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OKUL AĐLE ÇEVRE ĐLĐŞKĐSĐ 

Turgut Recai KARAÇOR, Đlköğretim Müfettişi 

Bir baba ve aynı zamanda bir eğitimci olarak, kendimi çocuklarımızın yerine koymak istiyorum. 

“Đkili öğretim yapılan bir okulda okuyorum. Haftanın beş günü okul ve ev arasında mekik dokuyorum. 
Bu beni yoruyor mu?  

--Hayır.  

 Sabah 6 gibi kalkmam gerekir. Bu saatte çok önemli olan kahvaltımı yapıp gerekli enerjiyi aldıktan 
sonra okula gitmeliyim. Đlk  dersleri çok seviyorum.Uykum açılmış, öğretmenimi dikkatli bir şekilde dinliyorum.  
Esnediğimde gözlerimin kapandığına bakmayın, uyumuyorum. Tahta sıralarda 40 dakika dimdik oturunca 
kendime geliyorum. Zil çalınca bahçede kendime yer bulup gönlümce koşup oynamak için koşarak dışarıya 
çıkıyorum. Derken 5 dakika sonra ikinci ders zili çalıyor. Ben daha tuvalete gidecektim, ama olsun tuvalet sırası 
gelirse ikinci teneffüste giderim.Üçüncü teneffüste beslenme saati, annemin çantama koyduğu peynir ekmeği 
yemek de içimden gelmiyor, ama yemeliyim. Neyse bugün de altıncı ders geldi, hem de en çok sevdiğim beden 
eğitimi dersi.Bahçede öğretmenimizle birlikte oyunlar oynayacağız. Fakat öğretmenimiz dersi içerde yapmamız 
gerektiğini söyledi.Yorulmamızı istemedi. Olsun ben de annem izin verirse evimizin bahçesinde oynarım. 
Bahçeye göndermezse evde oynarım.Nasıl olsa alt komşumuz benim evde top oynamamdan rahatsız olmuyor. 
Bu arada yapmam gereken ödevler var.  Annem  yardım eder. Yapamadıklarımı da annem tamamlar. Benim 
erken yatmam lazım.Ama televizyonda Sihirli Annem dizisi var. Benim için çok önemli nasıl olsa annem de 
benimle birlikte seyrediyor.Çok eğitici bir dizi.Olsun akşam 10 da yatsam sabah erken kalkarım...”diyorum. 

Her şey ne kadar güzel gidiyor değil mi? 

Daha çok şey söylenebilir. Ama gerek yok sanırım. Derler ya, arif olan anlar. Eğitimdeki sıkıntılar 
ancak anlatmakla biter! 

Bir pencere açmak istedim. Bu pencereden bakınca o çok sevdiğimiz, üzerine titrediğimiz, uğurlarına 
her şeyimizi verebileceğimiz çocuklarımızın halini birazcık göstermek istedim. 

Üç başlı bir çark, ortasında çocuklar. 

  

  Okul                Aile                       Çevre                                                   

Çocukların eğitiminde söz sahibi olan üç kurum, üçünün de önemi çok büyük. Hangisi daha önemli 
denilirse, özelliklerine göre, çocuğa göre üçü de önemli. 

  

Eğer çocuk ihtiyacını ailede karşılayamıyorsa; aile, 

Okulda karşılayamıyorsa; okul, 

Çevreyle sorunlar varsa ; çevre ön plana çıkacaktır. 

Ancak üç unsurun birbirinden ayrılması, ayrı hareket etmesi doğru değildir. Çocukların , sevgi, 
bakım,eğitim gibi ihtiyaçları ortak karşılanmalıdır. Yani üçlü bir limited şirket kurmak gerekiyor.Biri  diğerinin 
her an yanında olan, kendisinden çok diğerini düşünen üç ayaklı bir şirket. 
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Çocuğun eğitiminde ailenin rolü ne olmalıdır.? 

  

Çocuğun temel ihtiyacı olan barınma ve beslenmenin yanında sevilme, kabul görme desteklenme gibi 
ihtiyaçların karşılanması öncelikle ailenin görevidir. Aile imkanları ile çocuğun beslenme ihtiyacının en iyi 
düzeyde sağlanması gerekir.Özellikle sabah erken kalkan çocukların beslenmelerini iyi yapmasının önemi 
uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. Çünkü beslenmenin, çocuğun büyümesinde etkisi yanında, var olan zeka 
kapasitesinin korunması ve gelişmesine katkısı olacaktır. 

Yine çocukların uyku sürelerinin uzun olması gerektiği de uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Öyleyse 
sabah erken kalkması gereken çocuğun da erken uyuması gerekir. Çocukların, hiçbir eğitici değeri olmayan, 
bilakis zarar verici televizyon programlarını geç saatlere kadar seyredip, sabah da uykusunu almadan erken 
kalkması, bedensel, psikolojik ve sosyal açıdan olduğu kadar, eğitim başarısını da olumsuz yönde etkileyecektir. 

“ Yarış atı” ifadesi bir dönem  çok kullanıldı. 8 yıllık eğitimin uygulamaya konmasından sonra 
çocuklarımız koşmaktan kurtuldu. Ancak hala bazı aileler bu koşuyu  sürdürme çabası içindeler. Çocuğunun, 
sosyalleşmesini sağlayacak, kendilerini bulmalarını, kendilerine güven duymalarını, ruhsal açıdan 
rahatlamalarını sağlayacak olan sosyal ,kültürel ve sportif etkinliklerde görev almamasını isteyen ailelerin 
varlığı, geleceğimize ipotek koymaktadır. 

Naim Süleymanoğlu kendi ağırlığının üç katına yakın bir ağırlığı kaldırabiliyor. Ama herkes onun gibi 
olamaz. Sırtına çok yük yüklenen bir insan dayanma noktası kırıldığında çökecektir. Bu ağırlıktan dolayı da 
zarar görecektir. Öyleyse  taşıyabileceğimiz kadar yük almalıyız. Her insanın doğuştan getirdiği zekası ve 
yetenekleri vardır.Zeka kapasitesini arttıramaz ancak geliştirebilir. Yeni yetenekler kazanabilir.Önemli olan bu 
yeteneklerin neler olduğunu belirleyip, okulla işbirliği yaparak geliştirilmesidir. Anne baba olarak kendi 
yapamadıklarını, yapmak istediklerini çocuklarından beklemek büyük yanılgıdır. Yanlış yönlendirilen bir çocuk   
ömür boyu mutsuz olacak,sevmediği,başarılı olamayacağı bir işte çalışmak zorunda kalacaktır. Aile olarak 
yapmamız gereken onların kapasitelerini, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olmak bunların geliştirilmesine 
çalışmaktır. Bu konuda yardımı da okuldan, rehber  öğretmenlerden ve değişik alan uzmanlarından almak        
gerekir. 

Çocukların okulda yeteri kadar yorulduğu unutmamalı, onların dinlenmesini sağlayıcı ortamlar 
hazırlamalıyız.Kapasitesinden, yeteneklerinden dolayı, başkası ile kıyaslamamalıyız. Yapamadıklarını değil 
yapabildiklerini değerlendirmeliyiz. Kendisiyle barışık, mutlu, seven ve sevilen çocuklar yetiştirmeliyiz. 

  

Sevgi dolu yüreklerine acı düşmesin,sevgiyle bakan gözlerine yaş düşmesin,  

Erisin acıları sevginin sıcağında, unutsun dertleri sevginin kucağında. 

Bütün çocuklarımızın karnı  da yüreği de tok olsun. 
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CĐN ALĐ BÜYÜYOR 

 

Türker ATEŞ, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

  

Kitaplar hayatımızın sessiz öğreticisi...Aslında sessiz ama  o kadar duygulu,  o kadar  sesli varlıklardır 
ki... Onlara kendimizi alıştırdığımız zaman, o duyguyu, o sesi, o kadar iyi  yakalayabiliriz ki... Birden bire ne 
olduğunu bile  anlayamadan, o gizemli dünyanın içinde buluveririz kendimizi.  

Kitaplarla Cin Ali ile başlayan dostluğumuz, okuma aşkını kazandıkça, daha iyiye, daha güzele gitmiştir 
hep. Ama hangimiz bu dostluğu Tolstoy’a, Yaşar Kemal’e kadar ulaştırabiliyoruz. Belki de Cin Ali’den öteye 
geçemiyoruz. Biz büyükler belki  zamanında bu fırsatı iyi değerlendirememiş olabiliriz. Okumamız gereken onca 
kitabı okumak yerine başka şeylerle vaktimizi doldurmuş olabiliriz.  Bundan sonra da bizim açımızdan bu 
alışkanlığı kazanmak belki zor olabilir. Ama çocuklarımız; onlar daha Cin Ali’deler. Bunu sürdürmelerini 
sağlamak biz büyüklerin elindedir. Onlara bu konuda belli bir bilinci aktaramazsak, kitap okumak onların 
yapacağı büyük bir ihtimalle en son eylem olacaktır. Günümüzün görsel yanılgıları onları bundan alıkoyacaktır. 
Görsel yanılgılar ; televizyon, bilgisayar oyunları,... Biz büyükleri bile alıkoymuyor mu bunca uyarıcı. Bu 
noktada işimiz gerçekten zor. Bizlerin görevi; okumayı oyun haline getirmek, bunu oyun gibi eğlenceli bir 
etkinlik olduğunu kavratmaktır.   

Sizce de okuma aşkı ile yeni tanışmış çocuklarımıza bu sevdayı sürdürmelerini sağlamakta, biz 
büyüklere çok iş düşmüyor mu? Onlara artık kitabın boş vakitlerde okunan bir alışkanlık olmadığını, onların 
hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu öğretmeliyiz. Hepimiz zamanında mutlaka öğretmenlerimizden, 
anne-babamızdan ‘kitap oku’ sözünü işitmişizdir. Ama bu durum ne yazık ki sözden öteye geçememiştir çoğu 
zaman. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmadaki yanlışlığımızda bence burada başlıyor. Onlara her 
gün ‘kitap oku, kitap oku’ diye söyleneceğimize örnek olup, her gün ya da haftada birkaç gün alıp kitaplarımızı 
beraber okusak, daha başarılı olmaz mıyız? Çocuk örnek alarak öğrenir. Ama yazımın başında da aktardım;  
çoğumuz bu alışkanlığı kazanmamış olabiliriz. Bu sevdayı çocuklarımıza kazandırmak adına, onlara örnek 
olmak adına, beraber onlarla kitap okursak işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum.  

Gelelim hangi kitabı okuyacağımıza veya önereceğimize... Bu, yukarıda aktarmaya çalıştığım kadar 
önemli bir nokta. Yanlış bir kitap her şeyi felakete sürükleyebilir. Örneğin; on yaşındaki çocuğa seviyesinin 
üstünde bir roman verirsek, anlama güçlüğü çekecektir ve maalesef işin içinden çıkamayacaktır. Belki de daha 
yirminci sayfada iken kitabı bir kenara atacaktır. Eğer onlara yaş seviyelerine uygun kitapları verirsek, böyle bir 
sorunla karşılaşma olasılığımız düşük olacaktır. Bu sebeple ilkokul çağında masallarla başlamalı her şey... Ne 
kadar çok masal okursa hayal dünyası o ölçüde genişleyecektir. Masal dedim ama öyle piyasadaki her masal 
kitabını da  masal olarak değerlendirmek yanlış olur. Đçinde vahşet, şiddet, çirkinlik dolu bir sürü masal kitap 
standlarını süslüyor, hem de büyüleyici kapak tasarımıyla. Bu tür masallar ise hayal dünyasını genişletmek 
yerine onun zihnine bir sürü olumsuz bilgi ve düşünceyi yerleştirecektir. Onun için masalları ilk önce bizim 
okumamız, bu olumsuz durumu ortadan kaldıracaktır. Daha sonraki dönemlerde öyküler hayatını 
şekillendirecektir. Đlköğretim ikinci kademeye geldiğinde Türk Klasikleri ile dönem özelliklerini kavrayacak, 
zihninde olay kurgusu canlanacaktır. Lise çağında dünya klasiklerini büyük Türk romancılarının romanlarını 
okumaya başladığı zaman zaten artık istese de bu sevdayı terk edemeyecektir. Artık birisi ona boş vakitlerinde 
ne yapıyorsun diye sorduğunda; “kitap okuyorum” cevabını vermeyecektir. Kitap okumanın ayrı bir zaman 
gerektirdiğini ve hayatından bu eyleme zaman ayırmanın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu 
kavrayacaktır.  

Bütün bunlar olacaktır ama kendiliğinden değil. Gerçekten öğrencilerimizde okuma alışkanlığı büyük 
bir sorun. Kendini bu sorunun sorumluluğunda hisseden bir hakimimiz suç işleyen bir çocuğumuza haftada bir 
gün kütüphaneye gitme cezası verdi. Đlk bakışta hafif bir ceza gibi görünüyor. Ama olaya diğer taraftan bakarsak 
ülkemiz adına ne kadar acı bir durum. Bu şekli nereden kazandık? Ya da nereden kazandırıldık? Eksiklik 
nerede? Kitap okumanın ceza olarak verildiği bir toplumda ne kadar sağlıklı bireyler yetişiyordur sizce?   Peki 
bizler bu durumun ne kadar farkındayız ve ne kadar çözüm üretebiliyoruz? 

Belki unuttuğumuz dostları hatırlamanın, onlara bir merhaba demenin, çocuklarımıza ise yeni dostlar 
kazandırmanın zamanı gelmedi mi sizce de? Gelin bir an önce onlara bu pencereyi açalım...☺ 
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VĐZONTELE   
 

Dilek EROL , Okul Öncesi Öğretmeni 
  

Vizontele, Yılmaz Erdoğan’ın Türkiye’deki gelişmelerin düzensiz dağılımına yönelik yazıp, yönettiği 
kara mizah bir film. Kim bilir kaç kez izledik... Ben, her defasında film içerisinde yeni kareler bulup, gülerek 
tekrarını izliyorum. 
 Peki vizontele bizim hayatımızda ne kadar önemli ve hayatımızın ne kadar merkezinde? Özellikle özel 
televizyonların yayına başlaması ve çoğalması, bizi kendisine çekmesi ve bizim onu kabul etmemiz için türlü 
denemelerle karşımıza çıkardı. Zamanla kanallar çoğaldı ve reyting denilen bir kelime hem dilimize, hem 
hayatımıza oturdu kaldı. Hal böyle olunca programların niteliği tartışılır oldu, ya da tartışılması gerekiyor. 
Türkiye’de popüler kültür kendini televizyonda da ortaya koydu. Popstarlar, Biri Bizi Gözetliyorlar,vs... 
Yazımda bu programların toplum ruh sağlığını ne derece olumsuz etkilediğini uzun uzun tartışmak değil 
amacım. Ama kişisel olarak varlıklarından son derece huzursuzum. Ve bu huzursuzluğumun iki nedeni var. 
Birinci nedenim; örneğin, yarışma programlarının insanlara ne verdiği, izleyicilerde neyi yücelttiği, neye prim 
verdiğini üzülerek görmem. Đkinci beni kaygılandıran nokta da bunlarla büyüyen bir neslin olduğunu görmem. 
Yayınlanan bu  programlarının içerikleri   ya insan hayatları üzerine sonsuz bir merak ( Biri Bizi Gözetliyor, Ben 
Evleniyorum ) güdüsü oluşturuyor ya da şiddet duygusunu  yüceltiyor. Özel alanın yok sayıldığı programlara, 
halk da ortak ediliyor. Ya dizilere ne demeli? Bir çoğu Türkiye  yaşamının kaçta kaçını ifade ediyor sizce? 
Bazen şunu düşünüyorum; bu yapımcılar Türkiye’yi sadece Đstanbul, Ankara, Đzmir il sınırlarını mı kapsadığını 
düşünüyorlar. Bölgemizdeki yaşantının kaçta kaçını görüyoruz ekranlarda? Konaklar,evler,hizmetçiler... Bir 
Truman Show yaşanıyor... Truman Show, beni çok etkileyen filmlerden biriydi. Filmin başrol oyuncusu Jim 
Carrey, filmde yaşadığı hayatının aslında bir film stüdyosundan ibaret olduğunu öğreniyordu. Ben de buradan 
baktığımda – Đç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bile değil – sanki onlar bir Truman Show’dalar 
ve buraları-oraları- hiç bilmiyor ya da sonuna kadar yok saymaya çalıştıklarını hissediyorum.  Yine de bu 
yazının amacı programları sosyolojik açıdan irdelemek değil, zaten bu benim haddim de değil. Ben bir eğitimci 
olarak bu yazıda program içeriklerindeki şiddet öğesinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini ve bu 
olumsuzluktan korunması için yapabileceklerimizi aktarmaya çalışacağım.  
 
 Öncellikle televizyonu çocuk açısından tanımlayalım. Çocuğa, yaşadığı evin dışında bir dünya 
olduğunu aktaran ilk aygıt televizyondur. Araştırmalara göre televizyon çocuk yaşamını etkilemektedir. Oyun 
zamanı kısalır, geç yatar, boş zamanlarını televizyon ile geçirir (1). Peki bu kadar önemli olan televizyon için 
televizyon programcıları ne kadar nitelikli programlar üretiyor? Şu an vizyonda nitelikli program sayısı maalesef 
ki çok az.   

Çocuk programlarının amacı; çocuğa kişilik bilgilerinin verildiği, çocuğun düşünmesini, yaratıcılığını 
geliştiren programlar olarak düşünülmelidir. Bu programların en büyük eksikliği hedef kitlenin 
amaçlanmamasıdır. Amaç yayın yapmak olmuştur, çocuklar ise araçtır. Gerçekte ise, çocuk programlarında 
amaç; çocuk, yayınlanan programın ise araç olması gerekmektedir. Geçmişimizden örnekler 7’den 77’ye, Susam 
Sokağı ( 2 ). Günümüzde ise benim son derece başarılı bulduğum TRT 1’de her gün yayınlanan “Benimle Oynar 
Mısın?” programı. 
 Bir diğer sorun, çocukların televizyonlarda bir meta olarak kullanılması.. Yani çocukların reklamlarda, 
dizilerde, vb. programlarda kullanılması. Doç. Dr. Melike Sayıl ‘Televizyon ve Çocuk Đstismarı’(3) konulu 
yazısında, televizyonun çocuk üzerindeki etkilerini şu şekilde aktarmıştır: ‘Çocukların yer aldığı bazı dizi 
filmler, reklamlar, eğlence ve yarışma programlarında çocuklar çok açık bir şekilde istismar edildiği, temel 
hakları ihlal edildiği halde çoğumuz bu programları oldukça masum, hoş ve eğlenceli bulmaktayız.’ Ayrıca Sayıl 
yazısında özellikle “Çocuktan Al Haberi” adlı programa değinerek şunları belirtmiştir: ‘Program, hem çocuklara 
hem de yetişkinlere yönelik bir ‘yarışma’ programıysa sadece yetişkinler çocukların ‘yanlış’ yanıtlarına gülerek 
eğlenmekte, küçük izleyiciler ise olan bitenden çok fazla bir şey anlamamaktadır. Eğer program sadece 
yetişkinlere yönelik ise o zaman da bilinmelidir ki çocuklar, ne herkesi eğlendirecek, ne de üzerlerinden para 
kazanılacak ‘sirk maymunu’durlar. 
 Son olarak bir de çocuk programlarını inceleyelim.. Yani çocukların hedef alınarak hazırlananları. 
Đnanın en kaygı verici de ne yazık ki bu bölüm.  

Günümüzde sürekli çatışmaların gösterildiği dizilerle, filmlerle ve en tuhafı çizgi filmlerle ne verilmek 
istendiği belirsizlik göstermesine karşın içine kapanık, korkak, güvensiz kişilikler verdiği bir gerçektir. 
 Bu konuda Dr. A. Deniz Güler ‘Eğitim iletişimi kurumu olarak çocuk televizyonu ve uygulamaları ile 
bir model önerisi’ çalışmasında programları şu şekilde aktarmıştır: ‘Çizgi filmlerde bol bol gösterilen dinamitle 
yok etme, bomba atma ya da kedi-fare-köpek üçlüsünün birbirine hem saldırması hem de birbirinden kopmaması 
mazoist-sadist kişiliğin; superman’ın kişiliğinde dünyanın en güçlü, en kahraman olduğu ve herkesin ona taptığı 
manik kişiliğin; polisiye dizilerle evde her an bir yabancıyla ya da hırsızla karşılaşacağı korkusu gibi psikoz 
kişiliği; sokakta izlendiğine dair paronoid-şizofrenik bir kişilik oluşumuna neden olabilir. Çocuklar, televizyonda 
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gösterilen kişiliklerden valans alır. Duygusal bir süreçte ise kazanan kişiliğini valansını alır. Ve böylece 
televizyon var olan kişilik yapısını değiştirir.  

Etki konusunda ise bir örnek ; 6 yaşındaki bir çocuk polis olan babasından kız kardeşini öldürmek için 
sahici kurşun ister. Neden istendiği sorulduğunda yalancı kurşun sıktığında kardeşinin televizyondaki izlediği 
dizilerdeki gibi ölmediğini belirtir.’   

Sanırım örnek, olayın ciddiyetini çok daha net aktardı bize. Gerçi bu örnekte bir de şu boyut var ki ona 
da değinmeliyiz; çocuğun elindeki silah... Oyuncak dahi olsa ona ne amaçla verildiği? Oyuncaklar çocuklara bir 
şeyler kazandırmada araçtır. Peki oyuncak silah hediye ederek çocuklara biz neyi kazandırıyoruz farkında 
olmadan – en kötüsü olarak -? Silah sadece öldürmeyi öğretir sevgili anne-babalar. Ve dolayısıyla hiçbir eğitsel 
özelliği yoktur.  

Sonuç olarak etkisi bu kadar geniş olan televizyonun olumsuz etkisini aza indirgemek için neler yapmalıyız? 
Şimdi de bunlardan bahsedelim... Bunları maddelendirebiliriz; 

1. Çocuklarımıza televizyon izlemelerinde günlük saat dilimleri koyabiliriz. Ve bu saatlerinde 1-2 saati 
aşmamasına dikkat etmeliyiz.  

2. Belirlediğimiz saat aralığındaki programları ise birlikte seçebiliriz. Đzlemesini istemediğimiz 
programların nedenlerini onlara, onların anlayacağı bir dille basit olarak açıklamalıyız. Sonuçta 
izlenmemesi konusunda ortaklaşa bir karara varabiliriz. 

3. Programlarda, reklamlarda kimi zaman rastlantısal olarak karşımıza çıkan görüntüleri çocuklarımız 
anlamakta güçlük çektiğini, onu korkuttuğunu hissettiğimizde ona bu görüntüleri mümkün olduğunca 
basit bir şekilde anlatmalıyız. Örneğin şiddet içeren bir görüntüde bunların gerçek hayatta ne kadar acı 
verici olduğunu aktarabiliriz. Ciddi sorunlara yol açabileceğini açıklayabiliriz. 

4. Sorunlarını şiddet yoluyla çözemeyeceğini ona aktarabiliriz. En önemlisi de ona bu konuda örnek 
oluşturabilmeliyiz. 

5. Televizyon izlenmediği saatlerde çocuklarımızla gün boyunca yaptıklarımızı paylaşabiliriz. Birlikte 
imkanlarımız dahilinde spor yapabiliriz, birlikte kitap okuyabiliriz. Yani Cin Ali’yi büyütebiliriz. ☺ 

Son maddedeki bahsettiğim yaşantı paylaşımı konusunda çocukluğumdan bir örnek vermek istiyorum 
sizlere..Çocukken kimi zaman akşam yemeğinden önce, kimi zaman akşam yemeğinde babam; ağabeyim ve 
bana günümüzün nasıl geçtiğini sorardı. ‘Neler yaptın bugün oğlum/kızım?’ Bizde her akşam gün içinde 
derslerde işlediğimiz konuları, olayları anlatırdık onlara. Ben, benden büyük sıralarda öğretmenimi dinlerken bir 
de babam için dinlerdim. Çünkü akşama öğretmen bendim... 

Sonuç olarak; Vizontele’deki Siti ana kadar öfke duyarak televizyonu tümden yok sayamayız-
saymamalıyız-. Yani aslında bizim sorunumuz televizyonun varlığı değil. Zaten televizyon doğru kullanıldığında 
yararlı bir kaynaktır da. Örneğin dünyadaki tüm gelişmeleri bize anında aktarabilir. Kültürümüz dışındaki kültür 
ve uygarlıkları televizyon aracılığıyla da öğrenebiliriz. Tartışma programlarıyla ufkumuzu genişletebiliriz. Ben 
bu yazımla sadece televizyon izleme konusunda seçici olmamız ve çocukların televizyondan nasıl olumsuz 
etkilenebildiğini aktarmaya çalıştım. Bizler bu konuda bilinçli davranıp, nitelik programların hazırlanması 
konusunda ilgili makamlara taleplerde bulunursak, izleme konusunda da seçilicilik kazanırsak bir çığ gibi 
büyüyen,büyümeye devam edecek olan sorunumuzu çözmez miyiz?  

 
Kaynaklar 
(1) Nurdoğan Rigel, Haber, Çocuk ve Şiddet, Der Yayınları, Đstanbul,1995 
(2) A. Deniz Güler, Çocuk Dediğin 
(3) Doç. Dr. Melike Sayıl, Televizyon ve Çocuk Đstismarı, www.kriminoloji.com 
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DOĞACAK ÇOCUĞUN HAKLARI 
 

Saadet ALKAN AKKAYA, Hoşköy Sağlık Ocağı Doktoru 
 
Çocuk hakları koruyucuları ne der bilmem ama, çocuk hakları bence anne rahminde başlar. Anne 

rahmindeki bir çocuğunda en doğal hakkı sağlıklı bir ortamda gelişimini tamamlamaktır. Onun ihtiyacı olan 
sağlıklı ortamı yaratmak için anne-baba elele vermeli ve öncelikle sigara denilen sağlıksız nesneden onu  daha 
anne rahminde uzak tutmalı.  
 Eğitimli insanlarımızın bile hamile iken sigara içtiğini ya da baba adaylarının hamile eşinin yanında 
sigara içtiğini görüyorum. Ve inanın çok üzülüyorum. Kendimizi zehirleme hakkımız olabilir ama doğmamış 
çocuğumuzu zehirlemeye hakkımızın olduğunu sanmıyorum.  
 Doğmamış çocuğunuza içirdiğiniz her sigara ile ona hastalıklara açık, zayıf bir bünye, soğuk algınlığı, 
nezle, bronşit, astım ve orta kulak iltihabına yakalanma olasılığında artma, düşük doğum ağırlığı, akciğer 
kapasitesi ve fonksiyonlarında azalma, akciğer ve mesane kanserine hazır bir zemin bırakıyorsunuz.  
 Sigara içenlerin çocukları içmeyenlerin çocuklarına oranla, daha sık hastalanmakla kalmazlar. Aynı 
zamanda hastalıkları da daha uzun sürer.  
 
