yapılmıştır. Kuşların ve memeli hayvanların babaya özgü
korumacı tarzda yavrularını himaye ettikleri görülmüştür. Babunlar, makak
maymunları, şempanzeler ve diğer primatlarda erkeğin, aile içindeki yeri karmaşık
görünse de, asıl görevi eşini ve yavrularını yırtıcı hayvanlardan korumaktır. Birincil
bağlanma figürü çoğunlukla annedir. Buna karşın, pek çok bebekte temel bağlanma
anneyle olduğu kadar babayla da iyi olmaktadır. Anne tarafından desteklenen
babaların, bebekleriyle aralarında güvenli bir bağlılık geliştirebilme olasılıkları
yüksektir. Baba-bebek bağlanmasında bağlanma şekli ve ilişkinin ayrıntıları anneye
bağlı olarak değişmektedir. Eğer anne-babadan her ikisi de uyarıcı kaynağı ise,
bebeğin, hem annesine hem de babasına güvenli bağlanma geliştirebilmesi olasıdır.
Bunun gerçekleşmesinde, bebeğin algıları da etkilidir. Baba, anneye göre daha
farklıdır. Sesinin tonu, giyimi, verdiği tepkileri, kokusu ve dokunuşu farklıdır. Bu
sayede, bebek, anne ve babasının iki farklı kişi olduğunu öğrenmektedir. Anne ya da
babasından ayrıldığı durumlarda da bebek, farklı bir sevgi kaynağının yanında
olduğunu bildiğinden rahattır. Bu dönemde bebekler acıktıklarında ve yorulduklarında
annelerini, aktif oyunlarda ise babalarını tercih etmektedirler. Bağlanma konusunda,
annenin etkisi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Baba-bebek
bağlanmasını belirleyen en önemli koşul, anne-babanın iletişim biçimidir. Eşlerin
evliliklerine ilişkin algıları ve ilişkilerinden aldıkları doyumun derecesi ile duyarlı anne-
baba olma arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Eşler arasındaki ilişkideki tutarlık
bebeğin ilişki örüntülerini kavraması açısından da önemlidir. Anne ile baba arasındaki
gerginlik, baba-bebek ilişkisinde olumsuz duygulanıma yol açmaktadır. Benzer durum
babasını erken yaşta kaybetmiş çocuklar için de geçerli olabilir. Annenin babayı anış ve
ifade ediş tarzı, sunulan ilişki örüntüleri, çevrenin verdiği bilgi ve tüm bunları çocuğun
ne şekilde değerlendirip yorumladığı önemlidir. Ayrıca, askerlik, iş, hastalık gibi
durumlarda ayrılığın süresi ve bu süreyi bebeğin nasıl geçirdiği sağlıklı bir bağlılığın
kurulmasında etkilidir. Babanın, bebek ile yakın ve olumlu ilişki içerisinde
bulunmasının, bebeğin yabancılarla daha rahat ilişki kurmasında etkili olduğu
görülmüştür. Erken bebeklik döneminde babaları ile sağlıklı ilişkiler kuran çocukların
güvenli bağlanma geliştirdikleri bilinmektedir. Mutlu, bağımsız, kolay ilişki kurabilen
ve araştırıcı çocukların babaları incelendiğinde; baba ile çocuk arasındaki iletişimin,
çocuğun bilişsel gelişimine uygun ve araştırıcı davranışlarını destekler nitelikte
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olduğunu bulunmuştur. Sonuç olarak, bebek ile baba arasındaki bağlanmanın sağlıklı
kurulabilmesi için babanın ilk bir yıl içerisinde bebeğin bakımı ile ilgili tüm faaliyetlere
doğrudan katılması gerekmektedir. Baba-çocuk arasında bağlanma ilişkisinin
kurulmasında rol alan bir diğer etmense, babaya verilen geleneksel roldür. Geleneksel
rol, evin ve ailenin korunması, ev içerisinde kuralların ve sınırların belirlenmesi ve
ailenin geçiminin sağlanması gibi temel ilkelere dayanmaktadır.

Bağlanmada kültürel farklılıklar olabileceği gibi aynı ülkenin değişik
bölgelerinde de değişik bağlanma örüntüleri görülmektedir. Farklılıkların genellikle
araştırmalarda kullanılan örneklem gruplarından kaynaklanabileceği düşünülse de
kültürel yapının bağlanmayı etkileyen en önemli etken olduğu göz ardı edilmemelidir.
Kültürel yapının ülkemizde daha çok baba-çocuk ilişkisinde ön plana çıktığı
görülmektedir. Türk toplumunda annenin daha destekleyici ve koruyucu olması, baba
ile çocuk arasında denge görevi yapması, bağlanmayı etkileyen diğer bir etken olabilir.
Ülkemizde, ekonomik nedenlere bağlı olarak, çalışan annenin doğum izninin
bitmesinin ardından bebeğe, yakın akrabalar ya da bir bakıcı bakmaktadır. Eğer
akrabalar farklı bir şehirde yaşıyorlarsa anne, baba ve çocuk birbirlerinden ayrılmakta
ve uzun bir süre birbirlerini görememektedirler. Araştırmacılar, bebek dokuz aylık
olmadan önce annenin iş nedeniyle bebekten ayrı kalmasının bağlanmayı ne derece
etkilediğini araştırmışlar, ancak anlamlı sonuçlar elde edememişlerdir. Çalışan anneler
bebekleriyle az vakit geçirmelerine karşın, çocuklarının gereksinimlerine karşı daha
duyarlıdırlar. Burada, güvenli bağlanmanın oluşmasını etkileyebilecek durum, annenin
rol çatışması içerisine girmesidir. Rol çatışması içerisinde olan annelerin bebeklerine
yeterince zaman ayıramadıkları düşüncesiyle kaygıya kapıldıkları, bu durumun da
eşlerin birbirleri ile olan iletişimlerinin kalitesini olumsuz yönde etkilediği
görülmektedir.



Bağlanmanın Oluşmasında Etkili Olan Süreçler
Çocuğun Kişilik Özellikleri Aile Sistemi Sosyo-Kültürel Etkenler

Doğum öncesindeki ve sonrasındaki
süreçler

Annelik ve babalık rollerinin benimsenmesi Kültürel değerler

Nörolojik ve hormonal işlevler Anne-babanın;
*Çocukluk öyküleri,
*Kendi anne-babaları ile olan bağlanma
ilişkileri
*Gelişim düzeyleri ve mizaçları
*Eğitim ve iş durumları

Cinsiyet rolleri

Genetik aktarım Anne-babanın birbirleri ile olan ilişkilerinin
niteliği

Etnik köken

Cinsiyet Anne-babanın sağlık durumu Eğitim
Mizaç özellikleri Ailenin çocuğuna olan sorumluluklarını yerine

getirme derecesi
İşsizlik oranı

Motor ve bilişsel faaliyetler *Aile büyüklerinin ve çevrenin desteği
*Ailedeki ilişki örüntüleri

*Komşuluk ve diğer ilişkiler
*Medya, din, politika gibi etkin güç
kaynakları
*Tarihsel yapı



Bağlanmanın Değerlendirilmesi
(Yabancı Durum Testi)

Bağlanma kuramına göre, bebekler bağlılık figürlerini güven temelinde, içinde
bulundukları yeni çevreyi araştırmada kullanırlar. Ancak bebekler bir yandan çevreyi
araştırırken bir yandan da birincil bağlanma nesnesi ile yakınlığı koruma çabası
içerisindedir. Yakınlığı koruma çabasında olan bebeğin, bakıcısı ile sürdürdüğü fiziksel
temasın, göz ilişkisinin ve birbirlerine seslenme sürecinin araştırıcı davranışları
sürdürme sırasında devam etmesi önemlidir. Bebeğin, birincil bağlanma objesinden
ayrı kaldığı sürelerde gösterdiği tepkiler de pek çok araştırmacı tarafından
incelenmiştir. Bu konuda yapılmış olan en önemli çalışma Mary Ainsworth ve
arkadaşlarının (1970) geliştirdiği Yabancı Durum Testi’dir (Test of Strange Situation).
Testte, bakıcısı ile birlikte yedi farklı aşamaya tabi tutulan bebeğin bağlanma devinimi
hakkında bilgi edinilmektedir. Bağlama durumları (1) Güvenli bağlanma, (2)
Gerilimli/dirençli kaçınan bağlanma, (3) Gerilimli/dirençli direnç gösteren bağlanma
olarak tanımlanmaktadır. Main ve ve Solomon (1986) bu teste dördüncü bir boyut olan
(4) Dağınık/yönü belirsiz veya organize olmamış bağlanmayı ekleyerek yenilemişledir.

Yabancı Durum Testi, bebeğin bir yabancı ile karşılaştığı andaki olası tepkilerini
ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Testte; anne, çocuk ve araştırmacı içinde oyuncakların
bulunduğu ve araştırıcı davranışların rahatlıkla yapılabileceği bir odada bir araya
gelmektedirler. Uygulamada bebek ve annesi, araştırmacının gözetimi altında, üçer
dakikalık yedi ayrı duruma maruz kalmaktadırlar.

Birinci durumda, anne ve bebek odaya alınmakta ve bebek annesi tarafından
bir örtünün üzerine yatırılmaktadır. İkinci durumda, araştırmacı sadece gözlemci
olarak bu ikiliye eşlik etmektedir. Üçüncü durumda ise, annenin odadan çıkması ile
birlikte araştırmacı altı basamaktan oluşan işlemler dizisine başlamaktadır. İlk olarak,
araştırmacı, ayakta bebeğin görüş alanına girer, göz ilişkisi kurar, ancak sözlü bir
tepkide bulunmaz. İkinci olarak araştırmacı, gülümser, konuşur ancak bebeğe
yakınlaşmaz. Bir sonraki aşamada ise araştırmacı gülerek ve konuşarak bebeğe
yaklaşır. Dördüncü aşamada, tensel temas kurulur; araştırmacı bebeğin elini tutar ya
da kolunu okşar. Beşinci aşamada araştırmacı bebeği kucağına almak için eğilir. Son
aşamada ise, bebeği kucağına alır ve dizlerinin üstüne oturtur. Dördüncü durumda,
anne odaya girerken, araştırmacı odadan çıkar. Beşinci durumda, bebek odada tek
başına bırakılır. Altıncı durumda, araştırmacı içeriye girerek üçüncü durumdaki
işlemleri sırası ile yeniden yapar. Yedinci durumda, araştırmacı odadan çıkarken anne
odaya alınır. Bebeğin korku tepkisi verdiği gözlendiğinde bir sonraki aşamaya geçilir.
Bu arada çocuğun verdiği tepkiler kayıt edilir. Çocuğun ayrılık durumuna ilişkin
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tepkileri kayıt edilip değerlendirildiğinde de temelde dört tür bağlılık ilişkisi türü
olduğu görülmüştür.

Ölçeğin puanlanmasında korku tepkilerine (ağlama, sızlanma, feryat etme,
dudak titremesi, yüzünü buruşturma, başka yere bakma ve dönme, geriye çekilme,
başka yöne hareketlenme, yüzünü saklama) puan verilmektedir. Verilen tepkiler 6
puan üzerinden birer birer azaltılma şeklinde puanlandırılmaktadır.

Bağlılık Türleri

Güvenli bağlanma (secure attachment) geliştiren bebekler, birincil bağlanma
objeleri yanlarında olmadığı koşullarda, çevreyi araştırıp, yakınlığı koruyabilen ve
bakıcısını güvence üssü olarak kullanabilme becerisine sahiptirler. Ebeveynin gidişine
tepki gösterirler. Ancak, protesto davranışı, anne-babanın geri dönüşüyle birlikte
yerini rahatlama ve araştırıcı davranışlara bırakmaktadır.

Gerilimli/dirençli kaçınan bağlanma (anxious-avoidant attachment) geliştiren
bebekler, bakıcıları ile birlikteyken araştırıcı davranışlara devam edip duygularını bu
kişi ile paylaşmamaktadırlar. Ancak, bakıcıları herhangi bir şekilde ortamdan ayrılıp
geri döndüğünde, hiçbir değişiklik olmamış gibi meşgul oldukları işe dikkatlerini
yöneltirler.

Gerilimli/dirençli direnç gösteren bağlanma (anxious-resistant attachment)
geliştiren bebekler, bakıcıları yanlarındayken diğer kişilerle ve çevreleriyle ilgilenirler.
Ancak, herhangi bir ayrılık durumunun hemen ardından hem bakıcıları ile bir arada
olmak hem de ondan uzaklaşmak istemektedirler.

Dağınık/yönü belirsiz veya organize olmamış bağlanma (disorganize
dattachment) geliştiren bebeklerde, kaygının denetiminde tutarlı bir strateji mevcut
değildir. Kaçınan ve kararsız davranışların bir araya gelmesiyle oluşan örüntü,
bağlanma ilişkisini yönlendirmektedir. Araştırmalar, bu örüntünün, bebeğin birincil
bakıcısının depresyonda veya çocuğu istismar edici davranışlar sergilediğinde ortaya
çıktığı görüşünü desteklemektedir.

Bebeklikte biçimlenen bağlanma örüntüleri yaşam süresince değişmez nitelikte
değildir. Bilişler ve davranışlar değiştirilebildiğine göre bağlanmayı harekete geçiren
yapıda da esneklik sağlanabilir. Tüm bu anlatılanların ışığında, bağlanmanın
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kurulmasında ve şekillenmesinde etkili olan pek çok ilişki örüntüsü ve süreç olduğu
ortaya çıkmaktadır.

Bebekteki Bağlanma Evreleri

Birinci evre (doğum - 6 hafta): Bebekler kendilerine bakan kişiyle yakın temas
içerisindedirler. Bebek tanımadığı bir kişi ile kaldığında üzüntü duymaz ve bu kişiyi
kendine bakan kişiden ayırt edemez. Yemek ve bakım gibi temel ihtiyaçların
karşılanması yeterlidir. Bebek başlangıçta daha çok açken ağlamasına rağmen, zaman
içinde anne bu ağlamanın acı, çaresizlik veya kızgınlıktan doğan sıkıntıyı temsil
ettiğine dair genellemeler yapar.

İkinci evre (6 hafta - 8 ay): Bebekler tanıdıklarına ve yabancılara farklı
davranmaya başlarlar. Bebekleri 6-7 aylıkken, tanımadığı nesne ve insanlar ile
karşılaştığında “tedbir” aldıkları gözlemlenmektedir. Örneğin, bu durumlarda bebekler
annelerine yakınlaşmaya çalışırlar. Gülme, bebeğin çıkardığı sesler ve bakma
davranışları bağlanmayı kuvvetlendiren diğer belirtiler olarak kabul edilebilir. Çocuk,
zaman ilerledikçe anne/ bakım veren uzaklaştığında ağlayacaktır.

Üçüncü evre (6-8 ay - 18-24 ay): Çocuklar anneleri veya ona bakan kişiler
odadan çıktığında “ayrılık korkusu” duyarlar. Bu korku, çocuk ve bağlandığı kişi ile
arasındaki fiziksel ve duygusal ilişkiyi düzenler. Çocuk ve ona bakan kişi arasındaki
uzaklık arttığında biri (anne veya çocuk) mesafeyi azaltmaya yönelir. Bağlanma
çocuğa “güven” duygusunu yaşattığı için annesi onun için güvenilir bir üstür. Çevreyi
keşfetmek için bağlanma kurduğu kişiden zaman zaman uzaklaşır. Ancak, bu süreçte
teması bazen yenilemek ister ve güvenilir bir üs olan o kişiye geri döner. Daha sonra
gene keşfine devam eder. Çocuk büyüdükçe, anneden uzaklaştığı zaman stres
olmayacağı kritik bir mesafe geliştirir.

Dördüncü evre (18-24 ay ve sonrası): Çocuk hareketlendiğinde ve annesinden
uzak uzun süreler geçirmeye başladığında bağlanma ilişkisini sağlamak ikisinin
görevidir. Ya anne, ya da çocuk teması yenilemek için harekete geçer. Bu evre birkaç
yıl sürer.

Bebeklikteki bağlanma çocukluk, ergenlik hatta yetişkinlik döneminde de
etkilerini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre bağlanmanın ileriki yaşlardaki
etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.



Bağlanma stili 0-3 yaş 3-6 yaş 6-11 yaş 11-18 yaş

Güvenli

Dünyayı keşfetmede;
güvenli, uygun korku
tepkisi, neşelilik, nadiren
kızgınlık

Meraklılık, sağlıklı ilişki
kurma, özgüven

Fiziksel koşullara uyum,
arkadaşlık kurma, grup
içinde etkililik

Özsaygı, güçlü kimlik,
yüksek sosyal yeterlilik

Güvensiz
Dünyayı keşfetmede;
güvensizlik, korku, düşük
neşe, sürekli kızgınlık

Yakın ilişki kuramama,
benmerkezci düşünme,
özgüven eksikliği

Fiziksel koşullara uyum
sağlayamama, arkadaşlık
kurmada zorlanma, grup
içinde yer edinememe

Sosyal zorluklara düşük
direnç, düşük özsaygı,
zayıf kimlik, sosyal
yetersizlik, depresif
belirtiler



TEMEL ALIŞKANLIKLAR

Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamak, her gün yatmadan önce saçlarımızı
taramak, yatağın her zaman solunda uyumak, her hafta cuma günleri arkadaşlarımızla
buluşmak, pazar günleri aile ziyaretinde bulunmak, çayı bardakta, kahveyi fincanda
içmek... Vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızı düşünelim... “Ne zaman tanıştık
alışkanlıklarımızla?, Nasıl karar verdik bu şekilde davranmaya?, Bize sağladığı
kolaylıklar neler?, Alışkanlıklarımız olmasaydı yaşantımız ne hale gelirdi?” bu soruların
cevaplarını vermek kolay değil. Muhtemelen cevaplar ailemizden bize miras kalan
genlerimizde ve büyüdüğümüz yakın çevremizde edindiğimiz deneyimlerde
bulunuyor. Doğumla beraberimizde getirdiğimiz genetik özellikleri yok saymak
mümkün olmadığı halde doğduğumuz andan itibaren edindiğimiz deneyimleri bilinçli
bir yaklaşımla olumlu yönde etkileyebiliriz. Bunu başarabilmek için çocuğun olumlu
yaşam deneyimlerinin sayısını arttırmak gerekecektir. Olumlu yaşam deneyimlerinden
kastedilen, çocuğun üzerinde olumlu izler bırakacak deneyimlerdir. Bu fikirden
hareket ettiğimizde bir çocuğun olumlu deneyimlerinin (yaşantılarının) sayısını
arttırabilmek için üç temel unsuru şu şekilde sıralayabiliriz.
1. Çocukların genel gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
2. Çocuğu tanımak (kişilik özellikleri, yetenekleri, olumlu yanları, çocuğun

ihtiyaçları...)
3. Bu iki bilgiyi dans eden bir çiftin müzikle ve birbirleriyle uyumu gibi uyumla dans

ettirebilmek. Bu benzetmede müzik, yaşanılan ortamı yani çevreyi temsil
etmektedir. Danstaki uyum ne kadar güçlü olursa olumlu deneyimlerin sayısı da o
denli fazla olacaktır. Bu dansta çiftler yeri geldiğinde geri adım atar ve kontrolü
karşı tarafa verir. Bu dansta tek tarafın baskın olması diğer kişinin müziğe
uyumunu bozacaktır. Her iki kişinin de müziği duyması, hissetmesi buna göre
hareketlerde bulunması önemlidir. Genel gelişim özellikleri ile çocuğun kendi
özelliklerini uyumla dans ettirme görevi yani dansın koreografisi anne babaya
aittir. Bu oldukça zor bir sorumluluktur. Ne zaman hangi tarafın geri adım atması
gerektiği yani ikinci plana alınması gerektiğine karar verebilmek gerekir. Bu dansta
hiçbir zaman tek bir taraf baskın olmamalıdır. Sadece genel gelişim özellikleri ve
çocuk yetiştirmenin temel kurallarına göre hareket edildiğinde çocuğun farklı
yönlerini ve bize vermeye çalıştığı bazı mesajları kaçırabiliriz. Çocuğumuzun
ihtiyaçlarını ve kişilik özelliklerini görmeyebiliriz. Sadece çocuğun özelliklerine
göre hareket edildiğinde de çocuğun anne babayı adeta parmağında oynattığını
gözlemliyoruz. Çocuğun anne-babayı yönlendirmesine izin vermek otoritenin
kaybolmasına neden olur. Oysa çocuk eğitiminde kontrolün her zaman yetişkinin
elinde olması önemlidir.
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Alışkanlık Nedir?
Neden Alışkanlıklara İhtiyaç Duyarız?

Belirsizlikten hoşlanmayan insan doğası alışkanlıklar sayesinde kendini
güvende hisseder. Pek çok seçeneğin içinde hangisini tercih edeceğimizi belirleyen
unsur alışkanlıklardır. Alışkanlığın bu yönü sayesinde kendimizi güçlü hissederiz. Bir
gün içinde karar vermemiz gereken olayları düşündüğümüzde, bunların birçoğu
hayatımızı kolaylıkla sürdürmemizi sağlayan ihtiyaçlardır. Kahvaltıda ne yemek
istediğimiz, genel temizlik ihtiyaçlarımız, saçlarımızın şekli, giyim şeklimiz kısaca
hayatı kendimizce nasıl rahat ederek yaşıyorsak ona uygun davranışlarımız, aslında
hepsi birer alışkanlıktır. Hayatın güçlüklerini aşma çabası içindeyken, belirsizliklerle
mücadele etme amacıyla alışkanlıklar ediniriz. Ya da alışkanlıklarımız sayesinde
belirsizlikten kurtulur, çevremizi denetim altına alır ve kendi hayat tarzımızı
oluştururuz.

Alışkanlıklarımız yaşamımıza anlam katar. Alışkanlıktan vazgeçmek zorunda
kalmak kişiyi başlangıçta, huzursuz ve mutsuz eder. Alışkanlıklarından bir süre için ayrı
kalmak zorunda kalan insanlar veya tamamen hayatından çıkarmak zorunda kalanlar,
"kendilerini boşlukta hissetme", "hayatında bazı şeylerin eksikliğini hissetme ve
bundan dolayı mutsuz olma" şeklinde duygularını ifade ederler. Kısaca bir davranış
alışkanlığa dönüştüğünde onu bırakması, değiştirmesi oldukça zordur. Çünkü
bırakılması gereken alışkanlığa yüklenmiş pek çok anlam vardır. "Her sabah güne çay
içerek başlamazsam uyanamıyorum,"; "Sadece kendi yastığımla uyuyabiliyorum,"
"Emniyet kemeri takmadan araba kullanamam,"; "Çikolatalı pasta yerken çok mutlu
oluyorum,"; "Çorba içmeden doyduğumu anlamıyorum,"; "Trafikte küfürlü
konuşursam rahatlıyorum" örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir alışkanlığın
sonlandırılması gerektiğinde aynı zamanda bu alışkanlığın sebep olduğu duygudan ve
anlamdan da vazgeçmek gerekir. Bizleri zorlayan asıl durum budur. Başarısız diyet
girişimleri, sigarayı bırakma denemeleri bu nedenledir. İleride vazgeçmenin ne kadar
güç olduğu düşünüldüğünde hayatın başlangıcında olumlu veya yaşamı kolaylaştıran
alışkanlıklar edinmenin önemi anlaşılır. Alışkanlıkların avantajları uzun vadede
anlaşılır.

Alışkanlıkların hayatı kolaylaşman 3 temel özelliği:
1. Yapılan işin ustalığa dönüşmesini sağlarlar. Böylece zamandan tasarruf ederiz.

Araba kullanmak alışkanlığa dönüştükçe araba kullanmayı sağlayan beceriler için
düşünmeyiz. Bu davranışları otomatik olarak ortaya koyarız. Aynı durum yemek
yaparken, üzerimizi giyinirken, temizlik yaparken vb... şeyler için de geçerlidir.
Yaşama ait becerilerde kendini gösterir.
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2. Belirsizliği ortadan kaldırır. Benzer durumlarda benzer tepkiler vererek her
defasında ne yapacağımızı düşünmeyiz. Araba lastiği patladığında her zaman
aradığımız tamirciyi aramak, aynı kuaföre gitmek, sorunlar karşısında tepkilerimiz
(alternatif çözüm aramak, çözümü başkasının bulmasını istemek, bir süre sonra
sorunu tekrar ele almak vb.) gibi değişik boyuttaki her türlü tepkinin
alışkanlıklarımızla ilgisi vardır. Alışkanlığın bu yönü insan yaşamına aynı zamanda
huzur katar ve diğer insanlarla kurduğumuz diyalog da onlara güvenmemizi ya da
güvenmemizi sağlar.

3. Alışkanlıklar aynı zamanda kişiliğimizin bir parçası oluverirler. Bizi tanıyanlar
aslında alışkanlıklarımızın da farkındadır. En sevdiğimiz parfüm, giyim tarzı, yemek
saatleri, uyku düzeni, çalışma alışkanlıkları, dağınıklık, temizlik, iletişim kurma tarzı
aslında pek çoğu zamanla öğrenilmiş ve yerleşmiş alışkanlıklardır.

Ne zaman, nasıl hareket edeceğimizi belirleyen, davranışlarımızda kolaylık,
zamandan tasarruf etmemizi sağlayan, kendimizi güvende hissettiren alışkanlıklar, en
temel alışkanlıkların oturmasıyla gelişmeye başlar.

Yaşamın ilk yılları çocukların gelişimlerinin hızlı olduğu, karakter ve kişilik
yapısının şekillenmeye başladığı, bazı temel alışkanlıkların kolayca kazandırılabildiği
en önemli yıllardır. Bu dönemde çocuğa kazandırılacak davranışlar, zamanla,
yönlendirmeyle ve özellikle de tekrara bağlı olarak alışkanlıklara dönüşmektedir.
Temel alışkanlıklar; çocuğun yaşadığı doğa ve toplumsal çevreye uyumunu sağlayan
davranışlardır. Bu davranışlar bir kez kazanıldıktan sonra tekrarlanarak çoğu kere
yaşam boyu varlıklarını sürdürürler.

