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ANA BABALARA Ö ZEL NOT
S ınava hazır lanan bir öğrencinin anne ve babasına önemli görevler
düşmekt edir. Anne ve babaya düşen ö nemli görevler, ailenin büt çesinin
sınır lar ını zor la yarak çocuğuna en iyi eğit im imkanlar ını sunmak ve ona
uygun çalışma şart lar ını hazır lamakla sınır lı değildir. Çocuğunuzun başar ısın ı
et kileyen en önemli nedenlerden bir isi, ailenin yaşant ı ort amı ve t ut umudur.
Çocuklar ınız adına yapacağınız kimi küçük özver iler, onlar ı başar ılı yapacak
ve mut lu kişiler o larak t opluma kat ılmalar ını sa ğla yacakt ır.
ÇOCUK LARINIZA SEVGĠ VE SAYG IYI ÖĞRETĠN
Çocuğunuzu çok sevin ve sayın ki o da sizlere ve diğer insanlara kar ş ı
sevgi ve sayg ı duyabilsin. Çocuklar ın devlet e ve t opluma o lan saygı duygusu
ailede doğar, okul bo yunca gelişir. O nedenle çocuklar ı nız ın yanında
t anıdıklar ı,
arkadaşlar ı,
öğret menler i
çekişt ir me yiniz.
Çocuklar ınız,
öğret menler inden ya da okuldan ya kındıklar ı zaman, yakınma lar ının
der inleşmesine fır sat ver memelis iniz. Onlar a kimi gerçekler i aç ıklayabilir iz.
Her öğret men, her çocukla ye t er i derecede ilgileneme yebilir. Okul herkesi n
ist ediğ i düzene gir mez. Biz okulun düzenine u ymalıyız... Göreceks iniz,
çocuklar ınız kısa zamanda o lumlu yo llar ı araşt ır ıp bulma ya çalışacaklardır.
ÇOCUĞUNUZA EVDE
UYGUN ÇALIġMA ORTAMI HAZIRLAYIN
Çocuğunuzun evde rahat ça çalışabilmesi için, o lanak ve yer haz ır la yın.
Durumunuz elver ir se, masa ve iskemle alın. Ayr ıca çalış ma odas ı düzenleyin.
Çant asını, odasındaki kit aplığını, yat ağını kendis i düzelt sin. Git gide bu
iş lere alışsın. Eğer ayr ı bir çalış ma odası d üzenlemeniz mü mkün değilse
uygun odalardan bir in de çalış ma köşesi de düzenleyebilir siniz. Çalış ma odas ı
mümkün o lduğu kadar fazla sıcak veya soğuk o lmama lıdır, iyi
havalandır ılmalı ve sessiz o lmalıdır. Çalış ma masası ve yüksekliği
çocuğunuzun bo yuna göre ayar lanmalıd ır. Ders çalışırken müzik dinle mek,
post er, afiş ve resimler dikkat in dağılmasına, öğrencinin hayal dünyasına
kaymasına yardımcı o lur. En azından öğrencinin der s ça lışırken göremeyeceği
yer lere asılmalıdır. Öğrenci çalış ma masasını, sadece ders çalışırken
kullanmalıd ır. Belir li bir çalış ma alanı ile çalış ma davranışı arasında şart lı
refleks t üründen ilişki kurabilmek büyük önem t aşır. Bö ylece çalış ma
masasına ot urmak, çalışma ya başlamak için „uyar ıcı‟ ro lü o ynar ve çalış mayı
başlat ır. Çalış maya başlamadan ö nce çalışma sırasında gerekli o lacak büt ün
malzemenin el alt ında bulunmas ı, dikkat t e kopmalar a yo l açacak kesint iler i
önlemek açısından yar ar lıdır.