 Hamileyken, milyarlar harcadığı halde çocuk sahibi olamayan kişileri düşünün sizin yerinizde olmak 
için neler vermezlerdi ki! Doğanın size sunduğu bu armağana yakışır bir gelişme ortamı sunmanız gerekmez mi? 
 

Minik bir bebek düşünün eline sigara tutuşturulmuş... Çok kötü bir görüntü değil mi? Yanında sigara 
içmekle, onun eline sigara tutuşturmak arasında ne fark var?  

 
Sigarasız, sağlıklı günler dilerim. 
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OYUN DEDĐKLERĐ 
 

Asiye FĐDALI, Beden Eğitimi Öğretmeni 
 
Đlkel toplumlarda yaşam ve doğayla mücadele, şölen ve dini törenlerle insan kültürüne yerleşen oyun 

günümüzde her yaş grubu ilgilendiren bir eylem olmuştur. 
Oyunu tam anlamıyla tanımlamak gerekirse, insanların günlük uğraşılarının dışında kalan zamanda, 

belirli bir amaca yönelik olarak (eğlence,eğitim,sağlık gibi) fiziksel ve zihinsel yeteneklerle sınırlandırılmış yer 
ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, gönüllü katılım yoluyla grup oluşturan, sosyal uyum ve 
duygusal olgunluğu geliştiren, yetenek, zeka, dikkat, beceri ve rastlantıya dayanan, katılanları ve izleyicileri de 
etkisi altında tutan, gerilim duygusunun da eşlik ettiği, sonuçta maddi çıkar sağlamayan zevk veren 
etkinliklerdir. (1)  
 Yaşamımızda fark etmediğimiz öneme sahip olan oyun bebeklikten ölüme kadar yaşantımızda yer alır. 
Değişen sadece oyun şeklidir. 
 Caillois oyunları dört başlık altında toplamaktadır. Bunlar; 

1. Şans oyunları 
2. Gösteri-rol oyunları 
3. Macera-heyecan oyunu 
4. Mücadele-yarışma oyunu 

Her yaşta yemek yeme gibi ihtiyacımız olan oyun özellikle gelişim çağındaki çocuklarda daha çok 
önemlidir. Çünkü oyun çocukların hareket ihtiyacının karşılandığı bir metodtur. Çocuk diğer canlı türlerine göre 
daha yavaş büyüyüp gelişmesine rağmen, daha fazla şey öğrenip geliştirmek zorundadır. Çocuğun bu olması 
gereken önemli gelişim ve şekillenmesini sağlayan da oyundur. 
 Freud ve Piaget çocuk gelişimi teorilerinde oyunu, çocuğun aklına açılan bir pencere olarak 
değerlendirir. Çocuğun oyunda aldığı rol, kullandığı oyun materyalleri, oyun alanı, ifadeleri, kuralları, çocuk 
hakkında bize bir çok ipucu vermektedir. Ayrıca oyun çocuğu birçok yönden etkiler. Bu etkileri genel başlıklar 
altında toplarsak; 

☺ Fiziksel gelişimine etkileri 
☺ Zeka gelişimine etkileri 
☺ Psikolojik ve duygusal gelişimine etkileri 
☺ Sosyal gelişimine etkileri olarak gruplandırabiliriz. 

Özellikle  mücadele oyunlarında çocuk koşmak, çekmek, zıplamak, itmek, taşımak, boğuşmak gibi 
faaliyetler sergilemek zorundadır. Rakiplerine karşı bu mücadele dolaşım, sindirim sistemini, kas gruplarını 
kemik ve eklem yapılarını olumlu yönde etkiler. 

Beslenmeyle aldığı kaloriyi tüketeceğinden iştahının açılması sağlıklı beslenmesine yardımcı olur. 
Çocuğun fiziksel gelişimini etkileyen oyun çocuğun motorik özelliklerinde de gelişim göstermesini 

sağlamaktadır. (motorik özellikler; kuvvet, dayanıklılık, çabukluk, hareketlilik, beceri) 
Çocuğun zihinsel gelişimine de önemli etkisi olan oyun, çocuğun kavramları öğrenerek, nesneleri 

tanımasını, bunları kullanmayı ve farkına varmadan bu nesneleri birbirleriyle mukayese etmeyi öğrenecektir. 
Rakip oyuncuların durumunu gözlemleyerek, kendi yeteneklerini de göz önünde bulundurarak kurallar 
çerçevesinde kendi grubuna avantaj sağlamayı amaç edineceğinden yeni fikirler, stratejiler ve taktikler 
geliştirerek, algılama, yorumlama, değerlendirme, karar verme gibi zihinsel yeteneklerini geliştirecektir. 

Oyun çocuk için doğal öğrenme ortamıdır. Oynanan oyun sayesinde çocuk arkadaşlarına saygı 
göstermeyi grup içinde lider olmayı, mücadele etmeyi, kendine güvenmeyi, cesaretini, gruba uyumu, disiplini, 
oyun araç gereçlerini paylaşmayı, yaratıcılığını geliştirecektir. Tüm bu özelliklerin gelişimi de çocuğun hayal 
gücünü kuvvetlendirecektir.  

Oyunda yer alan kurallar ve kurallara uymayanların oyundışı kalması çocukları kurallara uymaya 
iteceği için çocuk toplum kurallarını da benimseyip toplumla uyumlu birey olmasını sağlayacaktır. Oyun sonrası 
mağlubiyeti kabullenmeyi, galibiyete sevinmeyi ve başarmanın hazzını tatacaktır. 

Ayrıca oyun içinde çocuk farklı ortamlardan gelen bir çok çocukla tanışma ve arkadaş edinme ortamı 
bulacaktır. Oyun içinde aldığı rol gereği bir çok mesleği öğrenecektir. Ve belki de geleceğini yönlendirmede bu 
öğrenmelerin önemli etkisi olacaktır. Bu sebeple oyun çocuğun sosyalleşmesinde merdivenin ilk basamağıdır. 

Bizler ebeveyn veya eğitimciler olarak çocukları oyun ortamında özgür bırakmalıyız. Onlara 
istemedikleri roller yüklemektense onların istedikleri rollere bürünmelerine yardımcı olmalıyız. Onlara 
yapacağımız diğer en önemli yardım ise özellikle okul öncesi dönemde onlara sonsuz oyun materyalleri sunmak 
olacaktır. Unutmamalıyız ki çocuk oyun içinde ne kadar zengin materyallerle karşılaşırsa dünyası o kadar 
zenginleşecektir. Bu zenginliği kendi yaptığımız ve  çocukların kendi yapacakları materyallerle desteklemek 
çocuğunuzun zihinsel gelişimini de besleyecektir.  

Kaynak 
1. Yrd. Doç. Dr. Muhsin Azar, Beden Eğitimi ve Sporda Oyun,Tutibay Yayınevi,Ankara,1996 
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BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ ÖĞRETĐM 
 

Müjdat KARAKUŞ, Bilgisayar Öğretmeni 
 

Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak 
etkileşimde bulunduğu, diğer bir deyişle bilgisayar programları aracılığı ile öğrenmeyi gerçekleştirdiği, 
öğrenmelerini izleyip kendi kendini değerlendirebildiği bir öğretim biçimidir. 

Bilgisayar eğitim ortamında hem araç hem de amaç olarak yer almaktadır. Eğitimde yeni teknolojileri 
kullanmak, öğrenme ortamına geleneksel yönteme göre daha fazla duyu organı etkileşimde bulunması sonucu 
öğrenci ilgisini arttırdığından,  eğitim öğretim kolaylaştırılmakta öğrenmeyi zevkli bir konuma getirerek 
hazırlamaktadır. 

Bilgisayar destekli öğretim sırasında, öğrenci bilgisayar etkileşimi, diğer programlı öğretim 
materyallerine göre daha eğlenceli ve öğrenciye daha somut yaşantılar kazandıracak nitelikte olabilir. Öğrenci 
için, tek başına bilgisayar kullanmak bile ilgi çekici olabilir.  Ayrıca kişisel bilgisayarı öğrenciye bilgisayar, 
yazılı olarak yada sözel olarak “Günaydın Ayşe! Dün çok iyi çalıştın. Bakalım bu gün neler yapacaksın? Hazır 
mısın?” gibi onu çalışmaya isteklendirici etkileşimi sağlayabilir. 

Öğrencinin doğru cevabını çok çeşitli şekillerde pekiştirerek onu yüreklendirebilir ve bir sonraki 
öğrenme birimine gönderebilir. Örneğin; “Aferin,” “Çok iyi bir iş başardın”, “Doğru cevap verdin”, “Lütfen 
ilerle”, “Harika, seninle gurur duyuyorum” gibi  yazılı yada sözlü olarak pekiştireç verebilir. 

Bilgisayar destekli öğretim, anında pekiştirme, dönüt sağlayarak, dikkat çekici, heyecanlı gösterilerle 
oyun ortamı yaratarak öğrenciyi öğrenmeye güdülemelidir. Bilgisayar destekli öğretimin öğrenmeyi, geleneksel 
öğretimden çok daha kısa sürede sağladığı birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. 

Bilgisayar destekli öğretim, özellikle ilkokul öğrencilerinin başarılarını çok etkilemekte, orta öğretim 
öğrencilerini orta düzeyde, üniversite öğrencilerinin başarılarını ise çok az etkilemektedir. Bilgisayar destekli 
öğretim en güçlü etkisini düşük başarılı öğrenciler üstünde gösterdiği ispatlanmıştır. Bu  durumun nedeni ise 
açıktır: Bilgisayar destekli öğretim, öğrencinin kendi hızıyla ilerlemesine olanak vermekte; öğretimi 
bireyselleştirerek öğrencinin düzeyine uygun seçenekli öğrenme yolları sunabilmektedir. Ayrıca ilkokul çağları 
için de bilgisayarın kendisi ilgi çekici ve oyun ortamı yaratan bir araç olduğundan daha etkili öğrenmeyi 
sağlamaktadır.  

Bilgisayarın etkili şekilde kullanılmasına yönelik uzmanların ailelere bazı tavsiyeleri de bulunmaktadır. 
Örneğin anne-babalar, çocukları bilgisayar kullanırken aynı odada olmaya dikkat etmelidirler. Çocuğa 
bilgisayarda özellikle girebileceği internet siteleri, ne kadar bağlantıda kalabileceği gibi konularda konuşup, 
ortak kararları ve kuralları olmalıdır. Đnternet yararlı bir kaynak olduğu halde küçük yaşlarda sınırsız kullanımı 
bir takım olumsuzlukları beraberinde getirebilecektir. Bunun içinde önce internette yapmak istediklerini 
belirlemesini isteyebiliriz. Böylece amaçsız kullanmasını engellemiş oluruz. Eğer bilgisayar konusunda bilgimiz 
yoksa ona sorular sorarak, yaptıklarını anlatmasını isteyebiliriz. Böylece çocuğumuzdan bilgisayar kullanımını 
öğrenmiş, ortak bir yaşantıyı paylaşmış oluruz. Bir diğer tehlike yaratabilecek durumda; pc oyunlarıdır. Bu 
konuda da seçici olmamız gerekir. Çocuğumuzun oynadığı oyunları takip etmeliyiz. Şiddet içeren, dövüş ve 
savaş oyunlarından satın almamalıyız. Bu tip oyunlar çocuklara sorunlarını şiddet kullanarak çözmeleri 
konusunda bir bilinç oluşmasını neden olabilecektir. Onun yerine çocuğunuzun yaşına göre eğitici program ve 
oyunlardan temin etmek son derece yararlı olacaktır. Bunlar hakkında bilgiyi bilgisayar programcıları ve 
satıcılarından,okullardaki bilgisayar öğretmenlerinden alabiliriz. Örneği benim şu an aklıma gelen bir yazılım; 
okulöncesi döneme yönelik logomotif paket programlarıdır. Đçerisinde çeşitli kavramları öğretmeye yönelik 
modülleri bulunmaktadır. Örneğin “Yeşim’in yer ve zaman evi” bu yaş çocuklarına mekandaki konum ve zaman 
kavramını çok başarılı bir şekilde aktarmıştır. Yine ilköğretime yönelik örneğin “Matematik öğreniyorum”, 
“Đngilizce konuşuyorum” gibi yazılım programları onlara oyunla bir çok kavramı aktaracak niteliktedir. Burada 
bir internet cafelere değinmek gerektiğini düşünüyorum. Bir çok internet cafe  ve atari salonlarından çocuklar, 
şiddet içeren oyunlar oynamaktadır. Bu durum son derece sakıncalıdır. Bu konuda onlarla konuşmak ve bu 
mekanlarda bulunmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Örneğin harçlığına sınırlama getirmek, onu bu 
mekanlardan uzak tutacak önemli bir adımdır. 

Sonuç olarak eğitici oyunlar ile kişide istendik hareketleri benimsetmek bilgisayar ile daha kolay 
olmaktadır. Ayrıca etkili bilgisayar kullanan çocuklar, hatalarından ders çıkarmakta, sabrı öğrenmekte, risk 
alabilmekte ve kendi kendilerine yeni beceriler kazandırmaktadır. Bizlerde, çağın gerektirdiği bu teknolojiden 
olumlu şekilde faydalanmak ve çocuklarımızın eğitiminde kullanabilmek için iyi birer bilgisayar kullanıcısı 
olmalı ve gerekli yönlendirmeyi yapmalıyız. 
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ÇOCUK FEN BĐLGĐSĐNĐN NERESĐNDE? 
 

Nevcihan MUTLU , Fen Bilgisi Öğretmeni 
    

Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu 
ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretidir. Fen bilimleri ise doğadaki varlıkları ve olayları aynı 
amaçla inceler. Yani fen bilimleri doğanın ta kendisidir. Bu sebeple çocuklar küçük yaştan itibaren fen bilimleri 
ile birebir etkileşim içindedir. Doğadaki olaylar çocuklar için merak konusu olmuş, bu meraklarını gidermek 
için kimi zaman kendi hayal güçleriyle, kimi zaman da biz büyüklere sordukları ilginç sorularla yanıt bulmaya 
çalışmışlardır. 

     Dünya çok karmaşıktır. Çocukların yaşadıkları çevreyi anlayıp yorumlama, bu karmaşık çevrede bir 
düzenlilik arama güdüleri vardır. Ve çocukların bu güdülerinin devamlılığı sağlanmalıdır. Çocuklar “ neden 
yağmur yağar?” , “kuşlar nasıl düşmeden havada uçabiliyor?” vb. sorular sorduklarında geçici yanıtlar 
vermekten uzak durularak, onların yaş grupları da göz önünde bulundurularak en doğru ve uygun yanıtlar 
verilmelidir. Bu sorular her yaş grubunda farklı özellikler taşır ve giderek soruların açıklanması zorlaşmaktadır. 
Kendimiz bu sorulara yanıt veremediğimiz noktada “birlikte araştıralım mı?” şeklinde yaklaşımlar tercih 
edilmelidir. Bu yaklaşımın dışında çocukların sorduğu sorulara ters yanıtlar vererek, erteleyerek ya da 
duymazlıktan gelerek onların fen bilgisine olan ilgileri azaltılmış, hatta köreltilmiş olacaktır. Çocukların 
karmaşık olan dünyayı çözme çabalarını ciddiye almayarak, yanlış yanıtlar vererek daha da 
karmaşıklaştırmaktan çekinilmelidir. 

         Küçük yaştan itibaren çocukların bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarının dışında öğrenmeye yönelik 
merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme ihtiyaçları da karşılanmalı, giderilmelidir. Fen bilimleri alanına 
giren sorularla ilgili çocuklar çeşitli önbilgilere sahip olurlarsa ileriki yaşlarda okulda karşılaşacakları Fen 
Bilgisi dersi onlar için zor bir ders olmaktan çıkıp, merak ettikleri soruların cevaplarının verildiği ilgi çekici bir 
ders olacaktır. Öğrenilen her bilgi, keşfedilen her keşif sonrasında merak edilen konular çeşitlenerek 
derinleşecek, fen bilimleri alanında çocuk uzun bir yol kat etmiş olacaktır. 

Fen bilimleri doğanın ta kendisi,çocuklar da bu doğanın bir parçasıdır. Onların içinde bulundukları 
dünyayı keşfetme, anlama, yorumlama çabalarına aile bireyleri ve çocukla etkileşim halinde olan herkes 
yardımcı olmalı bu güdüleri devam ettirilmelidir. Ancak böyle olduğunda yeni bilim adamları, doktorlar, 
mühendisler, biyologlar ve benzeri fen bilimleri ağırlıklı mesleklere sahip beyinler yetişecektir. 
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ERGENLĐK DÖNEMĐ VE AĐLE ĐÇĐ ÇATIŞMALAR 
 

Özlem ÜNGÖR, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 
 

Ergenlik dönemi, çocukluktan erişkinliğe geçişin yaşandığı çok önemli bir dönemdir. Genellikle 10-20 
yaşları arasındaki evre ergenlik dönemi olarak kabul edilir. Ergenlik dönemindeki gençlerin gelişiminde bireysel 
farklar görülebilir. Kızlar ergenlik dönemine, erkeklere göre 2 yıl daha erken girer. Erkeklerde boy uzaması daha 
fazladır. Genel olarak, ergenlik döneminde boy uzaması, kilo artımı, kas ve yağ dokusu gelişimi, tüylenme, 
üreme organlarının gelişimi görülen fiziksel gelişmelerdir. 
 Ergenlik döneminde zihinsel, ruhsal ve sosyal değişiklikler ergeni fazlasıyla etkiler. Ergen artık soyut 
düşünme yeteneğini kazanır, olaylara çok boyutlu bakabilir, kendine özgü fikirler geliştirebilir. Bu dönemde 
duygularda çeşitlilik söz konusudur. Çok farklı duyguları tatma ve yaşama ergen için bazen tehlikeli olsa da 
güzel ve geliştiricidir. Ergen sıkça ben merkezci davranışlar gösterir. Bu nedenle ailenin ergenle zıtlaşması hoş 
olmayan sonuçlar doğurabilir. Ergen bağımsızlık mücadelesi içindedir. Artık ailenin uzantısı olmaktan çıkıp 
kendi kimliğini kazanmaya ve kendi çevresini oluşturmaya çalışır. Ergenlik döneminin temel özelliklerinden biri 
de güvensizliktir. Bundan dolayı ergen atılgan, çekingen ya da saldırgan olabilir. Ergenin güvensizlik duygusunu 
yenmesinde ailenin rolü büyüktür. Bu güvensizlik; ergenin kendisindeki fiziksel değişimleri 
özümseyememesinden, ailenin ergendeki değişimleri ve bağımsızlaşma istediğini kabullenip 
desteklememesinden kaynaklıdır.  
 Bu dönemdeki aile içi ilişkilere bakarsak genel olarak gündelik sorunlara ilişkindir. Ergenin bağımsızlık 
isteğinden dolayı aile ile çatıştığı görülür. Bu sorunlar karşılıklı birbirini dinlemeyle, kızgınlığa ve kırgınlığa 
düşmeden, hoşgörülü ve yapıcı bir tartışma ile çözülebilir. Ergenin ailesinde gördükleri, olgunlaşmakta olan 
kişiliği için çok önemli belirleyicidirler. Bu dönemde çocuk üzerinde kurulmaya çalışılan otorite, baskı çocuğun 
aileden uzaklaşmasına ve sorunların büyümesine neden olur. Ergen fiziksel,  zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimi 
açısından desteklenmeli sevgi ve güven verilmelidir. Ergene karşı tutarlı davranılmalı, sorumluluk alması 
sağlanmalı, verdiği kararlar desteklenmelidir. Aile, ergeni asla yaşıtlarıyla kıyaslamamalı, ergeni olduğu gibi 
kabullenmelidir.  
 Ergen bu dönemdeki sevgi, ilgi ve destek ihtiyacını aileden bulamadığı zaman kendisi için tehlikeli 
farklı yollarda bunları arıyor ve madde bağımlılığı gibi ve hatta intihar gibi yollar seçiyor. Bu nedenle aile, hata 
yapsa da onun yanında olacağını, her koşulda onu seveceğini ergene hissettirmelidir. 
 Aileler şunu unutmamalıdır; çocuklarımıza bu dünyaya gelmek isteyip istemediklerini sormadık, biz 
istedik ve doğdular, o zaman onların her türlü sorumluluğunu taşımalı ve destek olmalıyız. Ergenlik dönemini 
sağlıklı bir kimlikle, değerler sistemiyle bitirmeleri için ailenin desteğine ihtiyaçları var. Çocuklarınızı sevgisiz, 
ilgisiz bırakmayın. 
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EV ÖDEVĐ MĐ NEDEN?  
Selin SAYGI, Sınıf Öğretmeni 

 
Türkiye’de formal eğitim, insanları 7 yaşından 15 yaşına kadar zorunlu kılmıştır.  Okullarda günlük 

olarak öğrenciler 6 saat geçirmektedir. Bu haftada 30, ayda ise 120 saate denk düşer. Bu oran oldukça yüksektir, 
niteliği ise ayrı bir tartışma konusudur. 

Sizlere bu bölümde çocuklardan programımız için daha fazla zaman dilimi almayı hedefleyen ev 
ödevleri konusunda düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Bunun içinde soruna iki açıdan bakmaya çalışacağım. 

Đlk açı; öğrencinin penceresi olacak; öncelikle şu bilinen bir gerçek ki, çocuklar ev ödevlerini yapmak 
zorunda oldukları için yapıyor. Dolayısıyla istek söz konusu değil. Đstenmeyen bir işin yapılması da ne kadar 
nitelikli olup, öğrenciye ne katacağı tartışılır. Okul içerisinde zaten günlük olarak 6 saat geçiriyorlar. Etüdleri 
saymazsak...Bir de evde onların zamanlarını almak ne kadar adil. Bu çocuklar sabahları erken kalkmak zorunda , 
yani akşamları erken yatmak zorunda. Eve gittiklerinde yemek yeme için de yarım saat verirsek. Ödevleri için de 
2 saat masada oturmasını sağlarsak, çocuğun en temel hakkı olan oyun için ona ne kadar zaman tanımış oluruz? 
Oyunun çocuk üzerinde etkileri ve hayatındaki yerini hiç biri teoriyi aktarmadan, sadece çocukluğumuza 
dönerek önemini hatırlayabiliriz sanırım.  Dolayısıyla burada uzun uzun çocukların oyuna ihtiyaç duyduklarını 
ve onlara son derece yararlı olduğunu yinelemek istemiyorum. Aslında biz yetişkinlerin yaşamlarıyla bu durumu 
daha somutlaştırmak, olayı daha anlaşılır kılacak bize. Hangimiz işimizi evimize getirmekten mutlu oluruz veya 
oluyoruz. Gün boyunca işyerinde yorulup, akşam yine aynı konular üzerinde çalışmak hele bir de bunun 
yöneticimiz tarafından bize sorulmadan, zorunlu olarak bize aktarması kaçımızı mutlu eder, çalışmada verimli 
olur. Yanıtınızı ve yanıtları eminim duyuyorsunuz... 
   Bir de öğretmenler tarafından olaya bakarsak... Đlk önce bir ders saatimiz 40 dakika. Çocukların bir 
konu üzerinde dikkatini yoğunlaştırdığı süre toplam 5-15 dakika arası –bireysel farklılık ve isteklerin süreyi 
değiştirmesini hesaba katmıyorum. Sınıfa giren bir öğretmen yoklama yapıp, sınıf defterini imzalamak, sınıfın 
ilgisini konuya çekmek için toplam 10 dakikaya yakın bir süresi harcıyor. Eğer ödev verdiysek bu süreye bir de 
kontroller ekleniyor. Sınıf mevcudunun fazla olduğu bu sınıflarda bu kontrollerin verimli geçmesi ders süresi ile 
eşitlenir. Ödevler kontrol edilecek, yapılamayanlar aktarılacak, yapanlar pekiştirilecek , yapmayanlar 
cezalandırılacak, .... Oldukça zor. Bu işlemleri tam anlamıyla yapmamakta ne bir daha ödev vermek ne de 
oyundan alınmış zaman önemli olacak. 

Ödev konusundaki ayrı bir sorunda çocukların ödevlerini tamamlayamamaktan dolayı duyduğu 
mahcubiyet ve eziklik. Programımız bu kadar yoğun olmasa, derste çocuklara konularla ilgili daha fazla örnek 
yapabiliriz. Örnek çeşitliliğindeki verdiğimiz sınırlılık, verilen ödevlerde çocukların farklı örneklerle 
karşılaştığında problemler yaşamasına sebep oluyor. Dolayısıyla çocuk ödevini yapamıyor. Ve başarısızlık 
hissediyor, ödevimi tamamlayamamaktan dolayı da mahcubiyet. Bu durumda onda öğretmeni ve arkadaşlarının 
önünde rahatsızlık vericidir.  

Dünyada bir çok ülkede çantalar okulda bırakılır, çocuklara ödev verilmez. Yani ders okulda öğrenilir. 
Konularla ilgili karşılaşılan problemler yetkili kişi tarafından – öğretmen- çözülür. %80 oranda velilerin ödeve 
yardımcı olması, bilgilerin yanlış aktarılmasına neden olmaktadır. Bu da çocuklar açışından ikilem 
doğurmaktadır. 

Eminim bir çok bilinçli anne-baba ve öğretmenler de benim gibi düşünüyordur. Ama anne-baba olarak 
çocuğumuzun istediği iyi bir meslek sahibi olmasıdır, bu da derslerini çok çalışmasından geçiyor. Öğretmen 
olarak da sınıfımızdaki öğrencilerin başarısında hedeflerimiz var. Dolayısıyla bu gerekçeler bizi ödev 
verdirmeye sevk ediyor veya ödev istenmesine yol açıyor olabilir. Evet bir çok veli ne yazık ki ödevi talep 
ediyor. Ödev vermeyen öğretmeni de yeterli bilgiye sahip olmadığı düşüncesiyle suçluyor. Bu sorun bence 
eğitim sistemimizdeki temel aksaklıklarından taşınan  bir durum. Çocukların ödevlerle zaman kaybetmesi yerine 
, kitap okuma alışkanlığı kazandırılıp, kitap okumaya zamanı olsa daha verimli olmaz mı? Bu hem bakış açısını 
geliştirecek, hem farklı kaynaklar inceleme imkanı olacak, edindiği bilgileri karşılaştırma, yorumlama ve 
tartışma imkanı doğuracak. Đşte o zaman ödev kontrollerine ayırmamız gereken zamanı tartışma ve analiz diye 
bir bölüm ayırarak daha verimli olabiliriz.  Ayrıca çocuklara ham bilgiyi tekrar okuma, yazma gibi ödevler 
vermek yerine gönüllülük esasına dayanan dersimize göre değişen proje çalışmaları verebiliriz. Örneğin coğrafya 
dersinde; çocuğun bir bölgenin ürünlerini okuyup veya yazıp gelmesi yerine, gönüllü olanlar tarafından 
hazırlanacak bir kavram haritası veya farklı materyallerle konu çocuklar tarafından hazırlanabilir, sınıfta çalışma 
arkadaşlarına sunulabilir. Bu hepimizin hedefi olması gereken öğrenci merkezli eğitim anlayışının da bir 
parçasını oluşturacaktır.  