“Çocuklarımıza hangi temel alışkanlıkları kazandırmalıyız?”, “Çocuklarımıza
hangi temel alışkanlıkları kazandırırsak yaşamları boyunca rahat ederler?” ve “Hayatı
kolaylaştırmada en etkili rolü hangileri oynar?” soruları alışkanlıklar konusundaki en
temel sorulardır.
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Hayatımızı Kolaylaştıran Üç Temel Alışkanlık
Bu Alışkanlıklara İlişkin Alt Başlıklar

Çocuklara Alışkanlıkları Nasıl Kazandırabiliriz?

Çocuktan beklentilerimizin gerçekleşmesi durumuna göre onun alışkanlıkları
kazandığını ya da kazanamadığını düşünürüz. Eğer beklentilerimize uygun davranışlar
ortaya çıkmamışsa alışkanlık kazandırma sürecini gözden geçirmek gerekir. Elbette ki
bu süreç farklı yaşanacaktır. Çünkü temel alışkanlıkların oturması çocuktan çocuğa
değişiklik gösterir. Her çocuk aynı zamanda aynı alışkanlıkları kazanmalıdır denilemez.

BESLENME ALIŞKALIĞI

• Öğünler
• Sofra düzeni
• Kendi başına yapabilme
• İletişim

DÜZEN ALIŞKANLIĞI

• Uyku
• Tuvalet
• Kişisel temizlik ve diş fırçalama
• Derli toplu olma

DERS ÇALIŞMA

• Özgüven
• Motivasyon
• Zaman yönetimi ve planlama
• Sorumluluklar
• Kendiliğinden hareket etme
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Çocukların kişilik özellikleri, fiziksel yapıları mutlaka dikkate alınmalıdır. Ancak burada
önemli olan ebeveynin (1) Çocuğun işini yapmayı bırakması ve (2) Kendisinin yapabilmesi
konusunda ısrarcı davranabilmesidir. Ebeveynler çocuklarının yapabilecekleri şeyleri
kendileri yaparak, yaşamları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri önemli yaşam
becerilerinin gelişimini de engellemiş olurlar (karar verebilme, seçim yapabilme,
girişken davranabilme... gibi). Kişisel farklılıklar söz konusu olsa da her alışkanlık
kazandırmaya yönelik sürecin "temel" ve “değişmez" öğeleri vardır. Amaç, ister
çocuğa temel alışkanlıkları kazandırmak olsun, ister oturmuş olumsuz bir alışkanlığı
değiştirmek olsun, izlenmesi gereken adımlar şunlar olmalıdır:

1. Adım: Bilgilendirme
Çocuğun davranışında istenen değişimin gerçekleşebilmesi için önce çocuğun

bu değişim hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Çocuğun bu değişimi bir ihtiyaç olarak
görebilmesi için, nedenleri hakkında bilgi vermek önemlidir. Kuralların neden konduğu
ve beklentilerin önemi anlatılmalıdır. Çocuklar niçin bazı işleri yapmak zorunda
olduklarını anlar ve bilirlerse, ailesine yardım etmeyi, değişimi kabullenmeyi ve
bağımsız davranmayı benimserler.

2. Adım: Takip
Bilgilendirmeden sonra, çocuğun söz konusu davranışı gösterebilmesi için bir

süre takip edilmesi gerekir. Yapılan takip sonucunda sorumlu davranışın ortaya çıkıp

Bilgilendirme

Takip

Geri bildirim

Hatırlatma
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çıkmadığına, ne sürede ortaya çıktığına, hangi zamanlarda davranışın yapıldığına ve
yapılmadığına dikkat edilmelidir. Çocuğa istenilen davranışı kazandırmada takip
süreci, ebeveynin bu konudaki kararlılığını ortaya koyması açısından önemlidir.
Ebeveyn çocuğun davranışlarını takip etmekle, ona bu konuya verdiği önemi ve
gösterdiği dikkati sözsüz olarak iletmiş olur. Beklenilen davranışı hatırlatmada tablo
ve liste gibi çocuğun dikkatini çekecek birtakım görsel araçlar kullanmak faydalı
olabilir. İstenilen davranış sergilendiğinde uygun pekiştireçler kullanmak (Bunu
yaptığını görmek beni mutlu etti gibi...) davranışın sergilenme sıklığını artırmada
büyük önem taşır. Bu süreçte ebeveynin yanlış tutumları birçok yeni çatışmaya sebep
olabilir. Ebeveynin kendisine güvenmediğini fark eden çocuklar olumsuz bazı tutumlar
sergilerler. Hırçın davranmak, değişime direnç göstermek gibi…

3. Adım: Geri Bildirim
Belli bir süre sonra gidişat hakkında bilgilendirmek gerekir. Eğer istenen

sorumlu davranışın sayısında artış varsa uygun pekiştireçlerle motivasyon
sağlanmalıdır. Eğer beklenen sorumlu davranışın ortaya çıkmasında sıkıntılar varsa, bu
sıkıntılar ve olası nedenlerinin çocukla paylaşılması gerekir.

Çocuğun beklenilen davranışı ne ölçüde yapabildiğini, ne ölçüde sıkıntı
yaşadığını duymaya ihtiyacı vardır. Bu sebeple alışkanlık kazandırma sürecinde belli
aralıklarla toplantı aralarının verilmesi gereklidir. Değerlendirme yaparken
kullandığımız dil de çocuğun özgüveniyle yakından ilintili olduğundan, pozitif bir dil
kullanmak önemlidir. (Örneğin; .... yapmakta başarılı olduğunu görüyorum; ancak....
konusunda biraz daha gayret göstermen başarını artıracaktır.) Oturması istenilen
bütün alışkanlıklar sadece çocuğun değil, ailenin tüm bireylerinin sorumluluğundadır.
Çocuklar yapılması gerekenlerin emredildiği ortamlarda değil, herkesin beraberce
çalıştığı ortamda yer aldıklarında verimli olurlar.

4. Adım: Hatırlatma
İstenen davranış eğer gerçekleşmiyorsa yeniden hatırlatma sürecine

gidilmelidir. Yeniden bilgilendirme ile başlayan bu süreç davranış oturana kadar
devam etmelidir.

Yukarıda anlatılan bu öğeler sadece sorumluluk kazandırma sürecine ait
değildir. Temel alışkanlıkların oturmasında, kuralların belirlenmesinde kısaca
yaşantımızı düzenleyecek her türlü önlemde bulunması gereken öğelerdir ve ancak
kararlı ve sabırlı bir tutumla yaklaşıldığında davranışın oturması sağlanabilir.
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AKSA = Alışkanlık Kazandırma Süreci Adımları

AKSA metoduna iki şekilde ihtiyaç duyulabilir.
(1) Çocuğa yeni bir alışkanlığı kazandırılmak istenildiğinde ve (2) Çocuğun
yapması gereken işleri yapmayı reddettiğinde

Çocuğa yeni bir alışkanlığı kazandırmak istenildiğinde izlenmesi gereken
adımlar daha az sayıdadır. Çünkü burada çocuğu yeni bir durumdan haberdar etme
durumu söz konusudur. Bilgilendirme, Takip, Geribildirim ve Hatırlatma adımlarını
kullanmak yeterli olacaktır.

Eğer çocuk ona öğretilmeye çalışılan olumlu alışkanlıkları yapmak istemiyor ya
da bugüne kadar bu konuda yol alınamadıysa aşağıdaki adımları izlemeniz uygun
olacaktır.

1. Adım - Sorun nerede? (Hangi alışkanlık kazandırılmak isteniyor?)
Uzun zamandır işler istediğiniz gibi gitmiyor, canımızı sıkan şeyler var. Çocuk

ona öğretmeye çalıştığımız birçok şeye tepki veriyor. İtiraz ediyor, yapmıyor ya da
yapmak istemiyor. Tüm iyi niyetli çabalarımıza, defalarca konuşmamıza,
hatırlatmalarımıza karşın çocuk tartıştığımız yetmiyormuş gibi birçok şeyi onun yerine
yapmak zorunda kalıyoruz.

Böyle durumlarda en iyi başlangıç noktası sorunu tespit etmektir. Sorunu
doğru tespit etmek, sonrasında yapılacak işleri kolaylaştıracağından önemlidir. Sorunu
doğru tespit edebilmek için kendimize şu soruları sorabiliriz. “Hangi davranışlar

AKSA

1. Adım: Sorun nerede?  Hangi alışkanlık kazandırılmak isteniyor?

2. Adım: Neden bu alışkalıklar edinilsin istiyoruz? Sorun karşısında neler
hissediyoruz?

3. Adım: Duygu-düşünce paylaşımı = İlk toplantı

4. Adım: Anlaşmanın sağlanması = Sözleşme

5. Adım: Anlaşmanın takibi = Sözleşme
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Çocuğumun........................................davranışlarından rahatsızlık
duyuyorum.

Çünkü.................................olması.....................................olmasına neden
oluyor.

Bu beni (Duygu) ................................................................

nedeniyle sorun yaşıyorum-yaşıyoruz?” Önce bir liste yapın, sizi çok rahatsız eden tüm
davranışları ya da sorun yaşadığınız alanları tespit edin. İlk yaptığınız listeden sizi en
çok rahatsız eden, acil çözüme kavuşmasını istediğiniz, alışkanlığı tespit edin.
Başlangıç olarak bir tane alışkanlık seçmeniz önerilir. Sorun alanını tespit ettikten
sonra bu alanda yaşanan sorunu tarif etmek faydalı olacaktır. Sorunu önce kendi
kendinize tarif edin. "Her gün diş fırçalaması gerektiğini biliyor; ancak fırçalamıyor,
ona zor geliyor, hep yorgunum diyor."

2. Adım: Neden bu alışkanlıkları kazandırmak istiyorum? (Sorun karşısında neler
hissediyorum?)

Çocuğunuzun hangi alandaki davranışı sizi rahatsız ediyor? Önce sorun
karşısında yaşadıklarınızı ve duygularınızı tarif edin, daha sonra çocuğunuzla
konuşurken bunlar gerekli olacaktır. Bu konuşmadan önce bu detayları düşünmek,
isteklerinizi net bir şekilde anlatabilmenizde yararlı olacaktır.

Tespit ettiğiniz sorun karşısında duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Yukarıdaki
formlara yazdığınız şekilde iletebilirsiniz.

3. Adım: Duygu Düşünce Paylaşımı = İlk Toplantı
Çocuğu önemli bir meseleyi görüşmek üzere toplantıya davet edin. Çocuğu

neden davranışını değiştirmesi gerektiği konusunda bilgilendirin. Bu davranışın ne işe
yarayacağını birlikte değerlendirin. Bu konuşmadaki ana (önemli) noktaları da
unutulmaması için "Anlıyorum" formuna yazın ve evinizde görünür bir yere asın. Daha
sonra bu konudaki beklentilerinizi anlatın. Burada önemli olan çocuğunuzun
beklentilerinizin ne kadarına cevap verip veremeyeceğidir. Çocuğun yapamayacağı
şeyleri yapması için zorlamak ebeveyn-çocuk iletişimini bozacaktır. Bu ebeveyn
çocuklarını iyi tanımalı, onun becerileri hakkında gerçekçi fikirler edinmelidir.
Çocuğunuzun fiziksel yapısını, kişilik özelliklerini mutlaka göz önünde bulundurarak,
çocuğunuzu tanıyan diğer kişilerin (öğretmen, psikolojik danışman gibi) görüşlerini
alarak anlamaya çalışmak uygun olacaktır.
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Ebeveynin ifade ettikleri:

………………………………………………………………………………………………………………

Çocuğun ifade ettikleri:

………………………………………………………………………………………………………………

Anlaşma ortamı sağlanırken çocuğun konuşmasına ve kendini ifade etmesine
izin verin. Tek konuşan siz olmayın. Ona en azından çaba gösterdiğini görmek
istiyorum deyin. Bu konuda samimi olun. Nerelerde zorlandığını neden bu işi yapmayı
istemediğini anlamaya çalışın. Haklı olduğu konularda hak verin, onu anladığınızı ifade
edin. Ancak beklentilerinizi mutlaka yineleyin, pazarlığa girip bu pazarlıktan siz ikna
olmuş olarak çıkmayın.

Anlıyorum: Bugüne kadar seninle yapmış olduğumuz görüşmelerde hoş
olmayan bazı diyaloglar yaşadık. Senin de benim de canım sıkıldı. Üzüldük. Mutsuz
olduk. Bundan sonra benzer şeyleri yaşamamak için neler yapabileceğimizi
konuşmamız gerekiyor. Bu nedenle toplandık..... Bu şekilde giriş yapıldıktan sonra,
çözüm aşamasına gelinmiş olur. Bu aşamada tüm konuşulanlar ışığında neler
yapılacağına karar verilir.

Sorunun olası çözüm yollarının neler olabileceği ilk toplantıda mutlaka
konuşulmalıdır. Bu konuşmada herkes fikirlerini açıkça söyleyebilmeli ve herkesin
kabulleneceği bir çözüm yoluna karar verilebilmelidir. Çocuğun sorun olan durumun
çözümünde kimin nasıl bir katkı sağlayacağını anlayabilmesi gerekir. Özellikle
kendisinin çözüme olan katkısının farkında olması önemlidir. Ancak bu şekilde sorunu
sahiplenir ve işbirliği yapar. Bu aşamada ebeveynin baskın tutumu, emir vererek
konuşması, çocuğa hiç söz hakkı tanımaması, çocuk dünyasında adaletsizlik olarak
algılanır. Bu yöntemle alınan kararlar çocuk tarafından benimsenmez ve beklentiye
uygun davranış ortaya konmaz. Çocuğunun düşünce ve duygularını anlamaya çalışan
anne baba davranış değişikliği konusunda daha ikna edicidir.

Çocuk söz alıp anlattıkça başlangıçtaki beklentilerde ufak tefek değişiklik
olabilir. Böyle bir gelişme iplerin çocuğun eline geçtiği anlamına gelmez. Tabii ki
görüşmeye dişini fırçalaman gerekiyor diye başlayıp tamam haftada bir fırçala gibi bir
noktaya gelmemeye dikkat etmelisiniz. Bu nedenle ondan ne istediğinizi son derece
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sade bir şeklide belirlemeniz gerek. Beklenti, "Dişini her gün fırçalamalı" ise çocukla
konuşulurken yapılacak şey, bu iş ne şekilde gerçekleştirilebilire karar vermek
olmalıdır. Yemeklerden hemen sonra mı, yatmadan önce mi, günde iki kez mi üç kez
mi gib

4. Adım: Anlaşma sağlanması = Sözleşme
Çözüm konusunda ortak bir karar verildikten sonra sözleşme yapılması uygun

olur. Sözleşme yapmaktaki amaç bundan sonraki süreçte çocuğun ve ebeveynin nasıl
davranacağını netleştirmektir. Üzerinde konuşulan her şeyin yazılı olarak ifade
edilmesi yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracağı için önemlidir. Yazılı sözleşmenin
altına atılan imza çocuğun bu işi ciddiye almasını ve verdiği sözlerin sorumluluğunu
almasını kolaylaştırır.

Tarih: …/…/…..

SÖZLEŞME

Ben ve annem-babam/ öğretmenim; bugün ev içindeki
/okuldaki bazı aksaklıklar üzerine konuştuk ve birbirimizi
anlamaya çalıştık. Ben...................................konularında anne-
babamın/öğretmenimin haklı olduğunu biliyorum. Anne-babam/
öğretmenim.......................................konularında beni anlıyor.
Hepimiz bugün konuştuğumuz konularda her şeyin eskisi gibi
devam edemeyeceğinin farkındayız. Bu
nedenle........................konularında anlaştık. Ben
artık....................................konularında elimden geleni
yapacağıma söz veriyorum. Bugün yaptığımız anlaşmamızın
değerlendirilmesini anne-babamla/öğretmenimle
her.....................günü, saat.................de yapacağız. O güne kadar
bu konuda konuşmayacağız. Ancak yardıma ihtiyacım olduğunda
anne-babam bana destek olacak biliyorum. Bu sözleşmeyi kendi
isteğimle imzalıyorum.

İmza İmza
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5. Adım: Anlaşmanın takibi = Toplantılar
Anlaştığınız konuları konuşmak üzere belirli aralıklarla toplantı yapmak gerekir.

Hangi sıklıkla toplantı yapılacağı "Sözleşme”de belirtilen yere yazılır. Bundan sonra
yapılacak şey toplantı zamanını, yerini ve atmosferini organize etmektir. Toplantılar,
önceden organizasyonu gerektirecek kadar önemlidir. Çünkü bu sayede bir araya gelip
duygu ve düşünceleri konuşmak mümkün olacaktır.

Toplantı zamanı: En uygun zamanı siz belirleyeceksiniz. Herkese uygun bir
zaman dilimi olmalıdır. Toplantıya katılacak kişilerin yapmaları gereken önemli bir
işleri olmamalıdır. Sıkışık bir zaman tercih edilmemeli, rahat rahat konuşmak için
yeterli süre ayrılmalıdır. Acele yapılan görüşmeler, görüşmenin ciddiyetini
azaltacaktır.

Toplantının sıklığı: Toplantının ne sıklıkta yapılacağını da siz belirleyeceksiniz.
Başlangıçta haftada iki olabilir, daha sonra haftada bire düşebilir, daha sonra 15 günde
bir yapılabilir. Bu tamamen ihtiyacınız ile ilgilidir. Tabii ki çok sık toplantı yapmak
toplantının amacından uzaklaşılmasına neden olabilir.

Toplantıların amacı: Bu toplantıların tek amacı çocuğa olumlu alışkanlıklar
kazandırmaktır. Çocuğun bu alışkanlığı nasıl kabul edip, uygulamaya geçirebileceği ile
ilgili ailenin bir araya gelerek dayanışma içinde olması toplantının amacı için gereklidir.
Mutlaka herkes söz almalı ve kendini açıkça ifade edebilmelidir. Mutlaka her
toplantıda kararlar alınmalıdır. Gerekirse bu kararlar yazılı hale getirilebilir. Bu
toplantılar sayesinde bu işi ne kadar ciddiye aldığınızı, bunun ne kadar önemli
olduğunu da çocuğunuza göstermiş olursunuz. Toplantılar çocuğun üzerinde güç
kullanmak, gözünü korkutmak amacıyla kullanılmamalıdır. Farklı bir konunun bu
toplantıda konuşulmaması gerekir. Ders çalışma alışkanlığı için toplantılar
yapıyorsanız, hazır bir araya gelmişken geçen gün yapmış olduğu olumsuz davranışı
hakkında konuşmayın. Bu konunun yeri bu toplantı olmamalı.

Toplantı yeri: Herkesin rahat edeceği, ortak kullanım yeri uygun olacaktır.
Toplantı yerinin önceden hazırlanması toplantıya verilen değeri arttıracağı için derli
toplu bir yer olmalıdır. Hafif müzik eşliğinde konuşmak rahatlatıcı olabilir; ancak
dikkat dağıtıcı, TV, bilgisayar, çeşitli oyun veya oyuncakların olmamasına ya da kapalı
halde tutulmasına dikkat edilmelidir.

Toplantının süresi: Süre, konuşacak konuların miktarına, sizlerin konuşma
hızınıza göre elbette değişiklik gösterecek. Ancak siz önceden tahmini bir süre
belirlemelisiniz. İlk toplantı en az 20 dk en fazla 60 dk olabilir. Toplantılar arttıkça hız
kazanmanız ve daha kısa sürmesi mümkündür.
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Toplantıya başlama: Toplantılarda mutlaka neden toplandığınızı, bu
toplantılarda nelerin konuşulacağı toplantının başlangıcında mutlaka ifade edilmelidir.
"Kısa süre önce seninle bir sözleşme imzalamıştık, şimdi sözleşmedeki maddelere ne
kadar uyulduğunu birlikte kontrol edeceğiz. Görüyorum ki elinden geleni yaptın, ancak
bazı noktalarda hâlâ konuşmamız gereken şeyler var..."

Toplantının planı: Giriş (neden toplandık?) + Geri bildirim verme (davranışları
hakkında gözlemleri paylaşma) + Kararlar (Bugünden itibaren neler yapılacak gibi
günlük yaşantıda meydana gelecek değişiklikler varsa konuşulmalı) şeklinde üç
bölümden oluşabilir. En sonunda toplantının zamanı bir kez daha hatırlatılır.

Toplantının içeriği: Herkes söz almalı, herkes duygu ve düşüncelerini açıkça
ortaya koymalı, toplantıdan hiç kimse kendini çok kötü hissederek ayrılmamalı
(tehditler, kızıp, bağırmalar, hesap sormalar asla olmamalı).

Anlaşma yapıldıktan sonra, anlaşmaya uygun davranışlar ortaya çıkıyor mu
takip edilmelidir. Anlaşmanın takibi çok hassas bir konudur. Çünkü ebeveynler en
büyük hatalarını bu aşamaya geldiklerinde yaparlar. Şu ana kadar hiç sorun olmadan
çocukla anlaşmaya varmış olmanız her şeyin yolunda gideceğini göstermez. Bu
nedenle takip aşamasına geldiğinizde her konuştuğunuz yerine gelmiyorsa paniğe
kapılmayın, pes etmeyin. Sorunları ve çözümlerini konuşmak kararlar almak elbette
kolaydır. Kolay olmayan uygulama ve işlerin yolunda gidip gitmediğinin takibini
yapmaktır.

Ebeveynlerin çoğunun bu aşamaya geldiğinde (1) İletişim dili ve (2) Zamanında
takip olmak üzere iki tüp yaptığı hatalar:

İletişim dili: Uygun olmayan dil çocuk-ebeveyn arasındaki iletişimi çok fazla
zedeler, olumlu alışkanlıklar bir yana çok farklı alanlarda birçok sorunlar ortaya çıkar.

Zamanında takip: Yapılması gereken işlerin doğru bir şekilde yapılıp
yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir ki zamanı geldiğinde çocuğa doğru bir geri
bildirim verilebilsin. Eğer bir defa dişlerini fırçalamadığını gördüğünüz çocuğa, "hiç
dişlerini fırçalamıyorsun" derseniz çocuk buna şiddetle karşı çıkabilir (iletişim bozulur)
ve "ne yaparsam yapayım memnun edemiyorum öyleyse hiç yapmam" düşüncesi
gelişebilir. Ya da bir iki defa dişini fırçalarken, gördünüz ve "aferin sana her zaman
dişlerini fırçalıyorsun" dediniz. Böyle bir durumda da çocuk anlaşmaya uymasam da
olur düşüncesi geliştirebilir. Bu nedenlerle mutlak takip edilmelidir.
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Diğer Aşamalar:
Geri bildirim verme: Sözleşme yapıldıktan bir süre sonra üzerinde anlaşmaya

varılan konuların ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin görüşlerin paylaşılması gerekir. Bu
amaçla yapılan toplantıda "çabalarının farkındayız, bu şekilde devam etmelisin" mesajı
verilebilir. Eğer yeteri kadar gayretli olduğunu düşünmüyorsanız "biraz daha gayretli
olması gerektiği" beklentisi ifade edilebilir. İkinci toplantı birinci toplantıdan 4-7 gün
sonra yapılmalıdır. Daha önce veya daha sonra yapılması tavsiye edilmez.

İkinci sözleşme ya da takip: Eğer her şey yolundaysa bu formu kullanmanıza
gerek kalmayacaktır. Birinci sözleşmede anlaştığınız konular ile ilgili hayal kırıklığı mı
yaşıyorsunuz? Öyleyse duygularınızı yeniden paylaşın, nerelerde eksikler vardı
konuşun, yeniden bir değerlendirme yapın ve daha önce alınan kararlarda işlemeyen
yerleri değiştirin ve yeni sözleşme formuna yazın.

Üçüncü toplantıya kadar her şey yolunda gitmediyse çocuğa biraz daha süre
vermek faydalı olabilir. Alınan kararlar neden yapılamadıysa, bu iyice düşünülmeli,
aksaklığın sebebi anlaşılınca birinci sözleşmede bazı yeni düzenlemeler
yapılabilmelidir. Yeni düzenleme sonrasında bir süre daha çocuk takip edilmelidir.
Eğer ilk özleşmeden üçüncü görüşmeye kadar çocuğun davranışlarında samimi bir
çaba görülmediyse o zaman “ödüller, yaptırımlar ve takip” çalışmaları yapılır.

Tarih: …/…/…..

SÖZLEŞME

Daha önce anne-babamla/öğretmenimle yapmış olduğum
görüşmelerde anne-babama/öğretmenime ve kendime vermiş
olduğum sözleri tutmada zorluk yaşadım. Bu sözleri yerine
getirememiş olmamda....................................................etkili
oldu. Ancak bundan
sonra....................................................konusunda farklı bir yol
izleyeceğiz. Yeni değişiklikler........................................ Bugün
anlaştığımız şeylerin takip değerlendirmesini anne-
babamla/öğretmenimle birlikte her...............günü
saat..................yapacağız. O güne kadar bu konuda
konuşmayacağız. Bu sözleşmeyi ben kendi isteğimle imzalıyorum.

İmza İmza
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"Bugüne kadar seninle anlaşmayı sağlamak için elimizden geleni
yaptığımızı düşünüyoruz. Yeteri kadar süre tanıdığımıza ve seni anlamaya
çalıştığımıza eminiz. Eğer bu konuda bizden farklı düşünüyorsan bunu
bizimle paylaşabilirsin. Ancak şu ana kadar arzu ettiğimiz gelişmeyi
gözlemleyemedik. Bu nedenle bundan sonra anlaşmamıza uymadığında bir
yaptırımla karşılaşacaksın."