ÇOCUĞUNUZUN OK UL YÖNÜNDEN OLAN DĠLEK LERĠNĠ
YERĠNE G ETĠRMEYE ÇALIġ IN
Bu dilekler, size zor gel iyorsa; okul yönet imi ile aile arasında
çocuğunuzu ar acı o larak kullanma yın. Onun yanında yakınmayın. Doğruca
okul yö net imi ile görüşün. Düşünceler inizi o nlara açıkla yın. Bö ylece oku l
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yö net imine de yardımcı o lur sunuz. Okulla gelişt ir ilecek işbir liğ i,
çocuk lar ınızın başar ıs ında büyük yarar sağla yacakt ır. Çocuklar ınızın bir
sorunu o lduğunda, okulla işbir liği yapmanıza karşın bu sorun gider ile memişse
hemen en yakınınızdaki Rehber lik ve Araşt ır ma Merkezi, ne başvurun. S ize
gerekli eğit im t edbir ler i sağlanarak ço cuğunuzun başar ı yo llar ı açıklanacakt ır.
Bu konular la ilgili o larak, ünivers it eler imizde bö lümler o lduğu gibi; yer yer
özel büro lar da açılmakt adır. Çocuklar ınızın giyim ve harçlığı, arkadaşlar ını n
derecesinden aşağı düşürü lmemeli, yukar ıda çıkar ılma malıdı r. Bir başka
deyişle; çocuklar ımız ın savruk o lma ması için, o nlara fazla harçlık
ver meyelim. Ama arkadaşlar ı arasındaki yer ini bulabilmesi iç in, harçlıksız da
bırakmaya lım.
ÇOCUĞUNUZUN K AYGISINI ARTIRMAYIN
Üniversit e g ir iş sınavlar ına hazır lanan bir öğren cinin yaşadığı kayg ının
iki sebebi vardır: Bir inci sebep büt ünüyle gerçek ve akılcı bir t emele dayanır.
Sonuçlar ı ha yat ın akışını et kile yecek büyük bir yar ışt a yer alacak o lmakt an
kaygı duymak, doğal ve yer inde bir durumdur. Ancak ik inci sebep, bir incis i
gibi gerçek ve akılcı bir t emele dayanmaz.
“Anneme - babama ne diyeceğim?”,
“Ar kadaşlar ımın yüzüne nas ıl bakacağım?”,
“Akraba lar ımın önüne nas ıl çıkacağım?”,
“Tanıdıklar ıma karşı mahcup o lacağım?”,
gibi düşünceler sınavlara hazır lanan öğrencinin kay gıs ını yükselt ir. Her
konuda o lduğu gibi sınavlarda başar ı için de belir li bir düzeyde kaygıya gerek
vardır. Gir iş sınavlar ına hazır lanan bir genç çok ender rast lanabilecek çok az
sayıda kiş i har iç - öğrenme ve başar ı için gerekli o lan düzeyde ka ygıya
sahipt ir. Öğrenmeyi, akıl yürüt meyi ve sınav başar ıs ını o lumsuz yö nde
et kileyen, t emelinde öğrencinin kendine güvensizliğ i a lt ında yat an yüksek
kaygıdır. Gencin kendis ine güvensizliği ise önemli ö lçüde anne ve babasının
biler ek veya bilmeyerek u ygulad ığı eğit i m ve yaklaşımlar ın so nucudur. Anne babanın çok küçük yaşt an başla yarak yüksek başar ı beklent isi, çocuğu n
hat alar ını düzelt mek iç in onu eleşt ir mek, çocuğun dayak, hırpalama gib i
cezalar la eğit ilmes i, yargı ifades i t aşıyan o lumsuz sıfat lar la nit ele mek
(hayla z, t embel, sorumsuz, dağınık, pıs ır ık, yavaş, vb...) çocuğun kendine
olan güvenini zayıflat ır. Bunun sonucu ort aya çıkan kaygı, başar ıya o lumlu
kat kısı o lma yan kaygıd ır ve bununla başa çıkmak çok zordur. Çocuklar ın
sınava hazır landıklar ı s ır ada anne - babalara düşen en öne mli görev,
çocuklar ının çalış ma ist eğini art ır mak ve onu çalışma ya t eşvik et mek iç in
kaygı yükselt ic i yaklaşımlardan kaçınmakt ır ‟.
“Bu kadar çalış mayla kazanamazsın...”
“Bu kafa yla gider sen zor kazanır sın...”