Sürekli yakındığımız eğitim programımızın ağırlığı ve bölgesel farklılıkları gözetmemesi de gerekli 
mercilere yinelenerek talep edilmesi gerekmektedir. Bu durum gerçekleştirilirse daha nitelikli bir eğitim verilmiş 
olup, daha nitelikli bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirebiliriz. Yani bilgiyi olduğu gibi tek kaynaktan alıp, 
sorgulamadan belleğine yerleştiren değil, bilgiyi araştıran, bulan, okuyan, tartışan, analiz eden bireyler 
yetişmesine yardımcı olabiliriz. 
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DUYGUSAL   BOZUKLUKLAR 
 

                                              Dilek EROL, Okul Öncesi Öğretmeni 
 
Çocuğun çevresinden çok kendisini rahatsız  eden problemlerdir. Korkular, kaygı, saplantılı düşünceler, 

uyku bozuklukları, kekemelik ve tikler bu sorunlardandır. Bu belirtileri gösteren çocuklar çevreleri ile ilişkileri 
çok bozuk olmayan gergin, güvensiz, çekingen çocuklardır. Kendi iç sorunlarını dışa yansıtmaktan çok 
kendilerine yönelten kaygılı çocuklardır. 
 

KORKULAR 
 

Korku, canlı varlıkların, görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri en doğal tepkidir. (1) 
Çocuklarda, özellikle ilk yıllarda, çok fazla korkular görülmektedir. Bebek dünyaya geldiğinde yabancı 

bir yerde olduğu için çevresindeki her şey yenidir ve korku kaynağıdır. Çevreyi tanıdıkça beden ve zihin gücü 
geliştikçe korkularını yener. Hemen hemen her çocuk için en büyük korku anne babadan ayrı düşmek, ortalıkta 
kalma korkusudur. Her tehlikede sığındığı varlıkların olmayacağı düşüncesi çocuğu çok fazla endişelendirir.  

Dört yaşında en üst seviyede olan korkularda zamanla azalma ve somutlaşma görülür. Örn. Her şeyden 
korkmak yerine köpekten, iğneden korkmak gibi. Altı yaşında ise korkularda yine artma görülür. Özellikle 
hayalet, hortlak, cadı, öcü korkusu. Bu yaşlardan sonra da korkularda pekiştirilmediyse azalma görülür. 
 Đki-üç yaşlarda çocuğun tehlikelerden korunmaya ihtiyacı vardır. Ailenin çocuğu tehlikelere karşı 
uyarması ama abartmaması önerilir. Korkuyu tehdit aracı olarak kullanmak bulunan zamanda ailenin istediğine 
ulaşmasını sağlar. Ama zamanla onları tehdit eder. Örn. Uyumayan çocuğa “Uyu, iğneciyi çağırırım 
yoksa...”gibi tehdit ailenin doktora giderken fazlaca yorulmasını sağlar, güçlük çıkarır. 

Yaşına göre çok korkak çocukların, anne babasına bazı öneriler: 
Korkuları karşısında sert tepkilerden kaçının.”Erkek çocuk korkar mı? Koskoca çocuk olacaksın.”,gibi 

sözler,korkuyu azaltmaz.Korkularından dolayı,çocuğu ayıplamak ve utandırmaktan kaçının. Korkularıyla alay 
etmeyin; korkunun üstüne gitmeyin. 
 Korkunun nedenlerini araştırın.Ev içinde korkutucu tutum olup olmadığına bakın. Çocuk, oyundan ve 
arkadaştan yoksunsa,bunlara olanak yaratın.Aşırı kollayıcı tutumları gevşetin. Kendi işini kendisinin görmesini 
sağlayın. Çocuğa süre tanıyın. “Çivi çiviyi söker” yöntemini kullanarak, korkuları bastırmaya, bir korkuyu başka 
korkuyla yenmeye çalşmayın. Örneğin karanlıktan korkan bir çocuğu karanlık bodruma sokmaya kalkmayın; 
karanlık odaya birlikte girin. Korkuyu yavaştan ele alın.Köpekten korkan bir çocuğa, çoban köpeğini okşatmaya 
kalkmak, korkuyu azdırır. Ama işe bir yavru köpekle başlarsanız, sonuca daha kolay varırsınız.  
 Sudan,denizden korkan bir çocuğu, bağıra çağırta suya sokmak korkuyu pekiştirir. Bunu yerine, çocuğu 
su kıyısında, kumsalda oynamaya bırakın. Küçük bir havuz yaparak, suyla barışmasını sağlayın. Göreceksiniz, 
sandığınızdan daha kısa sürede başarı kazanacaksınız. (1) 
 

KORKUDAN  KORUNMA  YOLLARI 
• Çocukları eğitirken korkuyu bir eğitim aracı olarak kullanmayın. 
• Çocukları başta hayvan olmak üzere korku yaratan tüm nesnelerin gerçek durumunu anlatın. 
• Çocuğa örnek olup gereksiz şeyle karşısında fazla tepki göstermeyin. 
• Çocukları şok edecek durumlardan koruyun. Hele hele bu konularda yakışıksız ve uygunsuz şakalardan 
kaçının. 
• Çocukların korkularına saygı duyunuz,ayıplamayınız. Korkusunu yenmesi için onu yüreklendiriniz. 
• Çocuklara korku dolu hikaye-romanlar okumayınız. Sinema ve televizyonda izlediklerine dikkat ediniz. 
 
 

KEKEMELĐK 
 

Bir tür akıcılık sorunudur. Ses, hece, sözcük ya da cümlelerde irkilme, duraklama, uzatma, patlama, 
iğnelemelerle konuşmanın getirdiği ritm ve akıcılık bozukluklarıdır. Đki tip kekeleme vardır. Birincisinde birey 
kekelemenin farkında değildir. Đkincisinde birey bu sorunun farkındadır. Kekemelik esnasında boyun-boğaz 
kasları  kasılır. Jest-mimik kullanılır. Oluşma nedeni tek değildir ve öğrenilmiş bir davranıştır. Oluşma nedenleri 
arasında, konuşma döneminde herhangi bir tutumun çevrenin çocuğu pekiştirmesi alınabilir. 
 Üç-dört yaşlarındaki çocuklarda kekemelik, konuşmada tutukluk, bocalama ve tekrar gözlemlenebilir. 
Kekemeliğin gerçek yerleşimi daha çok 5-6 yaşlarında olur. 2,5-3,5 yaşları arasında kekemelerin nedeni çocuğun 
özellikle heyecanlıyken düşünceyle dilini birbirine karıştırmasıdır. Sözcük dağarcığı kısıtlıdır ama çok şey 
söylemek ister. Konuşmada zorluk çeker ve sonuç olarak kekeler. Çocuğun kekeme olmasında etkili olan bir 
başka faktör de, yetersiz ilgi-sevgi ve çocuk ayırmadır. 
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 C.,  8 yaşında sağlıklı bir erkek çocuğudur. A. adında 5 yaşında bir kız kardeşi vardır. Fiziksel görünüşü 
kadar konuşması da güzel olan bu kardeş, son iki yıl içinde ailenin ilgi ve dikkat merkezi haline dönüşmüş ve 
giderek C.’nin kekeme olmasına yol açmıştır. ( 2 ) 
  Kimi çocuk okulda ve büyüklerin yanında kekeler. Kimi çocuk yalnızca gergin ve tedirgin olduğu 
anlarda takılır. Hepsi uyutum ( hipnoz ) altında çok akıcı konuşturulabilinir. Kekemelik genellikle erkek 
çocuklarda, kızlardan 4-5 kat yüksek oranda görülmektedir.  
 Son 1 yıl içinde kekelemeye başlamış 75 çocukta yapılan inceleme, kekemeliğin büyük çoğunlukla 
belirgin bir korkutucu olayı izlediğini saptamıştır.  Örneğin sünnetten korkma, anne-baba kavgasına tanık olma, 
araba kazasında birinin ezildiğini görme, evde yalnız bırakılma, babanın kayışla dövmesi, etinde sigara 
söndürmek, kapıya gelen dilenciye verme ile korkutma. ( 1 ) 
 Ayrıca kekeme çocukların bazılarında beslenme bozukluğu, uyku sorunları, geceleri sık sık kabus 
görme gibi sorunlarda görülebilir. 
Tedavisi, anne-baba eğitimi ve cihaz eğitimidir. 
  

TAKINTILI   DÜŞÜNCELER 
Takıntılı düşünceler bireyin saçma olduğunu bildiği halde bu asalak düşünceden kendini alamamasıdır. 

Bir çok çeşidi vardır. Örneğin, eline bıçağı alan anne çocuğunu öldüreceğini düşünür. Çocukla aynı ortamda 
bulunmak istemez. 
 Anne veya babasının aşırı düzenli , kuralcı, titiz olan çocuklarda saplantılı takıntılı düşünceler 
görülebilir. Ve eğer yanlış bir din eğitimi aldıysa kolayca Tanrı ile ilgili takıntılı düşüncelere varabilir. Cinsel 
merakı ayıplanan, cinsel oyunları cezalandırılan çocuklarda da takıntılı düşünceler görülebilir.  
 Bu düşüncelere birkaç örnek verelim, sol yanından kalkarsa, belli günler çamaşır yıkarsa, merdivenin 
altından geçerse başına kötü bir olay geleceğini düşünür. 
 Olumsuz yönü bazen bu düşünceler insanın günlük işlerini zorlaştırır, işkenceye dönüşür. Örneğin, 
yatarken terliklerin düzgün durmasını sağlar oda içinde belli sayıda dolanır, belli hareketler yapar. 
  Bazı anne-babalar çocukları inanılmaz kurallara uymasını sağlayarak, çocuğun hayatına çok fazla 
karışıp, onun bir şey yapmasına izin vermeyerek anne-baba görevlerini tam yerine getirdiklerin sanırlar, 
yanılırlar. Örneğin bir anne, kendini çocuğuna adamakla övünüyordu. Onun için katlanamayacağı özveri yoktu. 
Oyuna çıkarmamış, ama bütün günlerini çocuğunu evde eğlendirmekle geçirmişti. Onu kendi elleriyle beslemiş, 
uzun yıllar koynunda yatırmıştı. Çok erkenden temiz ve düzenli olmasını sağlamıştı. Kendisinden bir şey 
saklamamayı öğretmiş, onun sırdaşı olmuştu. Bir fiske vurmadan büyütmüştü. Bir dediğini iki etmeden bütün 
isteklerini karşılamıştı. Çocuktaki olumsuz duyguları ayıplayarak bastırmış, cinsel sorunlarını daha küçüksün 
diye yanıtsız bırakmıştı. En ağır cezayı beş yaşında iken vermişti. Oğlunu, doktorculuk oyununda, komşu kızın 
eteğini kaldırırken yakalamış; polisle korkutmuş ve dövmüştü. Bu olaydan sonra da okul çağına dek sokağı 
çıkarmamıştı. Ergenlik çağına gelinceye dek, ana ve baba çocuklarında önemli hiçbir sorun görmemişlerdi. 
Ancak ergenlik çağında gençte baş gösteren kuruntu ve tedirginlik onları ürkütmüştü. Genç hiç durmadan cinsel 
konularla ilgili duygularını anlatıyor ve şu soruyu soruyordu: “Đçimden kızları ısırmak geliyor. Bacaklarına 
baktıkça onlara saldırasım geliyor. Ben bir manyak mıyım? Saldırır mıyım? Saldırmam değil mi?” Annesinden 
sürekli yatıştırıcı sözler bekliyordu. Annenin avutmasına karşın, kısa bir süre sonra kaygısı depreşiyor, sorular 
yeni baştan başlıyordu. Ana ve baba kendi tutumlarıyla gençteki belirtiler arasında hiçbir bağ kuramıyorlardı. 
Genç, ergenlikte uyanan cinsel duygularının baskınına uğramış, kendisine yabancı olan bu duygular karşısında 
ürkmüş ve suçluluk duymuştu. Çünkü cinsel uyanış onda çocukluğunda ağır bir ceza ile biten ilk cinsel 
serüvenin suçluluk duygusunu alevlendirmişti. Titiz ve aşırı kuralcı ana ve babalara söylenebilecek tek söz: “En 
iyi, iyi’nin düşmanıdır. ( 1 ) 
 Çocuklukta takıntılı düşünceler geçici olabildiği gibi kalıcı da olabilir. Özellikle zoruntular baş 
gösterince ortaya çıkar, önemle ele alınması, geciktirilmeden sağaltılması gerekli bir ruhsal bozukluk çıkar. 
  

TĐKLER 
 Tik, istemli çalışan çizgili beden kaslarında istem dışı ortaya çıkan aralıklı kasılmalardır. Bu kasılmalar 
bir kas ve odak grubunda olabileceği gibi  birkaç kas ve adale grubundan da olabilir. Tikler yer ve biçimde 
değiştirebilir;ancak bir süre sonra belli bir yerde yerleşip kalır. Hareket çoğu zaman kişinin farkında olmadan 
tekrarlanır. Erkek çocuklarda daha çok görülür. Genellikle 6 yaşından sonra fazla görülmeye başlar. En çok 8-12 
yaşlarında rastlanır. Tikler genelde ergenlik çağında kaybolur. Yetişkinlikte de devam edenleri vardır. En fazla 
yüz ve boyunda görülür.  

Tiklerin nedenleri, genelde ruhsal nedenlerdir. Tikler genellikle iç gerilimlerin veya çatışmaların 
yansımasıdır. Kişi tikleri sayesinde bu gerilimlerden kurtulma çabası verir. Tiklere neden olan ruhsal etkenlerin 
başında erken yaşlarda başlayan ve süren korku, tedirginlik, kaygı, gerginlik vardır. Birden aşırı korku, 
coşkunluk, yorgunluk,öfke, acı gibi durumlar yaşamak çocuklarda tiklerin oluşmasına sebep olabilir. Ruhsal 
etkenlerin yarattığı tiklere örnekler: 9 yaşındaki bir kız çocuğu aile içinde yaşadıklarını psikoloğa şöyle 
anlatmıştır. “Kardeşim beni çok rahatsız ediyor. Bana vuruyor. Buna karşılık babam beni suçluyor. Babam eve 
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geç geliyor. Babamın gelmemesinden korkuyorum. Annem babam sık sık kavga ediyorlar.” Çocuğun aile içinde 
yaşadığı korku, tedirginlik, kaygı gibi durumlar onda ağız ve burun tiki oluşmasına sebep olmuştur.  
Göz ve boyun tiki olan erken okula başlamış 6 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki abisini örnek almıştır. Tiklerin 
oluşmasında bir neden de tamamlanmamış bir hareketin temsilcisi şeklinde olabilir. Örneğin çocuk vuruculuk, 
kırıcılık, saldırganlık gibi dürtülerini dışa vuramaz. Bilinç altındaki bu istekler çocuğun devamlı el kol 
hareketleri yapması şeklinde temsil edilir. Diğer bir neden ise istemsiz olarak tekrarlanan hareketlerin zamanla 
alışkanlık yapması ve daha sonrada otomatik olarak yinelenmesi şeklinde de olabilir. Örneğin boyun silkme 
kolalı bir gömleğin rahatsızlığından kurtulmaya çalışırken alışkanlık olan ve otomatikleşen bir tik olabilir. 

Tikler için düzeltici önlemler; küçük tikler genellikle geçicidirler. Ciddi ve ağır tikler devamlılık 
gösterirler. Đmkanı varsa fiziki kaynaklar ve nedenler aranmalı,bulunmalıdır. Çocuğun ailedeki, okuldaki ve 
yakınları ile olan çatışmaları ve bunların nedenlerinin bulunup ortadan kaldırılması uygun ve köklü 
tedbirlerdendir. Taklit etmekten, çocuğun dikkatini çekmekten, tenkit etmekten, akranları ile kıyaslanmaktan 
sakınılmalıdır. Hakaret, azarlama ve bu çocuklara dayak atılması tiklerin daha da artmasına ve buna eşlik eden 
bir seri duygusal bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ana-babanın çocuğun bu halinden utanması, 
çocuğun utandırması olumlu bir tedbir olmaktan uzaktır. Çocuk bol bol dinlendirilmeli, bedenen uygun ihtimam 
görmelidir. Bazen gerekiyorsa okul dışı, ders dışı spor ve benzeri etkinlikler azaltılmalıdır. Ve en önemlisi bir 
pedagog ya da çocuk ruh sağlığına başvurmak gerekir.  
 

UYKU BOZUKLUKLARI 
 
 Đnsanın yaşadığı ortamda koşullarının değişmesi, bedensel ve ruhsal yakınmalar, hastalıklar uykunun 
süre ve düzenini değiştirebilir.  
 Çocuğa ise gerekli olan uykunun süresi bazı faktörlere bağlıdır.; bunlardan en önemlisi, çocuğun 
yaşıdır. Küçük çocukların uykuya daha çok geresinimleri vardır. Yeni doğan bebekler, günde ortalama 16-18 
saat uyuyarak zamanlarının % 80’ini uykuda geçirirken, 1 yaş bebeklerinde bu süre %50’ye düşmektedir. 2-5 yaş 
için yeterli olan uyku süresi ise 13-15 saat, 6-8 yaş için 12 saat 8-1 yaş için 11 saat ve 10 yaşından ergenlik 
dönemine kadar 10 saattir. ( 3 ) 
  

UYKU  BOZUKLUKLARININ  NEDENLERĐ 
� Çocuğu rahatsız eden baş ve boyun kısmındaki ağrılar, 
� Bedeni hastalıklar, 
� Solunum yollarında tıkayıcı ve daraltıcı sebepler, 
� Beslenme problemleri ve bozukluklar,  
� Günlük yaşamda yaşadığı kaygı,sıkıntısını gün içinde belli etmez bu yaşantılarını bastırır ve geceleri 
kabuslar ve korkulu düşler görür ve uyku problemleri başlar. 

Okulöncesi dönemde çocuklarda görülen önemli uyku sorunları: Uyku zamanı gelipte yatmak 
istemeyen çocuk, annesiyla yatmak isteyen veya gece anne-babasının yanına giden çocuk, eğer yuvadaysa 
annesinin onu unutacağı düşüncesiyle uyumak istemeyen çocuk, kardeşini kıskanma, aile içinde yaşanan şiddet 
ve huzursuzluklar, uyku öncesi izlenen korkulu bir film veya dinlenen korkulu bir hikaye çocuğun uykusunu 
olumsuz olarak etkiler.  
 Bu tip sorunların giderilmesi için çocuğun yattığı ortama dikkat edilmelidir. Sessiz bir ortam çocuğun 
uykuya geçişinde rahatlık sağlayacaktır. Uykudan yarım saat önce odasına gitmesi istenebilir. Ortama ayak 
uydurması sağlanabilir. Hoş bir hikaye okuma uykunun gelmesi için iyi bir yoldur. Çocuk yatmadan önce 1 
bardak süt veya meyve suyu içebilir. Ardından dişlerini fırçalayıp, pijamalarının giymesi çocuğu uykuya hazır 
hale getirecektir. Son olarakta çocuğa sıcak bir dokunuş, bir öpücükle üstünün örtülmesi çocuğu iyice 
rahatlatacaktır. 
 Çocuğu düzenli uykuya alıştırma 4-5 aylıkken başlanabilir.  Ve bu konuda iyi bir başarı kazanmak 
istiyorsak kesinlikle hiçbir zaman çocuğa tavizde bulunmamalıyız. Bu kararlılık bizi mutlak başarıya 
götürecektir. Son olarak da şunu aktarmak istiyorum. Okulöncesi ve okul çağı çocukları için en uygun uyku saati 
20:30-21:00 olmalıdır. 
 
UYURGEZERLĐK :Her altı çocuktan birinde görüldüğü araştırmalarla ortaya konulmuştur. Kalıtımsal 
olduğu söylenebilir. Uyurgezer çocukların aynı zamanda uykularında konuştukları ve uykularında ağladıkları da 
görülmüştür. Uyurgezerlik çoğunlukla çocuğun heyecan bozuklukları ile ilgili olmasına rağmen bunun bir tür 
sar’a nöbeti olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
GECE KORKULARI VE KABUS GÖRME :Yetişkin ve çocuklarda görülür. Genelde sara hastalığı 
olarak bilinir. Nöbet sırasında  çocuk yatağa oturur, anlamsız ve sürekli hareketler yapar, panik içindedir. Bu 
sırada çevresinin sakinleştirme çabalarını farketmez. Genelde gece çok yemek yiyen çocuklarda rastlanır, 
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geçicidir. Diğer sebepleri arasında kan şekerinin düşmesi, karbondioksit zehirlenmesi, çocukta görülen nefes 
alma zorlukları da sebepler arasındadır. En çok 2-3 yaşlarında görülür.  
KARANLIK KORKUSU :Çocukların karanlıkta tek başına kalamamaları şeklinde görülür. Çocuk 
sürekli ışık olan yerde uyumak ister. Önemli bir sorun değildir.  Çocuğu doğru ve onun anlayabileceği şekilde 
bilgiler verilmelidir.  
NARKOLEPSĐ :Gündüzleri görülen birden uykuya dalma şeklidir. Çocuğa birden bire uyku bastırır ve çocuk 
olduğu yerde yığılır, kalır. Eğer uyandırılırsa çok huzursuz olur, sinirli davranışlar gösterir. Bunun bir tür sar’a 
hastalığı olduğu bilinmektedir.  

SALDIRGAN ÇOCUKLAR 
 

Saldırgan çocuk, ruhsal sorunları nedeniyle yaşıtları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler kuramayan çocuktur. 
Geçimsizdirler, çevresiyle sürekli zıtlaşırlar. Kurallara uymak istemezler,sık sık ceza alırlar. Ama yine de 
cezalardan etkilenmezler. Çoğunlukla sorunlarını fiziksel şiddetle çözmeye çalışırlar. Öfkelerini bir türlü 
yenemeyip, kendilerini sürekli haklı çıkarmaya çalışırlar bir bakıma egosantriktirler. Saldırgan çocuklar genelde 
güvensiz çocuklardır. Çevreden iyi bir davranış beklemediği gibi  çevreye karşı ilk tepkisi saldırmaktır. 
Saldırgan çocuk aynı zamanda doyumsuz ve sevilmediğine inanan çocuktur. Özsaygısının az olduğu çok net 
gözlemlenebilir. Çoğunlukla anne-baba tutumu çok sert ve hoş görüsüz olduğu için biriken öfkesini ev dışındaki 
insan ve nesnelere  yöneltir. Bunu yanında tutarsız veya aşırı gevşek  ailelerin çocuklarında da saldırgan çocuklar 
görülebilir. Gevşek ailelerde yetişen çocuğa sınır konulmadığından çocuk hiçbir kurala uymak istemez. Ve ilk 
tavrı saldırmak olur. Böyle çözümleyebileceğini sanır. Çünkü yeterli bir özdeşim yapamamıştır.  
 Saldırganlık anne-baba tutumlarının dışında çocuktan kaynaklanan nedenlerle de olabilir. Örneğin beyin 
örselenmesine yol açan beyin zarı yangısı, doğum sırasındaki beyin örselenmeleri, çocuğu saldırganlığa yatkın 
kılar. Bu çocuklar dürtülerini dizginlemekte güçlük çekerler.  
 Yapılan araştırmalara göre genellikle erkek çocuklarda kız çocuklara oranla saldırganlık daha çok 
görülür. Erkekler sorunları bilek gücüyle, kızlar ise ağız dalaşmasıyla çözmeye çalışırlar.  
 Bazı anne-babalar çocuklarındaki saldırganlık duygusunu tümüyle bastırmasını ister. Bu da çocuğun 
gergin olmasını sağlar. Çocukta saldırganlığı dizginlemek yerine saldırganlıktan korkmasını sağlar. Yeri 
geldiğinde kendisini bile savunamaz. Bu durum onda öfke birikimine neden olur. Ya çocuk tümden siner ya da 
dizginsiz olarak saldırıya geçer. Hatta öfkesini bunlara rağmen yenemezse kendisini ısırır, saçını çeker,başını 
duvara vurur.  
 Ayrıca dıştan gelen kısıtlamalar ne denli çok olursa, çocuğun tepkisi de o denli güç olur. Dayağın en 
çok kullanıldığı evlerden , en saldırgan çocukların çıkması bu sebeptendir.  
 Saldırgan çocuklar topluma karşı kuşkulu, düşmanca duygularını ileri yaşlarda da sürdürürler. Bir kısmı 
saldırganlığına olanak sağlayan meslekleri seçer. Örneğin polis, dövüş sporcusu, askerlik,vb... 
 

SALDIRGANLIĞI  KORUMA  VE  SALDIRGANLIĞI  DÜZELTME  YOLLARI 
 
� Çocuğa saldırganlık örneği olmamalıyız, 
� Çocuğun saldırgan davranışları hoş görülmemeli,toleransta bulunulmamalıyız, 
� Saldırgan davranışları bir diğer saldırganlık olan dayakla çözmeye çalışmamalıyız. Her çeşit maddi cezadan 

kaçınmalıyız. 
� Çocuğun öfkeli olduğu anda değil, dingin olduğu anda çocukla konuşmalıyız. 
� Çocuğa böyle davranırsa her zaman kaybedeceğini belirtmeliyiz.  
� Çocukta saldırgan davranışlar hakim olduğu anda, çocuğun içindeki şiddeti boşaltabileceği ortamlar 

hazırlamalıyız. (Çekiçle bir şeyler kırması, yastığı yumruklaması, vb...) 
� Saldırgan çocukları mümkün olduğu kadar grup etkinliklerine katılması sağlamalıyız. Ona verilecek rolde 

başarısı, üstünlüğü elde etme, hakim olabilme ve herkes tarafından varlığını hissettirecek nitelikte olmalıdır.  
� Çocuğun istekleri mümkün olduğu kadar zamanında ve yerinde karşılamalıyız. Onların haklarına saygılı 

olmalıyız.  
 
 
Kaynaklar 
 

1. YÖRÜKOĞLU, Atalay,  Çocuk Ruh Sağlığı, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları , Ankara, 1982 
2. YAVUZER, Haluk,  Çocuk Psikolojisi , Remzi Kitabevi, Đstanbul, 1998 
3. YAVUZER, Haluk , Ana-Baba-Çocuk, Remzi Kitabevi ,Đstanbul, Kasım 1997 

 

 

 



 18 

AĐLE-ÇOCUK ĐLĐŞKĐLERĐ 
 

             Dilek EROL, Okul Öncesi Öğretmeni 
 

Sevgili anne-babalar, kitapçığımızın bu bölümde sizlere toplumun en küçük kurumu olan ailede sağlıklı 
ilişkilerin kurulması için aile-çocuk ilişkilerini aktarmaya çalışacağım. Bu konuyu paylaşırken ilişkileri; 
eşlerarası ilişkiler, kardeş ilişkileri ve anne-baba tutumları olmak üzere üç boyutta aktarmaya çalışmanın doğru 
olacağını düşündüm. 
 