Ödüller-yaptırımlar ve takip: Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar işe yaramadı
mı? Öyleyse neden faydalı olmadı değerlendirmesini yapın. Tam olarak beklentilerinizi
anlamadı mı? Sizi ve çalışmayı ciddiye almadı mı? Çocuk sizin ondan beklentinizi
gereksiz mi görüyor? Siz verdiğiniz sözleri yapmakta zorlandınız mı? Eğer hâlâ
çocuğun davranışını problem olarak görüyor ve bu sorunun mutlaka çözümlenmesi
gerektiğine inanıyorsanız, bundan sonraki takip çalışmasına yaptırımlar ve
mükafatların gücünü kullanmayı deneyebilirsiniz.

Nasıl bir yaptırım uygulanacağınız çok önemlidir. Yaptırım davranışla uyumlu
olursa daha anlamlı olur. Eve geldiğinde ev kıyafetlerini giymeyi geciktiriyorsa, evdeki
oyun faaliyetlerine başlamasını geciktirebilirsiniz. Sofrada yemek yemeyi tercih
etmiyorsa, o öğünü yememesi bir sonraki öğünü beklemesini sağlamak, eşyalarını evin
değişik yerlerinde bıraktığında kaldırıp bulamayacağı bir yere koymak gibi...
Davranışının sonucuna katlanmasını sağlamak ya da sevdiği şeylerden mahrum
bırakmayı da deneyebilirsiniz. Hafta sonu sinemaya gitmeyi iptal edebilirsiniz. Çok
istediği bir oyuncağı almayı erteleyebilirsiniz. Elbette bir çocuğun ödül için davranışını
değiştirmesi ilk tercihimiz olmamalıdır. Böyle bir yöntem her şeyi yaptıktan sonra en
son başvuracağınız yöntem olmalıdır. Bazen çocuğa işin ciddiyetini anlatmanın
amacıyla yaptırım ve ödülleri kullanabilirsiniz. Dozunu abartmadığımız sürece çocuk
eğiliminde yaptırımların ve ödüllerin gücünü kullanmakta bir sakınca yoktur.

Ödülleri kullanırken;
 Çocuğa onu nasıl ödüllendireceğinizi anlatın, zamanı gelince aynen yapın.
 Yapamayacağınız vaatlerde bulunmayın.
 Maddi değeri çok yüksek ödüllerden kaçının.
 Manevi yönü yüksek ödüllere daha fazla yer verin.
 Ödül çocuğunuz tarafından kabul görmelidir, onun hoşlanacağı bir olay ya

da durumu ödül olarak sunun.
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 İstediğiniz davranış ortaya çıkmadığında "bak yapmam sonra" tehditlerinde
bulunmanın fazla bir anlamı yok, sadece zamanı geldiğinde "ödülü
vermeyin" yaptırımını uygulayın.

 Çocuğunuz onun için düşündüğünüz o harika ödülü alamayacak diye
gerilmeyin, paniğe kapılmayın.

 Vereceğiniz ödül için anne-baba olarak ortak karar verin.

Yaptırımlar kullanılırken;
 Çocuğun yaşına uygun olmalıdır.
 Çocuk tarafından istenmeyen bir durum yaptırım olarak kullanılmalıdır.
 Yaptırım çok gecikmeden zamanında verilmelidir. Aksi takdirde anlamlı

olmayacaktır. Küçük çocuklar için bu süre çok kısadır. Davranışın hemen
ardından (mümkünse ilk 5 dk içinde) nedenleri açıklanarak yaptırım
verilmelidir.

 Yaptırımlar da ödüller gibi tehdit unsuru olarak kullanılmamalıdır. "Sen
bilirsin, bende bir hafta süreyle bilgisayarını alırım" gibi... sadece yeri
geldiğinde uygulanmalıdır.

 Mutlaka neden böyle bir yaptırım verildiği çocuğa söylenmelidir.
 Bazı çocuklar yaptırım karşısında yılmazmış gibi davranabilirler. "Banane,

ben zaten bilgisayar sevmiyorum" gibi cümlelerle yaptırımın hiçbir işe
yaramayacağına dair konuşmalar yapabilirler. Bu durum, sizi vermiş
olduğunuz kararı uygulamaktan alıkoymamalıdır. Bunun farklı bir "pes
ettirme" yöntemi olduğu unutulmamalıdır.

 Çok ağır yaptırımlar uygulanmamalıdır. Aksi halde aranızdaki iletişim
zedelenecektir. Bir taraftan olumlu alışkanlıkları kazandırmaya çalışırken
bir taraftan ciddi iletişim hataları yapmamak gerekir. Bunu önlemek için,
neden böyle bir yaptırım seçtiğinizi anlatmalısınız. Çocuğunuzun da başına
gelecekleri bilip onaylaması önemlidir.

 Yaptırım uygulama zamanı geldiğinde aileden ya da aile dışından başka biri
tarafından yaptırımın uygulanması engellenmemelidir.

 Eğer daha önce çocuğunuza uygun gördüğünüz yaptırımda değişiklik
yapma ihtiyacı görürseniz bu değişiklikten de çocuğunuza mutlaka haber
vermelisiniz.

 Yaptırım alan ve üzülen çocuğunuzun karşısında şu tarz cümleleri asla
kurmayın: "İyi oldu, hak ettin", "Gene dediklerimi yapma gene böyle
üzülürsün" vs... bu tarz diyaloglar çocuğa kaybettiğini, kazananın siz
olduğunuz mesajını verecektir. Oysa alışkanlık kazandırma sürecinde
kazananlar ve kaybedenler olmamalıdır. Kaybettiğini düşünen çocuk bir
sonraki seferde kaybetmemek için (yaptırım almamak için) hoş olmayan
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yöntemlere de başvurabilir. Yalan söyleyebilir. Sadece siz varken
beklentinize uygun davranabilir.

Diğer toplantılar:
Toplantıların ne sıklıkla yapılacağı tümüyle sizlerin alacağı kararla

belirlenecektir. Ancak büyük oranda değişim gerçekleşene kadar belirli aralıklarda
toplanmakta fayda vardır. Her şey yolunda gitmeye başladıktan sonra toplantı
aralıklarını arttırmakta gerekir. Çocuğun istediğiniz alışkanlığı kazanma konusunda
ilerleme kaydettiyse son toplantınızda, bundan sonra ihtiyaç olduğu zaman toplantı
yapacağınızı, şu an her şeyin yolunda olduğunu, eğer herhangi bir sorun olursa
kendisinin de toplantı talebinde bulunabileceğini söyleyin ve eskisi gibi çocuğunuzu
takip edin. Toplantıları bitiriyor olmanın takip yapmayacağınız anlamına gelmediğini
çocuğunuza da anlatın. Yaptığınız sözleşmenin hâlâ geçerliliğini koruduğunu mutlaka
anlatın.

Alışkanlıklar kazandırılırken ebeveynin kullanması gereken beceriler:
1. Sağlıklı iletişim
2. Sabır
3. Kararlılık
4. Tutarlılık
5. Değişikliklere açık olma
6. Yaş dönemi özelliklerini bilmek ve çocuğu tanımak
7. Model olmak
8. Çocuğa güvenmek
9. Kıyaslamamak
10. Rahat ve sakin olmak

Yaşlara göre alışkanlık geliştirme sistemi

Olumlu alışkanlıkları kazandırmak için en uygun yaşlar 1.5-2 ile ergenlik (10-12)
yaşları arasıdır. Aynı zamanda bu yaşlar öğrenmenin en üst seviyede gerçekleştiği
zamandır. Bu yaşlarda çocukların davranış eğitimi konusunda edindikleri bilgilerin
büyük kısmını aileden (anne-babadan) edindiğini biliyoruz. Her anne-babanın
çocuğunu eğitme konusunda kendine has bir tarzı mutlaka vardır. Burada bilinmesi
gereken çocuklara temel davranış eğitimini verirken yaş aralıklarına göre onlara nasıl
yaklaşabileceğimizdir.
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2-5 yaş (Model olarak ve işbirliği ile): 2-5 yaş arası çocukları eğitmek için
"konuşma"dan daha fazlasını yapmak gerekir. Bu yaştaki çocuklar, kendilerine
söylenenlerden ziyade davranışlardan daha çok şey öğrenirler. Yaşadıkları ortamlarda
temel bir neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri gerekir. Bu ilişkiyi kurabilmek için çocuklar
gözlem becerilerini kullanırlar, etraflarında olup bitenleri detaylı bir şekilde
gözlemlerler, yeri geldiğinde de gözledikleri davranışları sergilerler. Diğer bir öğrenme
şekli de yaşayarak öğrenmedir. Çocuk, yapması gereken işleri yaptıkça öğrenecektir.
Deneyim sayısı arttıkça daha iyi anlayacak ve bu işi kabullenecektir. Bu nedenlerle
çocuğa öğretilmek istenen davranış, söyleyerek yaptırılmamalıdır. Çok az çocuk bu
yaşta söylenenleri yerine getirir. Çocuk bu yaşta "oyuncağını topla" yönergesini
duyduğunda harekete geçmeyebilir. "Gel oyuncaklarını toplayalım" dediğinizde ise
kendisi de hevesle toplayacaktır. Oyun bittiğinde oyuncaklar toplanır ilişkisini
kurabilmek için, her oyun bittiğinde oyuncakların toplandığına şahit olması gerekir.
Bazen çocuklar oyuncaklarının toplanmasına itiraz ederler, eğer çocuk o anda bu işi
yapmayı şiddetle reddediyorsa bu işin yapılması daha uygun bir zamana bırakılabilir,
ancak onun yerine toplanmamalıdır. Oyuncak toplanacaksa bu işte mutlaka
çocuğunuz da yer almalıdır.

2-5 yaşları arasındaki çocuklarınıza davranış eğitimini yukarıda anlatılmış olan
AKSA metodu ile vermek uygun olmayacaktır. AKSA da olduğu gibi keskin sınırları
olan bir yöntemle yaklaşmaktan ziyade AKSA metodu bu yaşlarda anne-babalar için
yol gösterici olabilir.

Bilgilendirme: Bu yaşlarda da çocuklara hangi davranışı neden yapması
gerektiği konusunda bilgi vermek gerekir. Örneğin, "Dişlerimizi çürümesinler diye
fırçalamak gerekir." Bu yaştaki çocuk yaptığı davranışı neden yapmak zorunda
olduğunu bilmek ister. Ancak bilgilendirme aşamasında, çocuğa nedenler anlatılırken
korkutma yöntemi seçilmemelidir Örneğin "Dişsiz kalırsın sonra gibi..."

Takip: Bu yaştaki çocukları takip etmek gerekir. İstenen davranışı yapmaya
istekli mi isteksiz mi bunu anlamak için takip edilebilir. Bunun ötesinde kendiliğinden
birçok davranışı yapmayabilir, sık sık unutabilir, unuttuğunda gerçekten unutuyordur.

Geribildirim: Neyi ne kadar yapıyor konusunda geribildirim vermek gerekir.
Buradaki en önemli ve dikkat edilmesi gereken konu, çocuğa geribildirim verilirken
duygularınızdan mutlaka bahsetmenizdir. Oyuncağını topladığın için çok mutluyum,
dişlerini fırçalamadan yattığında birazcık üzülüyorum. Acaba dişlerin çürüyecek mi
diye endişeleniyorum gibi....
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Hatırlatma: Bu yaşlarda bol miktarda hatırlatmaya ihtiyaç olacaktır. Nc
zamanki çocuğunuz sizin ondan beklentinizi anlayacak o zaman sizin de hatırlatma
yapmanıza gerek kalmayacaktır.

2-5 yaş arası çocuklarda toplantıları tavsiye edilmez. Toplantının ciddiyetini
kavrayacak yaşta olmadıkları için onlar için yapay bir ortam oluşturacaktır.

5-6 yaş (Takıp ederek ve yönlendirerek): Bu yaşlara gelmiş olan çocuğumuzdan
beklentiler daha fazla olmalıdır. 2-5 yaş arasındaki çocuğun yapamayacağı birçok şeyi
bu yaşlarda yapabilir duruma gelmiştir. Konuşmalar artık daha anlamlıdır. 5-6 yaşları
arasında çocuklar kendilerinden beklenenlerin daha fazla farkındadırlar. Beklenen bir
davranışı yapmadığında neler olabileceğini daha iyi bilirler. Evde var olan sistemin
farkındadırlar. Yemek saatlerini, annenin düzenini, anne-babanın beklentilerini iyi
bilirler. Ancak hâlâ anne-babanın işbirliğine ve yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar.
Birçok şeyi kendi başına yapabilecek olgunlukta olmayabilirler. Bu yaştaki çocuğun
neyi kendi başına yapabileceğini, neyi yapamayacağını anne-baba çok iyi ayırt
edebilmelidir. Asla yapabileceği şeyleri onun yerine yapmamalıdır. Yapamayacağı
şeyleri de yapması konusunda ısrarcı olmamalıdır.

Bu yaşlar arasında AKSA metodu şu çerçevede gerçekleştirilebilir;
Bilgilendirme: Bilgilendirme aşamasında;
 Uzun cümlelerden kaçınılmalıdır.
 Davranışın hangi olumsuz duygulan ortaya çıkarttığı paylaşılmalı, anne-

baba mutlaka duygularından bahsetmelidir.
 Çok açık olarak ne yapması isteniyorsa söylenmeli, çocuğun doğru

anladığından emin olunmalıdır.
 Anne-baba asla çocuğun yapamayacağı davranışı ondan beklememelidir.
 Bu yaştaki çocukların verdikleri çok çabuk sözleri unutacakları bilinmelidir.

Bu nedenle bu yaşlardaki çocuklarla yapılan anlaşmanın daha sık
hatırlatılması gerekmektedir, (unuttuğunu söylediğinde gerçekten
unuttuğu bilinmelidir).

 Görsel materyaller kullanarak, resimlerle, tablolarla, dramalarla yapılan
anlatımlar daha kalıcı olacaktır.

Takip: Bu yaş aralığında takip yaparken, sizin de takibinizi kolaylaştıracak olan
“davranış tabloları” kullanılabilir. Çocuk takip edildiğini bilmelidir. Bu yaşta artık neyi
neden yapması gerektiğini anlayabilir. Genel de sebepleri anlarlar ancak yapma
konusunda isteksiz olabilirler. Bu yaştaki çocukları istekli hale getirmek diğer yaşlara
göre daha kolaydır. İlgisini çekeceğini düşündüğünüz etkinlikleri bu yaşta zevkle
yapabilirsiniz. Böylece onun motivasyonunu arttırır ve beklentinin gerçekleşmesini
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sağlayabilirsiniz. Örneğin, diş fırçalamak için banyoya tren olup gidebilirsiniz ya da
oyuncaklı sabunlar alarak el yıkamayı eğlenceli kılabilirsiniz.

Geribildirim: Beklentilerinizi hatırlatmak için ve ne kadarını yapıp yapmadığı
hakkında bilgi vermek amacıyla gündelik konuşmaları kullanın. Uzun süre
dinleycbilme becerisi gelişmediği için toplantı yapmak uygun olmayacaktır.

Hatırlatma: Eğer beklentilerinize uygun davranışları yapmıyor ya da
yapamıyorsa yeniden hatırlatma ile başlayan takip ve geribildirimle devam eden süreci
sürdürmek gerekecektir.

6-10 yaş arası (İletişim ve karşılıklı anlaşmalarla): Bu yaşlar arasında temel
alışkanlıkların birçoğunun çocuk tarafından anlaşılmış olması gerekir. Ancak hâlâ
uygulamada zorluklar yaşanır. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu, sağlıklı iletişim
ve karşılıklı anlaşmalardır. AKSA metodu bu yaş grubuna en uygun yöntemlerdendir.
Anne-babalar, çocuklarına uygun gördükleri alışkanlıkları kazandırabilecekleri son yaş
aralığının 6-10 yaş arası olduğunu unutmamalıdırlar. Ergenlik döneminden önceki bu
yaşlarda çocuk, hâlâ anne-babasının doğrularıyla hareket eder. Hâlâ anne-babasının
yönlendirmesine açıktır. Fazla itiraz etmez, sen bilmiyorsun ben daha iyisini biliyorum
tartışmalarına girmez. Genel anlamda hâlâ uyum dönemidir. Bu nedenle bu elverişli
zaman çok iyi değerlendirilmelidir. Bu dönemlerde edinilmiş olan olumlu
alışkanlıkların ergenlikle beraber yok olduğu gözlense bile ergenlik sonrasında ergenlik
öncesi edinilmiş alışkanlıkların yeniden eskisi gibi devam ettiği gözlenir. Bu, ergenin
kuralları sevmeyen yapısından ileri gelir. Bu dönemde yetişkinlerin önerileri, genç
tarafından kabul görmez. Çünkü ergen her şeyi bildiğine emindir. Kendisi için en
uygun olan şeyleri bilir, bu doğrultuda hareket etmek ister.

Bu yaşlarda AKSA metodu daha önce belirtildiği şekilde uygulanabilir.

Ergenlik (Sorun etmeme dönemi): Ergenlikle beraber çocuğun genel yapısında
hızlı bir değişim gözlenebilir. İnsan yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan
ergenlikte çocuklar, her zaman olduğundan daha tepkilidirler. Çevrelerinde olup biten
şeylerle çok ilgilidirler ve çevrelerinde olup biten her şeyin kendi denetimleri altında
olmasını isterler. Birçok konuda birçok farklı görüş ve düşünceleri olur. Kendilerine
daha fazla güvenirler ve aslında yaşlarına uygun olmayan birçok deneyim için çok
heveslidirler. Bu özel dönemin ebeveynler tarafından çok iyi anlaşılması gerekir.
Ergenlik dönemine ilişkin bilinmesi gereken her şeyi ergen çocuğu olan tüm
ebeveynler bilmelidir. Bu dönemde her şey ebeveyn-çocuk arasında çatışma konusu
olabilir. Hangi konuların çatışma konusu olabilecek kadar önemli olduğunu,
hangilerinin çatışma yaşamaya değer olmadığını ebeveynler belirlemelidir. Elbette
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bazı konular vardır kesinlikle taviz verilmemesi gerekir ancak bazı konular ise sadece
iletişimi olumsuz etkileyen, eğitimsel olarak aciliyeti olmayan konulardır. Bazı konular
ise asla ergenliğin konusu değildir. Ergenlikten önce ya da ergenlikten sonra
halledilmesi gerekir. Olumlu alışkanlıkları çocuğunuza kazandırmak için ise ergenlik
dönemi uygun bir dönem değildir. Olumlu alışkanlıkların daha önce verilmesi gerekir.
Bu yaşta çocuğa elini yıka, dişini fırçala, dersini yap gibi alışkanlıkları vermek sadece
çocuğunu/la iletişiminizin bozulmasına yol açacaktır. Bu nedenle ergenlik döneminde
alışkanlıkların nasıl kazandırılması gerektiği üzerinde durulmayacaktır. Bu dönemde
daha önceki yaşlarda başlatılmış olan eğitim pekiştirilebilir. Oturmuş bir düzen varsa
bunu korumaya yönelik yaklaşım daha uygun olacaktır. Yepyeni bir düzenleme
çocuktan çocuğa değişse de bu yaşlarda uygun olmayabilir. Mesela ödev alışkanlığı,
eğer daha önce bu konu ciddi bir şekilde ele alınmadıysa bu yaşta zorlayıcı olacaktır
Çünkü bu yaşta çocuklar yetişkinden gelen teklifleri sorgusuz sualsiz reddetme
eğilimindedirler.

Alışkanlık Ne Zaman Gelişmez
 Çocuğun yapabileceği şeyleri onun yerine yapıldığında,
 Sabırlı davranılmadığında (Bazı şeyler çocuklar için yapılması zordur ve

zaman gerektirir. Ebeveyn gerekli zamanı tanımadığında acele ettiğinde),
 Mükemmeliyetçi beklentiler içinde olunduğunda (Yapılması gereken işler

çok detaylı bir şekilde yapılması istendiğinde, eğer çocuk yaşı, yetenekleri
nedeniyle bu isteklere cevap veremiyorsa ketlenecektir.),

 Yapabileceğinden fazlası beklenildiğinde (Her çocuğun yaş seviyesine göre
yapabileceği işler vardır.),

 Çocuğun iyi niyetli çabaları görmezden gelindiğinde ya da sürekli olumsuz
eleştirildiğinde,

 Çocuk neden alışkanlık kazanması gerektiğini anlayamadığında, bunun ne
işe yaradığını fark etmediğinde.
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DÜZEN ALIŞKANLIĞI

En önemli olumlu alışkanlıklardan biri düzen alışkanlığıdır. Her çocuğun düzene
ihtiyacı vardır. Doğada kendiliğinden var olan düzene her yaşam alanında ihtiyacımız
vardır.

Düzenli yaşama alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak gerekir. Çünkü;
1. Güven ortamı oluşturur: Bazı çocuklar bu konuda isteksizmiş gibi görünse

de düzen çocuklara kendini güven de hissettiren en önemli unsurlardan
biridir Her gün güneş doğar, her sabah kahvaltı yapılır, her banyodan sonra
yatma vakti gelir. Cam eşya düşünce kırılır, her hafta sonu temizlik yapılır
vs. nelerle karşılaşacağımızı bilmek başlıca huzur kaynağımızdır. Belirsizlik
istenmez; çünkü belirsiz durumlar tehlikelerle doludur. Ne zaman ne
olacağı belli olmaz, iyi şeylerde olabilir kötü şeyler de olabilir. Belirsizlik
önlem almayı engeller, kişileri şüpheci ve mutsuz eder. Huzursuzluk,
mutsuzluk, endişeli bir hayat çocuklar için uygun gördüğümüz bir yaşam
tarzı olamaz. Bir çocuk sadece güvenli huzurlu bir ortamda yeni şeyler
öğrenir, gülümser, sağlıklı gelişir.

2. Sebep-sonuç ilişkilerini kurmayı sağlar: Her şeyin bir nedeni vardır. Her kural
temel düzenin korunması için konmuştur. Kirli ellerle yemek yenmez,
çünkü hasta olunabilir. Çıplak ayakla dolaşılmaz, yemeklerden önce abur
cubur yenmez, tüm bu kuralların sebepleri vardır.

3. Ev dışındaki hayata uyumu kolaylaştırır: Her ortamda belirgin bir düzen
olduğunun farkına varan çocuk girdiği yeni ortamlarda da daha kolay uyum
sağlayacakta. Temel bazı kuralların neden var olduğunu anlayacaktır.

4. Zihin haritası oluşturmayı kolaylaştırır: Karmaşık şeyleri zihinsel olarak
düzene sokabilmek önemli bir beceridir. Sınıflama ve sıralama becerileri
düzenli yaşama alışkanlığı oturdukça da gelişir. Bu beceri öğrenilen şeylerin
unutulmamasını kolaylaştırır. Sınıflama ve sıralama yapmak yeni bilgilerin
kategorilere ayrılmasında yararlı olacağından, öğrenmeyi de
kolaylaştıracaktır.

Düzen Alışkanlığı Hayatımızın Hangi Alanlarında Kendini
Gösterir?

Temizlik
Kişisel bakım ve temizlik günlük rutin olarak yapılması gereken ve ihmal

edilmemesi gereken işlerdendir. Bu nedenledir ki alışkanlığa dönüşmüş olması, her
gün aksamadan yapılmasını kolaylaştırır. Sabah kalkınca, yemeklerden sonra,
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yatmadan önce, tuvalet ihtiyacından sonra temizlik nasıl yapılmalıdır? Bu bilgiyi her
çocuk ailesinden öğrenir. Burada önemli olan bu işlerin düzenli olarak, kendiliğinden
(hiç kimsenin hatırlatmasına ihtiyaç olmadan) yapılabilmesidir.

Kişisel bakım, kişisel temizlik sağlık açısından ve toplum içinde diğer kişiler
tarafından algılanışımızı olumlu ya da olumsuz etkileyen alışkanlıktır. Kişisel temizliğin
(diş fırçalama, banyo, giyim v.s) ne sıklıkta ve nasıl yapılması gerektiği, yapılmaması
durumunda nelerle karşılaşılabileceği gibi bilgiler küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi
gereken alışkanlıklardan biridir.

Derli Toplu Olma
Ev ortamının önceden belirlenmiş bir düzeni mutlaka vardır. Dağınıklık derecesi

kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazıları için çok dağınık olan bir yer bazıları için çok
düzenli olabilir. Burada önemli olan evin düzenine çocuğun uyum sağlayabilmesidir.
Minimum seviyede çocuğun elinden geldiğince düzeni korumak için gene hiç kimsenin
hatırlatmasına gerek kalmadan bu işleri yapabilmesini beklenmelidir.

Anne-babaların (aslında çoğunlukla annelerin) ev ortamında en çok şikâyetçi
oldukları konuların başında "dağınıklık gelir. Evin sürekli dağınık olması günlük işleyişi
aksatır. Bu bir zorluk olmakla birlikte anne-çocuk arasındaki çatışmaların da kaynağı
olabilmektedir.

Bazı çocuklar mizaçları gereği düzeni severler. Eşyalarını hiç kimsenin
söylemesine gerek kalmadan toparlarlar. Bu çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren
oyuncaklarına titizlikle davranır onları yerlerine yerleştirmek için ciddi çaba sarf
ederler. Bazı çocuklarsa mizaçları gereği düzenin olmasının farkında değillerdir.
Eşyalarını ve oyuncaklarını dağıtmayı çok severler, toparlanması gerektiğinin farkına
varamazlar. Çünkü bu yapıdaki çocuklar için dağınıklık sorun değildir. Dağınık bir
odada, evde rahat ve huzurlu yaşayabilirler. Aynı evi paylaşan evin diğer üyeleri bu
durumdan rahatsızlık duyduklarında sıkıntılar yaşanır. Yetişkinler bazı önlemler
almaya çalışır, bazen çabalar işe yaramaz. Düzen alışkanlığı eğer çok küçük yaşlarda
verilmeye başlanmamışsa, bu alışkanlığın oturtulması için gerekli çabalar yanlış
tutumlarla birlikte sürdürülmüşse alışkanlık oturmayacağı gibi iletişimle ilgili
sorunlarda ortaya çıkacaktır.

Beslenme
Evrensel olarak yemeğin nasıl yenmesi gerektiği ile ilgili kurallar zaten vardır.