“Amcanın oğlu Robert Lisesi‟ ni kazandı, bakalım sen ne yapacaksın...”
“Te yzenin kız ı t ıbbı kazandı , çalımından, havasından yanına
var ılmıyor, aman bizi mahçup et me...”
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t üründen yaklaşımlar genci çalış ma ya t eşvik et mez t am t ersine,
yükse len kayg ı sebebiyle o nu adet a “kıpır dayamaz” duruma get ir ir.
Başka çocuklar da bulunan üst ünlükler i onda da görmek ist iyor sak
bunlar ı ona duyur ma ya da sezdir me yi yet er li saymalıyız. Sert davranışlar,
geçici o larak çocuğa yö n ver ir miş gibi görünürse de sür ekli geliş me ve
başar ıyı sağla maz.
ÇOCUĞUNUZUN SINIRLARINI ZORLAMAYIN
Kendi özlemler iniz le çocuğunuzun sınır lar ı arasında gerçekçi bir denge
kurun. Çocuğunuz gir ebilse İ st anbul Erkek Lisesi‟nde okuyabilir veya
kazanabilse t ıp fakült esini bit irer ek iyi bir dokt or olabilir. Ancak
çocuğunuzun kapas it e si binlerce kiş i ar asından sıyr ılar ak bu yer ler e ulaş maya
yet er li o lmayabilir. Bu iki durumu bir bir inden ayır ın ve içinizden veya
yüksek sesle çocuğunuzun “becer iksiz” olduğunu düşünmeyin . Çünkü bu
düşünceniz i nasıl o lsa hisseder veya duyar. Çocuğunuzun s ınır lar ın ı
anlayabilmek için bir uzmanın görüşüne başvur abileceğiniz gibi, bu konuda
kendiniz de gerçeğe çok yakın bir t ahminde bulunabilir siniz. Bunun iç in
kullanacağınız ö lçüt , çocuğunuzun okul hayat ında ve okul dışı faaliyet ler inde
göst ermiş o lduğu başa r ı düzeyid ir. Çocuğunuz sınıfında ders başar ısı
açısından ön sıralarda yer alan, sosyal faaliyet ler inde gir işken ve lider lik
özelliği o lan, belir li bir der s veya alandaki başar ıs ı öğret menler inin veya
çevresindekiler in t akdir ini kazanan bir iyse ne mut lu si ze. Bu t akdirde
çocuğunuzla ilgili bek lent iler inizi yüksek t ut makt a gerçekçi sebepler iniz var
demekt ir. Eğer çocuğunuz sınıflar ını „ancak‟ geçebildiyse, sınıfını geçerken
çeşit li yardımlara iht iyaç du yduysa , öğret menler i kendis ini, „B iliyor ama
bildiğ ini ort aya ko yamıyor „ , veya „ Çalışsa yapar , ancak çalışmıyor‟ diye
değer lendir diler se , okul dış ı hayat ında dikkat çekecek hiçbir özel başar ı
göst ermediyse , çocuğunuzun uyumlu bir insan o lmas ı ve meslek hayat ında
başar ı göst er mesi yine de mümkündür. Ancak okul veya üniver sit e seçiminde
beklent iler inizi çok yüksek t ut mamanızda yar ar vardır. Bir cümle yle
özet lemek gerekir se , çocuğunuzla ilgili beklent iler iniz i kont ro l edin ve
idealler iniz in onun sınır lar ını zor lamasını önle yin.
K RAL BAHÇESĠ
Çok eskiden bir büyük kral vardı. Gel zaman git zaman bu kral,
port akal ağacı yet işt ir me hevesine kapıldı. Adamlar ını çağırdı, dileğin i
buyur du. Adamlar ülkeyi do laşt ı, ılık güneyliler inde bir yer seçt i. İşçiler
t ut uldu, bahçıvanlar bulundu. Toprak iş lendi, çukur lar k azıldı, fidanlar
dikild i. Büyük kralın bahçesi ko mşu ü lkeler e nam saldı. Bahçesiyle öğündü,
gurur landı büyük kral. Adamlar ına buyur du: Benim bahçem, en güzel o lma l ı
bu yer yüzünde. Tüm ağaçlar bir bo yda bir biçimde büyüme li...