1. EŞLER ARASI  ĐLĐŞKĐLER VE ÖNEMĐ 
 

Eşler arası ilişkilerin niteliği, çocuk psikolojisi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Eşler arası ilişkilerin 
temelini de sağlıklı bir evlilik oluşturmaktadır. Evlilik kurumunun  bir amacı, mutlu olmak ve 
karşımızdakini mutlu etmektir. Bunun için de ilk koşul tabii ki sevmekten geçer. Sevgi kendiliğinden 
oluşabilecek bir kavram değildir. Bir emek sonucu ortaya çıkar. Sevgiyi yaratabilmek, içimizde 
yaşayabilmek ve sevdiğimiz kişiye yansıtabilmek çok önemlidir. Bunca emekle oluşturulan sevgiyi yaşamak 
ve yaşatmakta zaman zaman hoyrat davranabilmekteyiz. Bunun nedeni de çoğu zaman eşimizi kendi bakış 
açımıza göre değerlendirmektir. Bakış açımız zaman zaman bencil olabilmektedir. Bunu bir örnekle 
açıklayalım. Örneğimizde kadın ev hanımı olup, erkek çalışmaktadır.  
 
“ Erkek işten eve gelir gelmez çamurlu ayakkabılarıyla tuvalete girere ve çıkışta eşiyle şöyle bir konuşma 
geçer, 
Kadın: Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bıktım artık senin pisliğini temizlemekten. 
Erkek : Kes sesini senin dırdırını mı dinleyeceğiz? 
Kadın : Bu yaşa gelmişsin hala nerede, ne yapacağını bilmiyorsun! 
Erkek : Sana mı soracağım baş belası!” 
 
 Burada olduğu gibi olay böyle uzayıp giderse, sorun çok geçmeden bir aile faciasına dönüşebilir. Bunun 
yerine erkek kendisini kısa bir süre için eşinin yerine koyarak bütün gün temizlik yaptığı, bunun için emek 
harcadığını, yorulduğunu düşünebilirdi. Kadın ise eşinin hatalı davranışını acele olmasından 
kaynaklanabildiğini ve hatasını daha uygun bir dille aktarabilirdi. Uzmanlar bu bakış açısına Empati 
demektedir. Empati, bir kişinin kendisini geçici bir süre için karşısındakinin yerine koymak ve olaya onun 
açısından bakabilmesidir. Eşler empati denilen iletişimin sihirli formülünü uygulayarak evliliklerini uyum 
içinde yürütebilir. Burada dinleme becerilerini ve ben dili kavramlarından bahsedebiliriz. Ama  bunları ayrı 
bir başlıkta almayı uygun gördüm çünkü bu iki önemli davranışı kazanmamız eşimizle, çocuğumuzla ve tüm 
çevremizle ilişkimizde farklı bir soluk getirebilecek niteliktedir. 
 
 Anne-baba arasında yaşanan sıkıntılar, ev içinde yaşanan huzursuzluklar eşleri rahatsız ettiği gibi 
olayları algılayamayan, yorumlayamayan çocuklarda  bir takım davranış ve duygusal bozukluklara sebep 
olabilir. Bunlar çeşitli korkuların oluşması, alt ıslatma,dışkı kaçırma,parmak emme, uykuya dalmada 
problemler gibi baş gösterir. Çocuklar yaşadıkları davranış bozukluklarında mutlaka bize bir sinyal 
göndermektedirler. Bizler bu mesajları algılar, sorunun ne olabileceğini sezinler, bulur ve çözersek bu tip 
davranışlar kendiliğinden yok olacaktır. 
 Burada iletmek istediğim bir diğer nokta ise anne-baba olarak çocuk eğitiminde ortak bir sesimiz olması 
gereğidir. Ev içi kurallarımız aile üyeleri tarafından birlikte belirlenmiş, keyfi değişikliklere uğramayan 
kurallar olmalıdır. Bu durum uygulamada farklılıkları önleyecektir.  
 Eşlerden biri hatalı ise onunla bu durumu çocuğun yanında tartışmamalıdır. Aksi halde bu türden 
davranışlar kendi aranızda olduğu kadar, çocuğun iç dünyasında da çatışmaya yol açacaktır. Çocuğun 
yaşadığı iç çatışma da onda yukarıda belirttiğimiz davranış bozuklukları yanında, saldırganlık, güvensizlik 
gibi duygusal sorunlara da yol açacaktır. 

Ayrıca bizler eşimizle yaşadığımız sorunlarda çocukları taraf tutmaya çalışmamalıyız. Anne-baba çocuk 
için vazgeçilmez ve tercih edilemezdir.  
 Çocuklar ev içinde anne-baba arasında şiddete tanık olursa, çocuklar da sorunlarını şiddetle çözmeye 
çalışma yönünde bir bilinç oluşacaktır. Çocuğunuzun saldırgan davranışlar sergilemesine zemin 
oluşturacaktır. Ayrıca çocuk korku ve eziklikle büyüyecektir. Annesiyle özdeşim kuran kız çocuğu ise 
erkeklere karşı kin ve nefret duyguları besleyebilecek, erkek çocuğunda ise karşı cinsin dövülebileceği 
düşüncesi oluşacaktır. Ayrıca babanın saldırganlığı erkek çocukta annesiyle özdeşim yapmasına ve cinsel 
kimlik bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir. 

Anne-baba olarak çocuklarımızın gelişim özellikleri ve düzeylerini dikkate alarak onlara yetenekleri ve 
istekleri ölçüsünde sorumluluk vermeliyiz. Bu durum aile içi ilişkilerimizi de güçlendirecektir. Hiç birimiz 
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mükemmel değiliz. Çocuklarımıza da mükemmel olduğumuzu yansıtmamalıyız. Onlardan mükemmellik 
beklememeliyiz. Hata yaptığımızda ondan özür dileyebilmeliyiz. Onları her türlü sorun ve hayal 
kırıklıklarından korumalıyız. Mümkün olduğu kadar yaşadığı sorunları kendisinin çözmesine olanak 
vermeliyiz. Ama gözümüz onda olup, onu her aşamada yüreklendirmeliyiz. Yavaş yavaş ona bağımsızlık 
duygusunu yaşayacağı ortamları sunmalıyız. Ona mümkün olduğunca her anlamda örnek olmalıyız. Yani 
‘Sözümüzle sazımızı ahenkli kılarak örnek olmalıyız.’. 
 Eğer bir çocuk; tenkitle yaşarsa kınamayı öğrenir, 
 Eğer bir çocuk; düşmanlıkla yaşarsa savaşmayı öğrenir. 
 Eğer bir çocuk; güvenle yaşarsa kendine inanmayı öğrenir. 
 Eğer bir çocuk; korkuyla yaşarsa evhamlı olmayı öğrenir. 
 Eğer bir çocuk; takdirle yaşarsa hedef belirlemeyi öğrenir. 
 Eğer bir çocuk; acımayla yaşarsa kendine acımayı öğrenir. 
 Eğer bir çocuk; onaylamayla yaşarsa kendini sevmeyi öğrenir. 
 Eğer bir çocuk; kıskançlıkla yaşarsa suçluluk duymayı öğrenir. 
  Eğer bir çocuk; kabullenmeyle yaşarsa sevmeyi öğrenir. 
 Eğer bir çocuk; dostlukla yaşarsa dünyanın yaşanılabilecek güzel bir yer olduğunu öğrenir. 
 

 Mutsuz evlilikler gelecekteki evliliklerin mutsuzlukla kurulması ve yaşanmasına sebebiyet verebilir. 
Çünkü evlilikle ilgili mutsuz duygu, düşünce ve korkular mutsuz anne-babaların çocuklarına geçmektedir. 
Başarısız evlilikler zincirine de bir bir halka oluşturma riskine sahiptir. Ayrıca anne-baba arasındaki ilişki 
olumsuz ise anne-baba-çocuk ev içinde gergin ve huzursuz bir ortam söz konusudur. Gergin ve sürtüşmeli 
ortamlarda büyüyen çocuklar güvensiz, tedirgin ve korkak yetişir. 
 Örnek 8 yaşında bir kız çocuğu bir gece yarısı büyük bir gürültüyle uyanıp anne-babasının kavgasına 
tanık olmuş, önce korkup ağlamış, sonra yatıştırılmış ve uykuya dalmıştır. Tartışma bir daha yenilenmemiş. 
Ancak anne-babasının her an ayrılabilecekleri korkusuyla yaşamaya başlamış, uykuya dalmakta direnmiştir. 
 Anne-babaların tartışmaları sırasında kıyasıya birbirlerine saldırmaları, sözlerini esirgemeden 
kötülemeleri aşağılamaları çocukları derinden etkiler. Çocuk ya tepki gösterip araya girmeye kalkar ya da korkup 
köşeye siner. Ayrıca saldırgan ebeveyne düşmanlık besleme riskini barındırır. Bu noktada eşimizle yaşadığımız 
problemlerin tartışılmasında uzmanlar şunlara dikkat etmemizi önermiştir. 

 
☺ Eşimizle tartışırken ayrı görüş, beğeni ve isteklerinizin olduğunu/olabileceğini göz önünde tutmalıyız, 
☺ Sorunlarımızı örtbas etmekten çok onları biriktirmeden ortaya döküp tartışmalıyız. 
☺ Sorunları kriz anlarında değil, olaydan bir süre sonra hissettiklerimiz, düşüncelerimiz, çözüm 

önerilerimizi toparladıktan sonra konuşmaya çalışmak daha sağlıklıdır. 
☺    Aile ortamında her zaman iyi, güleryüzlü,tatlı dilli olması gerekir diye bir kural yoktur. Eşlerin tartışması         

doğaldır. Ama tartışmanın niteliği bu noktada önemlidir. Sorunları tartışırken kişilere değil, konunun 
kendisine yönelmeli ve asla saldırgan ve küçültücü ifadeler kullanmamalıyız. 

☺ Çocukların yanında tartışmaktan kaçınmalıyız. Özellikle özel konuları tartışırken bunlara tanık olmalarını 
engellemeliyiz. Eğer çocuk anne-babasının şiddetine tanık olursa, anne-babasının ayrılabileceği düşüncesi 
nedeniyle bir takım davranış bozuklukları (saldırganlık,içe kapanıklık,az soru sorma,az oynama gibi...) 
gösterir. 

☺ ‘Biz’ ve ‘Bize’ demek ‘Ben’ ve ‘Bana’ demekten çok daha olumludur ve olumlu evlilik ilişkilerin düğüm 
noktasını oluşturur.  

☺ Sorunları iletirken ben dilini kullanmalıyız. ( Bknz syf 26 ) 
 
KARDEŞ ĐLĐŞKĐLERĐ VE ÖNEMĐ  

Kardeşlik bağı , aslen bir sevgi kaynağı gibi düşünülse de, kardeşler arasında önemli problemler söz 
konusudur. Kardeş grubu, istemsizce oluşturdukları rekabet nedeniyle bozulabilir. Uzmanların bu konuda farklı 
görüşleri vardır. Bazı uzmanlar, kardeşlik ilişkisini bir tür rekabet ilişkisi olarak ifade eder. Bazı uzmanlara göre 
de, çocuk, annesinin yalnızca kendisine ait olmasını, diğerlerinin anne gözünde kendi kadar önemli olmamasını 
ister. 

Kardeşler arasındaki kıskançlık, çocukların gelişiminde tümüyle doğal ve kaçınılmaz bir olaydır. Kardeş 
ilişkilerinin dinamizminde 2 önemli  rol vardır. Bunlar: 
 
♦ Annenin tutumu,   
♦ Çocuğun sosyal yeri ve özellikleri (sıra, yaş, cinsiyet, gibi...) 
 
ANNEMĐN TUTUMU  

Bir çok anne teoride sevgisini eşit paylaştırdığını düşünüyorsa, rekabetin olmaması gerektiği sonucuna 
varır. Ama rekabet, eşit dağıtım veya elde edilenlerin eşit olmasıyla ilgili değildir. Çoğunlukla çocuklar böyle bir 
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dağıtımda da eksik bırakıldığını düşünür. Aslında bu sorunun temelinde annenin eşit dağıtımı yapıp-yapmadığına 
ilişkin kaygısıdır. Bu konu da rahat davranan ve kaygısız olan anneler, kardeşler arasındaki ilişkiyi daha düzenli 
kılar. Özetle bu konuda annenin ihmalkarlığı veya çok fazla dikkatli davranması problemleri başlatır.  
 Bazı anneler eşleri, işleri veya yaşamları ile ilgili ciddi problemler yaşadığında yüzlerini tamamen 
çocuklarına döner. Zamanla çocuklarından beklentileri de yükselir. Bu beklentilerine de her çocuk eşit şekilde 
cevap veremez. Zamanla annenin beklentilerine daha fazla cevap veren çocuk annenin gözbebeği olur. Ve 
sorunlar başgösterir. 
ÇOCUĞUN SOSYAL YERĐ VE ÖZELLĐKLERĐ: 

Bazı ailelerin, çocuklarının cinsiyetleri hakkında doğum öncesinde beklentileri vardır. O istenilen 
cinsiyetteki çocukları doğduğunda diğer cinsiyete sahip çocuklara oranla daha çok hakka sahip olduğu görülür. 
Bu oldukça ciddi bir sorundur. Kardeşler arasındaki ilişkinin bozulmasına, cinsiyetinden dolayı dışlanıldığını 
hissedenin de cinsel kimliğini sahiplenmesinde problemler yaşamasına sebep olabilir.  
 Bazı ailelerde de küçük çocuğun daha çok korunduğu, büyük olanların, büyüklüğünden yani sırasından 
dolayı ezildiği görülür. Bu da kardeş ilişkilerini sekteye uğratan bir durumdur. 
 Kardeş ilişkilerinde , kardeşlerin arasındaki yaşta çok önemlidir. Araştırmalar yakın yaşlardaki 
kardeşlerin daha çok çatıştıklarını fakat duygusal açıdan da ciddi bir bağlılık olduğunu göstermiştir. Yine de 1-
1,5 yaşında olan bir çocuğun kardeşinin olması, onu sıkıntıya sokar. Evde gerilime sebep olabilir. Çünkü büyük 
çocuğun halen anneye bağımlılığı söz konusudur. Küçük kardeşinde ciddi bir bağımlılığı olduğundan, annesini 
kardeşiyle paylaşmaktan zevk almaz. Her iki çocukta bir çok şeyden yoksun olduğunu hissedebilir. Fakat yaş 
farkı 5 yıl dolaylarında olunca büyük çocuğun dış dünyayla ilişkiler kurma dönemi olduğundan , annesini 
kardeşiyle paylaşmakta olduğunun çok farkında olmaz. Ama yaş farkı 8-10 yıl olunca da çocuk yıllarca annesini 
paylaşmadığı için, onca yıldan sonra bunu yaşaması onda istenilmediğine dair duygular yaşamasına sebep 
olabilir. 

 
ÇOCUĞUN PSĐKOLOJĐSĐ 

 
� Eğer birinci çocuktan kısa bir süre sonra tekrar bir bebek bekleniyorsa veya isteniyorsa bu çocuğa ilettiğinde, 

çocuk ilk önce neden ikinci bir bebeğe ihtiyaç duyuyorlar sorusunu geçirir aklından. “Ben onlara yetmiyor 
muyum?”diye düşünür ve ailesinin sevgisini yitirmek korkusu o anda içini sızlatmaya başlar. 

� Ve asıl fırtına annenin kucağında yabancı bir çocukla eve döndüğünde kopar. Evin misafirlerle dolup 
taşması, gelenlerin ufaklıkla daha çok ilgilenmesi çocuğun  boynunu büker. 

� Eğer kendisi erkekse gelen kız kardeş olduğu için daha çok sevildiğini düşünür. Gelen erkek bir bebekse 
neden ikinci bir erkeğe gerek duyulduğunu anlayamaz. Bir süre duygularını içinde saklar. Bebekle ilgilenir, 
gelen hediyelerle oyalanır. Bir kaç gün geçince “Hadi bebeği sevdik, artık geldiği yere gidebilir” demeye 
başlar.  

� Ardından bebeğin gönderilmeyeceğini anlayınca kıskançlık su yüzüne çıkmaya başlar. Kendisi meme 
emmeyi bıraktıysa bebeği emzirirken annesinin kucağına tırmanıp onun da emmek istediğini söyler. Ve yaşı 
itibariyle aşmış olduğu bir çok davranışı yapmaya başlar. Bunlar; altına kaçırma, biberonla yemek isteme, 
emekleme ve niceleri hepsi de anne-babanın dikkatini çekmek için yapılır. 

� Sebepsiz hırçınlıklar, tutturmalar, uzun uzun ağlamalar, tepinmeler birbirini izleyebilir. 
� Bazı çocuklarda kardeşinden hoşlanmadığı halde kardeşini çok seviyormuş gibi gösterir. Çünkü 

ayıplanacağını bilir. Gösterdiği sevginin yapmacıklığı zaman içinde anlaşılabilir. Mesela bebeğin yanağını 
okşarken fazla sıkmak gibi, gizlice burmak, ağlatacak ölçüde kucaklamak. Bazen de sözel olarak açık 
verebilir. “Anne kardeşim çok güzel.” dedikten sonra hastaneye dönüp dönmeyeceğini sorabilir. 

� Genellikle çocuklar ilk kardeşe daha çok tepkide bulunurlar. Đkinci kardeş gelince o ölçüde etkilenmezler. Đlk 
kardeşle çekişmeyi sürdürüp, ikinci kardeşi korurlar. Ebeveyne ikinci kardeşin bakımında önemli yardımları 
dokunur. 

� Çocuk zamanla bebeğe daha çok vakit ayrıldığının farkına varır. Kendini terk edilmiş, güvensiz ve desteksiz 
hissetmeye başlayabilir. 

� Çocuk fırsat buldukça kardeşine saldırgan davranabilir. Ona zarar vermek isteyebilir. Bu konuda bir örnek 
verebiliriz. 

“Boğmaca olan 5 yaşındaki çocuğa, doktorun:”Eğer kız kardeşinin yanında öksürürsen, o da hastalanır ve artık 
bir daha kız kardeşin olmaz,” demesi üzerine çocuk birçok kez kız kardeşinin yüzüne öksürürken yakalanmıştır.” 
� Kardeş kıskançlığından doğan düşmanlık bazen de kardeşe değil de ebeveyne yönelebilir. Ebeveyni 

dinlemez, yemek yemez. Bunun yanı sıra düşmanlık çocuğun kendine de dönebilir içine kapanır kendi 
kendine doyum arayabilir ( tırnak yeme, parmak emme, mastürbasyon ). 

� Zamanla kıskançlığın büyük kardeşten küçük kardeşe geçtiği görülür. Örneğin: Ağabeyi sokağa çıkabilmekte 
oysa kendisi bunu yapamamaktadır. Abisi evin önündeki fındık ağacına tırmanmasına ses çıkarılmaz, çünkü 
tehlikeleri fark edebilir ama  o daha çok küçük olduğundan ona yasaklanır. Ve ufaklık artık kıskançlık 
bayrağını alır. Yavaş yavaş içerlenmeye başlar.  
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� Çocukların kardeşlerine gösterdikleri tepkileri yaşına göre de değişebilir. Örneğin 3 yaşında küçük bir 
çocuksa ona, kardeşinin kız mı yoksa erkek mi olacağı sorusuna ilgisiz davranması şaşırtmamalı. Çünkü 
çocuk canlı-cansız ayrımı yapacak yaşta değildir. Onun gözünde canlı varlık ile cansız eşya aynıdır. 
Annesine oyuncak ayısını gösterip işte benim kardeşim var diyen bir çocuk olduğu gibi, aşerme döneminde 
annesinin istifra etmesine tanık olan çocuk annesine, “ Anne onu da dışarıya çıkar bizim ona ihtiyacımız yok 
değil mi? “ diyebilir. 

� Yaşı büyüdükçe verilen cevaplarda değişir. Yapılan araştırmalara göre çocuklar tarafından verilen cevaplar 
genelde şöyledir. 
Onu pencereden aşağı atarım, 
Onu öldürürüm, 
Onu ellerimle boğarım, 
Onu dilenciye veririm. 
Benim kardeşe ihtiyacım yok geldiği yere gitsin gibi . 

 
 

KARDEŞ VARLIĞININ ÇOCUKLARA KAZANDIRDIĞI OLUMLU YÖNLER 
 
☺ Büyük çocuğun özdeşim modeli olması, oyun arkadaşı ve toplumsallaşmada etkili olması kardeş ilişkisinin 

olumlu yönüdür. 
☺ Büyük çocuk, ilk okuma alıştırmalarında, oyunlardaki davranışlarda bilişsel, fiziksel becerilerde kardeşine 

rehberlik eder, öğretmenlik rolünü üstlenir. 
☺ Kardeşler paylaşma,görüş alışverişi, empati duygusunu geliştirme ve yardımlaşma gibi toplumsal davranışları 

birbirinden öğrenirler. Bu konu da ebeveynin yapması gerekeni ve paylaşımı bir örnekle belirtebiliriz. 
Dilara adında bir kız, alışveriş için yakındaki pastacı dükkanına gider. Pastanenin sahibi güler yüzlü bir kadındır; 
Dilara dükkandan çıkarken eline bir çikolata tutuşturur. Kızın annesi sesinde yumuşak bir tonla: “Ama yalnız 
yeme hepsini, olmaz mı?” der. “Biraz kalsın, eve gidince Hilayda”ya verirsin. Bunu yapman hiç kuşkusuz 
sevindirir kardeşini. Hatta çikolataya şimdi el sürmeyip eve dönene kadar beklesen de, evde yarısını koparıp 
kardeşine versen, çok daha iyi edersin. Biliyor musun, Hilayda senin bu davranışını hiç unutmaz, kendisinin de 
ilerde eline bir şey geçsin, seninle paylaşır mutlaka.” Yapması istenen şeyin sonradan böyle güzel bir karşılık 
göreceğini düşünen Dilara, annesine peki der. Annesinin sözünü dinlemesinin bir nedeni daha vardır.: Onun 
gözüne girmek ( annesinin kendisine olan sevgisini yitirmek istemez Dilara, bunu daha da arttırmaya bakar ) , 
özverilerde bulunmak, bencilliğinin bir bölümünden  el çekmek, onu özgecil duygularla değiştirmek, bir kimseye 
bir şey bağışlama kıvancını “yüce bir haz” olarak yaşamak. 
☺ Kardeşin varlığı çocukların oyuncak ve kitap sayısını çoğaltmakta çevrelerini zenginleştirmektedir. 
☺ Büyük çocuğun daha iler ki düzeydeki hayali oyunlarını kardeşleriyle oynamaları, duygusal ve bilişsel 

gelişimi açısından destekleyici olabilmektedir. 
☺ Đlk doğanlar daha küçüklere oranla bazı sorumlulukları üstlendiklerinden liderlik özellikleri gelişir, toplumsal 

ilişkilerde daha egemen olurlar.  
☺ Đlk çocukların kendine yeterliliği ve güveni daha çabuk gelişir. Daha bağımsız olurlar. 
 
 
ANNE-BABALARIN HANGĐ HATALARI KARDEŞLERĐN KISKANÇLIK VE REKABETĐNĐ KÖTÜ 
ETKĐLER 
 
• Ailede bir gözbebeği belirleme, 
• Etiketleme, 
• Mahkeme havası, 
• Karşılaştırma, 
• Cinsiyet Ayrımı, 
• Taraf tutma, 
• Rekabete çanak tutma, 
• Herkesin aynı olması gerektiğine inanma, 
• Tutarsız davranma. 
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KARDEŞ KISKANÇLIĞINI EN AZA ĐNDĐRGEMEK ĐÇĐN NELER YAPILMALI 
 
� Öncelikle ikinci çocuk istenip istenilmediğine ebeveynler beraber ortaklaşa karar vermesi gerekir. Bu tip 

kararlarda bazen ilk çocuk sebep olabilir. Önemli olan anne-babanın ikinci bir çocuğa bakıp-
bakamayacağıdır. Çünkü sorumluluklar artacaktır.   

� Đkinci çocuğu isteniyorsa ve beraberinde gebe kalındıysa böyle önemli bir haberi ilk çocuğa anne-babanın 
duyurması yerinde olur. Çocuğun böyle bir kararı akraba veya dost toplantısında kulak misafiri olarak 
duyması veya başkasından duyması onu gereksiz yere sıkıntıya sokar. Onunda ailenin bireyi olduğunu 
unutulmamalı. Evin içindeki böyle önemli bir gelişmeyi ona mutlaka anne ve babası  iletmeli. 

� Ebeveyn bu konuda açıklama yaparken çocuğa “Đkinizi de eşit seveceğiz, hiç bir ayrım olmayacak gibi 
açıklamalar yerine, her çocuğun kendine özgü bir kişiliği olduğunu vurgulayarak, hiç kimsenin iki kişiyi aynı 
şekilde sevmeyeceğini, sevgi derecesi aynı olsa bile gösterme şekillerinin farklı olabileceği ona ifade 
edilmeli. 

� Ona doğumdan önce ilk zamanlarda herkesin zorluk çekeceğini, ufaklığın aileye çok ihtiyacı olduğu  ifade 
edilmeli. Bu konuda ufaklığın ilk çocuğun  yardımlarına da ihtiyacı olduğunu ifade edilirse ilk süreçte 
çocuğun yaşabilecekleri anlatılmış olur. Böylece çocuk ilk aylarda yaşabileceği şoktan kurtarılmış olur. 

� Anne ve baba doğumdan sonra eve gelirken küçük kardeşin eline ilk çocuğun en çok sevdiği oyuncak veya 
yiyeceği  getirebilir. Bunu bebeğin büyük çocuğa getirdiği söylenebilir. Ilımlı bir iletişim kurmaları 
sağlanabilir. 

� Çocuk bu ön hazırlıklara rağmen kardeşini sevemediyse bunu ebeveynlere ifade ettiğinde onun duyguları 
görmezlikten gelinmemeli. Çocuğun bu olumsuz duyguları anlayışla karşılanırsa, çocuk rahatlar. Ama yine 
de kardeşe karşı duyguları birden değişmez, dalgalanma gösterir. Çocuğun duygularının anlayışla 
karşılandığı evlerde, zamanla kardeşe karşı duyulan olumsuz duygular azalacak, olumlular yerini alacaktır. 

� Büyük çocuğun bebeğe sevecen şekilde yaklaşmasına izin verilmeli. Ama bu ebeveynin gözetiminde olmalı. 
Olabilecek tehlikeler hakkında bebeğin savunmasız ve çok küçük olduğu hakkında bilgiler verilmeli. 

� Bebeği severken ebeveyn ve çevrelerindeki kişiler, çocuğun gözü önünde bebeği aşırı bir şekilde sevip 
okşamaktan kaçınmalı. 

� Yeni doğanla aşırı ilgilenip, büyük çocuk unutulmamalı. Bu konuda babalar büyük çocukla ilgilenebilir. 
Onun okul yaşamı ve oyunlarıyla yakından ilgilenilmeli. 