Bu kuralların dışında ise her evde yemek zamanı uygulamaları vardır (çocuğun kendi
kendine yemeğini yiyebilmesi, yemeğini sofrada (ya da evde yemek yemek için uygun
görünen herhangi bir yerde) yemesi, sofra adabına uygun davranması (elle yemek
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yenilmez, başkasının kaşığı ya da çatalı, bardağı kullanılmaz vs ) önemlidir. Ev dışında
yemek davetlerinde nasıl davranması gerektiği de çocuklara ayrıca kazandırılması
gereken alışkanlıklardandır.

Beslenme alışkanlığının düzenli yaşama alışkanlığını ilgilendiren kısımları da
vardır. Beslenmenin düzeni olmalıdır. Hangi besinler günün hangi saatinde alınmalıdır,
yemek nerede ve nasıl yenmelidir gibi.

Ders Çalışma
Okul yaşı geldiğinde, bazı evlerde çok ciddi sorunların yaşandığı alanlardan biri

de ders çalışma alışkanlığıdır. Çocuk ders yapmak istemez çünkü yapabileceği daha
eğlenceli şeyler vardır. Çoğunlukla çocuk ders süresini ayarlayamaz ya da çok kısa
sürede bitirmek için elinden geleni yapar; özensiz çalakalem hazırlanan ödevler sadece
yapılmış olmak için yapılır ya da on dakikada bitebilecek olan ödev çeşitli bahanelerle
bir saatte bitmez. Ders çalışma alışkanlığı kişinin kendisine ait sorumluluğunu yerine
getirmesi anlamında ileride çalışma hayatında çok gerekli olan birtakım becerilerin
kazanılması anlamında da çok önemlidir. Çocuk ders çalışırken sadece ödevlerini
yapmış olmaz. Ders çalışma sürecinde, görev ve sorumluluklar, kendiliğinden hareket
edebilme becerisi, zorluklarla baş edebilme, zaman yönetimi, plan yapabilme, büyük
işleri küçük parçalara bölme, öncelikleri belirleyebilme becerileri de gelişir. Bu
beceriler ya olumlu yönde gelişecek ya da olumsuz yönde gelişecektir.

Uyku
Gelişim sürecinde her gün düzenli ve kaliteli uyku, gelişimin sağlıklı ve sorunsuz

olarak devam etmesinde önem taşır. Bu nedenle düzenli uykuya her çocuğun ihtiyacı
vardır. Diğer alışkanlıklarda olduğu gibi bu alışkanlıkta da çocukların genel
karakteristik özellikleri önemli rol oynar. Bazı çocuklar daha az uykuyla kendilerini
zinde hissederler, bazıları uykuya daha fazla düşkündür. Burada asıl olan konu, uykuya
geçişin huzurlu, sakin bir düzen içinde olması gerektiğidir. Mümkünse rutin bazı
işlemlerden sonra uykuya geçiş olmasında fayda vardır (Diş fırçalama, pijamaları
giyme, ertesi gün için hazırlık yapma, kitap okuma ya da anne-baba ile kısa yatak
sohbeti vs...).

Uyku, günün yorgunluğunu atmak için birebir çözüm olması gerekirken,
huysuzluk, mutsuzluk zamanları da olabilmektedir. Herkes günün sonunda yatma
vakti geldiğini bilir elbette ancak yatma zamanın belirlenmesi ciddi çatışmalara yol
açabilmektedir.

Aslında hiçbir çocuk uyumadan yaşayamaz. Her çocuk günün sonunda uykuya
yenik düşer. Gün boyunca enerjik olmak, yepyeni birçok bilgi öğrenmek çocukları
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yorar. Dinlenmenin en garantili yolu da uyumaktır. Ancak nedense birçok evde yanlış
uyku alışkanlıkları nedeniyle sorunlar yaşanır. Anne-baba çocuğu uyutmaya çalışır,
çocuk hayır uyumayacağım, diye tutturur. Anne-baba-çocuk tartışır, sinirler gerilir,
moraller bozulur. Oysa her gün güzel duygularla bitmelidir ki ertesi güne zinde
başlayabilelim. Yanlış uyku alışkanlıkları yetişkinlik yaşantısında da zorluklar getirir.
Geç saatlere kadar oturup sabah kalkmakta zorlanmak, tüm günün yorgun ve verimsiz
geçmesine neden olabilmektedir.

Sağlıklı uyku alışkanlığının içinde olması gereken öğeler:
1. Uykuya hazırlık aşaması: Genel bir hazırlık yapılması gerekmektedir.

Birdenbire hadi artık yatıyorsun demek bazı çocuklara çok ani ve
alışılmadık gelir. Geçişin aşama aşama ve yavaş yavaş olması bu nedenle
önemlidir. Hazırlık aşamasında neler yapılabilir? Genel temizlik, rahat
giysiler, ertesi gün için hazırlık, rahatlama aktiviteleri, olabilir.

2. Odaya geçme aşaması: Birçok çocuk, odasına geçme konusunda sorun
yaşar. Biraz daha ertelemek ister. Evin diğer bölümlerinde yapılacak güzel
şeyler varsa hiçbir çocuk odasına geçmek isteyebilir. Bu nedenle yatma
saatine doğru odasını cazip hale getirebilirsiniz. Odasında onunla vakit
geçirmek gibi...

3. Uykuya geçiş aşaması: Bazı çocuklar da uyuma ant geldiğinde zorluk yaşar.
Böyle çocukların rahatlamaya ihtiyatı vardır. Çeşitli rahatlama egzersizleri
bu anlamda yararlı olabilir.

4. Uyumadan önce emin olun:
5. Temizlik tamam mı?
6. Ertesi gün için hazırlıklar tamam mı?
7. Daha önceden planlamış çalışma varsa bu gerçekleştirildi mi?
8. Kendini anlaşılmış hissediyor mu?
9. İletişimle ilgili herhangi bir sorun var mı? (Uykudan önce çocuğunuzla

diyaloğunuzda sorun olmamasına özen göstermelisiniz. Özellikle küçük
yaşta, ebeveynlerden birinin çocuğa küsmüş, kırgın olmaması önemlidir; bu
yaşlardaki küskünlükler yaşansa bile kısa sürmeli ve mutlaka tatlıya
bağlanmalıdır. Aksi halde çocuğunuz uyuyamayacaktır.)

Genel anlamda bakıldığında uykuya geçiş bazı kuralların olması gereken ve
çocuğun bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi gereken bir zaman dilimidir. Uykuya
geçişin hangi aşamasında sorun yaşadığınızı tespit edin. Buna göre nasıl bir yaklaşım
tarzı belirleyeceğinize karar verin. Eğer çocuğunuzun yatma zamanı kurallarına (saat,
diş fırçalama) karşı gelmesi nedeniyle sorunlar yaşıyorsanız alışkanlık kazandırma
sürecindeki adımları (AKSA) uygulamanızda fayda olacaktır.
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Kurallara Uyma
Kurallar bazı evlerde sayıca fazla, bazı evlerde ise sayıca az olabilir. Kuralların

az ya da çok olması önemli değildir. Önemli olan kuralların ihtiyacı karşılıyor olması ve
ev halkının tüm kurallara elinden geldiğince uymaya çalışmasıdır. Kural ne olursa
olsun, çocuğun bu kuralı ciddiye alıyor olması ve neden o kuralın var olduğunu bilmesi
önemlidir. İhtiyacı tam olarak karşılamayan, gerektiğince uygulanmayan, sık sık
değişen kuralların olduğu ev ortamlarında çocuklar düzenli yaşama alışkanlığını
geliştiremezler. Bir yerde düzenden bahsedebilmek için orada değişmez bazı
kuralların varlığını kabul etmek gerekir. Bu beklenti çocuklara küçük yaşlardan itibaren
kazandırılmalıdır.

Diş Fırçalama
Düzenli olarak diş fırçalamaya başlamanın en uygun yaşı 1.5-2 yaş olabilir.

Ancak daha öncesinde çocuğun dişini her gün fırçalayan anne-babasını görmeye
ihtiyacı vardır. Çocuk diş fırçalamaya ilişkin bu gözlemlerini yaparken bıkkın, mutsuz
kişiler görürse diş fırçalamaya ilişkin görüşleri de aynı şekilde olumsuz olacaktır.
Keyifle yapılan işler bu yaşlarda çocukların dikkatini çeker ve mutluluk veren deneyimi
kendisi de yaşamak ister. Anne-babasına özenen çocuk da sıra kendisine geldiğinde
hevesle bu işi yapacaktır.

Ebeveynlerden biri dişlerini düzenli olarak fırçalamıyorsa, ihmal ediyorsa,
özellikle yapmıyorsa, bu işi çocuğunuz da yapmayı reddedebilir. Diş fırçalama
kazandırmaya karar verdiğiniz de her gün ailece diş fırçalamak için banyoya gidip
mutluluk ve heyecanla dişlerinizi fırçalayın. Bu esnada nasıl yapılması gerektiğini (diş
fırçasını nasıl tutacak, nasıl fırçalayacak vs...) gösterin. İlk zamanlarda zorlanacaktır.
Deneyimleri arttıkça bu konuda daha başarılı olacaktır. Önceleri her gün birlikte
yaptığınız bu etkinlik, çocuğunuz ustalaştıkça kendi başına yapması gereken bir iş
haline dönüşmelidir. Bu geçişin (birlikte yapılan bir iş olmaktan çıkıp tek başına
yapılabilen bir iş haline dönüşmesi için) kolay olması için diş fırçalama seanslarını
abartmayın. Bazen aslında hiç gerek yokken anne-babalar sırf çocuklarını motive
etmek için abartılı neşe, mutluluk, coşku ortamı yaratırlar. Tabii ki bu ortam her
çocuğu çok mutlu eder. Burada unutulmaması gereken, bu tarz seremoniler her gün
yapılamayacak kadar yorucu olabilir. Bunu da göz önünde bulundurarak fazlasıyla
abartmadan diş fırçalanmalıdır. Asıl amacın çocuğa bu alışkanlığı kazandırmak
olduğunu unutmayın. Diş fırçalama oyunu hoşuna gittiği için değil, bunun sağlık için
her gün yapılması gerektiği mesajını vermek önemlidir. Oyun için yapılırsa, oyun
bittiğinde diş fırçalamayı reddedecektir. Okul dönemine geldiği halde hâlâ diş
fırçalamayı reddediyorsa alışkanlık kazandırma aşamalarını (AKSA) uygulamanız
gerekecektir.
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Tuvalet Alışkanlığı
Bağımsızlaşmanın en önemli adımlarından biri, tuvalet eğitimini kazanmaktır.

Anneler için telaşlı endişeli bir yaşantıdır. Çocuklar için bazen çok zor bir dönemdir.

Tuvalet eğitimine başlamadan önce çocuğun bu eğitime "hazır olması" gerekir.
Bu hazır oluşun gerçekleşmesi için fiziksel ve duygusal olgunluk gereklidir.

Önemli bir gelişim dönemi geldiğinde aniden çocuktan bu değişime alışmasını
beklemek hiç adil değildir. "Tuvalet eğitimi" gibi çok önemli eğitimlerin mutlaka belli
bir zamana yayılarak sindire sindire verilmesi gerekir.

Çocuğun kendiliğinden hazır olacağı günü beklemek değil onu bu yeni duruma
yavaş yavaş ve adım adım hazırlamak gerekir. Tuvalet eğitimi, çocuğun fiziksel
hazırlığından önce duygusal olarak duruma hazır olmasından başlayarak verilmelidir.
Bazen çocuklar fiziksel olgunluğa (çiş ve kakalarını tutabilmelerini sağlayan kas
kontrolü) eriştikleri halde duygusal anlamda hazır olmadıklarından sorunlar yaşanır.
Örneğin, tuvaletlerini istedikleri herhangi bir yere yapabilirler ya da fazlasıyla tutarak
kabız olabilirler. Yalnızca bez bağlandığında tuvaletini yapan çocukların sayısı oldukça
fazladır.

Tuvalet alışkanlığının kazanılması için çocuğun hem fiziksel olarak hem de
duygusal olarak "hazır olması" gereklidir. Fiziksel hazır olmayı sağlayan kas
kontrolünün oluşması 18 ay ile 3 yaş arasına gelişir. Duygusal hazır oluş ise iyi bir
gözlemle anlaşılır. Fiziksel olgunluk ile duygusal olgunluk aynı zamanda oluşmayabilir.
Bunu ayırt edebilmek için çocuğun fiziksel ve duygusal olarak hazır olduğunu gösteren
ipuçlarını değerlendirmek gerekir.

Fiziksel olgunluğun ipuçları:
 Günde 2-3 saat kuru kalmak,
 Kaka yaparken özel bir alana gitmek (kapı, koltuk arkasına saklanmak),
 Öğle uykusundan temiz uyanmak,
 Sık sık, azar azar değil, uzun aralıklarda ve çok miktarda yapmak (çiş için

geçerli).

Duygusal olarak hazır olduğuna ilişkin ipuçları:
 Kakadan rahatsız olmak, temiz olmak isteme,
 Büyükler gibi davranma isteğinin artmış olması,
 Tuvalete ya da lazımlığa oturmaya tepkili olmama,
 Basit yönergeleri anlayabilmesi,
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 Basit olarak ihtiyaçlarını ifade edebilmesi.

Fiziksel olgunluk için yapılacak hiçbir şey yoktur. Bu zamanla çocuğun
gelişimine uygun olarak gelişecektir. Anne-baba sadece bu konuda hazır olup
olmadığına ipuçlarından yola çıkarak karar verebilir. Ancak çocuğu duygusal olarak bu
eğitime hazırlamak için anne babaların yapabilecekleri vardır:

Model olun: Bebeğinizin emekleme döneminden başlayarak sizinle birlikte
tuvalette olmasına izin verin. Sizi tuvalette iken görmesine izin verebilirsiniz. Bu sırada
onunla konuşun. "Tuvaletimi yapıyorum, anne büyüdüğü için tuvalete yapıyor sen
şimdilik bezine yapıyorsun ama sende büyüdüğünde benim gibi tuvalete yapacaksın.”
Böylece ondan beklentinizin farkına varacak ve bunu doğal bir olay olarak
algılayacaktır. Çok iyi taklit yapan bebeğiniz size özenecek. Bunu kendisi de denemek
isteyecektir. Sizi görebileceği zamanları tesadüflere bırakın.

18 ay civarında ya da daha önce (bu, çocuğunuzun olgunluk, farkındalık düzeyi
ile alakalı bunu en iyi siz anlarsınız, ancak en geç IX aylık olduğunda) lazımlık veya
klozet kapağı edinin. Bu malzemelerle çocuğunuzu tanıştırın. Tanıştırmayı oyun
oynadığınız zamanlarda yapın önceleri. Mesela "bak bu lazımlık şimdi ayıcık bu
lazımlığa oturup kakasını veya çişini yapacak," diyerek oyuncağını oturtun. Bu tarz
oyunları sık sık oynayın.

12 aylıktan itibaren klozete oturduğunuzda onu kucağınıza alın. Bunu çok sık
yapmayın. Eğer çocuk bundan hoşlanmaz tepki verirse üstüne gitmeyin bir ay sonra
tekrar deneyin.

Daha sonra onu kıyafetlerini çıkarmadan oturtun. Eğer tepki verirse üstüne
gitmeyin bir süre sonra tekrar deneyin. Böylece yavaş yavaş tuvalete oturmayı
deneyimlemiş olacak, bu süre içerisinde yavaş yavaş alışacaktır.

Uykudan önce ona bu konuda masallar anlatın. Tamamen sizin
uydurabileceğiniz bu masallarda tuvalet alışkanlığını kazanmaya çalışan küçük bir
çocuk ya da yavru bir hayvanın başından geçenleri anlatabilirsiniz. Tek dikkat edilmesi
gereken korkutucu ya da endişelendirebilecek mesaj vermekten kaçınmaktır.
Başarıyla tamamlanan bu süreci mutlulukla ve olağan bir şekilde anlatın.

Günlük konuşma dilinde ona ara ara "benim oğlum kızım artık çişini tuvalete
yapacak" tarzında cesaretlendirici, motive edici cümleler kurun.
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Tüm bu hazırlıkları ara ara yapın. Çocuğun olumsuz tepkisinin oluşmasına
sebep olabilecek abartılı veya sıklıkla aynı tepkiyi tekrarlamayın. Bezi açıp
çıkardığınızda tuvalet alışkanlığı için hâlâ vaktinizin olduğunu unutmayın. Bu nedenle
her şeyin doğal olmasına özen gösterin. Aylılarınızın farkına varan çocukta kaygılanır
ve bu yeni duruma alışmak istemez ve direnir.

Tüm bu süreçler tamamlandığında tüm koşulların hazır olduğunu
düşünüyorsanız artık bezini çıkarmanın vakti gelmiş demektir. Yerlerin ıslanma ve
kirlenme olasılığını düşünerek evde bazı önlemler almayı ihmal etmeyin (halıları
kaldırmak, alıştırma külotları edinmek gibi...).

Bezi olmayan çocuk çişinin geldiğini söylemeyi bilmediğinden başlangıçta
düzenli aralıklarla (20-30 dk da bir) onu lazımlığa veya klozete oturtun. Çişini ya da
kakasını yapması için cesaretlendirin. Mutlaka gülümseyin, korktuğunu görürseniz
sarılın, yanındayım diyerek rahatlatın. Başlangıçta tuvaleti geldiği halde tutmayı
deneyebilir veya sık sık altına kaçırabilir. Moralinizi bozmayın, çocuğa kızmayın. Bu
sürecin mutlaka başarıyla gerçekleşeceğini unutmayın. (Eğer fiziksel ve duygusal hazır
oluş gelişmediyse bu süreç kâbusa da dönebilir.)

Bu süreçte çocuğun başarı duygusunu yaşaması alışmayı kolaylaştırır.
Tesadüfen tuvalete yaptıysa onu kutlayın, bunu sevinçle karşılaşın. Gerekirse hoşuna
gidebilecek sürprizler verin. Önce gündüz temiz kalabilmesini hedefleyin daha sonra
gece için eğitime başlayın. Gece uykusundan temiz uyanma yaşının beş yaşa kadar
uzayabileceğini unutmayın.
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BESLENME ALIŞKANLIĞI

Beslenme alışkanlığına ilişkin en sık karşılaşılan sorunlar:
1. Beslenme saatlerinin vazgeçilmez unsurları olmalıdır. Bunlar aynı zamanda

tüm aile bireylerini ilgilendiren ve tüm ailenin sağlıklı iletişim kurmasını
sağlayan unsurlardır.

2. Sağlıklı yiyeceklerle yeterli miktarlarda beslenme,
3. Çatışmaya girmeden huzurlu yemek yeme ortamı,
4. Çocuğun kendi kararlarını verebilmesi için uygun ölçüde esneklik. Yemeğin

miktarı ile ilgili baskıcı bir tutum içinde olmamak,
5. Çocuğun kendi başına yemek yemeyi başarabilmesi.

Bu unsurları davranış ve alışkanlığa dönüştürebilmek amacıyla yemek saatlerini
değerlendirmek gerekir. Amaç sadece çocuğun bir şekilde karnını doyurması
olmamalıdır.

Çoğunlukla yemek yeme zamanlarına ilişkin yaşanan sorunlar iletişim ile ilgili
sorunlardır. Israrcı bir anne, doydum fazla yemek istemiyorum diyen bir çocuk,
yemeğini bitirmek için o güne ait ödülünü isteyen çocuk, sabırsız davranıp kendisi
yedirmeye kalkan bir anne, yemek seçerek olumsuz örnek olan yetişkinler gibi
çocukların yemek yeme sorunlarının temelinde gerçekten yemeyi reddetme değil,
yıllar içinde oluşmuş bazı olumsuz alışkanlıklar yatmaktadır. Yemeden
yaşayamayacağımızın kesinliği sadece bizler için değil çocuklar için de geçerlidir. Her
çocuk mutlaka yemek isteyecektir (eğer doktor kontrolünde her şey yolunda çıktıysa,
fiziksel herhangi bir problemi yoksa). Önemli olan ebeveynin bu konuya yaklaşımıdır.

Toplumumuzda beslenme alışkanlığına ilişkin en sık karşılaşılan sorun
"yemeyen çocuklardır". Çocukların bir kısmı yemek vakti geldiğinde anneleriyle
çatışma yaşar. Evdeki bu gergin atmosfer anne-çocuk ilişkisini en çok zedeleyen ve
annelerin kendilerini çaresiz hissettikleri anlardır. Çaresizlik yaşarlar çünkü bir yandan
kendi tarzlarıyla çocuklarını beslemek, karnını doyurmak isterken, diğer yandan da
çocuklarıyla sürtüşmek zorunda kalırlar. Hedefledikleri yemeği çocuklarına
yediremediklerinde "iyi bir anne olamamak" düşüncesiyle baş etmek durumunda
kalırken, çocuklarına zorla yemeklerini yedirdiklerinde de içleri rahat olur ama
kendilerini bıkkın ve yorgun hissetmek durumunda kalırlar. Bir yandan annenin
otoritesi sarsılır, çocuğuyla iletişimi bozulur, yemekte başlayan tartışma günün diğer
kısımlarında da devam eder, diğer yandan yemek saatleri her iki taraf için de
mutsuzluk kaynağı olmaya başlar.
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Peki ebeveynler ne yapacaklar? İyi anne olmaktan mı vazgeçecekler yoksa
çocuklarıyla yaşa devam ederek her gün için yeni stratejiler geliştirmeye mi
çalışacaklar?

Toplumumuzda sıkça karşılaştığımız diğer sorun ise yanlış beslenme
alışkanlığına bağlı olarak ortaya çıkan aşırı kilo / obezite sorunudur. Yemek yemeyi ve
yedirmeyi gerçekten çok seviyoruz. Elbette ki yemek yemeye düşkün olmakta
herhangi bir sorun yoktur. Türk anneleri özenle hazırladıkları yiyeceklerin aileleri için
ya da misafirleri için iştahla yenmesini ister. İstedikleri şey gerçek olmayınca da
yetişkinlere ısrar ederek, çocuklarına zorla yedirebilirler. Sorunlar da bu noktada
başlar.

Bu çabaların iyi niyetle olduğu çok açık. Ancak bu iyi niyetli çabalar bazen
istenmeyen sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Aşırı kilo, diyabet, kolestrol,
tansiyon...vs.

Doğru beslenme alışkanlığı hakkında doğru bilgiler edinmeye hepimizin
ihtiyacı var. Yukarıdaki sorunları yaşasın ya da yaşamasın doğru beslenme ilkelerini
bilmeliyiz. Ancak bu bilgiler ışığında çocuklara sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığı
kazandırabiliriz. Ne yaptığımızı bilirsek amacımızı net olarak belirlersek hedefe ulaşma
çabası içindeyken çevrenizdeki kişileri de ikna edebiliriz.

Unutulmamalıdır ki sağlıklı beslenme alışkanlığı edinen birey hem vücudunu
birçok kronik hastalığa karşı korumuş olur, hem de sağlıklı birey mutlu yaşamayı
başarabilir. Günün birinde kendi ayakları üzerinde duracak olan çocuklarımıza belki de
hayatta en çok faydası olacak alışkanlıklardan biri de bu olacaktır.

Anneler ne ister?

Çocuğunuzun sağlıklı beslendiğinden emin olmayı mı?

Çocuğunuzun yemesini uygun gördüğünüz yiyecekleri
bitirmesini mi?

Çocuğunuza sofra adabını öğretebilmeyi mi, yeter ki yesin
de nasıl yerse yesin önemli değil demeyi mi?

Çocuğunuzun sağlıklı görünmesini mi? (Hafif tombulluk
sağlık göstergesi olarak kabul edilir bazen) Sağlıklı
gelişiminden emin olmayı mı?
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Önce ne istenildiğine karar verilmelidir.... Elbette ki çocuklarımızın;
 Sağlıklı beslendiğinden emin olmayı,
 Sofra adabını öğrenebilmesini,
 Sağlıklı geliştiğinden emin olmayı,
 Sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandığını görebilmeyi isteriz.

Şimdi bu hedefler doğrultusunda yapılabileceklere kısaca bakacak olursak
yapılacaklar basittir;

 Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerine ilişkin doğru bilgiler edinin,
 Bu bilgiler ışığında kendinizi gözden geçirin, öğünleri hazırlarken, market

alışverişine dikkat edin.
 Öğrendiklerinizi ailenizle paylaşın.

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Hangi Alanlarda Kendini
Gösteriyor?

Yemek yemeyen insan yaşayamaz, bu nedenle yemek zorunda olduğumuz bir
gerçek. Ancak günümüz beslenme alışkanlığı "yaşamak için yemeliyiz" mantığından
farklı olmalı. Çeşitli yiyeceklere ulaşmak eski zamanlara göre çok daha kolay. Bununla
birlikte etrafımızda sağlığımızı tehlikeye sokabilecek birçok besinler de mevcut.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı ancak ihtiyacımız olan besinleri ve miktarlarını
doğru tespit ettiğimiz zaman gelişebilen bir beceri. Açlıktan ölmekle karşı karşıya
değiliz belki ama şu bir gerçek ki yanlış beslenme nedeniyle sağlık sorunlarımız
oluşabilir.

Öğünler
Öğünlerin organize edilmesi, ebeveynlerin kontrolünde olmalıdır. Günde kaç

öğün yenilecek, bunların hangileri ana öğün hangileri ara öğün olacak? Hangi öğünler
evde, hangileri ev dışında olacak gibi soruların cevapları öğünlerin organize edilmesi
anlamında önemlidir.

Sabah, öğle, akşam ana öğünlerdir. Genelde ana öğünlerde tüm ailenin birlikte
olması önerilir. İş yaşantısı nedeniyle bazı ailelerde sadece akşam yemekleri tüm
ailenin bir araya geldiği tek öğündür.

Elbette her evin kendine has özellikleri vardır. Burada önemli olan öğünleri
organize ederken çocuğa vereceğiniz mesajdır.
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Sofra Düzeni
Her evin bu konudaki düzeni farklıdır ancak önerilen her zaman aynı yerde

(istisnalar hariç) yaklaşık olarak aynı zamanlarda yenmesi gereklidir.