Aradan yedi yıl geçt i: Ko mşu ü lke kralı ko nuk geldi. Ünlü bahçeyi
görmek ist edi. Büyük kr alın adamlar ı güneye at sürdüler, t ez var ıp bahçeyi
düzene ko ydular. Bahçe t emiz lenip düzenlenecekt i. Tüm ağaçlar bir bo y bir
biç ime girecekt i. Bahçenin t emiz lenip, düzenlenmesine ses et med i
bahçıvanlar. Ama ağaçlar ın bir bo y bir biç ime sokulmalar ına karşı çıkt ılar.
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Büyük kralın adamlar ı buyur du: Buyr uk buyrukt ur, bizimkis i kullukt ur.
Buyruk demir i keser, hepimiz in kellesi gider!
Büyük kr alın buyruğu üzer ine işe başlandı. Bo ylu ağaçlar ın üst dallar ı
kesildi, sık dallı ağaçlar ın dallar ı uzat ıldı, kısa bo ylu ağaçlar yukar ı çekilip
öt ekiler in düzeyine get ir ildi. Benzer çalış malar la t üm ağaçlar bir bo y, bir
biç ime sokuldu. Bahçenin t emizliğ i ve düzeni bit ir ildi. Büyük kr al ve ko nuğu
bahçe ye git t iler. Ağa çlar ı pek beğendiler. Aynı bo y aynı biçim ağaçlara
hayr an kald ılar. Konuk kral ülkesinde de bö yle bir bahçe yapılmas ını buyurdu
adamlar ına. Konuğun hayranlığ ına sevind i büyük kral. Bir kat daha
gurur landı, onur landı. Adamlar ına ar mağanlar dağıt t ı...
O mevsim çok az port akal verdi kral bahçes i. Çünkü bo yu kısalt ılan,
dallar ı seyrekleşt ir ilen ağaçlardan yabancı dallar fışkır dı. Uzat ılan ağaçlar
kurudu. Kimi ağaçlar hast alandı. Bahçıvanlar ne denli uğraşt ılarsa da esk i
canlılık gelmedi. S ekizinc i yıl, büyük kr alın bahçeye geleceği duyuldu.
Bahçıvanlar ve işçiler, oradan kaçıp kelleler ini kurt ardılar.
SINAVDA BAġARILI OLAMAZSA
YAġAYACAĞ INI BĠR CEZA GĠBĠ GÖS TERMEYĠN
Bir düşünür „hayat büyü k olayları beklerken arad a geçen zamandı r „
demiş. Bu sözden bir piş manl ık payı çıkart mak da mü mkündür. Ha yat ı bir
süreç g ibi değil de, bir durum gibi görürseniz, ö nünüzdeki o laylar ın ö nemin i
abart ırsınız. Çocuğunuz ist ediğ iniz - - veya kendi ist ediği - üniver sit enin gir iş
sınavında başar ılı o lamazsa , gideceği okulu bir ceza g ibi göst er meyin. Çünkü
gerçekt en kazanamadığı t akdirde alacağı eğit im , hayat ı açıs ından - yine de büyük ö nem t aşır . Bu eğit imi alabilmesi ve yarar lanması ancak okulunu ve
eğit imini sevmesiyle mümkündür.
“...Eğer kazanamazsan , falan okula gider sin” v eya
“...Eğer ...fakült esine giremezsen, filan fakült eye girer ancak fila n
olur sun” gibi sözler onun gideceği okulu , yapacağı işi sevmesine imka n
bırakmaz. Bu t ür yaklaşımlar çocuğun hayat ı ve kendis ini sevmesini de
engeller ve kendine o lan güvenini t emel den sarsar.
K ENDĠNĠZE “HAYATIN AMACININ NE OLDUĞ UNU” SORUN
Hayat ın amacı kendine yet en bir insan olmak , yaşadığından memnu n
olmak ve bu memnuniyet i yakın çevredeki insanlar la da paylaşabilmekt ir .