� Büyük çocuğun durumuna üzülüp ona abartılı da davranmamalı. Özellikle bu süreçte hırçınlaştığını 
belirtmiştik. Daha önce büyük çocuk üzerinde yapılan olumlu değişim ve gelişmelerden geri adım 
atılmamalı. Örneğin daha önce olmayacağını söylenen bir olayda ağlayarak ona, bunu elde edemeyeceği 
ispatlanmıştır. Bu dönemde onun gönlünü almak için ağladığında onun isteğinin yapılması ipin ucunu 
kaçırabilir. Ve bu zamanla çocuk içinde anne-baba için de ciddi bir problem olabilir. 

� Büyük çocuğa aile içindeki yerini anlatılmalı, güçlülüklerin birlikte çözüleceği dile getirmeli. 
� Büyük çocuğa bebek bakımıyla ilgili bir takım sorumluluklar verebilir. Ama bu sorumluluklar onun yaşına 

ve seviyesine uygun olmalı, abartılmamalıdır. 
� Çocukların arasındaki rekabeti en aza indirmek için, sürekli olarak ikisinin eşit olduğunu, oyuncaklarında, 

giyimlerinde vb. vurgulanırsa hata edilmiş olunur. Çünkü çocukların, kişilerin farklı özelliklere sahip 
olduklarını ve farklı şeyleri paylaşmayı (mesela; oyuncak) öğrenmeleri gerekir. Zaten bu farklılığı 
öğrendikleri zaman kıskançlık durumu ortadan kalkacaktır. 

� En önemlisi de sözlerle davranışlar arasında kesin bir tutarlılık olmasıdır. Büyük çocuk ilgisizlikten 
yakındığında “Hiç olur mu? Ben seninle de ilgileniyorum” deyip gün içinde onunla hiç bir aktivite 
yapılmazsa hem çocuğun güveni kaybedilir hem de sevgisi. Örneğin “alış-verişi seninle daha rahat 
yapıyorum” demek onunla ortak bir yaşantıyı oluşturacak ve çocuğu mutlu edecektir.  

� En çok yapılan hatalardan biri de: daha önceden büyük çocuğun yatağını ebeveynin odasından ayrıldığı halde 
çocuğu tekrar aynı odaya almak. Bu kazanılan bir davranışın sönmesini sağlar. Ve daha sonra odaların ayrımı 
daha da zorlaşır. Bu hatadan daha da kötüsü, eve yeni bebeğin gelmesiyle çocuğun ayrı odaya taşınıp bebeğin 
anne odasına alınmasıdır. Oda ayrılması çocukta yalnız bırakılma, terk edilme duygusunu yaratacağından bu 
işlem çok daha önceden yapılmış olmalıdır. 

� Bazen de bebek doğar doğmaz büyüğünü anaokuluna göndermenin doğru olacağı düşünülür ama yanlıştır. 
Büyük çocuk burada okula göndermenin kendi iyiliği için olduğunu düşünmeyecek ve ailenin bu davranışını 
evden atılmak olarak yorumlayacaktır. 

� Kardeşlerin kavgalarında ise ebeveynlerin yapması gereken en önemli şey onların oyununa gelmemektir. 
Çocuklar anne ve babalarını bu konuda kendi anlaşmazlıklarına çekmekte ustadırlar. Kavgayı kimin 
başlattığını aramaya girişilirse, bu işin içinden çıkılmaz. Mutlaka bir dedektife ihtiyaç vardır: Biri ötekine 
vurmuştur,niçin? Çünkü diğeri önce ona sövmüştür. O da sövmüştür ama diğeri onun defterini yırtmıştır. Đşte 
bunlar böyle uzayıp gider. Diyelim ki başlatan bulundu. Kavgayı başlatan dayak yemişse ne yapılacak? 
Başlatan mı, yoksa döven mi cezalandırılacak. En doğrusu olanak ölçüsünde araya girmemek , anlaşmazlığı 
kendi aralarında çözümlemelerini  gerektiğini söz ve davranışlarla kardeşlere anlatmaktır. Küçük 
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çekişmelerde , tartışmanın, kavgaya dönüşmediği durumlarda , ebeveyni yardıma çağırsalar bile araya 
girilmemeli. Tartışma büyüyor ya da kavgaya dönüşüyorsa en iyisi kardeşleri birbirinden ayırmak, ayrı 
odalara göndermektir. Bu tip kavgalarında ve her zaman dayağa, ufacık bir tokata bile başvurulmamalı.  

� Bazen de kardeşlerden birinin üstün özellikleri sebebiyle diğerlerini teşvik amacıyla sık sık örnek gösterilir 
ve evlat kıyaslamasına girişilir, bu en çok yapılan hatalar arasındadır. Bunlar kardeşler arası rekabeti 
körükler. Bu konuya bir örnek; 

 “Bir 15 yaş genci, babasının kendisine sürekli 13 yaşındaki erkek kardeşini örnek göstermesinden 
yakınıyordu:” Kardeşime kızsam, ‘Sen niye kızıyorsun, sen ağabeysin!’ der. ‘Kardeşin senden daha hızlı 
çalışıyor, sen yavaş çalışıyorsun, üzerindeki uyuşukluğu at!’ der. Onu benden  hızlı görünce kıskanıyorum. 
Akşam takvim yaprağını kardeşim kopardığı için kızıyorum. O niye koparıyor, ben niye koparamıyorum diye.”  
 

Bir ailede iki veya daha fazla çocuk varsa, en becerikli anne, her kişiliği ayrı ayrı geliştirebilen annedir. 
Çocukları tek başına ele alınırsa, her birinin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulursa, yukarıdaki öneriler 
mümkün olduğunca uygulanırsa kardeşler arasında sağlıklı bir iletişime adım atılmış olunur.  
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A’DAN – Z’ YE   KARMAŞA 

 
Oya ERCEYLAN, Sınıf Öğretmeni 

 
 
 

Alfabe… 21 sessiz , 8 sesli harf… Ve bunlar arasındaki bağlantı.Yanında olan harfe göre çıkan 
anlamsız heceler ve bu hecelerin oluşturduğu anlamlı  sözcükler.Đşte hepsi bu…Ama okumayı bilenler için hepsi 
bu.Ya bilmeyen ve öğrenim sürecinde başarısız olan çocuklar( ve maalesef yetişkinler) için ne ifade ediyor 
acaba?  Birçok eğik,düz,yatay,dikey,ince, kalın, küçük,büyük çizgi.Bu karmaşayı çözersen “ AFERĐN SANA” , 
yok eğer takılırsan,”ALLAH KAHRETSĐN, OKU BE OKU.” 
     Türkçe’nin dünya dilleri arasında en zor öğrenilenlerden olduğunu çoğumuz biliriz.Ve dil öğrenme sürecinde 
kapasitenin, zeka düzeyinin de önemli birer faktör olduğunu da biliriz.Ancak,  bu karmaşaya neden olanlar  
sadece bu kadar değil ki! 
     Bir türlü  okuyamayan ve yazamayan çocuklar için bu karmaşanın ifadesini onların gözü ile açıklayan en iyi 
sözcük herhalde kocaman bir öcüdür.Başaramadığı durumlar arttıkça, doğru orantı ile artan utanma duygusu,  
daha sonraki öğrenme süreçlerinde  de benzer performans göstereceği düşüncesi. 
O halde; öğrenmek için çabalamaya hiç gerek yok.Bu sonuncusu da, onun davranışları  ya da hedefe ulaşmak 
için davranmayışlarıdır. Đşte, üç yıllık meslek hayatımda ve üç yıl süren okuma-yazma mücadelemde 
gördüğüm acı tablo…Ve bu tablonun oluşmasının hem sebebi ,hem de çıkış noktası olarak gördüğüm  kurum, 
AĐLE.Öğrenci,eğitim-öğretim yılının başından beri bu alfabe girdabının içinde kaybolup gidiyor.Azınlıkta kalan, 
ancak suçları olmadığı halde sınıf atmosferini etkilemekte çoğunluğu temsil eden bu öğrenciler, bir “ku”hecesini 
okuduğunda başarılı sayılıyor.Halbuki diğer öğrenciler o esnada okudukları sorunun cevabını aramakla 
meşguller.Sadece 5 ay sonra oluşan bu uçurumun sebebi ne olabilir?  
    Çocuğun kapasitesini, zeka düzeyini,kavrama yeteneğini ve sınırlılıklarını bir kenara bırakalım. Çünkü, söz 
konusu öğrenciler bir şiiri ya da kısa bir öyküyü ezberlemiş  ve size: “ Bak öğretmenim okuyorum.” diye gelip  
“T” harfini gördüğünde “ temiz” diyorsa, kusura bakmayın ben bu çocuğun zeka seviyesinden şüphe 
etmem.Hatta, öğretmen anlamazlığa gelip; “Nasıl okudun bu parçayı bir çırpıda?” diye sorduğunda, “Annem(ya 
da babam) sürekli okudu,okuttu.”yanıtını duyarsanız, çocuğun okumayı sökememesinin  en önemli nedeninin 
aile olduğunu sanıyorum siz de anlarsınız.Yazının başında, alfabenin çocuk gözü ile karmaşa olduğunu 
belirtmiştim.Bu karmaşanın giderek büyümesinin bir nedeni de çocuğa sunulan bilginin sürekli artması, birbiri 
üzerine binmesi ve diğer derslerle bağlantısının olması. 
      Đlköğretim 1.kademe, 1.devrede okuma-yazmada başarısız olmuş öğrencilerin diğer derslerine bir bakın; 
Resim, Müzik gibi daha çok yetenek gerektiren derslerde  bile bu başarısızlığın kötü yansımalarını 
göreceksiniz.Bir çocuk  normal eğitim-öğretim sürecinde, 6-7 yaşlarında okuma-yazmayı öğrenir,kendini 
geliştirir,ödevlerini kendi yapabilir,bireysel çalışabilir hale gelir.Đlgi duyduğu ve kendini bulduğu derslerde de 
başarılı olur, bir şekilde yolunu çizer ve  meslek hayatına atılır.Ancak, çeşitli ruhsal engellerle, içten ve dıştan 
gelen dayatmalarla karşılaşıp, kendini psikolojik olarak hazır hissetmeyen ve aile tarafından bir teselli de 
göremeyen çocuklar okuma yazmada başarılı olamaz ve bu, onun tüm yaşantısını etkiler.Okuldan kaçma, 
öğretmenden ve derslerden nefret etme gibi sorunlar genelde bu okuma-yazmada geç kalınmışlığın bir 
sonucudur. Okuma-yazma sürecinde başarısız olmuş öğrencilerin velilerine sorduğum tek soru ve şaşkınlıkla 
dinlediğim yanıtları: 
“Sizce çocuğunuz okuma-yazmada neden başarısız?” 

• Valla hocam, biz hep ilgileniyoruz, her istediğini alıyoruz, oku diyoruz okumuyor. 
• Gösterdiğim yazıyı okuyamadığında, sabrım taşıyor artık, iki tane vuru-yorum, dövüyorum,ama gene 

okumuyor. 
• Ablası(ya da abisi) da geç sökmüştü, herhalde ondan… 
• Sizi dinlemezse,vurun hocam.Hani bizim öğretmenlerimiz nasıl vuruyorlardı, valla çıt çıkmazdı 

sınıfta… 
• Ben çalışıyorum, evişi,yemek derken gece oluyor zaten, gün bitiyor, zaman kalmıyor.Babası zaten 

yorgun argın eve dönüyor,onla mı uğraşacak bir de? 
• Verdiğiniz ödevleri hemen yazıp bitiriyor,ama hala niye okuyamıyor anlayamadım. 
• Televizyondaki her şeyi okuyor(bahsettiği kanalların logoları), marketlerde sakız adlarını okuyor, size 

karşı mı heyecanlanıyor acaba? 
 
Ve bunun gibi nice yanıt.Kızsam mı, gülsem mi bilemiyorum.Đlginç olan ne biliyor  musunuz? Bu velilerin 

bir çoğunun genç ve maddi durumlarının iyi olması.Hani, bazen düşünürüz ya, gelir durumunun iyiliği, öğrenci 
gereksinimlerini karşılarken hedeflenen davranışlara ulaşmada bir avantaj olur diye.Bu genellemelerin, 
ebeveynin kayıtsızlığı ve boşvermişliği söz konusu olduğu zaman bir inandırıcılığı kalmıyor bence. 
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    Bir ilginç nokta daha;  yukarıdaki yanıtlar, öğretim yılının son aylarına gelindiğinde alınmıştır ve altını 
çiziyorum, bu süreye değin veli-öğretmen görüşmeleri en çok 20 günde bir yapılmış,okuma-yazmada izlenen 
yollar tek  tek anlatılmış ve öğrencinin gelişimi konusunda sık sık  bilgiler verilmiştir.Öğrenciye ödevini 
nasıl,kiminle yaptığını sorduğumda aldığım yanıt; “Hiç kimse ilgilenmedi benimle, ben de kendim yazdım.” ya 
da tam tersi “Ödevimi ablam(ya da abim) yazdı, ben de baktım.” Bu yanıtları öğretim yılının başından beri veren 
öğrencilerim şu an okumaya geçemeyenlerdir. Soruyorum size bu öğrencilerin evde gördüğü muameleyi 
öğrenmek için çocuğun verdiği yanıtlara mı güvenirsiniz, yoksa ailesininkilere mi? Çok sevdiğim bir söz vardır:” 
Bir işi başarmak  isteyen biri, kendi yolu üzerindeki taşların , başkası tarafından temizlenmesini beklememeli, 
aksine mevcuda ilaveten biraz daha taş yuvarlanırsa, onlara engel olabilmelidir.” Ancak, bu yolda iki adım 
ilerlemişken, ailenin yuvarladığı taşlar yüzünden bir adım gerilemeyi kabul edemiyorum.Velilere: “ Okuma-
yazmada başarısız  olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacaktır.” diyorum, ilköğretim yönetmeliğinin bana verdiği 
yetkiye dayanarak. “Aman hoca hanım, bırakma ne olur,çocuğun bir yılı gitmesin boşa.” diye yalvarır tarzda 
yanıtlar alıyorum.“Siz niye üzülüyorsunuz? Bırakın ben üzüleyim.Çocuğun geleceği için çabalarken, aldığı sonu 
cun kocaman bir sıfır olduğunu gören benim ve sizinbu süreçte tek yaptığınız uzaktan izlemekti.Üstelik dayak, 
kötü söz, boşvermişlik gibi taşları yoluma koyan da sizsiniz.” diyorum,  tabii içimden…Çocuğun gelişimini 
etkileyen üç faktör; aile, okul, çevre…Eğitimciler, istediği kadar Piget’in, Ausubel’in, Gagne’nin, Bruner’in 
geliştirdiği kuramları denesin, nitelikli bir öğrenme ortamı hazırlasın,doğruyu  bulduğunda alkışlasın, yanlışını 
düzeltsin, ilgiyi hep canlı tutmaya uğraşsın,örnek olsun; öğrenci eve gittiğinde, samimi bir yaklaşımla gerçekten 
ona önemli olduğunu hissettiren birini karşısında bulamadığı zaman, eğitimcinin itina ile dizdiği domino taşlarını 
çocuğun içinde kopan fırtına bir anda yıkıverir. Sınıf ortamında, istenmeyen davranışlarda bulunan öğrencilerin 
çoğu, yine okuma-yazmada problemi olanlardır.Yalnız burada istenmeyen davranıştan kastım, sadece 
gürültü,patırtı değil, herhangi bir konuya katılmayı tamamiyle reddetmek, tümüyle duyuşsal olarak dersten 
uzaklaşmaktır da. 

  
    Okuma-yazma problemi olan öğrencilerin temel sorunu,bu konudaki başarısızlığıdır.Yansıyan sorunu da, 
örneğin;  arkadaşının saçını çekmesidir. Burada, kök soruna yönelmek yerine, yansıyan sorunla uğraşmak,belki 
kötü bir benzetme olacak ama,   sorunla savaşmak yerine gölgesi ile savaşmaya benzer.Yapılması gereken kök 
sorunun nedenlerini bulup ortaya çıkarmaktır. Bu  nedenler ortadan kaldırıldığında, sınıf içinde, aşağıda 
sıralayacağım görüntüler de olmaz. Anlamsız sesler çıkarma,oyuncağı ile gizli gizli oynama,sürekli arkadaşını 
inceleyip küçük bir ayrıntıda ortalığı ayağa kaldırma,gereksiz konuşma, hayal kurma ,boş bakışlar,kırıcı ve 
küfürlü konuşma, arkadaşlarının çalışmasını engelleme,kaba davranma,okul eşyalarına zarar verme,v.s.Tabii bu 
davranışları kolayca görüyoruz. Ya iç dünyasının görüntüleri? Ben yazamadım hiç yazamayacağım.Ben 
okuyamadım hiç okuyamayacağım. Ben başaramadım hiç başaramayacağım. Çoğu ebeveyn, çocuklarının 
beslenmelerini, sağlık problemlerini gözetirler ama onların okuldaki başarı durumunu,olaylar karşısında 
düşüncelerini, sevinçlerini,üzüntülerini hesaba katmazlar.Her anne-baba çocuğunun gelişimi ile çok ilgilendiğini 
söyler, ama kendi kendilerine “Bugün çocuğuma yeterince zaman ayırabildim mi?” diye sormazlar.Çocuk 
yetiştirmenin başlı başına bir sanat olduğu,çocuğuna kazandırdığı ne kadar iyi ya da kötü davranış varsa,bir gün 
kendisini de etkileyeceği akıllarına gelmez. Çocuk bir şekilde  okuma-yazma konusunda olumsuz bir tutum 
geliştirdiyse, bu davranışlarına da yansıyacaktır.Çocuk eve geldiğinde, çantasını bir kenara, önlüğünü bir kenara 
atıyorsa; anne-babalar çocuğu değil, önce kendilerini, sonra okulu ve çevreyi sorgulamalıdır.Çünkü, ilk tutum 
ailede kazanılır, çünkü eğitim ailede başlar ve çünkü iyi bir anne- baba yüz öğretmene bedeldir. 
    Hepimiz, bu A’dan  Z’ye harflerle hayatımıza yön veriyoruz.Mesela, bu yazıyı okuyoruz.Ama bir şekilde 
okumak isteyip de, bir türlü okuyamayan çocukların gözünde bu harfler iyice karışıyor ve normal olarak çocuk 
öğrenmekten kaçıyor,kaçtıkça başı dönüyor ve düşüyor. 

Aile-öğretmen işbirliği ile, dengeli bir eğitim ve yönlendirme ile,onlara yeterince zaman ayırmak ile bu 
sevimsiz şekiller çocukların gözünde bambaşka bir hale bürünecektir. Zihninde bebek,  kedi,aslan,çiçek, böcek 
canlanacaktır.O kocaman dünyasına anlamsız şekiller yerine, masal kahramanlarını sığdıracaktır.Kendini 
özel,önemli olduğunu görecektir.Yapabilecekleri için güç kazanacaktır.Okumayı öğrendiği vakit, karmaşası 
bitecek, dünyası değişecektir. 

Çocuğun iç dünyası ile dış dünyasını bağdaştırmak adına  sevgiyle atılan her adım, uzun bir yol olacaktır ve  
çocuk önce ailesine, sonra okuluna, sonra da topluma yakınlaşacaktır.Bu yüzden öncelikle ailenin bu yol 
boyunca çocuğunun yanında olmasının,  adımlarını bilinçli ve dikkatli atmasının gerekli olduğunu 
düşünüyorum.En azından çocuğunun mutluluğunu görmek için…   

 
    . 
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SEN DĐLĐ YERĐNE BEN DĐLĐ 
 

Dilek EROL, Okul Öncesi Öğretmeni 
  

Hayatımızda çoğu zaman iletişimde bulunduğumuz kişilere çokta bilinçli olmadan yanlış mesajlar 
aktarırız. Bu mesajlarımızın içeriğini eleştiri, aşağılama, tehdit, öğüt verme, suçlama, vs. kapsar. Alınan bu 
mesajlar ise karşı tarafta öfke, kızgınlık, saldırganlık, savunmaya geçme gibi duyguları uyandırmaktadır. 
Dolayısıyla iletmeye çalıştığımız konudan saparak sorun farklı bir boyuta taşınabilmektedir.  
Örneğin aşağıda bazı tümce ve uyandırdıkları; 

1. Suçlamak : “Yine kardeşini ağlattın” 
2. Đsim takmak : “ Kıskanç bir çocuksun” 
3. Tehdit etmek : “ Bunu bir daha yaparsan seni evden atarım.” 
4. Emir vermek : “ Hemen derslerini bitir.” 
5. Konferans çekmek : “ Kardeşini üzmenin ne kadar kötü bir davranış olduğunu bilmiyor musun, böyle 

yaparsan ilerde de kimseyle geçinemezsin.” 
6. Uyarılar : “ O duvara çıkma, düşersin.” 
7. Acındırma cümleleri “Böyle davranman yüzünden hastalanıyorum, görmüyor musun? Senin yüzünden 

ölüp gideceğim.” 
8. Kıyaslamalar : “Komşunun kızları ne kadar iyi notlar alıyor, sen neden onlar gibi değilsin?” 
9. Alay etme : “Dersini ne kadar da çabuk bitiriverdin, sen bir dahi olmalısın.” 
10. Geleceğe yönelik tahminler : “Böyle gidersen sen adam olamazsın.” ( kaynak Ankara üniversitesi ) 

 
Yukarıdaki mesajlar iki kişi arasında gerginlik ve huzursuzluğa sebebiyet verir. Đşte bu noktada uzmanlar 

Sen Dili yerine Ben Dilini kullanmamızı önerirler.  
 
Peki nedir Ben Dili? 
 
 Ben dili, Leyla Navaro’nun Gerçekten Beni Duyuyor Musun? adlı kitabında şu şekilde ifade edilmiştir. 
“Kişinin o anda karşılaştığı durum veya davranış karşısında, kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerini ifade eden 
sözcüklerdir. Bizimle, gerçek düşünce ve duygularımızla, özümüzle ilgili iletilerdir. Başkaları hakkında 
değerlendirme ve yorumlarımızı değil, bizim duygu ve yaşantılarımızı açıklar.” Konuyu yine aynı kitaptan alıntı 
yaptığım örneklerle açmaya çalışacağım. 
 
Sen mesajı : “Ne saygısız çocuksun. Anneyle bu şekilde konuşulur mu? Terbiyesiz!” 
Ben mesajı : “Bu şekilde cevap verdiğin zaman son derece kırılıyorum, üstelik bana saygı duymadığını 
düşünüyorum.” 

Bu örnekte  duygumuzu: kırılıyorum, düşüncemizi: bana saygı duymadığını düşünüyorum ile 
çocuğumuza aktardık. Oysa ki sen mesajında çocuğa saldırı ve hakaret söz konusuydu.  
 Böyle bir duruma maruz kalan çocuk hatalı davranışını değerlendirmek yerine duygusal olarak 
incinecek hem de öfke duyacaktır. Bu durum da yaptığı yanlışı sorgulamaya engel olacaktır.  
 Örneklerimizi çoğaltarak konuyu daha anlaşılır kılmaya çalışacağım; 
“Anne işte eve yorgun gelmiş, divana uzanmış dinleniyor. Çocuksa mutfaktan tencere kapaklarını almış birbirine 
vurarak evi dolaşıyor: 
Anne  : Aliiii, kes şu gürültüyü... 
Ali      : Dan,dan,dan,dan... 
Anne : Aliii, sana gürültü etme diyorum... 
Ali : Dan, dan, dan... 
Anne : Bu çocuk bir gün beni öldürecek, Aliii, sana sus diyorum, şimdi kalkarsam görürsün gününü... 
Ali : (Devam eder..) 
Anne : Şimdi o kapakları alıp da kafana çalayım.. Geri zekalı..Sana yapma demedim mi? 
Ali : (Devam eder) veya ağlar... Ama anne, ben oynamak istiyorum. 
 
 Anne bunun yerine ne yapabilirdi? 
 

1. Kabul edilmez davranışa yargı koyacağına davranışı tanımlayabilirdi. ‘Yaramaz,geri zekalı,’ yerine, 
‘Kapakları birbirine vurduğun zaman...’ 

2. Kabul edilmez davranışın kendisi üzerindeki etkisini açıklayabilirdi. ‘Bu çocuk beni öldürecek,’ yerine, 
“Başım ağrıyor,” “Kapakları birbirine vurduğun zaman başım ağrıyor”(etki) 
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3. Durumun kendisinde yarattığı duyguları açıklayabilirdi. “Şimdi kalkarsam görürsün gününü”, yerine, 
“Sinirleniyorum,” (duygu) 

 
Annenin bütün bir ben mesajı şöyle olabilirdi; “Đşten yeni geldim, çok yorgunum, kapakları birbirine 
vurduğun zaman müthiş başım ağrıyor, çok da sinirleniyorum.” 

 
 Peki ben dilini neden kullanmalıyız? Uzmanlar  ben dilini kullanımının iletişimde bir çok yararı 
olduğunu ifade etmiştir. Örneğin; 
 

☺ Ben diliyle konuşmak, duygu ve düşüncelerini anında ilettiği için söyleyeni rahatlatır, 
☺ Kızgınlık ve öfkenin birikimini önler, annenin de beklentilerini, haklarını ve duygularını aktarır. 
☺ Çocuğun bir davranışı bize kabul edilmez gibi göründüğünde, gerçek düşünce ve duygularımızı çocuğu 

suçlamadan ortaya koymak, çocuğun savunucu tutuma geçmeksizin durumdaki rolünü ve 
sorumluluğunu görmesine yardımcı olur. Dolayısıyla çocuk, kabul edilmez davranışını bize yardımcı 
olmak için değiştirmeyi bile göze alabilir. 

☺ Çocuklar, henüz bizler kadar mantıksal düşünemedikleri için bazı uyarılarımızı anlayamayabilirler. 
“Arkadaşlar birbiriyle kavga etmemelidir. Neden?” bunun yerine, “Arkadaşlarınla kavga ettiğinde 
zaman üzülüyorum, onlarla oyun oynarken ortak kararlar almanızı daha doğru buluyorum.” Çocuk bu 
noktada annesine bu olumsuz yaşantıyı yaşatmamak için davranışının sorumluluğunu alıp değiştirmeyi 
göze alabilir. 