Görüntü olarak özenle hazırlanmış bir sofra her zaman iştahı arttırır. Masada
herkesin kendisine ait bir yerinin olması, eğer birlikte yenilecekse herkes gelene kadar
beklenmesi, sofrada sohbet ederken konuşulan konuların içeriği önemlidir. Hiç
kimseyi rahatsız etmeyen gündelik konuların konuşulması ya da sevindirici güzel
olayların paylaşılması için iyi bir fırsattır ana öğünler. Ancak huzursuzluk veren
konular, azarlama, öğüt verme için uygun bir zaman olmadığı da bir gerçektir.

Kendi Başına Yapabilme
Fiziksel olgunluğun gelişmesi ile birlikte çocukların kendi başına yemek yemesi

gerekir. Ne yazık ki annelerimiz çok titiz olduklarından kaşık tutmaya yeni yeni alışan
çocuklarının beceriksizliğine dayanamayıp kendileri yapabilirler. Başlangıçta dökerek
yiyen çocuklar bir süre sonra dökmeden yemeyi başaracaklardır. Bazı ailelerde küçük
çocukların yemek saatleri ile büyüklerin yemek saatleri farklı zamanlardadır. Kendi
başına oturabilmeye başlayan her çocuk artık evdeki öğünlere katılabilir. Ev halkı ile
birlikte yiyebilir. Farklı zamanlarda yemek yemenin iki sakıncası olabilir. Öncelikle
çocukta yemek yemek için sofrada olmak gerektiği bunun günün vazgeçilmez bir
parçası olduğu bilinci gelişmez. Yemek saatlerinin kendisinin uygun gördüğü herhangi
bir yer ve herhangi bir saatte olduğu izlenimi oluşur. İleride de bu görüşleri
değiştirmek zor olacaktır.

Ayrıca yetişkinin yemek saati geldiğinde çocuğun karnı tok olacağından, sizden
ilgi görmek isteyerek sizi rahat bırakmayıp sürekli olumsuz davranışlar gösterebilir.
Yemek saatleri sizin için zor anlardan oluşabilir.

Beslenme Saati İletişim Dili
Yemek saati geldiğinde özellikle anneler telaş yaşar. (Genelde babalar yemek

konusunda çok daha rahattır.) Anne olmak bir çocuğu sağlıklı büyütmenin büyük
sorumluluğunu almak demektir. Belki bu sebeple yemek konusu çok büyük hassasiyet
taşır. Hassas anneler yemek saatinde biraz gergin olur. "Bakalım ne kadar yiyecek?"
düşüncesiyle psikolojik savaşa adeta hazırlık yapılır. Gerginlik, direkt iletişim diline
yansır. Konuşmalarınız son derece yumuşak da olsa beden diliniz farklı mesajlar verir.
Eğer evde sağlıklı yiyecekler bulunuyorsa hiçbir çocuğu aç kalmayacağını bilmek
gerekir.
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DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI

Okul yılları dendiğinde ilk akla gelen arkadaşlıklar olsa da hemen sonrasında
sınavlar, başarı, ders çalışmak ve sorumlulukları hatırlarız. İnsan yaşamının önemli bir
bölümünün okulda geçtiği düşünüldüğünde, okulda geçen zamanın ne derece önemli
olduğu ortadadır. Hem hayatın ilk yılları, hem büyük bölümü okulda geçer; işte bu
nedenledir ki okulun bizler üzerinde bıraktığı izler unutulmaz ve bir o kadar da hayatın
geri kalan bölümü için belirleyicidir. Kimimizin gururla hatırladığı kimimizin
düşünürken bile strese girdiği eğitimle geçen yılları bu denli belirleyici yapan
etkenlerden biri de “başarı”dır. Çocuğun kendini “başarılı” algılayıp algılayamaması;
öğrenme süreçlerindeki performansı ve öğrenci olmanın getirdiği beklentileri
karşılayıp karşılayamaması ile örtüşür. Bu yıllarda bu konularda oluşan benlik algısı
çoğu zaman okul sonrası yaşantıya da transfer olur. Eğer çocuk okulun beklentilerini
yerine getirebiliyorsa çevresi tarafından başarılı olarak algılanır; ancak okulun
beklentilerini yerine getirmede zorlanıyorsa başarısız olarak algılanır.

Okul yıllarında başarılı olarak algılanan çocuklarda kendisi ile ilgili olumlu
düşünceler gelişir. Özgüveni pekişen çocuk hem mutlu olur, hem de hayal karşısında
donanımlarını etkin bir biçimde kullanabilir. Bunun gibi öğrenme süreçlerinde
beklentiyi karşılayamayan ya da karşılamadığını hisseden çocuklarda olumsuz benlik
algısı gelişmeye başlar. Tüm bu anlatılanlardan çıkan tek sonuç "okulda başarılı olmak
gerekir, bu nedenle çocuklar çok miktarda ders çalışmalıdırlar" olmamalıdır.

Tüm çocukların ders çalışmaya ilişkin alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve uygun
alışkanlıkları edinebilmeleri için başta ebeveynler olmak üzere tüm çocuk eğitimcileri
gerekli tedbirleri almalıdırlar.

Bu konu birçok evde çocuk okul yaşına geldiğinde önem kazanmaya başlar.
Okula başlayan çocuklarının ev ödevlerini sorun olmadan yapmasını isteyen anne-
babalar, istekleri yerine gelmediğinde bir yandan hayal kırıklığı yaşarlar, bir yandan da
telaş hissederler. Acaba çocuklarının tüm eğitim yaşantısı bu şekilde zorluklarla mı
devam edecektir? Aslında en büyük yanılgı, çocuğun okul yaşına gelmesiyle birlikte
ondan bazı sorumlulukları yerine getirmesini beklemektir.

Ders çalışma alışkanlığı okul yaşı gelmeden bazı temel alışkanlıklar oturduğu
zaman sorun olmadan gelişebilecektir. Nedir bu temel alışkanlıklar?

 Eğer çocuk belli bir yaşa kadar (ideal olan okula başlama yaşı ya da en geç
10 yaşına kadar); Kendiliğinden hareket edebilme,

 Görev ve sorumluluk alma,
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 Başladığı işi bitirebilme,
 Düzen alışkanlığı,
 Zaman yönetimi,
 Plan yapabilme becerisi,
 Önceliklerini duruma ve zamana göre belirleyebilirler,
 Özgüven,
 Zorluklarla baş edebilme,
 Kendini ifade edebilme (anadilini etkin kullanabilme)
 Odaklanabilme,
 Sorun çözebilme

becerilerini geliştirmesi için uygun ortamları sunamamışsak, onları bu kavramlardan
haberdar edememişsek birden bire sorunsuz ders çalışmasını da bekleyemeyiz.

Yukarıdaki tüm becerileri okul öncesi dönemde çocuğunuza kazandırmanız
mümkün olmayacaktır. Ancak küçük yaşlardan itibaren çocuğunuzun eğitiminde
neleri hedeflediğinizi bilmek, onları bu kavramlarla tanıştırmak anlamında yararlı
olacaktır.

Okuldaki öğrenme ortamına ve başarıya öğrenciyi hazırlayan temel ailede
atılmaktadır. Birçok aile öğrenmeye ilişkin tüm sorumluluğu sadece okula ve
öğretmenlere bırakmış olduğundan, bilinçli bir hazırlıktan geçmeden eğitim yaşantısı
başlayan çocuklar okul yıllarında ciddi anlamda zorlanmaktadırlar. Çoğu zaman
öğrenmeye ilişkin becerilerinde (dikkat, algılama gibi), zihinsel kapasitelerinde hiçbir
sorun olmamasına rağmen bu çocukların potansiyellerine uygun başarıyı
yakalayamadıklarını görüyoruz. Okuldaki öğrenme ortamına ve başarıya öğrenciyi
hazırlayan temelin 2-10 yaş arasında kazanıldığı düşünüldüğünde, bu yaş döneminin
en önemli yılları da aile yanında geçmektedir. Bloom'un bu konuda yaptığı
araştırmalar göstermiştir ki öğrenciler arasındaki başarı ve öğrenme kapasitesi
bakımından ortaya çıkan farklılaşmanın en önemli sebeplerinden biri aile yanında
kazanılan becerilerdir. Beş başlıkta ele alınan bu beceriler;

 Anadilini kullanma yeteneği,
 Yetişkinlerden (öğretmen, anne baba gibi} istifade etme, öğrenme

yeteneği,
 Başarı motivasyonu ve başarma isteği,
 İyi çalışma alışkanlıkları,
 Dikkatini kontrol edebilme, istediği nokta üzerinde yoğunlaşabilirler ve

bunu sürdürebilme alışkanlığıdır.

Bloom'un belirttiğine göre araştırma sonuçlarının ortaya çıkardığı dikkat çekici
bir noktada, bu özelliklerin gelişmesinde etkili olan faktörler, ailenin sosyo ekonomik
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düzeyi değil, ailenin çocukları için ne yapmakta olduğu, eğitim-terbiye ve çocuğun
yetişmesiyle ilgili ne gibi tutumları bulunduğudur. Bazı aileler bu temelin kazanılması
için çok etkili bir şekilde davranabilirken diğerleri bu olayı önemsemez görünmekte
veya atılması gereken temelleri bilmemektedirler.

Aile yanında geçen zamanın ne derecede önemli olduğunu vurgulayan
uzmanların görüşleri dikkate alındığında öğrenmenin, başarının sorumluluğunu tek
başına çocuğun omuzlarına yüklemek yanlıştır. Gelişim tamamlanana kadar her
konuda olduğu gibi, ders çalışma alışkanlığının kazanılmasında da aileye düşen çok
görevler vardır. Bu bölümde özellikle bu konu üzerinde durulacaktır.

Çocuktan beklenti ne olmalı?
İyi öğrenci, kimilerine göre iyi notlar alan öğrencidir, kimilerine göre sadece

sorun çıkarmayan öğrencidir. İyi öğrenci olmak, üzerine düşen görevleri yapmak için
elinden gelen gayreti göstermek okul ve okulla ilgili beklentileri ciddiye alarak
harekete geçmek olarak özetlenebilir. Bazı çocuklar kapasiteleri ve öğrenme hızları,
çabuk kavrama yetenekleri nedeniyle ekstra çalışmaya gerek kalmadan çok iyi notlar
alabilmektedirler. Bu çocukların bazıları verilen ödevleri yapmaya, zaten
öğrenebildikleri ve başarabildikleri için gerek duymamaktadırlar. Anne babalar da ne
de olsa iyi notlar alıyor demek ki çok başarılı diyerek ders çalışma alışkanlığının
üzerinde durmadıklarında, bu çocuklarda çok önemli bazı sorumlulukların
gelişmediğini görebiliyoruz. Çoğu zaman okul hayatının ilk yıllarında yeterli notu
sıkıntıya girmeden alabilen çocuk özellikle lise ve üniversite yıllarında ciddi sıkıntılar
yaşayabilmektedir.

Hayat sadece ders notlarının iyi olmasından ibaret olsaydı yukarıdaki örnekte
hiçbir sakınca olmazdı. Ancak eğitim yaşantısı sona erdikten sonra başlayan hayatta,
ayaklarının üzerinde durabilmesi için gerekli olacak tek şey bilgi birikimi değil, bu
birikimi etkin bir biçimde kullanmasını sağlayacak olan sahip olduğu beceriler
olacaktır. Bunlar;

 Kendiliğinden hareket edebilmek,
 Görev ve sorumluluk almak,
 Başladığı işi bitirebilmek,
 Düzen alışkanlığı,
 Zaman yönetimi,
 Plan yapabilme becerisi,
 Önceliklerini duruma ve zamana göre belirleyebilme,
 Özgüven,
 Zorluklarla baş edebilme,
 Kendini ifade edebilme,
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 Odaklanabilme,
 Sorun çözebilme.

Bu becerileri üzerinde durarak hem okul yaşantısının olumlu duygularla
geçmesini sağlayabilir hem de bu becerileri okul sonrası hayatına transfer edebilmesi
için tüm yaşamını olumlu yönde etkilemek mümkün olabilecektir.

Ders çalışma alışkanlığı; ders başarısını garantileyen bir alışkanlıktan çok daha
fazlasını ifade etmektedir. Bu alandaki olumlu kazanımlar ileride gerçek yaşama
transfer edilecek önemli deneyimlerdir.

Okul hayatında çalışma alışkanlıkları oturmadan edinilen başarılar iş
yaşantısındaki başarıyı garanti etmez. Çalışma hayatında emek harcamadan başarının
olması söz konusu bile olamaz. Öyleyse çocuklarımızın eğitim yaşantıları boyunca
derslerini takip ederken aldıkları notlardan daha farklı boyutlarıyla ilgilenmek gerektiği
ortadadır.

Çocuk;
 Okulu ciddiye alıyor mu?
 Öğretmenin verdiği ev ödevlerine kendiliğinden başlıyor mu?
 Ödevlerini tek başına yapabiliyor mu?
 Ev ödevlerine sizlerin katkısı ne ölçüde oluyor?
 Ödevlerini ya da okulla ilgili herhangi bir sorumluluğunu yerine

getirmediğinde bunun sıkıntısını yaşıyor mu?
 Ödev yapma süreci nasıl? "Bitsin yeter ki" diyerek mi yapıyor? Ödevlerin

hakkını vererek, özenerek mi yapıyor?
 Okuldan size iletilmesi gereken haberleri, bilgileri iletiyor mu?
 Okul içi davranışları nasıl?
 Sınıf içi uyumu konusunda sorun var mı?
 Verilen ödevlerin kontrolleri yapılıyor mu?
 Ödevlerindeki eksiklikler ve yanlışların düzeltilmesi yapılıyor mu?

(Öğretmen kontrolü gerçekleşiyor mu?)

Ders çalışma alışkanlığı söz konusu olduğunda yukarıdaki soruların cevaplarını
vermek önem taşır. Eğer yukarıdaki sorulardan bir veya birkaçında sorun varsa ders
çalışma alışkanlığının kazanıldığından bahsedemeyiz. Bununla birlikte, akademik
başarısı yüksek olan bir öğrenci de eğer yukarıdaki maddelerin çoğunda sorun
yaşıyorsa bu öğrencinin "başarılı öğrenci" olduğunu söylemek ne kadar doğru
olacaktır?
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Çocuğun okul yaşantısının sağlıklı geçmesi, çocuğun eğitim yaşantısından en
üst seviyede yararlanabilmesi için anne babaların üzerinde durması gereken iki temel
alan vardır. Birbirini tamamlayan bu iki alandan birincisi çocuğa kazandırılması
gereken becerilerdir, diğeri ise çocuğun sahip olduğu öğrenmeye ilişkin kapasitelerinin
ve yeteneklerinin farkına varmaktır. Birinci alanda daha çok anne baba aktiftir.
Çocuğun temel bazı alışkanlıkları kazanması için uygun disiplin ve kuralları ortaya
koyar, uygun yaklaşımları benimser, ikinci alanda ise daha çok çocuğu anlamak, onu
tanımak amaçtır, ikinci alanda çocuğun özelliklerini tanımak gerekir. Çocuğun
öğrenme kapasitesi, öğrenme stili, hafıza, dikkat, odaklanma gibi becerileri nasıldır?
Bu konularda fikir sahibi olmak için önce öğretmenlerin görüşleri alınmalı daha sonra
gerekli olması durumunda uzman görüşü alınmalıdır.

Ders çalışma alışkanlığının oturabilmesi için okul öncesi dönemden başlanarak
üzerinde durulması gereken beceriler:

 Görev ve sorumluluk alma, zorluklarla baş edebilme,
 Kendiliğinden hareket edebilme,
 Gerekli yerlerde yardım isteyebilme,
 Özgüven,
 Zaman yönetimi, öncelikleri belirleyebilme; plan yapabilme; bu plan

doğrultusunda harekete geçebilme; büyük işleri küçük işlere bölebilme,
 Anadilini etkin kullanabilme, kendini ifade edebilme,
 Motivasyon,
 Görev ve sorumluluklar, zorluklarla baş edebilme.

Ders çalınmak birinci derecede öğrencinin görevidir. Birçok anne baba
çocuklarının ödevlerini sıkı sıkıya takip edip mutlaka her gün yapılması için üstün
çabalar harcarken, ne yazık ki sadece öğretmen karşısında çocuklarının dolayısıyla
kendilerinin mahcup olmamasını düşünmektedirler. Çocuklarınızı bu kadar fazla
düşündüğümüz zaman onlara daha fazla geçici rahatlık ve mutluluk sağlanmış
olunacağını unutmamak gerekir.

Görev almaktan kaçınan ve sorumluluk bilinci gelişmemiş çocuklar, okul
döneminde kapasitelerini tam olarak gösterememektedirler. Küçük yaşlardan
itibaren, yaşına uygun görevler vermek, yapamadığı işlerin sonucuna katlanmalarını
sağlamak önemlidir. Çocuklara verilebilecek bazı görevler şunlar olabilir;

 Oyuncaklarını toplamak,
 Yatağını toplamak,
 Dolabını belirli aralıklarla düzenlemek,
 Kişisel vücut temizliği,
 Çiçek sulamak,
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 Gazeteleri toplamak,
 Evdeki gereksiz açık ışıkları kapatmak,
 Sofranın kurulmasına yardım etmek,
 Pijamalarını toplamak,
 Balıkların yemini vermek,
 Çantasını hazırlaması.

Zorluklarla baş edebilme becerisi geliştikçe sorumlu davranmak kolaylaşır.
Genelde yorulmak istemeyen, zor işleri görünce kaçamak davranan çocuklar
sorumluluk edinmeye karşı direnç gösterirler. Bu nedenle sorumluluk başlığı altında
zorluklarla baş edebilme becerisini de ele almak gerekir.

Kabul etmek gerekir ki çocukların büyük çoğunluğu için ders çalışmak zorunda
olmak, istenmeyen bir durumdur. İstenmeyen bu durum karşısında bazı çocuklar,
kolay yolu seçmek için ellerinden geleni yaparlar. Mesela ödevlerini çok kısa sürede
tamamlamak için çalışırlar, özensiz ödevler yapılır, anne ya da baba yardımına çok sık
başvurarak ödev sorumluluğunu üzerlerinden atmaya çalışabilirler. Bu ve buna benzer
davranışlar çocuğun zorluklarla mücadele etme becerisinin gelişmediğine bir işarettir
aslında. İster ders çalışma olsun, ister okul sorumluluklarını yerine getirme olsun hayat
her yaş için bazı zorlukları beraberinde getirir. Ve bu zorlukların üstesinden gelmek için
çaba, sabır, plan, öncelikleri belirleyebilme gibi bazı becerilerin gelişmesi gerekir. Peki
bu beceriler nasıl gelişecek, çocuklar zor bir durumla nasıl baş edebilecekler? Aslında
böyle bir durumla baş etmeyi çocuğa öğretmenin tek bir yolu yok. Her çocuk farklı bir
şekilde öğrenecektir, herkes kendi tarzıyla öğrenecektir. Anne babanın yapacağı tek
şey, çocuklara deneyim için fırsat vermektir. Yani önce çocuk kendini zorlayan bir
durumla baş başa kalacak sonra bu durum karşısında kendi çözümlerini bulmaya
çalışacak. Elbette her zor durum çocuğun altından kalkabileceği kadar basit
olamayabilir böyle durumlarda ebeveynin desteği gerekebilir.

Anne-baba destek verirken şunlara dikkat edilebilir;
 Bu zor durumu tümüyle üstlenip, çocuğun yerine yapmaya çalışmamalıdır.

(Ödev söz konusu olduğunda bazen anneler bu zor bir ödev diyerek ödevi
çocuğun yerine yapmaya çalışabiliyorlar ya da arkadaşlıkla ilgili herhangi
bir olumsuzluk yaşandığında bu defa da çocuğun arkadaşlık sorununu
çözmeye çalışıyorlar, diğer anneyle görüşmek gibi...)

 Zor durum karşısında çocuğa ne yapacağını adım adım söyleyerek
yaptırmamak, çocuğa düşünmesi için fırsat vermek çok önemlidir. Onun
yerine ben yapmıyorum ki sadece ne yapması gerektiğini söylüyorum,
diyerek kendinizi avutmanın da bir anlamı yok, çünkü bu defa düşünme
tembeli çocuklar yetiştirmiş oluyoruz.
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 Her yaşın kendine özgü bazı zorlukları vardır. Bu zorluklar yaşlarına uygun
olması nedeniyle çocuk rahatlıkla üstesinden gelebilir. Hangilerinin yaşına
uygun olduğunu hangilerinin uygun olmadığını her anne-baba bilmelidir.
Örneğin yatağını toplamak dördüncü sınıf öğrencisine çok zor gelebilir
ancak bu o yaştaki bir çocuğun yapabileceği bir sorumluluk olduğu için
anne-baba bu işi çocuğun yerine yapmamalıdır.

 Çocuklara zorluklarla karşılaştıklarında neler yapabilecekleri hakkında
doğru bilgiler vermek önemlidir. Bazı konularda bu sana ait bir sorumluluk,
senin yapman gerekiyor tavrını koymak gerekirken bazı konularda
yaptığının sonucuna katlanmasına izin vermek gerekebilir. Bazen de
yaşanılan zorluğu aşması için, onu anlayarak ve destekleyerek, sorununun
çözümünü kendisi bulması konusunda cesaretlendirmek gerekecektir.

 Paylaşımcı ve açık olun. Çocuğunuz kendini zor bir durumda hissettiğinde
en güvendiği kişiden yardım isteyecektir. Böyle durumda sizin onu
anlamanız ve rahatlatmanız hem ilişkinizi kuvvetlendirecek, hem de onu
daha donanımlı hale getirecektir. Ancak çocuğunuzun yardım talebini
yanlış değerlendirmemek gerekir. Yardım istemek, benim yerime sen yap
demek değildir. Her sorunun cevabını bilemezsiniz. Ama iyi bir dinleyici
olup, ona onu anladığınızı hissettirebilirsiniz. Daha sonra sorun olan konuda
birlikte beyin fırtınası yaparak çözümü bulması konusunda yardımcı
olabilirsiniz. Eğer çocuğunuz çok da iyi bir çözüm bulamadıysa yapılacak
birkaç küçük şey vardır;
* Çocuğunuzun bulduğu çözümü uygulamasını ve sonucunu görmesini
sağlayın. Tabii ki ona ciddi bir zarar gelmeyeceğinden emin olduğumuz
durumlar için.
* Küçük yönlendirmelerle (çeşitli sorularla, neden, nasıl, daha başka uygun
bir yol olabilir mi? Her iki tarafın da mutlu olabilmesi için daha başka ne
yapılabilir? Bu çözüm adil mi? Bu çözüm yapılabilir mi? Bu çözüm yerine
daha başka ne gibi çözümler düşünülebilir?) en doğru çözümü bulması için
cesaretlendirin.
* Her şeye rağmen zorlanıyorsa birkaç çözüm yolu içinden en uygun olanı
seçmesini sağlayın. Önemli olan çocuğun sorun çözme sürecinin bir parçası
olabilmesidir. Çözümlerin hazır olarak ona sunulmamasıdır.
* Herhangi bir zorluğun altından kalkamadığında cezalandırmayın,
eleştirmeyin. Çocukların her zaman biz yetişkinler kadar çok yönlü
düşünemediklerini unutmamak gerekir.

Birçok anne babanın çocuklarıyla ilgili şikâyetlerinin başında "unutkanlık" gelir.
Çocuklarına yapması gereken işi unuttuğunu, bu nedenle sürekli çocuklarını takip
etmek zorunda kaldıklarını, her şeyi hatırlatmak gerektiğini ifade eden ailelerin büyük
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hataları çocuklarına kendiliğinden hareket edebilme becerisini kazandırmak için hiçbir
şey yapmamalarıdır. Çocuklara, yapmaları gereken işler ebeveynleri tarafından sürekli
hatırlatıldığında, çocukların kendi sorumluluklarındaki işleri yapmak için kendiliğinden
harekete geçmediklerini gözlemliyoruz. Çocukları düşünme tembelliğine de iten bu
tutum, aynı zamanda çocuk-anne-baba arasındaki çatışmaların da kaynağı olmaktadır.
Aslında yapılacak şey basittir. Çocuklarımızın yapması gereken işleri onların yerine biz
üstlenmemeliyiz. Bir davranışın eğitimini verirken başlangıçta yapılan uyarı ve
hatırlamaların sayısı gün geçtikçe azalmalıdır. Ebeveynin başlangıçta çocukla birlikte
hareket edip daha sonraki günlerde adım adım kendini geri çekmesi gerekir. Elbette
hatırlatmaların sayısı azaldıkça, unutkanlık nedeniyle biraz sorunlar yaşanacaktır.
Ancak kararlı bir tutumla yaklaşıldığında, mutlaka en sonunda kendi sorumluluğunu
kendiliğinden harekete geçerek yapması gerektiğini öğrenecektir.
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ÖZGÜVEN

Özgüven, kişinin kendine olan inancı ve kendi hakkında olumlu düşündükleri ile
açıklanabilir. Eğer hakkımızdaki düşünceler çoğunlukla olumluysa, kendimizi
seviyorsak, kendimizdeki eksiklikleri de hoşgörü ile karşılayabil yorsak, yeni bir
atılımda bulunmak gerektiğinde ben bunu yapabilirim inancıyla hareket edebiliyorsak
temel özgüvenin oluştuğundan bahsedebiliriz.

Özgüvenin kazandırılması diğer becerilerin kazandırılmasından çok farklı bir yol
gerektirir. Özgüven doğumla birlikte kazanılmaya başlar. Gelişim devam ettiği sürece
de devam eder. Özgüvenin temeli aile ile atılır. Diğer becerilerin aksine özgüven
bilişsel düzeyde öğretilemez, anlatarak, anlaşmalarla vs. özgüven kısıtlı bir zamanda
verilemez. Yaşamın geneline yansıyacak anne-baba tutumları (aslında çevredeki
herkes, öğretmen, aile büyükleri vs.) özgüvenin şekillenmesinde en güçlü rolü oynar.
Bu nedenle çocuğun güvenli davranışları duruma ve zamana göre değişiklik
gösterebilir. Bazı durumlarda kendinden emin olan çocuk bazı ortamlarda ise güvensiz
davranabilir.