S ınavda başar ılı o lmak , diplo ma sahibi o lmak bu t emel amaca yö nelik
araçlardır .
“Okumak”,
“Yükseköğrenim gör mek” hayat ın seçenekler inden bir idir . Neyse ki ,
hayat ın seçenekler i bu kadar sınır lı değildir. Eğer amaç para kazanmaksa
mut laka falan okula git meden veya filan ünivers it eyi bit ir meden de bunu
sağ la mak mümkündür . Eğer amaç hayat t an a lınan zevki art ır maksa , müzik ve
sanat bu zevki ve coşku yu insanlara dolu do lu yaşat abilir. Büt ün bu
sebeplerden öt ürü hayat ı bir t ek seçeneğe “falan okulun g ir iş sınavını
kazanma ya” indirgemek konuyu bir “ö lüm – kalım” o layı durumuna get ir ir.
Bu da hem ailenin , hem de çocuğun kaygıs ını yükselt ir , başar ıs ını t ehdit
eder. Anne - baba o larak görevinizin çocuğunuza iyi bir eğit im ver mek o lduğu
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kadar, ona hayat ı sevdir mek ve yaşama sevincini aşılamak o lduğunu göz ard ı
et meyin.
BĠRBĠRĠNĠZE BAĞLILIĞ IN AMAÇ ,
SINAVIN ARAÇ OLDUĞUNU UNUTMAYIN
Ders çalış mak ve sınav kazanmak uğruna çocuğunuzla o la n
yakınlığınız ı t ehlikeye at mayın. Önündeki sınavda başar ılı o lsa da , o lmasa da
önemli o lan çocuğunuzla ar anızdaki sıcaklığın t e hdit edilme mesidir . Çocuğun
sınavda başar ılı o lması uğruna yapılan mücadele bazen aileyle çocuk arasına
soğukluk gir mesine ve duygusa l açıdan uzaklaşmaya sebep o lmakt adır. Eğer
çocuğunuzla ilişkiniz genel o larak iyi ve yumuşak ise, ölçülü mikt arda
“çalıĢ” uyar ıs ı ve çalışma şart lar ının hazır edilmesi biraz sıkıc ı gelse de,
çocuğunuza sorumluluğunu hat ır lat acakt ır . Kaç yaşında o lursa o lsun birçok
kişinin çalış maya başla mak iç in bu t ür bir uyar ıc ıya iht iyaç duyduğu bilinir.
Ancak çocuğunuzla ilişkiniz iyi g ibi gözükse de sık sık sert leşiyor sa ,o zaman
„çalış‟ uyar ılar ı aranızdaki gerginliğin dozunu art ır makt an başka bir işe
yar amayacakt ır. Bö ylece bir bir inize kızmak için özel bir sebebe iht iyacınız
kalmayacak eğit im ve diplo madan daha öne mli bir şey , çocuğu nuzla
aranızdaki sıcaklık büt ünüyle kaybo lacakt ır.
SĠZĠN DEĞ ER VERDĠK LERĠNĠZ NELERDĠR?
Yukar ıda anlat ılanlardan, çocuğunuza “çalı Ģ” deme yin anla mın ı
çıkar mayın. Çocuğunuzun başar ıs ı iç in maddi - manevi fedakar lık yapt ığınız ve
gayr et göst erdiğiniz doğrudur . Bunun karşılığını bekle meniz son derece
doğaldır. Ancak çocuğunuzun elinden geleni yapt ığına inanın. Eğer so nuç
ist ediğ iniz gibi o lmazsa, çocuğunuzun elinden gelenin bu kadar o lduğunu da
kabullenin. S iz so frada kit ap konuşan, güzel sanat lardan söz eden , eğit im
düzeyiniz ne o lur sa o lsun kendisini yet işt ir me ye çalışan ve okuyan bir
insansanız, büyük bir iht imalle çocuğunuzun başar ısız lığı da geçicid ir. Bu
defa o lmasa da gelecek defa başar ılı olacakt ır. S iz okumak için elinize
gazet eden başka bir şey almıyor sanız, çocuğunuz büyürken bir kit apla ilg il i
t art ışma ya t anık o lma mışsa, so franızda sadece art an fiyat lar, alınan ve
sat ılanlar, kazanılan ve kazanılama yan paralar konuşuluyorsa, o zaman o da
„başar ı‟ konusunda sizi örnek almış demekt ir. Ancak siz kendiniz i bir inc i
grupt a değer lendirebilir ve buna rağmen çocuğunuzun başar ıs ını yet er l i
görmeyebilir siniz. Bu ender rast lanan bir durum değild ir. Bu durum pek çok
ailenin başına gelmekt edir. Çünkü bazı çocuklar ha yat başar ıs ını “oku mak”
ve eğit imin dış ında görür ler. Bunu da çocuğunuzun „seçimi‟ o larak gör meniz
yer inde o lur. Bu nokt ada olgun insanın t anımını hat ır la makt a yarar vardır.