 
Ben dilini kazanmak ve uygulamak oldukça zor ve uzun bir süreçtir. Birkaç kez söylediğimizde 

yaşantılar iki taraf içinde birdenbire değişemez. Bir çok kez farkında olmadan belki de refleksi olarak sen 
dilini kullanabiliriz. Bu noktada yaşadığımız çatışma durumlarında derin bir nefes almak, düşüncelerimizi 
toparlamak ve doğru kelimelerle aktarmak yukarıda maddelendirdiklerimizi hayata dönüştürecektir. Bundan 
sonra da göreceğiz ki her şey çok daha kolay olacaktır. Acı deneyimlere yol açan pek çok sorunun 
kökeninde, insanların birbirini gerçekten duymaması, duyamaması yatmaktadır. Çünkü sadece söylenen 
sözcükleri duymak, sözcüklerin ardındaki duygu dolu mesajları alamamak, yanıtların da yüzeyde kalmasına 
yol açar; bu durum ise iletişimin engellenmesi anlamına gelir.  
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DĐNLEME BECERĐLERĐ 

Özlem Melek KAYA, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı, Anadolu Üniversitesi    
 
DÖRT TEMEL  DĐNLEME BECERĐSĐ 
1. Edilgin Dinleme (Sessizlik ) : Sürekli konuşan sizseniz karşınızdaki kişinin kendini rahatsız eden şeyi 
anlatması zordur. Oysa sessiz dinlemede:  
 Duygularını duymak istiyorum. 
 Duygularını kabul ediyorum. 
 Bu konuda senin vereceğin karara güveniyorum. 
 Bu senin sorunun gibi güçlü iletiler vardır.  
2.Kabul Ettiğini Gösteren Tepkiler ( Onay Tepkileri ) : Karşımızdakini tüm dikkatimizle dinlediğimizi, onun 
söz ve duygularını anladığımızı gösteren tepkilerdir. Başı aşağı yukarı sallama, gülümseme, “hı hı”, “oh”, “ya”, 
“anlıyorum” gibi...   
3. Kapı Aralayıcılar ve Konuşmaya Davet : Karşımızdakini konuşmaya yüreklendirmek için kullanılan çağrı 
cümleleridir:  
         O konuda konuşmak ister misin? 
          Düşüncelerin ilgimi çekiyor. 
         Duygularını merak ediyorum gibi...    
 
4.Etkin Dinleme : Karşımızdakinin iletisine yalnızca ayna tutarak geri ileten bir sözlü tepkidir. Dinleyenin 
duyduğunu geri iletmesi, konuşanı işittiğini ve doğru anladığını göstermesi açısından önemlidir.  
-“Çok aptalım matematiği hiç öğrenemeyeceğim” diyen çocuğu 
- “Yeteri kadar akıllı olmadığını düşünüyorsun, bunun için öğrenemeyeceğini sanıyorsun” iletisini vererek 
dinlemek gibi.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 
            

                                       DĐNLE 
               Sana, beni dinlemeni söylediğimde 
            bana öğüt vermeye başladın 
            söylediğimi de yapmadın 
 Sana, beni dinlemeni söylediğimde 
           bana niye demeye başladın 
           duygularımı ayaklar altına alıp çiğnedin 
 Sana, beni dinlemeni söylediğimde 
           kendini buna zorunlu duyumsadın 
           sorunlarımı çözmeyi ister gibi davrandın 
           sonunda beni de başarısızlığa uğrattın 
 Dualar belki de bazı kişilere yardımcı olur 
           çünkü 
           Tanrı öğüt vermez, suskundur 
 Ve durumları düzeltmeye çalışmaz 
 O yalnızca dinler ve işinizi  
            kendinizin çözümleyeceğinize inanır. 
 Öyleyse lütfen dinleyin ve beni işitin. 
            Eğer konuşmak istiyorsanız 
            birkaç dakika sıranızı bekleyin 
            O zaman ben de sizi dinleyeceğime 
            söz vereyim.   ( Leo Buscaglia ) 
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DĐSĐPLĐN NEDĐR, NE DEĞĐLDĐR? 
Dilek EROL, Okul Öncesi Öğretmeni 

Kültürümüzde disiplin denince aklımıza ilk önce ceza ve ne yazık ki bir yöntem biçimi olarak algılanan 
dayak olgusu gelir. Bu durum bizlere atalarımızdan kalan deyim ve atasözleriyle de yanlış bir dayanak 
oluşturulmuş, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. 
 Ev içerisinde ‘otoriteni kullanmazsan tepene binerler’ , ‘Çocuklar sıkı bir disiplin içinde büyümelidir 
yoksa işin içinden çıkamazsın’ görüşleri bulunmaktadır. Ancak unutulan bir nokta vardır ki ev bir kışla değildir, 
çocuklar da asi.. 
 Disiplin ve ceza birbirine karıştırılan iki kavramdır. Biz bu bölümde disiplini cezadan önce ayıralım 
sonrada içini dolduralım. 
Disiplin ve ceza arasındaki farklar; 

1. Disiplin, “Dur, bunun yerine başka bir şey yap” derken, cezalandırma “Sen bunu yanlış yaptın sen kötü 
bir çocuksun” der. Yani disiplin çocuklara doğru davranışın alternatifini sunarken ceza bir çok kez 
çocuğu  o anda sindirir. 

2. Disiplin, çocuğun yaşının gerektirdiğinden daha fazla şey yapmasını beklemez. Cezalandırma ise bunu 
çok sık yapar. 

3. Disiplin, “davranışı”, ceza ise “kişi”yi yanlış olarak ele alır. Olaya böyle bakınca da davranışın 
değiştirilme olası vardır kişinin değiştirilme olası ise yoktur. 

4. Disiplin, düşünceden; cezalandırma ise kızgınlıktan gelir ve genelde fevri tepkilere dayanır. 
Eğitsel anlamda disiplin, kişiye belirli alışkanlıklar kazandırma, onu kendisi ve çevresi ile uyum içinde 

yaşamaya hazırlama olarak tanımlanır. 
Disiplin bir kurallar bütünüdür. Düzenli bir yaşam biçimini ifade eder. Örneğin yemek yeme alışkanlıkları, 

eve giriş-çıkış saatlerinin belirli olması gibi. 
Peki biz anne-baba ve eğitimciler nasıl bir disiplin yöntemi uygulamalıyız?  

Disiplin yöntemlerimizi belirlemekten önce çocuklarımızın gelişim dönemlerini iyi bilmeliyiz. Bu noktada 
kurumlarda öğretmenlerden yardım isteyebiliriz. Gelişim dönemlerini aktaran yayınlara ulaşmaları için onlara 
danışabiliriz. Yani bizim çocuğumuz hangi yaşta neleri yapabilir. Bunları öğrenirsek ondan beklentilerimiz 
doğru bir şekilde oluşacaktır. Bu da gereksiz sorunlarla karşı karşıya kalmamızı engelleyecektir. Örneğin; 
uzmanlara göre 2,5-3 yaş arası çocukların inat dönemidir. Yürümeye başlamakla beraber hayatta bir çok şeyi 
başarabileceklerini inanırlar. Dolayısıyla otorite olan anne-babalara bir isyan ve tek başına kalma arzusu 
gerçekleşir. Söylediğimiz bir çok şeye hayır cevabını, ben yapacağım, ben seçeceğim cevabını alırız. Bu noktada 
eğer bunu bilirsek eminim ona bu dönemde davranışlarına gösterdiğimiz anlayış çemberi genişleyecektir. Bu 
durum ise bizim çatışmalarımızı engelleyecektir. 

Disiplini oluştururken onların gelişim dönemlerini bilmek bizim de işimizi kolaylaştıracaktır. Disiplin sevgi 
dolu bir ortamda kazanılır. Çocuk yaşadığı sevgi sıcaklığıyla koyulan kurallara uymaya yöneltecektir. Aksi 
durumda çocuk sevilmediğini düşünüyorsa, anne-babanın beklentilerine uymadığında kaybetmekten korkacak 
bir şeyi olmayacaktır. 
Evin kuralları nasıl belirlenmeli ? 
 Öncelikle ev ortamı hepimizin paylaştığı ortak bir alandır. Dolayısıyla da kuralların birlikte 
oluşturulması gerekir. Nedeni bilinmeyen kuralların çocuk için bir geçerliliği söz konusu değildir.Ayrıca çocuğa 
sadece istediğiniz davranışları yapmasını aktarmak, onu birey olarak kabul etmediğimizi gösterir. Evlerimizde 
geçerli olan bir çok kural herhangi bir yerde yazılı değildir ve bir çoğu yaşantı sonucu ortaya çıkar. Örneğin 
sobaya dokunan bir çocuk şimdiye kadar sobanın sıcak olabileceğini sınamamıştır. Sobayı eller ellemez ise 
‘cızz’ sesini duyar annesinin ve eline vurulur. Bu noktada hata iki boyutludur. Birincisi  çocuğa daha önce ev 
içindeki tehlike noktalar anlatılmaması ikincisi ise ona uygulanan şiddet. (Bunu istismar bölümünde detayları ile 
aktarmaya çalışacağım.)  
Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? 

☺ Aile bireyleri toplanıp, nasıl bir ev yaşantısı beklediklerini, istediklerini tek tek paylaşabilir. 
☺ Eğer çocuğumuz okul öncesi dönem veya ilköğretimde ise onun ev içinde oluşabilecek tehlikeli 

durumlar hakkında bilgimize ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Ona nutuk çekerek değil, soru-cevapla 
oluşabilecek sorunları tartışabiliriz. Örneğin ; çocuğumuza sobayı niçin kullandığımızı sorabiliriz, 
dolayısıyla onun sıcak mı soğuk mu olabileceğini, sıcak ise ona dokunduğunda neler olabileceğini 
düşünsel olarak bulmasını sağlamalıyız. Bu konu hakkında kendisinin düşünmesini ve etkin olduğu bir 
düşünmede doğruyu bulmasının ve kabul etmesinin daha doğru olabileceğini unutmamalıyız.  

☺ Birbirimizden beklentilerimizi tartışabiliriz. Yapabileceklerimizin ve yapamayacaklarımızın nedenlerini 
aktarabiliriz. 

☺ Kuralları ortak olarak oluşturabiliriz. Hatta istersek bunu yazılı hale bile getirebiliriz. Bu bizim ev içi 
bir tür anayasamız olacaktır. 

Yukarıdaki basamaklar doğru davranışların sergilenmesi konusunda işimizi ciddi ölçüde kolaylaştıracaktır. 
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DĐSĐPLĐN VE TUTARLILIK 

 
 Evde disiplin kurallarının yürümemesinin temel nedenini, alınan kararların uygulama aşamasındaki 
problemler oluşturur. Bu problemlerin başında tutarsızlık ve uygulamanın devamlılığını sağlayamamak başta 
gelir. Bizler zaman zaman çevresel faktörler (misafirlik, alışverişte olmamız,gibi...) zaman zamanda bizden 
kaynaklanan nedenlerle uygulamada farklılıklar yaşayabiliriz. Bu durumun önlenmesi için isteklerimizin 
karşılanabirliliğini tekrar gözden geçirmeliyiz. En güzeli kararları ve kuralları önceden aile meclisinizde birlikte 
almalıyız. Uygulamada karşılabilecek problemlerin tek panzehiri; kararlılık yani ‘Hayır’ların ‘Evet’ olmama 
durumudur. Eğer koyduğunuz kurallardan bir gün ödün verirseniz istediğiniz davranışın çocukta yerleşmesini 
beklemek bir hayal olur.  Dolayısıyla kararlı olmalıyız.  Genel olarak çocuklarınız için yapabilcekleriniz; 
 

☺ Çocuklarınıza yönelik sevgi ve ilginiz sürekli ve tutarlı olsun. 
☺ Çocuklarınızı gözetiminiz altında yönlendirin. 
☺ Çocuklarınıza uygun davranışları öğretebilmek için kendiniz model olun. 
☺ Çocuklarınıza vurmayın. 
☺ Kurallarınız ve disiplin yöntemleriniz konusunda tutarlı olun.  
 
Peki biz ebeveyn veya eğitimciler çocuğumuza istendik davranışları nasıl kazandırabiliriz? Öncelikle 

unutmamalıyız ki, ödüllendirmenin olduğu yerde davranışın artma olasılığı yüksektir. Ödül; çocuğun beğeni ve 
yaşına göre değişebilmektedir.  Maddi (oyuncak,yiyecek,vb.) olabildiği gibi bir etkinlik ( çizgi film izlemesine 
izin verme, birlikte oyun parkına gitme) ya da sözel (aferin, bravo) olabilmektedir.  
 
Đstediğiniz davranışları nasıl arttırabiliriz; 
 

1. Överek, 
2. Gülümseyerek, sarılarak, öperek 
3. Sevdiği bir işi yaparak (örneğin ona bir öykü okumak) 
4. Küçük bir hediye vererek (şeker, çikolata,vs.) 
 

Çocuğun doğru yaptığı davranışları mutlaka övün, bu onun aynı davranışı göstermesini sağlayacaktır. 
Đstemediğiniz davranışları önce görmezden gelin. Bu sırada bunu yapma nedenini sorgulayın ve onu ortamdan 
kaldırın. Eğer bir davranış tehlikeli ve yıkıcı ise o zaman hayır demek zorunda kalabilirsiniz onu ortamdan 
uzaklaştırmak, uyarıcıyı ortadan kaldırmak, hareketlerini kısıtlamak alınabilecek önlemler arasındadır.  

Unutmamalıyız ki, “Hayır” kelimesi çok ifade edildiğinde etkisini azaltır. Bu yüzden çocuğunuza hayır 
demeden önce mutlaka cevabınızın gerçekten hayır olup olmadığını düşünün. Hayırlarınızı evete dönüştürmeyin. 
Hayırlarınızın evete dönüşmesi çocuğunuzun size olan güvenini sarsacaktır. Güven duygusu ise ilişkilerin 
temelini oluşturmaktadır. 

 
Đstenmeyen davranışı azaltma yolları; 

 
Çocuklarınıza göstereceğiniz kararlılık istenmeyen davranışları azaltmada önemli bir anahtardır. Çocuklarınızın 
doğru davranışı sergilemesi için kuralları ortaklaşan alın ve, 
 

1. Net, açık kurallar koyun, 
2. Yapmasını istediklerinizi kriz anından önce açıkça dile getirin. 
3. Onlara istenen davranışı öğretin. Burada sizin yönlendirmenize ihtiyaçları olduğunu unutmayın. 
4. Her aşamada tek bir adım atmasını isteyin. Zor işleri küçük adımlara bölün. 
5. Çocuklarınıza model olun. 
6. Đstediğiniz davranışı yaptığında hemen fark edip onu ödüllendirin.  

 
Sorunlarla baş etmek için neler yapabiliriz? 
 

1. Problemi tanımlayın, ifade edin “Koridor çamur içinde kalmış” 
2. Bilgi verin, “Çamurlu ayakkabıları eve girmeden önce çıkması iyi olur” 
3. Đstediğinizi kısaca tek kelimeyle belirtin “Ayakkabılar” 
4. Kendi duygularınızı anlatın. “Silip temizlediğim yerleri çamur içinde görünce çok kızıyorum.” 
5. Hatırlatıcı notlar yazın; “Lütfen eve girer girmez ayakkabılarınızı çıkartın.” 
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Cezalandırmak yerine neler yapılabilir? 
 
1. O andaki duygunuzu çocuğun kişiliğine saldırmadan net şekilde anlatın; 

 
“Notlarının düşük olmasına üzüldüm.” 
 

2. Kendi beklentinizi dile getirin. 
 
“Đkinci dönem notlarının daha yükseleceğini umarım” 
 

3. Çocuğa kendini affetttirme yolu gösterin. 
 
“Derslerine daha fazla zaman ayırarak bunu halledebilirsin” 
 

4. Çocuğunuza seçme şansı verin; 
 
“Kendin çalışabilirsin ya da sana derslerinde yardımcı olacak birisi olabilir, nasıl istersin?” 
 

5. Problemi çözmek için birlikte çalışın; 
 

a. Çocuğunuzun duygularını konuşun : “Bu karne senin için de çok üzücü olmalı” 
b. Çocuğunuzu bu konuda birlikte bir çözüm üretmeye teşvik edin : “Bu sorunu çözmek için sen 

neler düşünüyorsun?” 
c. Ortaya çıkan fikirlerin listesini yapın ve bu fikirler içinden hangilerini uygulamaya 

koyacağınıza birlikte karar verin. “Bu söylediğini yapabiliriz.” 
d. Đzleyin ve eyleme geçin: “Bu söylediğini gerçekleştirmek için bir plan yapalım.” 
e. Hiçbir zaman çocuğun sizi suçlamasına izin vermeyin: “Sen hiç beni çalıştırmadın.” “Suçlama 

yok. Burada nasıl bir çözüm üretebileceğimizi düşünmeye çalışıyoruz.” 
 

ÖVGÜ 
 
Övgü her yaştan insanın duymaya en çok gereksinim duyduğu sözlerdir. Bizler çocuklarımızı övmede 

cimri davranmazsak onların kendine olan güvenini sağlamış oluruz. Bu da yaptıkları doğru davranışın devamını 
getirir. Överken dikkat etmemiz gerekenler; 

 
1. Genel şeylerden kaçının. Onun yerine gördüğünüz şeyi tanımlayın. 

 
“Çok güzel bir resim yapmışsın” yerine “Bu resimde canlı renkler bir arada kullanılmış” 
 

2. Geleceğe yönelik yansıtmalar yapmayın, şimdiye yönelin: 
 
“Sen büyük bir ressam olacaksın” yerine “Bu resim üzerinde gerçekten sabırla uğraştın” 
 

3. Kendi duygularınızı anlatın: 
 
“Bu resme bakmak içimi sevinçle dolduruyor.” 
 

4. Çocuğun övülmeye değer davranışını kısaca tanımlayın: 
 
“Bu resim çok özenli bir çalışmanın ürünü.” 
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EĞĐTĐMDE DAYAK 
 

Turgut Recai KARAÇOR, Đlköğretim Müfettişi 
 
Dayağa neden yöneliriz? 
 
Onun için saçımızı süpürge ettiğimiz, gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımız, çok sevmemize rağmen, 
gözümüzün nurunu, yavrumuzu neden döveriz? 
Ekmek paramız, geçim kaynağımız ve yine çok sevdiğimiz öğrencimizi neden döveriz? 
Bu soruların cevabını bulmak biraz zor görünüyor.Ama düşününce birkaç madde sıralayabiliriz. 
 
   Korkaklık, 
   Acizlik 
   Güvensizlik 
   Hoşgörüsüzlük 
 
Artı ! Yetersizlik ...  
 
Sokakta oynayan çocuğumuzun başına bir iş gelmesinden korktuğumuz için eve geç gelince; 
Đstek ve ihtiyaçlarını karşılayamadığımızda; 
Nereye gittiği, ne yaptığı ve hangi kişilerle oynadığı hakkında bilgimiz olmadığında; 
Evdeki vazoyu, tabağı veya top oynarken camı kırdığında dayağı hak etmiştir küçük yaramaz!!! 
 
Peki nerde yetersizlik? 
 
Anne baba, öğretmen olarak yapılması gerekenleri tam anlamıyla yapamadığımızda yetersizliklerimiz ortaya 
çıkacaktır. 
 
Öncelikle çocukların ihtiyaçlarını bilmemiz gerekir. Sevilmek, kabulgörmek, farkedilmek. Bunlar en temel 
ihtiyaçlardır.Farklılık göstermelerine rağmen evde ve okulda da aynıdır. Bunlar öyle çok para gerektiren, 
masraflı ihtiyaçlar değildir. Her yerde her zaman en ucuzundan temin edilebilir.Yani maliyeti çok düşüktür, ne 
aileye ne de okula ekonomik bir yük getirmemektedir. Ama bu ihtiyacı karşılamazsanız o zaman işler 
karışır.Okulun camı da kırılır, duvarları da yıkılır, evde bardak tabak kırmakla kalmaz, yerde kayarak 
pantolonunu, taşlara tekme atarak ayakkabısını da yırtar. 
 
      Sonra? Tabi sonrası malum. Gelsin cennetten çıkma!!! 
 
Anne- Baba olarak çocuklarımıza ne kadar zaman ayırabiliyoruz? Onlarla gezip, oyun oynayabiliyor muyuz? 
Sevgimizi göstermek için, cebine birkaç milyon harçlık vermek, istediği oyuncakları almaktan başka neler 
yapıyoruz? Bize göre olumsuz davranışından dolayı çocuğumuzu dayakla cezalandırma ihtiyacı duyuyorsak; 
demek ki ebeveyn olarak görevimizi yapmamışızdır.Öyleyse onları dövmeye hakkımız da yoktur. (Görevimizi 
yapınca dövme hakkımız olduğu sanılmasın)  Sevgiyle yoğrulan,sorumluluk verilerek  kendine güven 
duyulan,kendisine güvenen yumurcaklar zaten yaramazlık (!) yapmayacaklardır. Sadece bazı zamanlarda hata 
yaparlar. Onu da hoşgörüyle karşıladık mı gerisi kolay. 
Ben bir baba olarak kızımı hata yaptığında  “daha dikkatli olursan sevinirim,vb...” ifade ile karşıladım hep. Bu 
hem zor olmadı hem de olumsuz davranışın değişmesinde daha kalıcı iz bıraktı.  Dolayısıyla ben ne kızımı 
dövdüm ne de dizimi sevgili anne-babalar.. 
Ne kadar kolay ve çabuk hallettim değil mi? Sizce mümkün değil mi? 
 
      Gelelim okula. 
 
Sevgili öğretmenler! Öğrencilerinizi neden dayakla cezalandırıyorsunuz? 
 
Yüreğinizdeki sevgiyi mi erittiniz? 
 
Meslek aşkını mı yitirdiniz? 
 
Anne-baba olup çocuk  mu yetiştirmediniz? 
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Olaylara bakıldığında öğrencilerin  cezalandırma sebepleri arasında, ödev yapmama, derste arkadaşıyla 
fısıldaşma, arkadaşına vurma, küfür etme,arkadaşının kalemi silgisini alma gibi davranışlar var.Ve bunların 
bazıları olumsuzluk bile içermemektedir.Bütün bu davranış bozuklukları ve duygusal bozukluklar neden ortaya 
çıkıyor diye sorduğumuzda vereceğimiz cevap da çok kısa olacak. 
 
    Đhtiyaç ! 
 
Öğrencilerin okuldaki ihtiyaçları yeteri kadar karşılanmıyor mu? Belki. Biz unutsak da öğrenci, çocuk olduğunu 
unutmuyor,Peki çocuğun neye ihtiyacı olur? Sevgi ihtiyacı 
-Karşılamaya çalışıyoruz.  
Demek ki yetmiyor.Ayşe’yi Fatma’dan Oktay’ı Fatih’ten çok seviyoruz.Yaptıkları güzel çalışmalar için 
beklediği pekiştireçleri kullanmıyoruz.” Harikasın,mükemmel olmuş, çok beğendim” gibi 
sözleri bizden pek duyamıyorlar. Sevgi dengesini sağlayamayınca da ilgi çekmek için yaramazlık (büyüklerin 
ifadesi ile) yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor, sonra, belki dayakla sonuçlanacak bir çatışma ortamı yaşanıyor.Böyle 
bir olumsuz davranış içine girmemek için öğrencimizin bizden ne beklediğini iyi sezmeli ve empati kurmalıyız. 
 
“Öğretmenim akşam misafir geldi,annem hastaydı,babam eve geç geldi” gibi mazeretlerle ödevini yapmadığı 
için, dayak korkusuyla yalan söyleme becerisi geliştirecektir. Tabi böyle beceri kazandırma, eğitimin  amaçları 
ve ilkeleri arasında yoktur. 
 
Çok ödev değil, yapabileceği kadar, yaptığı zaman sorumluluğunu yerine getirmenin zevkini, bilincini kazanacak 
kadar, kısa bir tekrar yapacak kadar, araştırmaya yönelik ödev. Peki bunun ne faydası olacak? Bizi uzun uzun 
ödev kontrolü yapmaktan ve öğrenciyi cezalandırma düşüncesinden uzaklaştıracak. 
 
Çocukları dayakla cezalandırmak için mazeret aramamıza gerek yok.Çünkü, öğrenci psikolojisinden 
anlamayan,hoşgörüyü unutmuş,çocukluk yıllarını hatırlamayan bir mantıkla çocuklarda kusur aranırsa bulmak 
kolay... Önemli olan sorunlara geçici değil köklü çözümler getirmektir. Dolayısıyla amacımız kusur aramak 
değil olumsuz davranışları eğitim yoluyla yok etmektir.Aldığımız eğitim de bu konuda bize yardımcı olmalıdır. 
 
Bunun için de eğitimci olarak gerekli donanıma sahip olmak gerekir. Sınıfta, değişik zeka,bilgi ve becerilere 
sahip öğrencilerin hepsine aynı miktarda, aynı yöntemlerle ve aynı sürede eğitim vermeye çalışmak bizi hataya 
götürecektir.Sonucunda da okuldan beklediğini alamayan öğrenciler değişik taktiklerle tepkisini dile getirecektir. 
Yaramazlık(!) yapacak,arkadaşını rahatsız edecek, önündeki sırayı top niyetiyle tekmeleyecek, uyuyacak,dışarıyı 
seyredecek , varsa gazete okuyacaktır. (Ellerim kaşınmaya başladı, hemen görevimi yapmalıyım sakın aklımıza 
gelmesin), 
 
Bütün bunların önüne geçmek için öğretmenin sınıfta edilgen ve rehber, öğrencilerin de aktif olması gerekir. Her 
düzeyde öğrenciye hitap edecek yöntem, teknik ve stratejiler ile bol miktarda ders araç gereci kullanılmalıdır. 
 
Ayrıca bazen aileden kaynaklanıp, okulda ortaya çıkan sorunların yansıması sonucunda da öğrencilerin 
cezalandırıldığı  görülmektedir. Oysa onlar en çok yardıma ihtiyacı olan çocuklardır. 
 
Ailesinde bulamadığı sevgi, şefkat ve ilgiyi okulda arayan, yaptığı yaramazlığın oyun olduğunu düşünen bu 
çocukların cezalandırılması, dövülmesi doğru olur mu? 
 
Güvendiği dağlara kar mı yağsın? 
 
Ayrıca, öğrencisine zarar veren,şiddet uygulayan öğretmenler hakkında 1702,4357 sayılı özel yasalar ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca adli ve idari yönden soruşturma yürütülmektedir. 
 
Esas olan cezadan korkulduğu için değil insan sevgisi; mesleki yeterlilik ve becerinin kullanılıp dayağa gerek 
duyulmayacak bir eğitim sunulması değil midir? 
 

Sevgi ve şefkatle kalın   
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 ÇOCUK HAKLARI   
 

Dilek EROL, Okul Öncesi Öğretmeni 
 
Çocuklar Diyor ki; Benim de Haklarım Var!! 

  
Bizim sağlıklı gelişeceğimiz ortamın hazırlanabilmesi için herkes sorumluluklarını iyi bilmeli, 

uygulanması konusunda da üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmelidir. 
  
Çünkü bizler sizlerin dediğine göre; 
  
           Yaşama, 

  

          Gelişme, 

  

          Korunma ve  

  

          Katılım  

  
Haklarına sahibiz. 

  
�  Bu haklarımızın verilmesi bizlere sağlanan okul öncesi eğitimle başlar. 
  
�  Sahip olduğumuz haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, siyah çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark 

etmez. 
  
�  Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil de fark etmez. 
  
� Büyüklerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden biz çocuklara ayrım yapılmaz, çocuk 

olmamız yeterlidir(Madde. 2). 
  