Özgüven Nasıl Oluşur?

Koşulsuz sevgi ve kabul
Karşılık beklemeden, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın sevgi koşulsuzdur.

Sadece çocuğunuz olduğu için, olduğu gibi onu kabul etmek, kişilik özelliklerine saygı
duymak, hatalıyken, ona kızgın olduğunuz zamanlarda bile sevildiğini hissettirebilmek
koşulsuz sevginin gereğidir. Her çocuk olduğu gibi kabul edilmek ve sevgiyi her an
yaşamak ister.

Koşulsuz sevgi kadar önemli olan ve çoğunlukla anne babaların atladığı bir
diğer konuda çocuğu olduğu gibi kabul edebilmektir. Birçok anne baba çocuk
yetiştirirken, kendi hayallerindeki çocuğu inşa etmeye çalışırlar. Oysaki her çocuğun
kendine özgü doğası vardır. Bu özgünlük içinde çocuklar kabul görmek isterler. Anne
babaların ve eğitimcilerin müdahale alanları çok sivrilen özelliklere, çocuğun çevresine
uyumunu güçleştiren davranışlara dönük olmalıdır. Bu müdahale bile topyekûn çocuğu
değiştirmek amacıyla yapılmamalıdır. Sadece o özelliğinin biraz daha yumuşatılması
için yönlendirme yapılabilir. Örneğin, kendini göstermeyi sevmeyen, sessiz olmayı
tercih eden çocuğun sürekli konuşan, sürekli söz alan, talepkâr biri haline getirmeye
çalışmanın bir anlamı yoktur. Veya öfke kontrolünde zorlanan bir çocuğu
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öfkelenmeyen, sakin biri haline döndürmeye çalışmak onun doğasına aykırı
olacağından böyle bir çaba başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Ne yapılabilir diye düşünüldüğünde; İlk olarak çocuk ihtiyaçlarını dile getiren,
hakkını yeri geldiğinde söyleyebilen biri olması için desteklenebilir. İkinci planda da
çocuğun öfke duygusunu ifade edebileceği kabul edilebilir ve alternatif davranışlar
öğretilebilir. Çocuğu tamamen değiştirmeye çalışmanın iki önemli sakıncası vardır.
Birincisi çocuk bu denli büyük bir değişim talebine direnç gösterecektir. Bu direnç
yetişkin-çocuk arasında şiddetli çatışmalara neden olur. İkincisi "seni bu halinle
sevmiyorum keşke daha farklı biri olsaydın" mesajını verecektir. Bu mesaj çocuğun
özgüveninin gelişmesini engellediği gibi olumsuz benlik algısını arttıracaktır. Oysa her
çocuk kendi özellikleriyle güzeldir. Çocuk eğitiminde çocukların kendi deneyimlerini
yaşamalarına ve kendilerini ortaya koyabilmelerine fırsat verebilmek gerekir. Ancak
bu yolla güvenli, mutlu, kendisi olmaktan memnun çocuklar yetiştirebiliriz.

Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karşılanması
Doğduğumuz andan itibaren çevremizden bize gelen mesajları alır ve

değerlendiririz. Yeni doğan bir bebeğin kendini değerli hissedebilmesi için
ihtiyaçlarının zamanında karşılanması gerekir. Acıktığında karnı doyurulan, altını
kirlettiğinde temizlenen, anne sıcaklığı ve ilgisini gören bebekler kendilerini önemli
hissederler. Gelişimin her aşamasında çocuğun ihtiyaçlarının önemsenmesi ve
giderilmesi gerekir. Bu nedenle her anne babanın çocuk gelişimi ve çocuğun gelişimsel
olarak nelere ihtiyacının olduğuna ilişkin temel bilgilere sahip olması önemlidir.
Örneğin bebeğin yürümeye başlamasıyla beraber ön plandaki ihtiyacı, ilgi duyduğu
çevreyi keşfetmek olacaktır. Bu dönemde çok meraklı olan çocuk engellenmediği
durumlarda özgürce yaşadığı çevreyi kendi deneyimleri ile keşfetmeye çalışır. Her
adım, her deneyimde yeni bilgiler edinen çocuk çevresine hakim olmaya da başlar. Bu
dönemde "dur sen yapamazsın", "ben senin yerine yaparım" sözleriyle engellenen
çocuk da bir süre sonra ben yapamam, düşüncesini geliştirir. Çocukların birçoğu yeni
şeyler öğrenmek için istekli olmaktan ve yeni şeyler için denemeler yapmaktan
vazgeçmeye bu dönemde alışmaya başlarlar. Son derece iyi niyetli ve sadece çocuğu
korumaya yönelik bu çabanın sonucunda çocuğun tüm hayatı etkilenebilmektedir.

Kıyaslamamak
Kardeş ya da arkadaş veya akran fark etmez başka birisi ile kıyaslanmak çocuğa

"senden memnun değilim, diğer çocuk gibi olsaydın daha mutlu olurdum," mesajı
verir. Bu mesaj direkt olumsuz benlik algısı geliştirir.
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Olumlu yönlerini vurgulamak, pozitif geri bildirim
Çocuğun konuşulanları anlaması ve çevresiyle iletişim kurmaya başlaması,

çevreden gelen mesajları daha bilinçli olarak değerlendirmesini de sağlar. Bu
dönemden itibaren yaptıkları ile ilgili verilen geri bildirimleri hiç atlamadan
değerlendirir ve kendisi ile ilgili fikirleri hızla oluşmaya başlar. Davranışları veya
düşünceleri beğenilmeyen, çok katı şekilde eleştirilen çocuk, çevresini mutlu
edemediğinde kendini başarısız ve değersiz algılar. Davranışlarım ve fikirlerim kötü
öyleyse bende kötüyüm der. Bu nedenle çocuğun yaptığı şeyler hakkında geri
bildirimde bulunurken özenli davranmak gene anne babaya düşer. Buradan çocuğun
yaptığı her şeyi beğenmemiz gerektiği anlaşılmamalıdır. Olumsuz davranışlar ya da
başarısız denemeler için elbette gerçekçi tepkiler vermek gerekir. Önemli olan
çocuğun eleştirilerin sadece davranışa yönelik olduğunu anlayabilmesidir. Dikkatsizliği
nedeniyle evdeki eşyalara zarar veren veya söz dinlemeyen çocuğa "seni sevmiyorum
o zaman", "kötü çocuk", "her zaman böyle yaramazsın" gibi genel olumsuz geri
bildirimler vermek yerine sadece o ana ait davranışına ve davranışının sebep olduğu
duruma yönelik geri bildirim vermek önemlidir. "Odanı toplamadığın zamanlarda çok
yoruluyorum, eşyalarını kaybediyorsun", "oyun odası dışında top oynaman
eşyalarımı/" zarar verdi, bu konuda seni uyardığım halde beni dinlemem olduğun için
sana kızgınım" çocuklar ancak bu şekilde söyleneni ve söylenmek isteneni doğru
olarak algılarlar. Olumlu ya da olumsuz geri bildirim verirken dikkat edilmesi
gerekenler vardır.

Olumlu geri bildirim verirken:
Abartmayın: Yapılan iyi davranışın ya da başarılı bir işin olumlu geri dönüşünü

yaşamak hem çocuk için, hem de anne için güzeldir. Ancak sevinçle ve heyecanla
abartılı övgüler, gerçeği yansıtmadığında bazı sorunlar yaşanabilir. Sürekli aynı
büyüklükte övgü beklemek, ufak tefek güzel sözlerin yeterli bulunmaması, sık sık
övülme isteği, her davranış sonrasında övgü beklemek, bunu bulamadığında kendini
kötü ve yetersiz hissetme, benzer davranışı çevresindeki herkesten bekleme
(öğretmen, arkadaş gibi...) gibi sıkıntılar yaşanabilir.

Yeri geldiğinde: Sürekli çocuklarımızı övmek zorunda değiliz, içten bir tebrik ve
övgü çocuğu daha fazla tatmin eder. Mecburiyetten verilen övgüleri çocuklar hemen
anlarlar. Ayrıca çok sık övgü alan çocuk için övgü almak bir süre sonra değerini
yitirecektir.

Olumsuz geri bildirim verirken:
Sadece davranışa yönelik verin: Davranışına ve bu davranışın sebep olduğu

duruma ilişkin düşünce ve duygularınızdan bahsedin. "Biliyorum çok sık olmuyor ama
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bugün seni çok uyardığım halde hiçbir şey yapmamış olman beni hayal kırıklığına
uğrattı" gibi.

Mükemmeliyetçi beklentiler içinde olmayın: Çocukların hata yapmaya hakları
vardır. Hatta onların bu konuda yetişkinlerden daha fazla sayıda hakkı vardır. Oysa
bazı yetişkinler hatalara karşı son derecede tahammülsüz yaklaşabilmektedir. Sık
tekrarlanan olumsuz davranış ile ilgili elbette çocukla konuşmak, bunun nedenlerini
araştırmak gerekir. Ancak arada bir yapılan yanlışlar karşısında aynı tutumu
sergileyenleyiz. Bu şekilde davranmak çocuğa çok büyük bir haksızlık yapmak
olacaktır. Parça bütünden farklıdır. Çoğunlukla iyi niyetli çabalarını gördüğümüz
çocuklara yanlış davranışları karşısında sadece yol gösterici olabiliriz. Aksi takdirde
hem özgüven gelişimini zedelemiş oluruz hem de kaygıları yoğun yaşayan bir çocuk
yetiştirmiş oluruz.

Sonucu değil, süreci görebilmek: Hayatınızın ilk yıllarını hatırlayabiliyor
musunuz? Bilemiyorum, şöyle bir zamanda yolculuk yaptığınızı düşünün, bugün bizim
için çok kolay bazı davranışları, becerileri öğrenirken ne çok çaba gösterdiğimizi,
tekrar tekrar birçok denemeler yaptığımızı hatırlayabiliyor muyuz? Olmadı yeniden,
daha iyisi olabilirdi bakışları... Aslında birazcık düşündüğümüzde bir bir aklımıza
gelecektir. Şimdi benzer yaşantıları çocuğunuzun deneyimlediği gerçeği
yanıbaşımızdayken, hakkımız var mı onlara gene yapamadın demeye, istediğim gibi
olmamış bakışı atmaya, yeter artık ne zaman öğreneceksin soruları sormaya? Sonuç
istediğimiz gibi olmasa da minik bedenleri, kocaman yürekleriyle denemeler yapan
çocuğunuzun her denemesini yürekten tebrik etmekten daha anlamlı bir şey olamaz
sanırım.

Söz konusu olan çocuk yetiştirmek olduğunda birçok şey kolay olmayacaktır.
Bazen sadece çaba göstermesine ikna edebilmek için sabırlı olmak gerekir. Sonuç
istediğiniz gibi olmasa da gayretinden dolayı tebrik etmek, bir sonraki deneme için de
çocuğa cesaret verecektir. Çabalarının fark edilmediğini gören çocuk yeniden
denemek istemeyebilir. Küçük adımlar büyük değişimleri beraberinde getirir.

Kendi kararlarını verebilmesi yönünde yönlendirmek: Nasıl ki her yaşın bazı
sorumlulukları vardır, bunun gibi her yaşta çocuğun kendi ile ilgili konuların bazılarında
seçim hakkı da olmalıdır. İki yaşında hangi oyunu oynamayı istediğini, hangi
oyuncağını daha fazla sevdiğini söyleyebilmek, üç yaşta iki kıyafet arasında seçim
yapmak... gibi.
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Anne-baba olarak çocuğunuzun bu yönünü geliştirmek istediğinizde şunlara
dikkat edebilirsiniz:

Seçimlerin bazılarını ona bırakın. Çocuktan çocuğa değişir mutlaka ama sınırsız
seçim hakkı vermek çocuklara pekiyi gelmez. Bu nedenle birkaç alternatif arasından
seçim yapmasını sağlamak daha uygun olur, hem de anne babayı daha az yorar.
Aslında seçimi anne-baba yapmıştır ancak çocuk kendi istediği şeyi yaptığı için çok
mutlu olur. Çocuklara şu tarz soruları yeri geldikçe sorun. “Sinemaya mı gidelim,
tiyatroya mı sen karar ver? Yumurtanı yağda mı yersin haşlanmış mı? İki ayrı kıyafet
hazırladım hangisini giymek istersin?” diye sorun. Yaşları büyüdükçe karar verecekleri
şeyin olasılıklarının arttırılması önemlidir. “Odanı toplarken nerden başlamak istersin,
dolaplardan mı oyuncaklardan mı? Bugün seninle hangi oyunu oynayalım? Kuzenlere
giderken onunla birlikte oynamak için yanına ne almak istersin? Ders planı yaparken,
ödevlerini saat 7'den önce bitirmen gerekiyor, 7'den önce hangi saat diliminde
ödevlerini yapmayı istiyorsun?”

Bazen onun sizi yönetmesine izin verin. Ailece yapılacak bir plan olabilir ya da
evde yapılacak bir etkinlikte tümüyle sizi çocuğunuzun yönlendirmesine izin verin.
Örneğin, bir hafta sonu programı, bir akşam yemeği mönüsünü o hazırlasın.

Size getirdiği her sorunun çözümünü ona anlatmayın. Sorunların çözümü için
kendisinin alternatifleri bulması yönünde teşvik edin. Ona şu soruları sorabilirsiniz: Sen
ne yapabilirdin? Daha başka ne olabilirdi? Yapılacak şeylerden biri de senin yaptığın
şey ancak daha başka ne olabilirdi? Sence bu şekilde davranırsan karşındaki kişi buna
nasıl karşılık verir?

Derdini anlatabilmesi, gerekli yerlerde yardım alabilmesi
Özgüvenin en temel göstergelerinden biri de çocuğun derdini anlatabilmesidir.

Sınıfta tuvaletinin geldiğini anlatamayan, arkadaşının kendisine haksızlık yaptığını
söyleyemeyen, hatalı davranışının oluşmasına sebep olan olayları, düşünceleri
belirtemeyen çocuklar için özgüveni gelişmiş çocuktur diyemeyiz. Genelde bu şekilde
davranan çocuklar çevresindeki insanlardan nasıl bir tepki geleceğinden endişe
ederler. Yanlış anlaşılmaktan ya da terslenmekten, eleştirilmekten korkarlar. Başı
dertte olan, bir şeyi merak eden, öğrenmek isteyen çocuk büyüklerinden yardım
alabilmelidir İşte bu noktada gene anne-babayı ilgilendiren bazı detaylar vardır.

 Onu dinleyin, vaktiniz o anda olmayabilir, uygun bir zamanda
dinleyeceğinizi söyleyin ve bunu yapın.

 Onu anlamaya çalışın.
 Dürüst olduğunda ağır cezalar vermeyin.
 İhtiyaçlarını kendisinin ifade etmesi için fırsat tanıyın. Özellikle küçük

yaşlarda yeni yeni kendini ifade etmeye başladığında çocukların isteklerini
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anlatmaları uzun zaman alır, sabırsız davranıp ben anladım diyerek ona
fırsat verilmeden ihtiyaçları karşılanan çocuk sıkıntısını konuşup anlatmaya
çaba göstermez. İleride de herkesin onun ihtiyaçlarını anne babası gibi
hızlıca anlamasını bekleyebilir. Bu gerçekleşmediğinde içe kapanabilir,
çevresiyle çatışma yaşayabilir.

 Adil olmaya çalışın, güvenilir olun. Derdini anlattığında haksızlığa
uğramayacağını bilen çocuk çevresiyle rahat iletişim kurar. Çevresine
güvenen çocuk, güvenli davranışlar gösterir.

Hangi Yaklaşımlar Özgüveni Zedeler

Korumacı yaklaşım: Çocuğun yapabileceği her şeyi anne babanın üstlenmesi,
ona sorumluluk vermemesi ve çocuğun sorunlarını anne babanın çözmeye çalışması,
güvenli davranışın gelişmesini engeller. Daha önceki bölümlerde de sıkça belirtildiği
gibi her yaşın sorumluluğu ve her yaşın kendine özgü zorlukları vardır. Her çocuk
bunları tek başına aşabilir, yeter ki onlara şans verin, uygun ortamı hazırlayın.
Başlangıçta, küçük yaşlarda anne-babanın kolayına gelen bu tutum yıllar geçtikçe
anne babayı bunaltır. Çünkü çocuk hızla büyüdüğü halde becerileri büyümez, bir süre
sonra yetişkin yardımı olmadan neredeyse hiçbir şey yapamaz olurlar. Ayakkabılarını
bağlayamaz, tek başına yemek yiyemez, üstünü giyemez, basit seçimlerde bile karar
vermezler, basit sorunların çözümünü bulmakta zorlanırlar. Bu çocuklar okul yıllarında
gruba uyum sağlayamazlar; çünkü yaş grubunun hızına yetişmekte zorlanırlar. İşte bu
nedenle küçük yaştan itibaren doğru yönlendirme önemlidir.

Mükemmeliyetçi yapı: Çocuktan beklentinin çocuğun yaşına ve becerilerine
uygun olması önemlidir. Çocuklar yeni şeyler öğrenirken başlangıçta acemilikler
yaşarlar. İlk yapılan birçok şey pek de iyi olmaz. Zamanla, çabayla her konuda iyileşme
görülür. Ancak ailenin hataya karşı tahammülsüz yaklaşımı, ağır eleştirileri, çocukta
"ne yaparsam yapayım yeteri kadar iyi olmayacak, başaramıyorum" düşüncesini
geliştirir. Bu düşünce zamanla "başaramıyorum, çünkü yeteri kadar iyi değilim"
duygusuna dönüşür. Olumsuz benlik algısının temelinde çoğunlukla "yetersizlik"
duygusunun olduğu düşünüldüğünde anne babanın esnekliğinin ve hoşgörüsünün
önemi anlaşılır. Sık sık belirttiğimiz gibi çocuğun doğru anlaşılması önemlidir. Eğer
çocuğunuz gerçekten çaba göstermişse öyleyse çaba sarf edilen her işte olumlu bir
yan bulunulabilir. Ya da arada bir gerçekleşen sakarlıklar, unutkanlıklar elbette hoş
karşılanabilir.
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ZAMAN YÖNETİMİ

Kaç kişi zamanını iyi değerlendiriyor? Zaman yönetimine önem vermek, bunu
bir çocuktan beklemek için önce anne-babanın bu konuda kendini değerlendirmesi ve
kendine olumlu not vermesi gereklidir. Sonra yetişkin olmayan birinden neler
bekleyeceğini bilmelidir. Şu gerçektir ki zaman kavramı çocuklarda en son anlaşılan
kavramdır. Dün, bugün, yarın, dakika, saat, gün gibi kavramları çocukların zihinlerinde
anlamlandırmaları ilkokul üçüncü, dördüncü sınıflara kadar uzayabilir. Bu beş dakikalık
bir iş dendiğinde çocuğun gerçekten beş dakikanın ne demek olduğunu bilip
bilmediğini kontrol etmek gerekebilir. Çocuklar zamanı bizim algıladığımız gibi
algılamazlar. Yetişkin biri için bir saatlik zaman kavramı çok kısa iken çocuklar için bu
oldukça uzun bir zaman dilimidir. Çocukların her işi zamanında yapmalarını
beklemeden önce yol gösterici olmak gerekir. Pek çok açıklama yaparak, neden-sonuç
ilişkilerini kurmalarını sağlamak önem taşır. "Sabah erken kalkmazsan, okul servisi
geldiğinde hazır olamayabilirsin. Bu nedenle erken yatmanı istiyorum ", "Önce oyun
oynayıp sonra ödev yapmak istediğinde oyunu bırakmak istemiyorsun ve ödevlerini
bitirmeden yatma saati geliyor," vs.

Bununla birlikte son dakikaya bırakılan işler olduğunda bu işleri yetiştirmek için
çocuğunuza fazlasıyla yardım etmek çok uygun değildir. Eğer ihmalkâr davranıp
geciktirdiyse, yetiştirememiş olması önemli bir deneyim olacaktır. Tabii bu tarz
deneyimleri çocuğa yaşatırken onlar için çok örseleyici olmayan durumları
değerlendirmenizi öneririm. Mesela, 15 dakika sonra tekrar gelecek bir otobüsü
kaçırmak, çocuk için çok örseleyici olmayabilir. Sncak okuldaki bir sınava geç kalıyor
olmak, ciddi bir kaygı yaşamasına ve sınavının kötü geçmesine neden olabilir.

Bir çocuğa zamanını iyi kullanmayı öğretmenin en etkili yollarından biri de plan
yapma becerisi kazandırmaktır. Plan yapma becerisini kullanabilmek için öncelikleri
belirleyebilmek gerekir. Öncelikleri tespit edebilen bir çocuk, aslında zamanını da iyi
değerlendiriyor demektir. Zamanını boşu boşuna kullanmıyor demektir. Konu, zaman
yönetimi, öncelikleri belirleyebilme, planlama yapmak olduğunda bunu çocuklara
anlayabilecekleri şekilde anlatmak çok kolay değildir.

Kavanoz, taş, kum, su ve hayattaki önceliklerini belirlemek:
"Zaman yönetimi". Tüm çocuklara malzemeleri gösterlir. Bir cam kavanoz,

büyük taş parçaları, bulgur. Tüm malzeme çocuklara tanıtıldıktan sonra, tüm bu
malzemenin kavanoza sığıp sığmayacağını sorulur. Çocukların büyük kısmı
sığmayacağını söyler, bazıları kırıp küçültürsek sığacağını söyler. Bir veya iki kişi
kavanoza sığacağını söyler. Hangi iddianın gerçek olacağını görmek için deneye
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başlanır. Önce bulgurlar daha sonra taşlar konulduğunda taşların büyük kısmı dışarıda
kalır. Önce küçük taşlar sonra büyük taşlan kavanoza konulduğunda tüm malzemeyi
kavanoza sığdırmak mümkün olmaz. Ancak önce büyük taşlar, sonra küçük taşlar ve
son olarak bulgurları kavanoza yerleştirildiğinde tüm malzemeyi kavanoza
yerleştirmek mümkün olur. Bu deney bittikten sonra, bu çalışma ile "zaman yönetimi"
arasında nasıl bir ilişki olduğu tüm sınıfa sorulur. Tüm sınıflarda "önce önemli işleri
daha sonra daha az önemli işleri yapmalıyız" çıkarımı yapılır. Çocuklar deneydeki
kavanozun aslında "zaman"ı temsil ettiğini, büyük taşların yapılması gereken önemli
işleri temsil ettiğini ve bulgurların acelesi olmayan işleri temsil ettiğini fark eder. Daha
sonra öğrenci olarak kendi hayatlarındaki büyük taşları, küçük taşları ve bulgurları
düşünmeleri istenir, verilen cevaplar tahtaya yazılır. Paylaşımın ardından herkesin aynı
ebatta bir tane kavanozu olduğu hatırlatılır. Herkesin günde 24 saati var, zaman
herkes için eşittir, zamanı biriktiremeyiz, satın alamayız, geri döndüremeyiz, o halde
zamanı iyi kullanmalıyız. Kavanozun içine yerleştirilen her malzeme önemlidir. Ancak
hangi sırayla girdikleri önem taşır. Öncelik her zaman acil ve önemli olan işlere
verilmelidir. Önceliği acil olmayan işlere verdiğimizde önemli işlere vakit
kalmayacaktır. Özetle günlük planımızı önceliği ve önemi olan işlere uygun bir şekilde
yapmak zorundayız. Okul çağı çocukları için önceliği olan iş genelde derslerdir. Bu
nedenle planlama yapılırken zamanlama tablosunun ders yapma-çalışma saatleri göz
önünde bulundurularak yapılması önemlidir. Planlama yapılırken önce ders çalışmak
için uygun zamanın (yemek saatiyle çakışma-malı, anne-babanın eve geliş saati ile
çakışması da bölünmeye sebep olabilir, okul sonrası ne kadar dinlenmeye zaman
ayırılacağı ve yatma saati de göz önünde bulundurularak en uygun zaman tespit
edilmeye çalışılmalıdır.) belirlenmesi gerekir, daha sonra günün geri kalan kısmı
planlanır. Ders çalışmak için her gün farklı bir zamanı belirlemek gerekebilir, önemli
olan vakit ayırmaktır. Bu saatlerin dışında ise ihtiyaca göre diğer etkinliklere mesela
oyun ve sohbet zaman ayrılır.

Bazen yapılacak iş çok, zaman az düşüncesi iyi bir planlama yapmayı
engelleyen unsur olarak karşımıza çıkar. Eğer uygun planlama yapmayı biliyorsak
herkes için eşit olan zamana tüm ihtiyaçlarımızı yerleştirebiliriz.

Planlama yapabilme ve plan doğrultusunda harekete geçebilme
Plan yapabilme çeşitli deneyimlerle edinilebilecek bir beceridir. Çocukların

kabataslak planlar yapmalarını istiyoruz, daha sonra detaylı ve iyi plan yapabilmelerini
bekleyebiliriz. Planlama hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceğimiz bir beceridir. Yaz
tatili planı, hafta sonu planı, ders planı, ödev planı, oyun planı, kek yapmadan önce
plan yapmak vs. Plan yapmayı öğretmeye, büyük işleri küçük işlere bölebilme ve
önceliklerini belirleyebilme becerilerini kazandırarak başlanabilir. Sonrasında da bu
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işleri en uygun zamana nasıl yerleştirebileceği konusunda yönlendirmek uygun
olacaktır.