“Olgun in san sonu cunu değiĢti remeyeceği olayları kabu l eder.”
„K ENDĠNĠ DOĞ RULAYAN K EHANET‟
Psiko lo ji t ar ihinde dö nüm nokt ası o lan ar aşt ır ma lardan bir t anes i
Rosent hal ve arkadaşlar ının yapt ığı bir çalış madır. Bir grup psiko log çeşit li
ilkokullarda der s yılı başında sınıflarda zeka t est i uygular ve bir süre sonr a
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öğret mene, her sınıft a 4 öğrencinin üst ün zekalı o lduğunu ,ancak bunu
ço cuklara akt ar ma mas ını sö yler ler. Gerçekt e öğret mene is imler i bildir ile n
çocuklar üst ün zekalı o lma yıp, isimler i kurayla sapt anmış o lan çocuklardır.
Ders yılı so nunda bu çocuklar ın başar ılar ının yükseldiği görülmüşt ür. Bu
araşt ır ma büyük yankılar yapmış ve Rosent hal buna „kendini doğrulaya n
kehanet ‟ adını ver mişt ir. Bu ö nemli ar aşt ır madan çıkar ılması gereken e n
önemli sonuç, çocuklar ımıza ne sö ylüyorsak, ö yle o lma iht imaller in i
art ırdığ ımızdır. Çocuklar ımıza t embel, savruk, sar sak, haylaz, dağınık,
sorumsuz, yaramaz, düşüncesiz, sakar ‟ gibi sıfat lar la yaklaşt ığımız t akdir de,
gerçekt e de „t anımladığımız gibi‟ o lma iht imaller ini art ır ır ız. Kısacası
çocuğumuza o lumsuz o larak ne dersek, ‟ ö yle‟ o lmasını ko laylaşt ır ır ız. O
zaman akla hemen şö yle bir çözüm gelmekt ed ir. ‟Çocuğuma iyi sıfat lar la
yaklaşırsam iyi o lur ‟. Halk arasındaki deyişle, ‟Paşa dersem paşa o lur ‟.
Gerçek ne yazık ki buna uygun değildir. Çünkü çocuğumuza, o lu msuz bir
sıfat la yaklaşt ığımız zaman ort ada daima bir sebep vardır. Bu sebeple
çocuğumuzun ka fasındaki o lumsuz benlik imajını pekişt ir miş o luruz. Ancak
ort ada bir sebep yo kken o lu mlu benlik ima jını pekişt ir memiz mümkü n
değildir. Bu konuda t emel ilke esas o larak çocuğu değil, davranış ı ö vmekt ir.
Genel o larak eğit imde, özel o larak yeni bir davr anış ı n kazandır ılmasında
t emel ilke yanlış lar ın görülmesi ve düzelt ilmesi değ il, ‟doğrular ın far k
edilmesidir ‟. Bir başka ifadeyle sö ylersek, eğit imde esas amaç yanlış lar ın
yakalanması o lmayıp, doğrular ın yakalanmasıdır.
Modern eğit im uygulamalar ının bize get ir diği bu görüşler in ülkemizde
iş ler lik kazanması hiç şüphesiz zaman alacakt ır. Çünkü görüldüğü gibi bu
bulgular ın önemli bir bö lümü, gelenekse l eğit im sist emimiz in özüyle
çelişmekt edir.