� Yetiştirilmemiz en başta anne-babamız ya da onların görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur(Madde 

18). 
  
�  Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum(Madde 28). (1) 
  

Çocukların açısıyla yazılan bu tümcelerin dayanağı olan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989’da 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 14 Eylül 1990’da 
imzaladı. 5 yıl sonra ise onay yasası imzalandı. 27.01.1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımı gerçekleşti. Sözleşme 
çocukların yaşam, sağlık ve eğitim alanlarındaki gereksinimlerinin güvenceye alınması için temel ilkeleri 
belirleyen, çocuğun her türlü ortamda (ev,iş,okul,savaş,vb.) korunabilmesi için, toplumsal yaşamda alınacak 
kararlara katılabilmesi için tüm dünya çocuklarını kapsayacak nitelikte asgari standartları uluslar arası düzeyde 
belirleyen bir metindir. 

 
Sözleşmenin temel ilkeleri: 

 
☺ 18 yaşından küçük herkes çocuktur. 
☺ Çocuk; yaşla ve olgunlaşmayla gelişen ihtiyaçlara sahip bir bireydir. 
☺ Çocuk hakkında alınan her kararda çocuğun görüşü alınmalıdır. 
☺ Çocukla ilgili her tür işlemde çocuğun yüksek menfaati göz önünde bulundurulmalıdır. 
☺ Çocuklar herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın eşit olarak ve doğuştan haklara sahiptir. (2)  

 
Peki çocuk kimdir? 

Çocuk yaş sınırı çocuk hakları sözleşmesinde 18 yaşına kadar herkes çocuktur ifadesiyle sınırları uluslar 
arası düzeyde belirlenmiştir.  

 
Fakat çocukluk kavram olarak yaş sınırı dışında düşünüldüğünde; aciz, yetersiz, eksik bir yetişkin, 

özneden çok nesne olarak algılanmaktadır. Bakış açısı böyle olunca onların yukarıda belirtilen ve  çocuk hakları 
sözleşmesinde, güvence altına alınmaya çalışılan; refah, koruyucu,yetişkin hakları başta olmak üzere diğer 
hakları da tehlikededir.  
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Öncelikle çocukların, sözleşme ile altı çizilen ‘kendine ait olma hakkı’nı burada yinelemek istiyorum. 
Çocuklar maalesef toplumda büyüklerin izin verdiği ölçüde, onların talepleri ve istekleri kadar yaşam alanına 
sahip bırakılmaktadır. Oysa ki onların toplumsal yaşamda eşit haklı ve özgür bireyler olması gerekmektedir. 
Kendi potansiyellerini geliştirici ve bu potansiyellerini hayata dönüştürebilecek ortamların sağlanması şarttır. Bu 
bakış açısı toplumlar tarafından kazanıldığında aşağıda bahsedeceğim korumacı hakların ihlali neticesinde 
yaşanan istismar ve ihmali önlemede önemli katkı sağlanmış olacaktır. Ama önce sizlerle çok sevdiğim bir 
yazıyı paylaşmak istiyorum. 

 
“Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte sizlerin değildirler. 

Onlar kendini özleyen Hayat’ın oğulları ve kızlarıdır. 
Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizden değildirler. 

Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değildirler. 
Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. 

Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. 
Onların vücutlarını çatabilirsiniz ama canlarını asla. 

Çünkü onların canları geleceğin sarayında oturur 
Ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. 

Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz 
Ama onları kendinize benzetmeye kalkışmayın hiç. 

Çünkü Hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir.” 
 

Halil CĐBRAN 
Korumacı haklar nedir? 
 
 Korumacı  haklar, çocukları yetersiz ilgiden, ev içindeki ihmal, fiziksel ya da duygusal istismardan ya 
da başka herhangi bir tehlikeden koruyacak haklarla ilgilidir. Korumacı hakların, çocukları yetişkinlere bağımlı 
kıldığını ve özerklilerini yok ettiği için eleştiren kimi çocuk hakları savunucuları, korumacı hakların 
tanımlanması ve uygulanmasında çok hassas olmak gerektiğini ileri sürmektedir. (3 ) 
 

ÇOCUK ĐSTĐSMARI VE ĐHMALĐ 
 
Đstismar kelime anlamı olarak sömürü, kötüye kullanma anlamlarını içerir. Çocuk istismarı ise, ana-

babaların ve çocuğa bakmakla yükümlü olanların giriştiği, çocuk yetiştirme ile ilgili kültürel standartlara uygun 
olmayan, eylem ve eylemsizlikler sonucu, çocuğun kaza dışı hasara uğramasıdır. (4 ) 

Tanımdan sonra akıllarda bir soru oluşabilir. Bir davranışın istismar olup olmadığı nasıl anlaşılır? 
Bunun anlaşılmasını tanımdan yola çıkarak 3 basamakta görebiliriz: 

Davranışın kasıtlı olması : Bir tokatı bile atarken eğer çocuğa zarar verme amacını güttüyseniz üzgünüm 
istismarcı ebeveyn grubuna girdiniz.  

Davranışın yaşanılan kültürde kabul edilip – edilmemesi : Toplumlar içinde görülen bazı olaylar 
evrensel olmayıp ulusal bir kimlik kazanır. Bunlar bazı gelenekler girebilir. Örneğin bazı toplumlarda erkek 
çocukların sünnetinin yanında kız çocukları da sünnet ettirilir. Afrika’daki Zulu kabilesinde ergenliğe girmiş bir 
çocuk bunu yanaklarındaki izlerle ifade eder. Bu örnekler bir istismar vakasını düşündürürken o kültürde olması 
gereken olmaması halinde toplumdan dışlanmanın olabileceği durumlardır. 

Uluslararası uzlaşma :  Bir olayın istismar olup olmadığı uluslararası topluluk tarafından kabul edilip-
edilmemesine bağlıdır. Đstismarın kültürel farklılıkları içerdiğini söyledik ama bazı olaylar vardır ki o toplumda 
kabul edilse bile apaçık istismardır. Örneğin Đran’da mayın tarlalarının temizlenmesinde çocuklar 
kullanılmaktadır. Ölen çocuklara da şehitlik mertebesi verilerek bu çocuklar yüceltilmektedir. (4 )  

 
Đhmal : Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin yükümlülüğünü yerine getirmeme durumudur.  Bu çocuğun 

gerekli beslenme, giyim, tıbbi gereksinimleri olabildiği gibi duygusal gereksinimlerini de kapsamaktadır. Örnek 
olarak çocuğun hastalandığından sağlık kuruluşlarına götürülmemesi veya ilaçlarının verilmemesi, yeterli 
beslenmemesi, evde sevilmemesi verilebilir.  

 
 

ÇOCUK ĐSTĐSMARI TĐPLERĐ 
 

1. Fiziksel Đstismar 
2. Cinsel Đstismar 
3. Duygusal Đstismar 
4. Ekonomik Đstismar 
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FĐZĐKSEL ĐSTĐSMAR 

Fiziksel istismar, çocuğun kaza dışı hasar görmesidir. Bu hasar durumu hafif ya da öldürücü olabilir ve her 
toplumda çocukların fiziksel ceza uygulanmasına yaygın bir biçimde rastlanmaktadır. Fiziksel ihmal, yaşam için 
geçerli olan temel ihtiyaçlardan çocuğu yoksun bırakma şeklinde tanımlanabilir. Bu, yeterli beslenme, tıbbi 
bakım, giyim ve korunma ihtiyaçlarının karşılanmaması olabilir. (5 ) 

Fiziksel istismar çocukların ailesi tarafından gerçekleşebileceği gibi çocuğun bakımından sorumlu okul,vb.  
kurumlar tarafından da gerçekleşebilmektedir.   Fiziksel istismarı kapsayan olaylar tokat atma, yumruk atma, 
itip-kakma, sarsma ve çimdikleme olduğu gibi kimi zaman her hangi bir materyalle (kemer,kayış,sopa,ev eşyası) 
de gerçekleşebilmektedir. Uygulama şekline göre yaralanmalar çocuğun ölümüne kadar varabilmektedir. 
       Yapılan araştırmalarda yaralanmalar en fazla göğüs, sırt, baldır, genital bölge, üst kol yüzde, üst dudak ve  
damak ,gözlerde görülmektedir. Ölümlerin çoğunluğu ya elle vurma,dövme,sarsma/sallama,fırlatma, düşürme, 
daha az sıklıkla yanma ya da elle bağlama şeklinde gerçekleşmektedir.  En yaygın ölüm nedeni ise çarpma ve 
düşmelere bağlı kafa travmasıdır. (4 ) 

ĐSTĐSMAR YARALANMALARI 
 

Đnsan ısırıkları  : Bebeklerde kalça ve genitale yakın bölgelerde ceza amacıyla yapılır. Daha büyük çocuklarda 
cinsel istismar amaçlı saldırıya bağlı olabilir. 
Sıyrıklar : Kayış, ip, elektrik kordonu gibi aletlerle yapıldığı gözükür. 
Düşmeler :  Merdiven, yatak, divan, sandalyeden düşme, kafatasına zarar verir. 
Dış kafa,yüz,oral yaralanmalar : Kafa en sık yaralanmaların olduğu bölgedir. (%50) Dudakta yırtıkta 2 
mekanizma söz konusudur.  Ağza direk bir yumruk, beslenmede sıcak kaşık ya da yemeğin verilmesi gibidir. 
Yanıklar : Cinsel ya da sadisttik şiddet amaçlı çocuğa unutamayacağı bir ceza vermek amacıyla yapılmış fiziksel 
istismar şeklindedir.  
Göz lezyonları : Dayak yiyen bebeklerin %70 retina yırtılması gözde morarma gibi lezyonlar bulunabilir.  (4 ) 

 
 Kültürümüzde de çok övülen ve öğüt verilen dayak olgusunun zihinlerdeki yerini değiştirmek, 

kanıksanmışlığın getirdiği dezavantajı yok etmek oldukça güçtür. Atasözleri; toplumların yaşam deneyimlerini 
aktaran sözlerdir. ‘Dayak cennetten çıkmadır’ ‘Öğretmenin vurduğu yerde gül biter’ ‘Kızını dövmeyen dizini 
döver’,  ‘Tekbirle uslanmayanın...’  örnekleri çoğaltmak mümkün. Peki bunları aktaran atalarımız bize neyi 
öğütlemektedirler? Cevabı “Yukarıda yaşanan olumsuzlara kadar gider!” demek abartı olmaz bence. 

Bu bakış açısının bir uzantısı olarak tokat, ülkemizde bir çok yetişkinin çocukluğunda yaşadığı bir 
durumdur. Bu kimilerinin ailesinden kimilerinin de okuldan bir yaşantısını oluşturmaktadır. Bir çok ebeveyn 
tokadı çokta önemsenecek bir durum olarak algılayamayabilir. Bu durum yaşananların kanıksanmışlığını gösterir 
belki de en kötüsü tokatın ötesinde yaşanan olayların varlığını. Başta da belirtildiği gibi, istismarın ifade edilmesi 
için davranışın kasıtlığı önemli bir kriterdir. Eğer çocuğunuza yanlış bir davranışı sonucunda, ona ceza vermek 
amacıyla tokat attıysanız bu durumda istismarcı bir ebeveyn olduğunuzu kabul etmeniz gerekir. Tokadı ‘Basit’ 
olarak sınıflandırmak ciddi bir yanlıştır. Öncelikle şiddet yine kendisine gebe bir kavramdır. Yani geçen her 
uygulamada dozu artarsa ‘ETKĐNLĐĞĐ’ artar. Yani çocuğunuzun yanlış davranışında attığınız bir tokat sorunu 
çözmeyecek, sorunu erteleyecektir. Bir başka zaman veya mekanda sorun yine ortaya çıktığında yapmanız 
gereken bir tokattan fazlasıdır artık. Çünkü bir tokadın ‘ETKĐNLĐĞĐ’ bir önceki olaya göre artık düşüktür. 
Ayrıca olaya kızgınlığınız, öfkeniz olayın yaşanılmasının kaçınılmazlığı neticesinde daha da artacak, bir tokat 
sizin öfke ve kızgınlığınız için de yeterli (!) olmayacaktır. Bu durumda olayın bir kartopu gibi büyümeye 
başladığını ifade etmek durumu güzel özetler. Dolayısıyla bundan sonrasında kaç kişi istismar yaralanmalarının 
yaşanmayacağını söyleyebilir ki? 
   Yapılan bir çok araştırma çocuğun maruz kaldığı fiziksel istismarın sonuçlarını aktarmaya 
çalışmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre de uzmanlar ebeveynleri uyarmakta, fiziksel istismarın sonuçlarına 
dikkat çekmeye çalışmaktadır. Örneğin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr.  Sadi Akşit, tokatın çocuk eğitiminde kullanılmamasını vurgulayarak şunları ifade etmiştir. ‘Cennetten 
çıkma olduğu tabir edilen dayağın çocuk eğitiminde yeri yoktur. Amerikan Pediatri Akademisi çocuk eğitiminde 
kullanılmaması gerektiğini, eğer çocuğun cezalandırması gerekiyorsa ona alternatif diğer yöntemlerin 
kullanılmasını önermektedir. Dayak atmanın çocuk eğitiminde yeri yoktur; o an için işe yararmış görünse bile, 
çocuğun davranışını değiştirmede aslında bir sandalyede bekleme cezası daha etkilidir. Sürekli tokat yiyen 
çocukta zamanla bu yöntem de artık işe yaramaz olacaktır. Tokat atmak, şiddetine bağlı olarak çocukta ciddi 
fiziksel hasarlara neden olur. Sürekli dövülen çocuklarda depresyon, alkol kullanımı, diğer çocuklara 
saldırganlık daha sık görülür, hatta erişkin olduklarında eş ve çocuklarını dövme ve suç işleme oranları diğer 
kişilere göre daha fazla olmaktadır.’ ( 6 ) 
Dayağın sonuçları ve çocuktaki etkileri  ise; 
- Dayak çocukların kendilerinden ve başkalarından nefret etmeleri sonucunu ortaya çıkarır. Çocuklar 
kendilerini cezalandıran kişiyi sevmezler.  
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- Dayak öz-saygının azalmasına yol açar. Çocuklar başkalarına güvenmeyi değil, onlardan korkmayı 
öğrenirler.  
- Kendilerinden yaşça daha büyük ve otorite konumunda olan kişilerden korkmayı öğrenirler. Çocuklar 
büyüdüklerinde bu kişilerden intikam alma düşüncesinde olabilirler.  
- Dayağa dayanan bir disipline maruz kalmış çocukların öz saygıları düşüktür ve akranlarıyla ilişkileri 
zayıftır. Ayrıca, okulda da başarılı olamadıkları tespit edilmiştir.  
- Şiddetli bir dayak ile karşı karşıya kalan çocuk korkmakta ve kendini çaresiz ve değersiz 
hissetmektedir.  
- Çocuk sadece dayaktan sakınmak için olumlu davranışta bulunur. Çocuğu böyle davranmaya sevk eden 
kendini koruma güdüsüdür. Çocuk, yakalanmaktan sakınmak için nasıl sinsice hareket edebileceğini öğrenebilir. 
Çocuk savunmacı, hilekar ve korkak olur.  
- Dayak, çocuğun olumsuz davranışına karşı aldığı bir reaksiyon olduğu için çocuk bundan kişiliğine ait 
negatif sonuçlar çıkartır. Çocuk eğer kötü biri olarak görülüyorsa, o da kötü olarak hareket edecektir ve sonuçta 
cezalandırılacaktır.  
- Dayak yiyen çocuk yanlış davranışının bedelini ödediğini düşünür. Bunun için yeniden olumsuz 
davranışta bulunmakta sakınca görmez. Başka bir deyişle, dayak yanlış davranışın   gelecekte de tekrarlanmasını 
önleyecek olan pişmanlık duygusunun ortadan kalkmasına neden olur. Ayrıca, öfke ve intikam duygularının 
şiddeti de artar.  
- Dayak atan anne-baba ve öğretmenler uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak ve başkalarını kontrol etmek 
için şiddet ve fiziksel gücün kullanılmasının genel kabul gören bir davranış olduğuna dair bir örnek 
sergilemektedirler. Çocuk ebeveynin davranışını taklit eder ve davranışlarında şiddet sergiler. (7) 
 

Peki yukarıda sınıflanan olumsuz yaşantılar nasıl olurda bizim çok sevdiğimiz, her türlü büyük 
tümcelerde söylemekte geri kalmadığımız yarınımız diye ifade ettiğimiz çocuklarımızın bir yaşantısı olur? 
Yapılan çalışmalarda çocuklara fiziksel istismar uygulayan ailelerin karakteristik özelliklerine bakıldığında 
aşağıdaki özelliklerin bir ya da birkaçına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
 

1. Anne-baba çocukluğunda fiziksel istismara maruz kalmıştır.  
2. Evde başka türlü şiddette görülür, (eşler arası, kardeşler arası,vb.) 
3. Anne-baba çocuğun gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi değildir. Anne-baba çocuğun gelişim 

düzeyinin üstünde beklentileri vardır. 
4. Anne-baba genç yaştadır veya tek başına annelik veya babalık yapmak durumunda kalmıştır. Bu durum 

boşanma, ölüm gibi nedenlerle olabildiği gibi ebeveynlerden birinin çocuk bakımında sorumluluğunu 
yerine getirmeme durumunda söz konusu olabilir. 

5. Anne-baba ekonomik nedenler, bireysel veya çevresel nedenlerden dolayı sosyal izolasyon içindedir.  
6. Anne-babalarda madde veya alkol bağımlılığı gözlenir. 
7. Anne-babaların evlilikleri ile ilgili ciddi problemleri olabilmektedir. 
8. Đşsizlik, geçim sıkıntısı, ailenin kalabalıklığı söz konusu olabilir. Fakat istismar olgusu sadece 

sosyoekonomisi düşük ailelerde görülür kanısı yanlıştır. Ekonomik düzeyi yüksek ailelerde de fiziksel 
istismar olaylarına rastlanmaktadır. Fakat su yüzüne çıkması diğer ailelere göre daha zordur. Bunun 
nedeni, yaralanmaların kurumlara bildirilmeden tedavisi, sebebinin de bakıcı veya diğer kişilerin olduğu 
söylenmesi başta gelir. 

9. Đstismarı uygulayıcının kişilik bozuklukları olabilir. 
10. Đstismarı uygulayanın çocuk eğitimi üzerine bilgisi yoktur. 
11. Đstismarı uygulayanın özsaygısı düşük, yetersizlik ve değersizlik duygularına sahip bireylerdir. 

Kendisinin sevilmediğini, değersiz olduğunu düşünür. Zaten çocuk sahibi olmak istemesi de bu 
yüzdendir. Kendisini sevecek birini yaratma arzusu. (4-5) 

 
FĐZĐKSEL ĐSTĐSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKTA DAVRANIŞSAL BELĐRTĐLER 

• Cezayi hakettiğine inanır  
• Yetişkinlerle ilişkiden ürker  
• Diğer çocukların ağlamasından endişe duyar  
• Aşırı davranışlar sergiler  

o Aşırı çekingenlik  
o Saldırganlık  

• Anne- babadan ya da eve dönmekten korkar.  
• Bakı ya da ağrılı işlemler sırasında ağlamaz.  
• Yalnızca yüzeysel ilişkiye girer.  
• Soruları tek heceli sözcüklerle yanıtlar.  
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• Olaylara beklenmeyen duygusal tepki verir.  
• Değişik benlik kavramı sergiler.  

ANNE - BABANIN DAVRANIŞLARI VE ÖZELLĐKLERĐ 

• Yaralanmayı açıklarken mantıksız ve tutarsızdır.  
• Yaralanma için çocuğu ya da başkalarını suçlar.  
• Çocuğun gelişimi, önemli aşamalar vb. ilişkin öykü vermez.  
• Çocukla ilgilenmiyor görünür, ağlama ve gereksinimlerine yanıt vermez.  
• Çocuğun yaşı ve davranışlarına uygun olmayan sert tepki verir.  
• Tedavi için başvuruda mantıksız gerekçelerle gecikir.  
• Tanı işlemlerini reddeder.  
• Duygusal olarak olgunlaşmamıştır.  
• Düşük benlik saygısı sergiler.  
• Toplumdan izoledir.  
• Çocuktan kendisinin duygusal gereksinimlerini karşılamasını bekler.  
• Çocuktan gerçekçi olmayan beklentileri vardır.  
• Çocuğu " kötü " ya da " değişik " görür.  
• Özelliklerini gizlemek için çaba gösterebilir ( 7 ) 

Fiziksel istismar ne yazık ki çocuk eğitiminde nesilden nesile aktarıla bir tür disiplin yöntemidir. Bu tıpkı 
domino taşları gibi ilerler. Her geçen istismara maruz kalan kuşak büyüdüğünde ondan sonraki kuşağa fiziksel 
istismar uygulaması, çocukluğunda böyle bir yaşantıya maruz kalmayanlara göre yüksek olduğu yapılan 
araştırmalar neticesinde ulaşılan bir sonuçtur. 

Ev içinde veya okulda çocuklarla yaşadığımız problemlerde sebep ne olursa olsun, olay sonucunda çocuklar 
fiziksel istismara maruz bırakılmamalıdır.  Yaşanan sıkıntı durumunda uygulanan her hangi bir fiziksel istismar                    
- derecelenmesini hesaba katmıyorum - çocuğa yaptığının yanlış olduğunu ve ona bunu, yapmaması gerektiğini 
ve yapması gereken doğru davranışı öğreten bir yol olamaz. Ancak yukarıda kısaca aktardığım duyguları 
yaşamasına, fiziksel acı ve hasar yaşamasına sebep olur. Birey olarak görülmemesi neticesinde yasalarla güvence 
altına alınmaya çalışılan hakları da ihlal edilir. Peki daha başka ne yapar? Fiziksel istismara maruz kalan çocuk 
sindirilir, uygulayana öfke duyar, acizlik hisseder, çocuk çözümsüzlükle karşı karşıya bırakılır. Çocuk doğru 
davranışı öğrenemez ama sorunlarını çözmede şiddeti kullanmayı rahatlıkla çıkartır. Bu sebeple çocuğunuzun 
veya öğrencinizin hatalarını düzeltmede doğru yolları bulmak gerekir. Bu hem onların haklarına saygı duyup, 
onları birey olarak görmemiz gerektiği bilincini kazanmamızı hızlandıracak hem de çok sevdiğimiz çocukların 
böylesi acı yaşantılar yaşamasını önleyecektir. 

OKULDA FĐZĐKSEL ĐSTĐSMAR 
Bölgemizde bir çok öğretmen, dönem başında velilerin çocuklarıyla okula geldiklerinde şu sözü  duymuştur:  

“Eti sizin, kemiği bizim hocam” Nasıl yani? Halen bu görüşün hakim olduğunu duyduğumda inanın çok 
şaşırmıştım. “Yıl 2004, Eti sizin kemiği bizim hocam...” Acı bir tablo ama gerçek... Bunu söyleyen bir kişinin 
söyleme sebebinin eğitim seviyesinden, çocuk eğitimini konusunda bilgi yetersizliğinden kaynaklandığını 
düşünelim... Ama eğitimde dayağın yapılan araştırmalar neticesinde halen yaygın olarak kullanıldığı ne yazık ki 
ortadır.  Peki bunu uygulayan kişi hakkında ne düşüneceğiz? Uygulayanın eğitim seviyesi? Bu durum bence 
konumuzun en başında belirttiğimiz çocuk kavramının algılanışı ile ilgili yanlış düşüncelerle ilintili ve onun 
kaçınılmaz sonu.. 

Bence bir öğretmenin öğrencisine vurma davranışının altında,  öğretmenin bir takım eksiklikleri vardır. 
Bunlar kısaca, 

� Çocuğu birey olarak görmeme ve çocuk hakları üzerine bilgisizlik, 
� Öğretim yöntem ve teknikleri hakkında yetersiz bilgi donamımı veya bilginin işe koşulamaması, 
� Sınıf yönetimi konusunda yetersiz bilgi donanımı veya bilginin işe koşulamaması. 
� Bireysel farklılıklara yönelik hoşgörü yetersizliği,vs... 

Okullarda dayak oranlarına yönelik çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Araştırmalardan biri Kocaeli 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayla Akbaş tarafından yapılmış olup, Sayın Akbaş 
şunları ifade etmiştir. “Sınıfta düzeni bozan uyumsuz çocukları disiplin altına almak için dayağa başvurulması 
gelişim çağındaki çocuklarda olumsuz etkiler bırakıyor. Şiddete maruz kalan çocuklardan bazıları içe kapanıyor, 
bazıları da saldırgan davranışlar sergileyebiliyor. Saldırganlık, çeteleşme ve okulda gruplaşmalara yol açabiliyor. 
Sözlü şiddete maruz kalan öğrencilerde  ise kendisini sevmeme, arkadaşlarına karşı hor görülme, gurur incinmesi 
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gibi olumsuzluklar görülüyor.”(8) Bu noktada da Yrd. Doç. Dr. Akbaş, kurumlarda rehberlik servislerine çok iş 
düştüğünün altını çizmiştir.   

  Kitapçığımızda yer alan “Eğitimde Dayak” başlıklı yazısıyla Turgut Recai Karaçor konuyu daha kapsamlı 
irdeleyerek görüş ve önerilerini bizlere aktarmıştır.  

 
CĐNSEL ĐSTĐSMAR 

Cinsel istismar olaylarının bir çoğunun, kayıtlara geçememesinden dolayı, yaşanan bu sorunun sayıları tam 
olarak tanımlanamamıştır. Fakat buna rağmen son günlerde üçüncü sayfa haberlerine göz attığımızda durumun 
aslında açığa çıkmasının zorluğuna rağmen nasılda yüzeye tırmanmaya çalıştığını ve rakamlarının ne kadar çok 
olduğunu görebiliriz. Aile özel bir alandır. Bu mahremiyete kimse ne karışılmasından ne de karıştırılmasından 
hoşlanabilir. Đyi ama bu özel alanda yaşanan ensest gibi, cinsel istismarların mağduriyetini ve günahını kim 
ödeyecek? Đşte bu noktada cinsel istismarı tanımlayıp, sorunun boyutlarını görmemiz gerekliliğini düşünmem, 
açılması zor olan bir konunun bu kitapçıkta yer alma ve tartışma sebebini oluşturmuştur. 