Büyük işleri küçük işlere bölebilme
Çocuk odasını toplaması gerektiğini bildiği halde bu işi başarmak için harekete

geçmez; çünkü nereden başlayacağını bilmiyordur. İşte size büyük bir işi "oda
toplama" küçük parçalara bölmek için fırsat. Başlangıçta sizin yönlendirmenize ihtiyaç
duyan çocuk zamanla ne yapması gerektiğini kavrayacaktır. Nereden başlayacağını,
hangi adımları gerçekleştireceğini anlatın ya da yazılı olarak sunun. Örneğin; önce
atılacak malzemeyi topla, sonra yatağını düzelt, dolaba ait eşyalarını dolabına
yerleştir, son olarak masanı düzenle. Bu konuda sloganımız şu olmalıdır: Çok karmaşık
geliyorsa, küçük parçalara böl.

Öncelikleri belirleyebilme
Gözlemlediğim kadarıyla çocukların en çok bu konuda desteğe ihtiyacı var.

Çocuklar duygularının etkisinde kalarak hareket etmeye daha fazla meyilli
olduklarından çoğunlukla hoşlandıkları işlere öncelik verip hoşlanmadıkları işleri ise
sona bırakırlar. Sorumluluk duygusu geliştiğinde bile sorumlu davranışın
zamanlamasını aksatabilirler. Bu bilincin gelişmesi kolay değildir ve zaman alacaktır.

Uygun zamana yerleştirme
Yapılacak iş için en uygun zamanı seçmek, sanıldığı kadar kolay değildir.

Planlama yapılırken genelde dikkat edilmediğinde her şey karmakarışık olabilir.
Özellikle çalışma planı yapılırken, ders çalışma zamanının diğer önemli işlerle
çakışmaması çok önemlidir Çocuğun kendini derse vermesini engelleyecek çeldirici
gücü yüksek diğer olaylarla çakıştırmak planın uygulanabilirliğini zedeler. Çoğu zaman
kâğıt üzerinde yapılan çizelgelerin uygulanamamasının en önemli nedeni de budur. Bu
nedenle küçük yaş çocuklarının planlarının dikkatlice yapılması gerekir. Haftanın her
günü için tek bir plan değil birden fazla planlama yapmak uygun olabilir. Ya da a planı,
b planı farklı olasılıkları içeren planlamalar yapılabilir.

Günlük plan yapılacaksa mutlaka çocukla birlikte yapmak, onunla nasıl bir plan
yapılacağı üzerine konuşarak birlikte karar vermek önemlidir. Yapılan planda çocuğun
katkısının olması onun bu planı sahiplenmesini sağlayacaktır.
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MOTİVASYON

Tüm beceriler içinde belki de yetişkinleri en çok zorlayan konu çocuğun
motivasyonunun sağlanmasıdır. İsteksiz bir çocuğu ders çalışmaya istekli hale
getirmek ne ölçüde mümkündür? Bunu başarmanın sihirli bir formülünü tahmin
ediyorum ki kimse veremez ancak çocuk gelişimi ile ilgili tüm bilgiler ışığında
motivasyonun ne anlama geldiği ve ders çalışmayla ilgili çocuğun nasıl bir istek
duyması gerektiği konularını değerlendirerek başlanabilir.

Motivasyon nedir?
Bir işin üstesinden gelmek için harekete geçmek olarak kısaca tanımlayabiliriz.

Bu tanımda önemli olan kişinin harekete geçmesi için istek duyması ve bir şeyler için
uğraşmasıdır. Harekete geçmek ve bu işin sonunu getirmek için uğraş vermek bazen
kişinin dışındaki birtakım güçlerle oluşur bazen de bu güç içten gelir.

Hepimizin istekli olduğu bazı alanlar vardır. Bu alanda kendi isteğimizle bir
şeyler yaparız, yaptığımız işten keyif alırız. Mesela; görsel sanatlar, resim yapmak,
müzikle ilgilenmek, dans, spor, bazılarımız için bilgisayar, oyun, alışveriş. Örnekleri
çoğaltmak mümkündür. Bu başlıklar altında incelendiğinde motivasyon eylemden
önce vardır. Önce isteriz sonra yaparız. Bazen zorunluluklar nedeniyle istekli hale
geliriz. Mesela, para kazanmak için çalışırız, zayıflamak için diyet yaparız. Bu
örneklerde motivasyonu sağlayan güç zorunluluklardır. Bazen işe yarar bazense hayatı
zorlaştırır. Motivasyon ister kişinin içinden gelsin, ister kişinin dışındaki güçlerle
oluşsun, her zaman ulaşılmak istenen bir hedef vardır. Bu hedefe ulaşmak için
harekete geçeriz. Eğer hedef yoksa motivasyondan bahsedemeyiz.

Hedefe giden yolu bir dağın zirvesine çıkmaya benzetirsek, zirveye giden yolun
başlangıcında sadece motivasyon vardır; zirvede ise ulaşmayı istediğimiz hedef vardır.
Hedef, dakikada 100 kelime okumak da olabilir, mimar olmak da olabilir. Hedef ne
olursa olsun, hedefe giden her yolda gerekli olan bazı zorluklar; zorlukların üstesinden
gelmeyi kolaylaştıran adımlar ve beceriler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
Sabır, sebatkârlık, odaklanma, bilgi birikimini arttırmak için araştırma yapma, kitap
okuma, uzmanların görüşlerini alma, ara ara sınamalardan geçme, geri bildirimlerle
kendini değerlendirme, eksik olan yönleri tamamlayarak yola devam etme. Bu
adımları tamamlayan herkes mutlaka hedeflerine ulaşacaktır.

"Önemli olan hedeflerin varlığıdır", sözünün her koşulda gerçeği yansıtmadığını
düşünebilirsiniz. Çünkü herkes hedeflerine ulaşamaz. Eğer hedefe giden zorlu yolda
çocuğa gerekli destek verilmezse yolunu kaybedeceği gerçeği açıktır. Çocuğun hedefe
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giden yolda kaybolmaması için çevresinde bulunanların ona güvenmeleri,
cesaretlendirmeleri, tıkandığı yerde doğru yolu gösterme anlamında yönlendirici
olmaları gerekir. Bu başlangıçta var olan motivasyonun sonuna kadar sürmesini
sağlar.Çocuğun kendine olan güvenini arttırır.

Ders çalışma motivasyonu nasıl oluşur?
Ders çalışma motivasyonu için iki noktaya dikkat etmeliyiz. Başka bir deyişle

çocukların ders çalışmak istememelerinin, buna çok ilgisiz davranmalarının iki temel
sebebi vardır:

Hedeflerin olmayışı: Çocukların kısa ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesinde
anne babaların öncülüğüne ihtiyaçları vardır. Birçok çocuğa, "Neden okula gidiyorsun?
sorusunu sorduğunuzda, çoğunluğu yeni şeyler öğrenmek için, şeklinde
cevaplayacaktır. Genellikle çocuklar neden okula geldiklerinin, okul hayatı sona
erdikten sonra nasıl bir hayatlarının olmasını istediklerinin pek farkında değillerdir.
Elbette ilköğretimin ilk yıllarında çocukların bu konuda bilinçli olmalarını
bekleyemeyiz. Ancak küçük yaşlardan itibaren temel beklentinin ortaya konması
gerekir. Çocuğunuzun gelecekte neler yapmasını arzu ediyorsunuz? Bir mesleği olmalı
mı? Üniversite eğitimini önemsiyor musunuz, yoksa mesleki yönlendirme taraftarı
mısınız? Çocuğa baskı yapma anlamında değil ancak hayatı, dolayısıyla okulu ciddiye
alması için uzak gelecek ve yakın gelecekle ilgili hedeflerden bahsetmekte yarar var.
Okula giden çocuğunuzun, okul sorumlulukları ile ilgili neler bekliyorsunuz, öğretmen
diyaloğundan arkadaşlık ilişkilerine, ödev alışkanlıklarına kadar, önce çocuğunuzu
gözlemleyin (onun sizin beklentilerinizin ne kadarlık kısmına cevap vereceğini
anlayabilmek adına); daha sonra günlük yaşam dilinde yeri geldiğinde beklentilerinizi
dile getirin. Bazen direkt çocuğunuzla yaptığınız konuşmalarda bazen ailece sohbet
ettiğiniz sırada genel olarak görüşlerinizden bahsedin, gerekçelerini açıklayın. Neler
yapmak istediğini ona da sorun. Kendini keşfetmesine, kendi geleceği hakkında
düşünmesine fırsatlar verin. Onun hayallerine ortak olun, seçeneklerini gösterin.
Mesela; astronot olmayı hayal eden bir çocuğa "ne biçim bir meslek seçtin?"
anlamında yaklaşmak yerine, "evet çok ilginç meslek, neden astronot olmayı
isterdin?", "astronot olanı a saydın ne yapmak isterdin?", gibi sorularla düşünmeye
sevk edin. Kendi çocukluğunuzdaki hayallerinizden bahsedin, ne kadarını
gerçekleştirdiğinizi, ne kadarını gerçekleştiremediğinizi anlatın (elbette olumlu örnek
oluşturacak deneyimlerinizi), neden gerçekleşmediğini anlatın... Tüm bu sohbetlerin
en sonunda uzun gelecekle ilgili hayallerin okul yaşantısı ile ilişkisini kurarak,
çocuğunuzun da fark etmesini sağlamaya çalışın. Bu isteklerine kavuşabilmenin yolu
şimdiden okulunu ciddiye alarak tüm sorumluluklarını yapmak olduğunu vurgulayın.
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Ders çalışma isteğinin oluşmasını beklemek: Konu ders çalışmak olduğunda,
çocuğun istekli olması genelde rastlanan bir durum değildir. Az sayıda çocuk ders
çalınmaktan keyif alır. Ders çalışmayı keyifle yapan çocukların motivasyon sorunu
yoktur. Bu işten keyif almayanlar içinse durum farklıdır. Birçok çocuk ve anne baba,
önce istekli olmak gerektiğini daha sonra ders çalışılması gerektiğini düşünür. Konu
sorumluluk olduğunda bazı işlerin istenmese de yapılmadı gerekir. Ders çalışmak da
öncelikli olarak çocuğun sorumluluğudur. Bu nedenle çocuğun ders çalışma isteğinin
oluşmasını beklemek mantıklı değildir. Ders çalışma isteği çoğu zaman kendiliğinden
gelmez. Çocuk önce ders çalışacak, çalıştığı için başarılı olacak, başarılı olduğu içinde
ders çalışmaya olan isteği artacaktır.

Başarıyı Etkileyen Eylem Planı

Ders çalışma alışkanlığı kimin sorumluluğu?
Hazırlanması gereken ödevler, öğrenilmesi gereken konular, bütünüyle çocuğu

ilgilendirir. İdeal olan, çocuğun bu işi takip edebilmesidir. Bazı çocuklar bunu
başarırlar, ancak bazılarının yetişkinlerin desteğine ve yönlendirmesine ihtiyacı vardır.
Bunlarla birlikte, ister sorumluluğunu almış olsun, ister bu konuda zorlanıyor olsun.
Anne babalar ile öğretmenlere düşen görevler de vardır.

Öğretmenin yapması gerekenler:
Öğretmen, verdiği ödevin takibini yapmalı, yapılmayan ödevlerin ya okulda ya

da evde telafi edilmesini sağlamalı ya da uygun yaptırımı vermeli. Çocuğun derslere
hazırlık ile ilgili belirlediği yanlış tutumları varsa bu tutumları düzeltmeye yönelik
çalışmasını yapmalı, bu konuda mutlaka aileyi bilgilendirmeli. Örneğin, malzemeleri

Çalışma

BaşarıMotivasyon
artar
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yanlış getiriyor ya da eksik getiriyor olabilir, sorulara evet, hayır gibi kısa yanıtlar
veriyor olabilir. Ödev defterine ödevleri yanlış geçiriyor olabilir vs. bu konudaki
gözlemlerini mutlaka aileye iletmeli, düzeltici çalışmayı başlatmalı. Ödev miktarını
çocukların evde geçirdikleri süreye, yaşlarına uygun ayarlamalıdır.

Anne babanın yapması gerekenler:
Ödevlerin evde yapılması gerekiyor. Bu nedenle evdeki sürecin takibi,

denetlenmesi, düzenlenmesi bütünüyle anne babayı ilgilendirir. Yapılacakların listesi
oluşturulursa, ders çalışacak çocuğun anne babasının şunlara dikkat etmesi gerekir.

Uygun çalışma ortamında bulunması gerekenler:
Mekân; çocuğun odası olmasa bile mutlaka evin bir bölümünde dersler için

uygun bir yer belirlenmelidir. Bu mekânda çocuğun rahat edeceği bir masa bulunması
gerekir. Aynı zamanda bu mekânın uygun ısıda (ne çok sıcak, ne çok soğuk), uygun
şekilde aydınlatılmış olması ve ödevlerin yapıldığı esnada dikkati dağıtacak seslerin
olmaması önemlidir.

Tüm malzemenin tam olması anne babaların sorumluluğudur. Çocuklar sadece
kendilerine ait eşyaları korumak ve yıpratmadan kullanmaktan sorumludur (kitap,
defter, kalemler vs.).

Uygun bir plan: Her çocuğun uygulanabilir bir planı olmalıdır. Planlamanın
bazen yazılı olarak yapılması gerekir. Bazen sadece çocukla konuşarak kararlaştırılır.
Bu çocuğun ihtiyacına göre belirlenebilir. Önemli olan, evdeki zamanın nasıl
değerlendirileceğine ilişkin bazı sıralamaların veya sınırların belirlenmesidir. Her çocuk
günlük çizelgeye uyum sağlayamaz, zorlanır. Günlük çizelgelerde sınırlar çok kesin dir.
Her adım dakika dakika yazılmıştır. Bazı çocuklara bu tarz çizelgeler iyi gelirken
bazılarını ise strese sokar. Böyle durumlarda genel bazı sınırların çizilmesi daha iyi
sonuç verir. Örneğin, akşam yemeğinden önce tüm ödevler bitmeli, yatmadan önce
kitap okunmalı. Ya da eve gelip bir şeyler atıştırdıktan sonra ödevler yapılmalıdır gibi.
Burada çocuk ihmalkârlık yapıp ödevlerini yapmayı ertelediğinde, zamanında bu işi
yapamamış olması nedeniyle sıkıntısını da yaşamalıdır. Ödcvsiz okula gitmek, oyun
zamanı ve sevdiği etkinlikten mahrum kalmak gibi.

Çocuğun fiziksel olarak hazır olması: Karnının tok olması veya herhangi bir
rahatsızlığının olmaması.

Belli bir süre masa başında kalabilmesi: Ödev için ortalama 20 dk masa başında
dikkatini vererek çalışması, 5-10 dk ara vermesi daha sonra 20 dk çalışması ilköğretim
birinci kademe öğrencileri için uygun olabilir. Bazı çocuklara 20 dk masa başında
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olmak fazla gelir bu çocuklar için küçük hedeflerle başlanmalıdır. Zamanla sistematik
olarak bu sürenin arttırılması hedeflenir. Başlangıçta 10 dk odaklanarak çalışıp ara
veren çocuğun ertesi gün bu süreyi 11 dk'ya çıkarması hedeflenir. Sonraki günlerde de
aynı sistemle odaklanma süresini arttırmak hedeflenir. Önemli olan sürenin iyi
kullanılmasıdır.

Kendiliğinden ders yapmaya başlaması konusunda yönlendirilmesi: Gerekli
yerlerde kimlerden ve nasıl yardım alabileceğinin anlatılması (bazen kitaplar, sözlükler
çocuğa yardımcı olurken bazen yetişkin desteği gerekir, önemli olan yetişkinden gelen
yardımın dozudur, abartılmış yardımlar yarardan çok zarar verir.).

Uygun ders çalışma ortamının sağlanabilmesi ve anne-babanın çocuğu
doğru yönlendirebilmesi için bilmesi gerekenler;

 Öğrenmede hafızanın ve tekrarın rolü: Ödevler gün içinde öğrenilen
bilginin tekrar edilmesi için verilir. Düzenli ve aralıklı tekrarlar öğrenilen
bilginin kalıcılığını arttırır, unutulma oranını azaltır. Bilginin yeri geldiğinde
hatırlana-bilmesi için uzun süreli hafızaya aktarılmış olması gerekir.

 Öğrendiklerini çabuk unutan çocukların sorunu hafızalarını etkin
kullanamamalarıdır.

 Öğrenmeyi gerçekleştiren kavramlar, uyarıcı (bilgi), uyarıcının algılanması
(duyarak, görerek, dokunarak), uyarıcının depolanmasıdır.

Öğrenmenin Oluşma Döngüsü

Bilgi

İşitme,
görme,

dokunma Kısa süreli
hafıza

Tekrarlama
ve bilginin
işlenmesi

Uzun süreli
hafıza

Hatırlama
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Öğrenilen her türlü bilgi bu sıralamayı geçer ve hafızadaki yerini alır.
Öğrenilecek şey telefon numarası da olabilir, çarpım tablosu da olabilir. Her bilgi önce
dış dünyadan alıcıya yani bize gelir, bizler bu bilgileri duyu organlarımız vasıtasıyla
algılarız (işitir, görür, dokunuruz...), bu bilginin ilk uğradığı yer kapasitesi oldukça
küçük olan kısa süreli hafızadır, buradaki bilgi tekrar edilmediğinde uzun süreli
hafızaya geçemez ve unutma gerçekleşir.

Bu döngüde önemli olan basamak tekrarlar basamağıdır. En kaba anlatımla
tekrarlar sayesinde bilgi kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçer. Öğrenmenin
gerçekleşmesinde çok etkili olan bu basamakta sadece ezber düzeyinde tekrarları
anlamamak gerekir. Tekrarların anlamlı olması önemlidir. Bazı bilgiler sadece ezber
düzeyinde tekrarlarla (çarpım tablosu, tarihler gibi) hafızaya aktarılırken aslında birçok
bilgi işlenerek (mantığı kavranarak) zihnimize yerleşir. İşleyen zihin yeni karşılaştığı
bilgiyi eski bilgilerle ilişkilendirir, böylece hatırlanması gereken bilgi sınama
durumunda rahatlıkla hafızadan geri getirilir. İlişkilendirilerek hafızaya yerleşen bilgiyi
geri getirmek çok daha kolaydır, ancak ezberlenen bilginin hafızadan geri getirilme
süreci daha karmaşıktır. Çünkü ezberlenen bilginin geri getirilebilmesi için önce
ipuçlarının hatırlanması gerekir, uygun ipucunun hatırlanması her zaman çok kolay
olmaz, gerekli ipucunu bulmaya çalışan zihin bazen bilgileri karıştırır, hatırladıklarına
emin olamaz.

Tekrarlar çeşitli şekillerde yapılabilir.
 Yazmak: Öğrenilen konu ile ilgili fikirlerini yazmak, bu bazen ana fikir

olabilir bazen öğrenilen konu ile ilgili akılda kalanlar olabilir, zihin haritaları,
balık kılçığı metodu gene yazılı tekrarlara örnektir.

 Resimlemek: Öğrenilen konu ile ilgili resimler yapmak.
 Okumak: ilgili bölümleri okumak, okunacak bölüm uzun olduğunda sadece

altı çizili yerleri veya başlıkları okumak.
 Anlatmak: Öğrenilen konuyu bir başkasına anlatmak da tekrardır. Bazen bu

konu hakkında sohbet etmek, bazen sadece bunları biliyor muydunuz?
paylaşımları tekrarlar için idealdir.

Öğretmenle diyalogun kurulması: Gerekli durumlarda öğretmenle işbirliğinin
yapılması, hem evde, hem okulda takip sürecinin başlatılması gerekebilir. Bazen sorun
sadece basit bir takiple çözülür. Öğretmenin ebeveyni yönlendirmesinin gerekeceği
durumlar olacaktır. Böyle durumlarda ailenin yönlendirme ve önerilere açık olması
sorunun çözümünde kolaylık sağlar.

Çocuktan gerçekçi beklentiler içinde olmak: Çocuğun kapasitesi ve yetenekleri
konusunda bilgi sahibi olmak.
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Ölçülü yardım ve ölçülü kontrol yapılması: Bazı anne babalar, çocuklarının
ödevlerini kendileri yaparlar, çoğunlukla bunun sebebi, çocuğun yaptığı ödevin
beğenilmemesidir. Bazen de ödev zamanı, çocuğun başında bekleyerek her adımının
titizlikle kontrol edildiği, ödevin beğenilmeyen yerlerinin sildirilerek tekrar yaptırıldığı
olur. Her iki durumda da çocuğun ödev alışkanlığı gelişmez, birinci yaklaşımda çocuk
ödev yapmamaya alışır, ikinci durumda ise çocuk ödev zamanlarından soğur, kendini
yetersiz algılayacağı için olumsuz benlik algısı gelişebilir.

Ders çalışma alışkanlığı ve ilköğretim öğrencileri söz konusu olduğunda,
ödevlerini yapma konusunda çocukları harekete geçirmek çoğunlukla yetişkinin
yönlendirmesi (kişinin dışındaki güç) ile olmaktadır. İlköğretimin ilk iki yılında daha
kabul edilebilir olan bu durumun 3. ve 4. sınıftan sonra değişmesi beklenir. 3. ve 4.
sınıfta çocuğun kimsenin hatırlatmasına gerek olmadan ödevlerini yapmaya
başlaması, sınıf düzeyinin ihtiyacına uygun ek çalışma programına uyabilmesi
beklenir.

Çocuğun yapması gerekenler:
 Ödevlerini eksiksiz almalı, eve getirmeli,
 Ders çalışmaya kendiliğinden başlamalı,
 En az 20 dakika odaklanarak ders çalışabilmeli, 20 (ders) + 10 (ara) + 20

(ders)... şeklinde devam eden aralıklarla ders çalışabilir (bu süre çocuğun
ihtiyacına, yapısına ve yaşına göre değişebilir),

 Günü kısaca gözden geçirmeli,
 Ertesi günün okul hazırlığını (çanta hazırlığı) kendi başına

yapabilmeli(birinci sınıflar başlangıçta desteğe ihtiyaç duyarlar.).

Yukarıda anlatılan tüm becerileri dikkate alarak yönlendirmenizi yaptığınız
durumlarda da bazen ders çalışmaya ilişkin sorunlar yaşanabilir. Böyle durumlarda
sorunu farklı başlıklar altında değerlendirmek gerekir.

 Her şeye rağmen okulda başarısızdık devam ediyorsa ne yapılmalı?
 Çocuğun sorunu farklı olabilir...
 Çocuğunuzu aşağıdaki başlıklar ile değerlendirdiğinizde eğer bu

başlıklardan herhangi birinde sorun olmadığına eminseniz, ders çalışmaya
ilişkin var olan sorunların kaynağında yanlış tutum ve yanlış alışkanlıklar
olduğunu düşünebilirsiniz.

- Öğrenme güçlüğü: Çocuğun zihinsel kapasitesinde hiçbir sorun olmadığı halde
öğrenme zorluğu yaşaması olarak kısaca ifade edilebilir. Öğrenme güçlüğü teşhisi bu
konunun uzmanları tarafından konur. Çocuğun daha sonra bu konuda özel bir eğitim
alması gerekir. Eğitimle olumlu sonuçlar alınmaktadır.
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- Dikkat eksikliği: Dikkat eksikliği, gene çocuğun kapasitesinde hiçbir sorun
olmamasına rağmen öğrenmeyi olumsuz etkiler. Çocuğun yapısal nedenlerle ya da
duygusal nedenlerle dikkat eksikliği sorunu olabilir. Bu yönde araştırmanın mutlaka
uzman tarafından yapılması ve uzman tarafından karar verilmesi gerekir. Bazen
medikal destek gerekir, bununla birlikte sürdürülen eğitim ile olumlu sonuçlar sağlanır.

- Anne babanın çocuktan beklentisinin fazla olması: Çocuk elinden geleni yapar,
ancak sınıfın ortalama bir öğrencisidir. Bazen ortalama öğrenci olmak anne babanın
mükemmel çocuk tanımına uygun olmadığı için çocuk sınıfın birincisi olması için
zorlanır. Burada tek sorun anne babanın beklentisinin çocuğunun gerçeğine
uymamasıdır. Bu şekilde yaklaşılan çocuklarda genel bir yetersizlik duygusu vardır,
olumsuz benlik algısı gelişir, öğrenmeye olan ilgileri azalır.

- Duygusal sorunlar: Okuldaki arkadaşlık problemleri, öğretmenle uyum
sağlayamama, aile içi sıkıntılar, geçimsiz anne baba, kardeş kıskançlığı vs. gibi sorunlar
öğrenmeye olan ilgiyi azaltabilir. Kafasında birçok sorunla meşgul olan çocuk, okulun
beklentilerine uyum sağlamakta zorlanır. Çocuğun duygusal sorunlarının olup
olmadığı bir uzman tarafından araştırılması gerekir. Bu konuda gereken yönlendirme
gene uzman tarafından her aileye özel olarak yapılır.

- Çocuğun öğrenme stilinin farklı olması nedeniyle çevre tarafından yanlış
anlaşılması: Bazen sorun aslında yoktur. Sadece çocuğun öğrenme şekli çoğunluğun
öğrenme şeklinden farklıdır. Bireysel farklılıkların öne çıktığı durumlarda, ne yazık ki
çocuk çevresi tarafından çoğunlukla doğru yorumlanmaz. Hareketle veya işitsel
öğrenen çocuklarda bu durum sıklıkla yaşanabilir. Klasik yöntemle eğitim yapılan
okullarda çoğunlukla farklı öğrenen çocuklar "yaramaz" veya "tembel" damgası
alabilirler. Öğrenme stilleri çok kapsamlı bir konudur. Temelde herkesin öğrenme
tarzının farklı olduğundan yola çıkar.



77

İLETİŞİM

İletişim dili çocukların ebeveynlerini ne kadar ciddiye aldığını belirleyen en
önemli araçtır. Ne kadar iyi niyetli ve detaylı düşünülmüş olunursa olunsun eğer amaç
anlatılamazsa, karşı tarafın doğru olarak anladığından emin olunaamaz ve tüm çabalar
boşa gider.