YAġAYARAK ÖĞRENME
Bir çocuk kınanırsa her zaman
O da yapamaz başkalar ını ayıpla madan.
Ve düşmanlık görürse dur madan
Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan.
Onunla edilir se ala y
Ut ancı öğrenir en ko lay.
Ve ut ançla yaşarsa eğer
Suçlamayı kendis ine iş eder.
Hoşgörü esirgenmezse ondan
Sabr ı da öğrenir bir yandan.
Ve ver ilirse ona cesare t
Nedir,öğrenir kendine güvenmek.
Övgüyle,ödüle layık görülürse çocuk
Hep almayı değil, ver meyi de öğrenir çabuk.
Ve güven duyu lmuşsa kendis ine
O da kulak verecekt ir dost luğun sesine
Bir çocuk başkalar ından görürse beğeni
Bilir kendis inin de sevmesi ger ekt iğini.
Ve ilg i ,dost luk görürse eğer
Sevgiyi, sevgiyle yürekt en sezer.
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Dünya ile arkadaşlık kur makt a
Kalmaz korkusu...
DOROTHY LAW NOLTE ‟ den dilimize uyar la yanlar
Bahar Akıngüç- M.Turan Tekdoğan
K ĠMSE K ĠMSEYE YAġAMAYI ÖĞRETEMEZ
Anne ve babalar ın kabul et meler i gereken bir şey vardır ki, kims e
kimseye yaşa mayı öğret emez. Herkes hayat ı kendisi yaşayar ak öğrenir. Anne
ve babalar kendi gençlikler ini düşünür ler se, kendi yapt ıklar ı hat alar ın önemli
bir bö lümünün, büyükler i t arafından daha önce uyar ıldıklar ı ko n ularda
olduğunu hat ır la yacaklard ır.
Genç insan hat a yapar ak dünyanın ve bu dünya içinde kendi gücünü n
sınır lar ını t anır. Bu anlamda her hat a geliş me yo lunda bir aşamadır. Bunu n
için ik i şart vardır:
Birinci si hat alardan der s alarak iler iye doğru bir adım at ılmas ı ve aynı
hat anın t ekrar lanma ması, ikinc isi büt ün hayat ı içine alacak ve hayat ın akış ını
olumsuz yö nde et kileyecek hat alar yap ılmaması. Bu t ür hat alara örnek o larak
uyuşt urucu kullanımı, erken yaşt a ha milelik ver ilebilir. Büt ün anne ve babalar
bu iki şart ı göz önünde bulundurarak çocuklara ve gençlere „ kend i
hatalarını‟ yapma, sonuçlar ını yaşama ve ha yat ı öğrenme şansı ver ilmes i
gerekt iğini iç ler ine sindir melid ir ler. Bunun iç in anne ve babalar adına da
cesaret ve sabır gereklid ir. Büyümek ne kadar zor lu ve acılı bir süreçse,
çağdaş anne ve baba olabilmek de aynı ö lçüde zor bir süreçt ir.
AĠLENĠN MUTLULUĞ U
ÇOCUĞA PSĠK OLOJĠK GÜVEN VERĠR
Çocuklar ın yanında t art ışma yap ılmamalıd ır. Anlaşmaz lıklar o lur sa
onlardan uzakt a çözmeye çalış ılma lıdır. Çat lak t opraklarda ye msiz kalmış
ağacın yemiş i ne ise, geçimsiz aile nin çocuğu da o duruma düşer.
Çocuklar ımız, kardeşi ya da aileden bir iyle anlaşmazlığa düşer, t art ışma ya
girer, kavga yapabilir. Bu durumlarda araya gir ilme melidir. Ko nu iki kiş i
arasında sonuçla nmalıdır. Aileden bir i çocuğa sert davranırken diğer i
yumuşak davranma ya yelt enirse çocuğun kiş iliği dengeli gelişemez. Çift
yö nlü davr anış çocuğu yalancılığa ve ikiyüzlülüğe it er. Kendine güvenin i
azalt ır ve başar ıs ını düşürür.