Cinsel istismar, erişkin tarafından çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel içerikli tüm eylemleri 
kapsayan  temel toplumsal sorunlar arasında yer almaktadır. (9)  

Çocuğun yüksek oranda cinsel istismara maruz kalmasının nedenlerine baktığımızda; 
1. Merak 
2. Đlgi ve sevgi ihtiyacı 
3. Erişkinler tarafından kolayca yönlendirilebilmeleri ve savunmasızlığı 
4. Olayı gizleme eğilimi 
5. Çocuklar kötü şahittir düşüncesi ( Yetişkinler bunu duyduğunda ilk önce çocuğun bunu hayal 

ettiğini veya yalan söylediğini düşünmektedir. ) (9) 
Cinsel istismara yönelen yetişkinler toplumun her kesiminde öfke ve öç alma duygusuna neden olur. Anne-

babalar, doktorlar, öğretmenler ve polisler bu kişilere cezalandırma duyguları ile tehlikeli eyleme yönelebilirler. 
Diğer yandan “çocuğun bu işi arandığı ve kişiyi bu eyleme teşvik ettiğini” söyleyen ve inananlar az değildir. 
Fakat kanunlara göre, çocuk ya da ergen böyle bir eylemi başlatsa bile bu olaya karışan yetişkin sorumludur. 
Kanunlar çocukları kendi cinsel güdülerinden bile korumayı amaç edinerek hazırlanmıştır. (10 ) 

 
CĐNSEL ĐSTĐSMAR TÜRLERĐ 

a. Dokunma olmaksızın yapılanlar : Sözel istismar, açık-saçık telefon konuşmaları, teşhircilik, 
röntgencilik, şahit olma. 

b. Dokunmanın yer aldığı cinsel istismar olguları : Müstehcenlik ve Fuhuş, Irza geçme, Vahşet, Öldürme, 
Ensest 

 
CĐNSEL ĐSTĐSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUĞUN FARK EDĐLMESĐ 

 Đstismarın fark edilmesi çoğu zaman tesadüfidir. Bu sır dış dünyanın etkisiyle ortaya çıkar. Birisinin 
anormal davranışı fark etmesi veya çocuğun bir fiziksel yaralanma ile doktor getirilmesi sonucu sır ortaya çıkar. 
Daha nadir olarak istismar edilenin üçüncü bir şahısa bunun hakkında bir şeyler söylemesi ile ortaya çıkar. (11) 
 Örneğin   çok yakın bir tarih olan 21 Mart 2004  Hürriyet gazetesinin yayınladığı bir haberde,  ilimizin 
bir ilçesinde yaşanan ensest olayının gün ışığına çıkması 15 yaşındaki Ç.K.’nın sınav kağıdına yazdıklarıyla 
gerçekleşmiştir. 9 yaşından beri üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kalan Ç.K.’nin sınav kağıdına 
yazdıkları öğretmenini kuşkuya düşürmüş. Konuyla ilgilenen öğretmeni, duyduğu acı gerçeği müdür yardımcısı 
ve müdüre taşımıştır. Ardından ilçe kaymakamlığına bildirilen olay  Ç.K.’yi yıllardır yaşamak zorunda kaldığı 
olaydan kurtarmıştır.  Yani cinsel istismarın var olan gizli örtüsünü açan bu kez duyarlı öğretmenleri ve yetkililer 
olmuştur.  

Sonuç olarak çocuk cinsel istismarın açığa çıkması ve mağdurun birisine söylemesi ya da cinsel istismara 
ilişkin bir ipucunun (fiziksel bir ipucu, davranış veya duygu durumu değişikliği, aşırı şeker,para) gözlenmesi ile 
olur. Çocuk cinsel istismarı mağdurları, nahoş ve korkutucu olsa bile, olayı kimseye söylemezler. Bazen 
saldırgan, çocuğu rüşvet veya diğer yollarla, “sır saklamaya” ikna etmiştir. Bu son olgu, özellikle fücurda veya 
suçlunun çocuğun tanıdığı bir kişi olduğu durumlarda sıklıkla görülür. Çoğunlukla da, çocuklar, içgüdüsel olarak 
yetişkinlerin tepkilerinden korktukları için, olayı kendiliklerinden saklarlar. Ne yazık ki, çoğu zaman çocuğun bu 
korkusu haklıdır. (12) 
          Dolayısıyla ebeveyn ve öğretmenler olarak aşağıda maddelendirilen belirtileri çocuğumuzda fark 
ettiğimizde,bilincimiz ve uyanıklığımız  onu yaşadığı zor durumdan kurtaracaktır.   

 
CĐNSEL ĐSTĐSMARA MARUZ KALMIŞ ÇOCUK KURBANLARDA GÖRÜLEN BELĐRTĐLER 

 
 Fiziksel Belirtiler 
� Yürüme ve oturmada güçlük  
� Yırtık, lekeli ve kanlı iç çamaşırı  
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� Miksiyonda ağrı  
� Eksternal genital bölge, vaginal ya da anal bölgede çürük, yara ve sıyrıklar  
� Genital bölgede ağrı, şişlik ya da kaşıntı  
� Ağız ve boyun yaralanmaları  
� 12 yaşından küçük çocukta veneriyen hastalık  
 
Çocuktaki davranışsal belirtiler 
Bebekte  

� Düzensizlik (Đrritabilite ) 
� Uyku bozuklukları  
� Aktivite düzeyinde değişiklik  

Okul öncesi çocukta  
� Kabuslar  
� Gelişmede gerileme  
� Cinsel ilişkiye ilişkin açık bilgi  
� Đstismar etmeyen anne - babaya sıkıca sarılıp, mızmızlanma  
� Önceden korkmadığı kişi, yer ya da durumlardan korkma  

Okul çocuğunda  
� Davranış problemleri  
� Kabuslar ve uyku bozuklukları  
� Regresyon (bir hastalık belirtisinin azalması, şiddetinin azalması) çekilme davranışı ve garip fikirler  
� Okula gitmede isteksizlik, okuldan kaçma  
� Arkadaş ilişkilerinde zayıflama  
� Okul başarısında düşme  
� Garip cinsel bilgi ve davranışlar.  

Adolesanda ( Ergenlik ) 
� Korku ve konfüzyon.  
� Öfke  
� Okuldan kaçma  
� Rastgele cinsel ilişkide bulunma, fahişelik  
� Depresyon  
� Đlaç ve alkol kullanımı  
� Arkadaş ilişkilerinde zayıflama  
� Đntihar girişimi  
 

ANNE - BABANIN DAVRANIŞLARI VE ÖZELLĐKLERĐ 
� Benlik saygısı düşüktür.  
� Emosyonel gereksinimleri karşılanmamıştır.  
� Toplumdan izoledir.  
� Evlilikte sorunları olabilir.  
� Ölüm ya da boşanma nedeniyle esin kaybı olabilir. ( 7 ) 

 
 Prof. Dr. Kim Oates’in cinsel istismara uğramış 46 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada failin %39’unun 

çocuğun bir akrabası olduğu gerçeği, %49’un çocuğu iyi tanıyan biri olduğu, %22’sinden yabancı bir kişi 
tarafından gerçekleştiği bulgusu ifade edilmiştir. Aynı araştırma sonuçları arasında çocukların 1/3’ünün az 
arkadaşı olduğu ve 1/5’in ana babaları tarafından, cinsel istismara maruz kalmasından sonra daha saldırgan 
oldukları tespit edilmiştir. Çocukları  aileleri kadar tanıyan öğretmenlerin ifadesinde cinsel istismara uğramış 
olan çocukların 1/3’ünde okul başarısında gerilik, %15’nde saldırgan davranışı olduğu belirtilmiştir. Çocukların 
küçük bir bölümünde duygusal yakınlığa artan istek bulunduğu belirtilmiştir. (13) 
 

CĐNSEL ĐSTĐSMARIN SONUÇLARI 
Zedenlenmiş cinsellik : Cinsel istismara uğramış çocukta cinsel duygu ve tutumlar normal gelişmelerinden 
sapabilir ve uygun olmayan biçimde olabilirler. 
Đhanet duygusu : Đstismarcı çocuğun ona duyduğu güvenin sarsılmasına ve çocukta ihanete uğrama duygularının 
yerleşmesine neden olacaktır. Özgüven kaybı kaçınılmaz olacaktır. 
Acizlik : Đstek ve iradesi dışında cinsel amaçlı kullanıldığı ve bunu engelleyemediği zaman çocuk kendini 
çaresizlik ve acizlik duyguları içinde bulacaktır. 
Damgalanmak : Çocuğun cinsel istismar olayına eşlik eden “kötülük, utanç, suçluluk” gibi kavramlar zamanla 
onun benlik algısına karışır ve kendini böyle algılamaya başlar. ( 11 )   
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� Çocukla istismarcı arasındaki ilişkinin içerdiği cinsellik, 

� Đstismarcının çocuğun ona duyduğu güvene ihanet etmesi sonucunda güvensizlik, 
� Đstismarcının çocuğa sır saklama ve kusur kavramlarını benimsetmesi, Zedelenmiş cinsellik bilgisi, 

cinsellik normal gelişimlerinden sapabilir uygun olmayan biçimler alabilir. 

� Çocuktaki suçluluk duygusu onu çevreden uzaklaşmaya izole olmaya itebilir. 

� Kendini diğerlerinden farklı hisseder, anormal olduğunu düşünür. Büyüklerin onu koruyacağına ilişkin 
güveni kaybeder.Eğer büyüklerine anlatma cesaretini gösterirse, bu da başarısızlıkla sonuçlanırsa durum 
onun için çok daha kötü olur. ( 4 ) 

 
 Görüldüğü gibi cinsel istismarın çocuk üzerinde etkileri son derece kötüdür. Bu durum çocuğun yaşının 
küçüklüğü, istismarcının çocuğa yakınlığı ve yaşanma sıklığı gibi etkenlerle daha da artmaktadır. Böylesi 
olumsuz yaşantıdan çocuklarımızı korumamız için yapmamız gerekenler; 
 

� Güvenliklerini sağlamayı öğretin : Çocuklara güvende olma hakları olduğunu ve kimsenin bunu 
ellerinden alamayacağını söyleyin 

� Bedenlerini korumayı öğretin : Çocuklara bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, özellikle mayo ile 
kapatılan bölgelerin çok özel bölgeler olduğunu ve kimsenin bu bölgelere dokunmaya haklarının 
olmadığını anlatın. 

� Hayır demeyi öğretin : Çocuklara herhangi birisi onları incitmeye kalkarsa “Hayır” demeleri 
gerektiğini söyleyin. Çünkü birçok çocuğa büyüklerin söylediklerine itaat etmeleri öğretilmiştir. 

� Yardım istemeli öğretin : Birisi onlara kötü, rahatsız edici bir şey yaparsa arkadaşlarından ya da 
büyüklerden yardım istemeyi öğretin. Yardım isteklerinde onlara kızmayacağınızı söyleyin. 

� Onlara inandığınızı öğretin : Çocuğunuza inanın. Eğer yardım istiyorsa bunu geri çevirmeyin. 
Çocuklar bu konularda çok ender yalan söylerler. 

� Sır saklamamasını öğretin : Çocuklarınıza bazı sırların hiçbir zaman saklanmaması gerektiğini 
söyleyin. Onlara söylemeleri gerektiğini ve istemeseler dahi bunların açıklanması gerektiğini anlatın.  

� Dokunulmayı reddetmeyi öğretin : Çocuklarınıza kendilerinin ellenmesi ve öpülmesi durumunda eğer 
hoşlanmıyorlarsa bunu reddetmelerini söyleyin. Eğer birisi eller ve bunun sır olarak saklanması 
gerektiğini söylerse mutlaka size bildirmesi gerektiğini anlatın.  

� Yabancılarla konuşmamayı öğretin : Çocuklarınıza eğer bir yabancı onlarla iletişim kurmak isterse, 
bundan sizin de haberinizin olması gerektiğini anlatın. 

� Kurallarını çiğnenebileceğini öğretin : Çocuklarınıza, güvenliklerini korumak için gerekirse 
kendilerine zarar veren kişiden kaçmak, yüksek sesle bağırmak ve onu tekmelemek gibi bazı kural dışı 
davranışlarda bulunabileceklerini anlatın. ( 4 ) 

 
 

KĐME SÖYLENECEK 
 
Öncelikle böyle bir durumun haber verme zorunluluğunun yanında ahlaksal bir görevdir. Ayrıca daha 

acı olayların yaşanmasını engellemek için büyük bir adımdır. Sosyal hizmetler ve polis çocuğu korumak için 
anında müdahale edebilir. Telefon danışmanlığı yapan ve tavsiye veren değişik gönüllü organizasyonlardan da 
yardım istemek olasıdır.( 4 ) Örneğin “183 Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı” 24 saat hizmet 
vermektedir ve 2004 Ocak ayı itibariyle internet ortamında bir sivil toplum hareketi olarak başlatılan www.0-
18.org Çocuk Hakları Yurttaş Hareketi web sitesine e-mail atarak olay bildirilebilinir, yardım istenebilir.  
 

DUYGUSAL  ĐSTĐSMAR 
 

Psikolojik örseleme veya duygusal ezim(istismar) tüm kötü muamele biçimlerini bir şemsiye gibi 
altında toplayan bir olgudur. Tek başına varolduğu gibi, fiziksel ve cinsel istismarla da birlikte bulunur. Hatta 
fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarı, izleri yok olduktan sonra da duygusal ezim devam eder.(14) 
 

DUYGUSAL ĐSTĐSMARA NEDEN OLAN BAŞLICA 
ANNE-BABA  DAVRANIŞLARI 

 
REDDETME :  Yetişkin bireyin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaması, onu ayrı bir birey olarak kabul 
etmemesi, o yokmuş gibi davranması, çocuğun olumlu yönlerini ortaya çıkarmak motive etmek için herhangi bir 
şey yapmaması, yardım taleplerini reddetmesi, çocuğa hiçbir işe yaramıyor duygusu vermek, evdeki her hatadan 
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onu sorumlu tutarak onu bir tür günah keçisi rolüne soyundurmak, fiziksel temastan kaçınmak ve ona dokunarak 
yakınlığını belli etmemek. 
TEK BAŞINA BIRAKMAK :  Ebeveynin çocuğu toplumsal ilişkilerden ve kendinden uzak tutması, 
çocuğun bu tip ilişkilere girmesini sağlayacak fırsatlar sağlamamak veya kasıtlı olarak bu tip fırsatları 
engellemek, çocuğun yalnız olduğuna inandırılması. 
YILDIRMA :  Ebeveynin sözel veya fiziksel saldırılar ile çocuğu korkutması, tehdit etmesi, gözdağı vererek 
korku dolu bir ortamda yaşamasına neden olması. 
SUÇA YÖNELTME :  Antisosyal davranışlara yöneltilmesi, buna özendirilmesi çocuğa toplumsal açıdan 
kötü örnek olunması, kötü örnekler gösterilerek o yola yöneltilmesi. 
 
DUYGUSAL TEPKĐ VERMEYĐ REDDETME :  Çocuğun sağlıklı olarak hem duygusal hem de sosyal 
gelişimini sağlayacak tepkilerin verilmemesi. 
AŞAĞILAMA :  Ebeveynin çocuğun küçük düşmesine neden olacak, onurunu zedeleyecek davranışlarda 
bulunması, çocukta yetersizlik duygusu uyandıracak takma isimlerle çağırma ve bu tip davranışların sistematik 
uygulanması. 
KENDĐ ÇIKARLARINA KULLANMA : Özellikle sorunlu evliliklerde çocuğun evlilik güvencesi olarak 
kullanılmasıdır. 
VAKTĐNDEN ÖNCE YETĐŞKĐN ROL VERME :  Çocuktan gerçekçi olmayan beklentilerin olması ve bu tip 
başarıların beklenmesi, yapamayacağı şeyleri başarması için baskılamak, yaş gelişimine uygun olmayan 
sorumlulukların verilmesidir. (4) 
 
 Anne-baba veya öğretmen olarak çocuğun her alanda gelişimini desteklemek bizim görevlerimiz 
arasındadır. Anne baba olarak sorumluluklarımız çocuğumuzun sadece fiziksel ihtiyaçlarını yani vücutca 
gelişimini sağlamak değildir. Bu görevlerimizin yanında çocuğumuza karşı sevgi ihtiyacını karşılamalı, sosyal 
ilişkiler kurabilme yeteneğini geliştirmeliyiz. Onların yaşadıkları deneyimlerini düzenlemek ve kontrol 
edebilmek suretiyle sosyal ilişkilerini kurmada onlara yardımcı olmalıyız. Bunları sağlarken de onların birey 
olduğunu unutmamalıyız. Gelişiminin üzerinde beklentilere girmemeliyiz. Hatalarını hoşgörü ile karşılayıp, 
çözüm yollarını kendisinin bulmasını sağlamalıyız.  

Duygusal istismarı biraz daha somutlaştırırsak 
� Çocuğun takdir edilmemesi, fiziksel temastan kaçınma, 
� Aşırı endişe ve evham duygularıyla sosyal aktiviteden uzak tutma, 
� Takma isimler takma, sevilmeyen bir yakına benzetme, 
� Anne ve babanın çocuğu hata yaptığında “Senin oğlun/kızın..” “Babasının/annesinin kızı/oğlu” 
� Akran veya kardeşleriyle karşılaştırma, 
� Aşırı emirler, 
� Yaşının üstünde yetenek, gelişim, başarı bekleme. (4) 

 
 Đlçemizde yaptığım bir araştırmanın bulgularında halen çocuklarını uykudan seven ebeveynler olduğunu 
buldum. Kültürümüzde var olan bu davranış şeklinin artık yaşanmadığını düşünürken, bu bulgu beni çocuklar 
adına son derece üzdü. Bizler hataları ifade ederken sözümü sakınmıyoruz ama övgüye gelince sanırım biraz sıkı 
davranıyoruz. Bu noktadaki en büyük endişemiz ‘Dizginleri (!) yitirme’ kaygımız. (Bu tabirin irdelenmesini size 
bırakıyorum.) Sonuç olarak bence korkunun değil sevginin olduğu grupta her yönden başarı sağlanabilir.  
 

EKONOMĐK ĐSTĐSMAR 
Çocuk işgücü istismarı; çocuğun uzun süreli çalışmaya erken yaşta başlaması, çalışma nedeni ile 

ve/veya çalıştığı sırada yeterli eğitim alamaması, fiziksel ve ruhsal sağlığına; fiziksel, duygusal ve ahlaki 
gelişimine uygun olmayan işlerde ve koşullarda çalışması, çalışma süresinin uzunluğu nedeniyle uyku, dinlenme, 
eğlenme, sosyal ilişkiler kurma gibi temel gereksinimlerinin yeterince doyuramaması, çalışma ortamında 
fiziksel, duygusal ya da cinsel istismar biçimleriyle karşılaşılma durumudur. (15) 
 

Dünyada ve ülkemizde sokakta çalışan çocukların sayısının gün geçtikçe hızla arttığı dikkat 
çekmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu çocukların başlıca ekonomik nedenlerle işe başladıkları, 
çoğunluğunun ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık ve pazarlarda çalıştıkları bulunmuştur. Çocukların kötü 
koşullarda çalışmaları hijyen yetersizliği, yetersiz beslenme gibi durumlar çocukların dirençlerini düşürmekte 
tedavisi güç olan hepatit, tüberküloz, cilt hastalıklara yakalanma riskini arttırmaktadır. Geleceğin garantisi olan 
çocukların bugünden ele alınması, sorunlarının çözümlenmesi toplum geneline verilecek hizmet anlamına 
gelmektedir. (16) 

Çocuk istismarını tanımlayıp, 4 tipini aktardıktan sonra istismarın çocuk üzerindeki etkilerini 
aktarabiliriz. 
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ÇOCUK ĐSTĐSMARIN ÇOCUK ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ 
� Anne-baba çocuğa sürekli yetersiz olduğu mesajını verir. Çocuk tanımlanamayan bir yoksunluktan 

dolayı ömür boyu sıkıntı hissedebilir. 
� Anne-baba-çocuk ilişkisi bozuktur. Çocuk ya özdeşim kuramayıp, kişiliğini,cinsel kimliğini 

oluşturmada zorluk çeker, başaramaz ya da anne-babayı örnek alır. 
� Çocuk eğer çevrede olumlu örnekler göremezse, istismarı kanıksar, normal bir davranış gibi kişiliğine 

ekler. 
� Davranışsal,sosyal,bilişsel ve konuşma gelişiminde görülen gecikmeler gerçekleşebilir. 
� Çocuk ailesinin yanında baş eğen, kabullenen birey olabilir. Ailesi çevresinde olmadığında da diğer 

insanlara karşı daha tepki verici davranabilir. 
� Başlangıçta çektikleri fiziksel acıya rağmen metin ve güçlü görünebilirler. Ama kendilerine sağlanan 

rahat bir ortam ve pek çok yetişkinin çabasıyla korkuları, yalnızlıklarını ve incinmişliklerini ele verirler. 
� Đstismara uğrayan çocuk kendini ifade etmede zorlanabilir. 
� Kendini sevmez , özgüveni yoktur. 
� Yaşç büyük olan istismara uğramış çocukların depresyonları intihar aşamasına gelebilir. 
� Depresyon, kaygı, içedönüklük, saldırganlık karakteristik özellikleridir. 
� Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanır. 
� Evden kaçma vakaları ve suça yönelişler istismara uğrayan çocuklarda yüksek orandadır. 
� Fiziksel istismara uğrayan çocuk zamanla “Dayak arsızı” diye bilinen artık dayağın çözüme 

ulaştırmadığı bir hal alır. Vurdumduymaz, konuşulanları dinlemeyen ve saldırgan bir davranış modeli 
içindedir. 

� Hayatlarında yüzeysel, rastgele ilişkiler kurarlar ve en ufak dışlanma işaretinde her şeyi silebilirler. 
� Özgüven eksikliği çok fazladır. Ailelerine bağımlıdırlar. Đleri de aile kurmakta zorlanırlar. 
� Ürkek ve çekingendirler çünkü çevrelerinin tepkilerini bilemezler. (4) 

  
ÇOCUKLARIN HAKLARININ KORUNMASI VE GELĐŞĐMLERĐNĐN GÜVENCE ALTINA 

ALINMASI ĐÇĐN NE YAPABĐLĐRĐZ? 
� Çocukların haklarını ve onlara karşı yükümlülüklerimizi öğrenebiliriz. 
� Çocukların ihmal ve istismarını önlemek için öğrendiğimiz veya şüphelendiğimiz durumları 

karakollara,cumhuriyet savcılıklarına veya çocuğu korumakla yükümlü olan kurumlara (valilik, 
belediye,sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna) veya sivil toplum kuruluşlarına (4) 

�  183 Alo Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattına, 
� www.0-18.org Çocuk Hakları Yurttaş Hareketi sitesine bildirebiliriz. 

 
183 ALO KADIN ÇOCUK VE SOSYAL HĐZMET DANIŞMA HATTI  

 
2828 sayılı  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile hizmet veren Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin doğrudan ilgilendiği bir 
konu olan ihmal ve istismar olaylarına anında müdahale etmek gerekli psikolojik, sosyal ve yasal işlemlerin 
başlatılmasını sağlamak, kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek amacıyla merkezi Ankara'da olan ve 
Türkiye'deki tüm illerden gelen başvuruları cevaplamak üzere “183 ALO KADIN ÇOCUK VE SOSYAL 
HĐZMET DANIŞMA HATTI” kurulmuştur. 
183 Alo Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı Nedir? 
 Kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumdaki statülerinin yükseltilmesi, 
Çocukların yüksek yararının gözetilmesi amacıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kuruma tahsis 
edilmis bir özel servis numarasıdır. 
183 Alo Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı Ne Yapar?  
 Korunmaya Muhtaç Çocuk,  ihmal - istismar vakaları ile, korumaya muhtaç çocuklar kapsamına alınan ihbarlar 
doğrultusunda meslek elemanları tarafından yerinde inceleme yapılmakta, sosyal incelemeleri hazırlanan 
çocuklardan acil korunma altına alınması gerekenler Acil Valilik Oluru ile korunma altına alınmakta, hemen 
akabinde koruma kararı çıkartılma işlemleri başlatılmaktadır. 
Çalışan Çocuk Đhbarı, Sokakta Yaşayan Çocuk Đhbarı ; Madde bağımlısı çocuklar ile sokakta 
çalışan/yaşayan çocuklara yönelik hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri hakkında bilgi verilmekte, 
ihbarların gerek bu merkezlere, gerekse Đl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılabileceği bildirilmektedir. Acil 
ihbarlar meslek elemanlarınca yerinde değerlendirilmekte ve hazırlanan sosyal inceleme raporları doğrultusunda 
çalışmalar başlatılmaktadır. Ayrıca; bu kapsamda gönüllü çalışma talepleri çocuk ve gençlik merkezlerine 
yönlendirilmekte, nakdi bağış yapmak isteyen müracaatçılara SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne ait banka hesap 
numarası verilmektedir. 
Gönüllü Çalışma ; Gönüllü olarak çalışma talepleri çocuk yuvaları, yetiştirme yurtlarına yönlendirilmekte, ayni 
bağışlar için kuruluş adres ve telefonları bildirilmektedir. 
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183 Alo Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı Nasıl Çalışır? 
24 saat aralıksız çalışır, başvuruları alır, kaydeder.Acil durumları derhal ilgili mercie bildirir. Başvuranı ihtiyaç 
duyduğu konularda bilgilendirir. Başvurana ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik yapar. Başvuranı ihtiyaç 
duyduğu hizmetlere yönlendirir. Başvuranı ihtiyaç duyduğu destek ağlarına yönlendirir. ( 17 ) 

 
ĐSTĐSMAR EDENĐN CEZA SORUMLULUĞU 

 Bir çocuğu ihmal veya istismar eden kişi TCK’na göre cezalandırılır. Eğer bu kişi veli veya vasisi ise 
velayet hakkı veya vesayet kararı kaldırılır. Ayrıca bu kişi çocuğa vermiş olduğu zararın karşılığında tazminat 
ödemek yükümlülüğündedir. (4) 
 Son günlerde Türk Ceza Kanunumuzda yapılan değişiklikler istismar olaylarının önlenmesine yönelik 
çalışmaları da içermektedir.  
 08 Nisan 2004’te Radikal gazetesinde konuyla ilgili yapılan değişiklik çalışmaları şu şekilde 
aktarılmıştır. “TCK’nın 478. maddesinin 2. fıkrası ile ailesiyle birlikte yaşayan 12’sinden aşağı çocuğa veya aile 
efradından birine rahim ve şefkatle kabili telafi olunmayacak surette fena muamelerde bulunursa 3 aydan 3 
seneye hapisle yargılanmasını öngörüyor. Türk Ceza Kanunun tasarısında yapılan değişiklikle, çocuk döveni 
bildirmeyene ceza geliyor...Buna göre, 15 yaşından küçük çocuklar, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan 
ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunanlara karşı suç işleyenleri görüp de 
bildirmeyenlere verilecek ceza, yarı oranında arttırılacak. Çocuğunu döven anne babayı görüp de adli mercilere 
bildirmeyen komşular da ceza alacak. Suçun işlendiğini görüp bildirmeyen bir sağlık mensubunun cezası ise bir 
yıla kadar hapis olacak.” (18) 
 Hazırlanan bu değişikliklerin hayata dönüştürülmesi çocukların güvence altına alınması adına 
sevindirici. Tabii ki bu yasalara gerek bile kalmadan olayların yaşanılmadığını düşünmek en güzeli... 
 
 Çocuklarla beraber yaşanılası güzel günlere inancımla... 
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