İletişim en az iki kişi arasında gerçekleşen mesaj alışverişidir. Mesajı kim verirse
versin mesajın diğer kişi tarafından doğru anlaşılması önemlidir. İletişim, sadece
kelimeleri söylemekten çok daha fazla öğeyi içerir. Yapılan araştırmalar iletişimde
kelimelerin anlaşılmaya etkisinin sadece %10 olduğunu gösteriyor. Bunun yanında ses
tonunun etkisi %30 iken beden dilinin (duruşuma, yüz mimikleri, nefes alış verişiniz
vs.) %60'tır. Çocuğa bir sorunu konuşmak üzere bir araya gelindiğinde ona ne kadar
ciddi olunduğunun, bu konunun ne kadar önemsendiğini ve ne kadar kararlı
olunduğunun kelimeler, uygun ses tonu, uygun beden dili ile anlatılmalıdır. Beklentileri
ortaya koyarken, açık ve net olmak, çocuğun anlayabileceği bir dil kullanmak
önemlidir Çok uzun konuşmalar yapmak, defalarca farklı kelimelerle aynı şeyi
anlatmak, bilmediği kelimeleri kullanmak, yaş özelliklerine uygun olmayan anlatım
tarzını kullanmak mesajın anlaşılmasını güçleştireceği için tercih edilmemelidir. Aksi
takdirde çocuk bütün dikkatini verse de mesajı tam olarak anlamadığı için, uygun
davranışı ortaya koymakta zorluk çekecektir. Kısacası, iletmek istenilen mesajın,
çocuk tarafından da aynı şekilde anlaşılması, istenilen davranışın çocuk tarafından
ortaya koyulabilmesi için gereklidir.

İletişimin başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için şu soruların cevaplarının
verilmesi yardımcı olabilir.

Ne söylemek istiyorum?
Eğer düzelmesi gereken şeyler varsa, mutlaka çocuğa söylenmesi gereken

şeyler de var demektir. Çocuğun bilmesi gereken düşünce ve duygular vakit
kaybetmeden uygun bir ortam paylaşmak gerekir. Bazen anne-babalar çocuklarını
yetişkin gibi düşünürler, beklentilerin konuşulmaya gerek olmadan bilinmesi
gerektiğini düşünürler. Anlamlı bir bakış, imalı sözler, emirler yetişkin birinde
istediğiniz etkiyi gösterebilir belki ancak çocuklar bu tarz "gizli mesajları" algılayarak
uygun davranışlar edinmelerini bekleyemeyiz. Bu nedenle çocuklarla açıkça
düşünceler, duygular, beklentiler konuşulmalıdır (Daha düzenli olması gerektiğini,
evde sorunlar olduğunu, bazı olayların sizi çok yıprattığını, çok yorulduğunuzu,
herkesin üzerine düşenleri yapmadığı için iş yükünüzün çok artığını, son günlerde
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neden bu kadar gergin olduğunuzu, ondan neler beklediğinizi vs. anlatmak için daha
fazla beklememelisiniz.).

Ne zaman söylesem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?
Beklentileri ortaya koymak için en uygun zamanı seçilmelidir. En uygun zaman

çocuğun iletişime açık olduğu zamanlardır. Bu amaçla herkesin dinlenmiş olduğu
zamanı seçmek doğru olacaktır. Bununla beraber, çatışmaların hemen ardından,
çocuk sinirliyken, uykulu ya da yorgunken, sıkışık bir zamanda, kısacası söylenilenlerin
ikinci planda kalacağı ortamlarda beklentileri ortaya koymak, hiç de uygun
olmayacaktır. Çocuğun söylenilenlerle ilgilenebilmesi için, tüm dikkatini
yöneltebilmesi gerekir. Sevdiği bir oyunu oynarken oyunu bırakmasını istemek,
sevdiği TV programını kapatıp konuşmaya başlamak, arabada seyahat ederken
konuşmak, çocuğun söylenilenlerine konsantre olmasını engelleyebilir.

İletişimi güçleştiren mesajlar hangileridir?
Şüpheci iletişim dili: Acaba istediğim gibi davranıyor mu? diye meraklanan

ebeveynlerin dili. Çeşitli sorularla, beklentiler gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu
araştırılır. Ellerini yıkadın mı? Üstünü değiştirdin mi? Odanı topladın mı? gibi. Eğer bir
toplantı yapıp çocukla beklentiler en başından belirtildiyse, ortak bir anlaşmaya
varıldıysa, çocuktan bazı sözler alındıysa, bu tarz sorular sormak, çocuğu rahatsız
etmekten öteye geçmeyecektir. Şüpheler varsa bu şüpheleri toplantı zamanı
geldiğinde çocukla açık açık konuşulmalıdır.

Hatırlatan iletişim dili: Unutacağına eminim, bu nedenle bu görevi ben
üstlenmeliyim, yeter ki hatırlasın ve beklentiye uygun davransın düşüncesiyle
kullanılan iletişim dili. "Ellerini yıkama zamanı geldi", "Şimdi dişlerini fırçala", "Okul
çantanı hazırlamayı unutma sakın", "Şimdi ödev zamanı" vs. Hatırlatan iletişim dili,
çocukların kendiliğinden hareket etmesini engelleyen, sık sık her şeyi unutan çocuk
yetiştirmek için birebirdir. Ama bir alışkanlığın oturmasında etkili olan bir dil değildir.
Çocuklara onların yapması gereken işleri hatırlatmaktan vazgeçmek zorundayız.
Herkes kendi üzerine düşen görevleri yapmalıdır. Küçük yaşlarda kendini yönetme
becerisini kazandırmak zorundayız. Eğer çocukla bir anlaşma yapıldıysa çocuğun
zaman içinde anlaşmaya ne kadar uyum sağladığına bakılmalıdır. Beklentilere ilişkin
tüm görüşler toplantı zamanlarında konuşulmalıdır. Etkileşim sırasında olumlu öğelere
daha fazla yer verilmesi unutulmamalıdır.

Takipçi iletişim dili: Bazen sözel olarak değil ama beden diliyle çok bariz olarak
seni takip ediyorum, bakalım verdiğin sözleri tutacak mısın tavrı takınılır. Bu durum
iletişimi olumsuz etkileyen çok can sıkıcı bir durumdur. Görünürde sözel olarak sorun
yoktur. Ancak ebeveynden çocuğa giden birçok negatif mesaj vardır. Ebeveynler bu



79

şekilde çocuklarına güvenmediklerini gösterirler. Oysa çocuklar sadece kendilerine
güvenilen ortamlarda uyumla davranmayı tercih ederler. Örneğin, diş fırçalama
zamanı geldiğinde banyonun yakınlarında bu işin nasıl yapıldığına bakmak, odasını
toplarken odanın önünden sık sık geçip içeride neler olduğuna bakmak, gözlerle,
bakışmalarla imalarda bulunmak (olmuyor, neden yapmıyorsun gibi buna benzer
duyguları bakışlarla iletmek mümkündür.).

Kıyaslayan iletişim dili: Bazen de evlerde "kızım sana söylüyorum gelinim sen
anla" tarzında konuşmalar olur. Başka bir çocuğun davranışlarından bahsedilir,
eleştirilir. "Kerem ayağına hiç çorap giymediği için üşütüp hasta olmuş", "Elif, çok zeki
bir kıt ama ders çalışmadığı için OKS sınavlarında başarılı olamamış" vs. Çocuklar bu
örneklerde aslında kimden bahsedildiğini bilirler. Açık iletişimde bu tarz
kandırmacalara yer yoktur.

Eleştiren iletişim dili: Bazen çocuklar ne yapsalar ebeveynlerini memnun
edemezler. Mükemmeliyetçi ebeveynler eleştirel dili çok kullanır. Özellikle ilk başlarda
kusursuzluğa ulaşan davranışları çocuklardan beklemek onları strese sokabilir. "Odan
toplanmış gibi görünüyor ama yatağın düzgün olmamış", "Daha iyisini yapabilirdin!"
Bu tarz cümleleri sıkça duyan çocuk "Nasıl olsa memnun edemiyorum," düşüncesiyle
tembelliği iyice arttırabilir. Başarı duygusunu yaşamayan bir çocuğun harekete
geçmesi çaba göstermesi mümkün değildir. Çocuğa yapabildiğini hissettirebilmek
gene büyüklerin elindedir.

Söylenen iletişim dili: Çocukla değil de diğer kişilerle konuşulurken ya da
yalnızken çocuğun davranışı ile ilgili yorumlarda bulunurken bazen sert eleştirilerde
bulunulur. Ebeveynler bu konuşmaları yaparken çocuklarının kendilerini duymadığını
ya da dinlemediği düşünürler. Oysa çocuklar genelde bu tarz düşünceleri bilirler.
Düşüncelerinizi bu şekil de dile getirirken çok dikkatli olmak gerekir. Yanlış bir mesaj
vermemeye özen göstermek gerekir.

İletişim mesaj alış verişinden başka bir şey değildir. Çocuğunuza mesajı ister
konuşarak ister beden dilinizle verelim mesajın içeriğinde yukarıda belirtilen ifadeler
olmamalıdır. Çünkü tüm bu ifadelerde çocuğa giden mesaj, “Sana güvenmiyorum, bu
işi başaracağına inanmıyorum, boşuna uğraşıyorsun olmuyor, diğerleri kadar iyi
değilsin" olacaktır.
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Uygun İletişim Dilinde Olması Gereken Öğeler

Samimiyet: Açıkça neler hissettiğinizi anlatın.
SİZ: Ben artık çıkmazdayım. Her gün aynı şeyleri konuşuyoruz, aynı tartışmaları

yapıyoruz, senin kadar ben de rahatsızım bundan, düşündüm taşındım yeni bir
başlangıç yapabileceğimize karar verdim…

Anlamak: Çocuğunuza hangi noktalarda hak verdiğinizi ifade edin, ona onu
anladığınız noktaları mutlaka ifade edin.

SİZ: Anlıyorum seni bunca zaman senin yerine ben yaptım ve artık sana zor
geliyor, biliyorum bu sıkıcı bir şey ama...

Söz hakkı tanımak: Konuşan sadece siz olmayın, çocuğa da söz tanıyın, tabii ki
söz sırası ona gelince sözünü kesmeyin, anlatmak istediklerini size aktarabilsin.

Güven: Ne olursa olsun çocuğa güvendiğinizi ona göstermelisiniz. Önce ona
güvenmeliyiz ki daha sonra o da kendine güvenmeyi öğrenecektir. Daha öncede
belirtmiş olduğum gibi asla çocuğunuzun yapamayacağına inandığınız şeyler için
buradaki yöntemleri kullanmayın. Yapılacak şey oldukça basittir. Çocuğunuzun size
verdiği sözleri yapması için ona fırsatlar verin; süreç içinde anlaşma maddelerine uyun;
eğer toplantılar arasında bu konularda konuşulmayacaksa konuşmayın. Sözlerini
tutmada güçlük yaşıyorsa, güveninizin sarsıldığı mesajlarını verin. Bu mesajları
verirken sadece davranışları üzerinden konuşmayı ihmal etmeyin. Hiçbir zaman
kişiliğine dönük eleştirilerde bulunmayın.

Netlik: Çocuklarınızın aklını karıştırmayın. Net olun ve yalan söylemeyin.
Televizyon seyretmesinden rahatsızken, az kitap okuduğunu düşünüyorum şimdi biraz
da kitap oku demeyin. Tabağındaki yemeği bitirmediğinde az yersen hasta olursun
demeyin. Çocuklar kendilerine söylenen her şeyin söylenme nedenlerini bilirler. Asıl
amacınızın dışında taleplerde bulunmanız da sadece onların akıllarını karıştırır.
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ÇOCUKLARDA SIKLIKLA GÖRÜLEN DAVRANIŞ SORUNLARI

Çocuklar büyüme ve gelişme sürecinde pek çok yeni davranış geliştirmektedir.
Bu davranışların bazıları onların uyumlarını kolaylaştırırken bazıları da onların
yaşamında sorunlar yaşamlarına neden olabilmektedir. Çocukların bulundukları yaş ve
gelişme dönemine bağlı olarak sorun olarak görülen davranışların kısa süreli ve gelip
geçici olması sıklıkla normal kabul edilirken, diğer bir yaş ve gelişim dönemine uzayıp
gitmesi ve yerleşmesi normal olarak kabul edilmemekte ve önemli davranış
sorunlarına neden olabilmektedir. Çocukluk çağında karşılaşılan bu sorunlar (parmak
emme, tikler, mastürbasyon vb) çok ve çeşitli olmakla birlikte karşılaşıldığında anne-
babaya sıkıntılı anlar yaşatabilmektedirler. Bu davranış sorunlarıyla baş etmek kolay
değildir. İşte sizlere bizlerden pratik öneriler... Bazen başlangıç nedenini bilmek çözüm
üretmekte faydalı olabilir.

Parmak Emme
3-4 yaşlarına kadar görülmesi normaldir.
Sürekli parmak emme alışkanlığı psikolojik sorun ve gerginliğin bir sonucu

olarak gelişebilir.
Zorluklarla karşılaşıldığında sıkılma ve utanma belirtisi olarak görülebilir.
Çocuk ilgi çekmek amacıyla parmağını emebilir.

Nasıl çözümlenir?
Sürekli konunun üzerinde durmaktan kaçınılmalı.
Eleştirilmemeli, utandırılmamalı, alışkanlığı yüzünden dikkatler çocuğun

üzerine çekilmemeli.
İlgisi başka yöne çekilebilir.
Basit bir dille davranışın “bebeksi” olduğu ve başkalarının gözünde hoş

görünmeyeceği ifade edilebilir.
Baskı ile önlenirse tik, tırnak yeme, kekemelik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu

tutumdan uzak durulmalıdır.

Tırnak Yeme
5 yaşlarında başlayıp 12 yaşlarında duraksayan bazen erişkin çağda da süren bir

davranıştır.
Annenin hakim, düşkün ve nevrotik karakteri göze çarpar.
Çocuğun iç sıkıntısı ve kızgınlığının dışa vurumudur.
Ceza ve zorlama arttırır.
Çoğu kez güvensizlik belirtisidir.
Eleştirel, otoriter ve ilgisiz anne-baba tutumu göze çarpar.
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Nasıl çözümlenir?
Şefkat ve ilgi ile gerilim azaltılabilir.
Çocuğun agresyonuna karşılık oyun, spor, koleksiyon yapmak, resim kesmek

gibi boşalım olanakları yararlı olabilir.
Tırnaklara bakım, kremle yumuşak tutmak gibi önlemler alınabilir.
TV izlemek gibi anlarda tırnak yeme davranışı artabileceğinden çocuğu sakız

çiğnemeye yönlendirmek yararlı olabilir.

Tikler
İç gerilimlerin ve çözümlenemeyen çatışmaların ürünüdür.
Yetersiz ilgi, otoriter tutumlar, dayak, eleştirme, yetersizlik hisleri, kardeş

kıskançlığı, sürekli başkaları ile kıyaslanma, kapasitesinin üzerinde başarı beklenmesi
tiklerin ortaya çıkmasında etkili olabilir.

Olumsuz, istenmeyen veya aşırı stres yaratan durumlarda artabilir.
Bazı merkezi sinir sistemi bozuklukları da tikleri oluşmasında etkili olabilir.

Nasıl çözümlenir?
Problemin organik kökenli olup olmadığı araştırılmalıdır.
Bahsedilen stres unsurları ortadan kaldırılmalıdır.
Çocuğun dikkati tikine çekilmemeli, alay edilmemelidir.
Sevgi, hoşgörülü ve destekleyici bir tutumla yaklaşılmalıdır.
Bir uzmana başvurulabilir.

Mastürbasyon
Bebeklikte uzun süre kendi başına bırakılan çocuklarda görülür.
Anne-baba ilgisinin ve ilişkinin doyuruculuğunun azaldığı dönemlerde ortaya

çıkabilir.
Cinsel tacize uğrama vb. travmatik yaşantıları izleyen dönemlerde de

görülebilir.
İdrar yolu enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, genital organların kirli

bırakılması kaşıntıya yol açarak uyarımı başlatabilir.
Dar giysilerin tercih edilmesi, temizlik sırasında ve krem sürerken cinsel

organlar ile oynanması çocuğun ilgisini o yöne çekebilir.

Nasıl çözümlenir?
Anne-baba çocuğa daha fazla zaman ayırabilir.
İlgi gösterme, birlikte bazı etkinliklerde bulunma yardımcı olabilir.
Çocuğun duygusal ve dokunsal ihtiyaçlarını karşılamak gerekir.
Konu ile fazla ilgilenilmemelidir.
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Kızma, yasaklama ve cezalardan kaçınılmalıdır.
Bu durumlarda çocuğun dikkati başka yöne çekilebilir.
Yalnız kaldığında çocuğu cezbedecek, oyalayacak, yaşına uygun oyuncaklarla

oynaması sağlanabilir.
Çocuğa mutlaka sosyalleşmesi için imkanlar yaratılmalıdır.
Dar giysiler giydirilmemelidir.
Genital bölgede kaşıntı yaratacak durumla için önlemler alınmalıdır.
Çocuğun genital organlarında haz uyandıracak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Öfke Nöbetleri
Temelde bencil olmaları ve özellikle 2. yaşta başlayan bağımsızlık çabaları

nedeniyle, çocukların çoğu isteklerinin yapılmamasına aşırı tepki gösterebilirler.
Engellendiklerinde ağlama, bağırma, etrafa saldırma, vurup kırma, tekmeleme,

kendini yere atma görülebilir.
İsteklerinin yerine getirilmemesi bu tarz davranışların ortaya çıkmasına neden

olabilir.

Nasıl çözümlenir?
Anne babanın koyacağı sınırlamalar tutarlı, makul ve dengeli olmalıdır.
Sevgi ile disiplin dengeli verilmelidir.
Taviz vermeden tüm aile bireyleri kararlı olabilmelidir.
Aile kontrolün önce kendisinde olduğunu hissetmeli ve bunu çocuğa

hissettirmelidir.

Yalan
Aşağılık duygusu, suçluluk duygusu, saldırganlık ve kıskançlık duyguları,
Sevgi ve ilgi ihtiyacının anne ve baba tarafından yeterince karşılanmaması,
Çevresindeki insanların kötü örnek olması,
Hoşgörülü davranılmadığı için hatalarını yalanla örtme çabası,
Gücünün üstünde sorumluluk yükleme sonucu başarısızlığını yalanla örtmeye

çalışması,
Akranlarıyla arasında mukayese yapılması,
Yeterli güven duygusunun verilmemesi yalan söylemenin nedenleri arasında

sayılabilir.

Nasıl çözümlenir?
Ailenin diğer fertleri de yalan söylememeli,
Kapasitelerinin üstünde işler istenmemeli,
Başka çocuklarla kıyaslanmamalıdır.
Ailede alınan kararlara dahil edilip, ona da söz hakkı verilebilir.
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Her koşulda problemler yumuşak ses tonuyla ve eleştirel olmayan tarzda
çözümlenmeye çalışılmalıdır.

Çalma
Mülkiyet kavramının gelişmemiş olması,
Ailedeki bireylerde izin isteme türü davranışların görülmemesi ve bu konuda

çocuğa model olunmaması,
Aileye isteklerini anlatmak konusunda çocuğun problem yaşaması,

aşağılanması, kabul görmemesi çalma davranışının nedenleri arasında yer alabilir.

Nasıl çözümlenir?
Küçüklükten itibaren kendine ait odasının olması,
Dolabının olması,
Ailenin ona ait olan eşyaları izinsiz almaması, başkalarına vermemesi,
Başkalarına ait bir eşyayı izinsiz olarak almamasının anlatılması,
Çocuğa gerekli ilgi ve sevginin gösterilmesi etkili olabilir.
Böyle bir durum olursa da “hırsız” diye damgalanmamalı, iletişim kurarak,

çocuğu korkutmadan hatalı davranışı anlatılmalıdır.

Kıskançlık
Küçük kardeşin doğumu,
Çocuğun egosantrizimde saplanıp kalması,
Anne babanın yanlış tutumları,
Çocuğun paylaşmaya alıştırılmamış olması kıskançlığın nedenleri arasında yer

alabilir.

Nasıl çözümlenir?
Yeni doğan kardeşe dokunmasına, bazen kucağına almasına izin verilebilir.
Eve gelen misafirler küçük kardeşten çok kendisiyle ilgilenebilirler.
Akranlarıyla mukayese edilmemelidir.
Aile paylaşma konusunda çocuğa model olabilir.

Kekemelik
2-7 yaşları arasında çocuk konuşmaya ya da okumaya başladığı sıralarda ortaya

çıkabilir. Organik ya da psikolojik kökenli olabilir.
Ailenin verdiği eğitim,
Aşırı titizlik ve mükemmeliyetçi tutum,
Düzen, temizlik ve terbiye konusunda büyük beklentiler,
Çocuğun kendisine güven duymaması,
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Ailede konuşma bozukluğuna karşı eğilim olan çocuklarda herhangi bir korku
kekemeliğe neden olabilir.

Nasıl çözümlenir?
Düzgün konuşma konusunda zorlanmamalı,
Sabırsızlık gösterilmemeli, konuşması kesilmemeli,
Var olan güvensizlik ve yetersizlik duyguları pekiştirilmemeli,
Ailenin aşırı titiz, denetimci, kuralcı tutumları yumuşatılmalıdır.
Gerekirse bir uzmandan destek alınabilir.

Saldırganlık
Çocuklar bu tür davranışları yakın çevrelerinden model alabilir.
Sık sık engellenmek, benimsenmek, ezildiğini düşünmek ve sevilmek

konusunda ciddi kaygıları vardır.
Anne ve babalarından şiddet görüyor olabilirler.

Nasıl çözümlenir?
Bu tür davranışlar ebeveynler tarafından yüceltilmemeli,
Çocuklara fiziksel şiddet uygulanmamalı, tutarlı disiplin uygulanmalı,
Şiddet içeren TV programları izletilmemeli,
Çocuğun uygun toplumsal kuralları öğrenmesi sağlanmalı,
Sık sık açık havaya çıkartılarak enerjileri boşaltılmalıdır
Bu davranışlar uzun süreli devam ederse uzmana başvurulabilir.

Uyku Problemleri
Çocuğun zamanında yatağa girmemesi veya anne babası ile yatmak

istemesinin temelinde;
Ayrılık anksiyetesi,
Anne babanın kararlı bir tutum gösterememesi,
Kendini güvende hissetmemesi olabilir.

Nasıl çözümlenir?
Anne baba kararlı bir tutumla çocuğa yatma alışkanlıklarını kazandırmalı

(uyumadan önce pijama giyme, diş fırçalama gibi...)
Yatarken masallar okumak, sevdiği oyuncağı yanına almasına izin vermek

uykuya dalmasını kolaylaştırabilir.
Çocukta uyuma davranışı yerleşene kadar anne babanın sabırlı ve tutarlı bir

tutum sergilemesi gerekmektedir.
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Gıda Reddi
Henüz acıkmama,
Dikkatini çeken daha ilginç bir şeylerin olması,
Ailenin ilgi merkezi olmaktan hoşlanma,
Yemesi için sergilenen oyun ve gösterilerin süresini uzatmak,
Yemeğin sonunda gerçekleşecek bir şeyin ertelenmesi (Uyku, tuvalete gitmek

gibi...).

Aşırı Beslenme
Daha çok 5-8 yaşları arasında olur.
Akranlarıyla etkili iletişim kuramamanın verdiği yalnızlık duygusu,
Aşırı koruyucu anne baba tutumu,
Ailenin yemek yeme adabı; çocuğun aşırı yemeğe özendirilmesi, teşvik

edilmesi, zorlaması bu huyun kazandırılmasına neden olabilir.

Nasıl çözümlenir?
Bağırarak ve tehdit ederek yemeğe zorlanmamalı.
Bazı yiyecekler konusunda aşırı katı olunmamalı.
Kendi kendine yemek yemesine fırsat verilebilir.
Yiyebileceği miktarda yemek önerilebilir.
Seçenekler sunulabilir.
Yemek süresinin makul bir zamanı olmalı, süre geçince sofra toplanabilir.
Tatlı ve ara atıştırmalara ancak çocuk yemek yediği zaman müsaade edilebilir.

Enurezis (Alt Islatma )
Genetik, organik ve psikolojik nedenleri olabilir.
Yuva veya okula başlama,
Okul ve yerleşim yerini değiştirme,
Dayak veya zorlayıcı yaşantılar,
Anne ve baba arasındaki geçimsizlik,
Boşanmalar veya travmatik olaylar,
Yanlış veya yetersiz tuvalet eğitimi olabilir.

Nasıl çözümlenir?
Yatmadan önce alınan sıvılar kısıtlanmalı,
Uyuduktan 1.5 saat sonra kaldırılıp tuvalete götürülmesi sağlanmalı,
Gerekirse gecede iki kere kaldırılmalı,
Islak kuru çizelgesi yapılmalı ve kuru kaldığı günler ödüllendirilmeli,
Kasların tutma işlevini geliştirmek için kas çalışması yapılmalı,
Sevgi ve anlayışlı bir tutum gösterilmeli.
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Enkoprezis (Kakayı tutma veya uygunsuz yerde yapma)
Tuvalet eğitimi sırasında korkutulması veya gönül almalarla zorlanması,
Annenin sabırsızlığına direnme,
Dışkısını silah olarak kullanmaya başlama,
Kendisine uygulanan disiplin kurallarına başkaldırı,
Ölümler, ayrılıklar, kardeş doğumu, okula başlama veya hastalanma gibi

travmatik olaylar.

Nasıl çözümlenebilir?
Çizelge tutulabilir ve ödüller kullanılabilir.
Çocuğun utanç ve suçluluk duyguları hafifletilebilir.
Güven duygusu geliştirilebilir.
Ailenin aşırı tutumları önlenebilir.
Gereksiz baskılar ve aşırı titiz tutumlardan vazgeçilebilir.
Ceza ve dayak bırakılıp, soğukkanlı ve kararlı bir tutum sergilenebilir.
Bir uzmana aile ve bireysel görüşme için başvurulabilir.