ARK ADAġLIK - ĠSTENMEYEN ARK ADAġLAR
Çocuklar ımızın; okul ya da ko mşular dan edind iği, kız ve erkek
arkadaşlar ına sayg ı göst er ilme lidir. Değilse bizlerden gizli o lar ak,
dile mediğimiz kimseler le ve dilemediğimiz yer lerde, hoş göremeyeceğimiz
arkadaşlık biçimler i gelişt ir ir ler. Her ann e- baba, çocuğunu arkadaş lar ıyla
bir likt e kabul et me ye hazır o lma lıdır. Çocuklar ın yeni yeni arkadaşlar
edinmesine o lanak ver ilme lidir. Çocuklar ı için mut lu ve sevimli arkadaşlık
ort amlar ı yarat ma lıdır lar. Kız -erkek arkadaşlıklar ında çocuklar ına güvenmeli
ve onlar ı gizli arkadaşlığa it meme lidir ler.
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Çocuğun yeni arkadaşlar edinmes i, ona yeni ufuklar açar. ‟Harman ye l
ile savru lu r, çocu k arkadaĢ i le kavru lur.‟ diye bir söz vardır. Arkadaşı
olma yan çocuk, çiğ kalır, o lgunlaşamaz.

Ö ZET
Çocuklar ınızı sevin, sayın ve onlar ın yanında t anıd ıklar ı, arkadaşlar ı,
öğret menler i çekişt ir meyin. Çocuklar ınız öğret menler inden ya da okulda n
yakındıklar ı zaman, yakınmalar ının der inleşmesine fır sat ver me yiniz.
Çocuğunuzun evde rahat ça çalışabilmesi için, o lanak ve yer hazır la yın.
Eğer ayr ı bir çalışma odası düzenle meniz mümkün değilse u ygun odalarda n
bir in de çalış ma köşesi de düzenleyebilirsiniz.
Çocuğunuzun okulla ilgili dilekler ini mümkün o lduğunca yer ine get ir meye
çalışın. Bu d ilekler, size zor geliyorsa doğruca okul y ö net imi ile görüşün.
Çocuklar ımızın giyim ve harçlığ ı, arkadaş lar ının der ecesinden aşağı
düşürülme meli, yukar ıda çıkar ılma malıdır .
S ınavda başar ılı o lmak için belir li düze yde kaygıya gerek vardır. S ınava
hazır lanan bir öğrenci gerekli düzeyde kaygıya mut la ka sahipt ir. Annebabanın çocuğunu t eşvik iç in kaygıs ını art ır ması, beklenenin t am aksine
sonuç ver ir.
Ailenin küçük yaşt a başla yarak, çocukt an yüksek başar ı beklemesi,
eleşt ir mesi, yargı ifadesi t aş ıyan sıfat lar la nit elemesi ve cezalandır mas ı
çocuğun kendine o lan güvenini sarsar ve kaygı düzeyini yükselt ir. Kayg ı
düzeyi yüksek çocuklar ın geçmiş ler inde mut laka bu özellikler vardır.
Anne - babalar ın kendi özlemler iyle çocuklar ının sınır lar ı arasında
gerçekçi bir denge kur malar ında yar ar vardır.
Çocuğun ge çmiş okul hayat ında ve okul dışı faaliyet ler inde göst erdiğ i
başar ı onun sınır lar ını ve gelecek per for mansını t ahmin et mek için genel
bir ö lçü o larak kullanılabilir.
Çocuğunuz sınavda başar ılı o lamazsa, gideceği okulu o na bir ceza gibi
göst ermeyin Çünkü ist ediğiniz okulu kazanamazsa, bö yle bir durumda
gideceği okulu sevmesine ve başar ılı o lmasına imkan kalmaz.
„S ınavı kazanma‟nın hayat ın „t ek‟ ve kesin amacı o lduğunu düşünme yin.
„Der s çalışmak‟ ve „s ınav kazanmak‟ uğruna çocuğunuzla o lan
yakınlığınız ı t ehl ikeye at mayın. Aranızdaki sıcaklığın hayat bo yu deva m
et mesi her şeyden önemlid ir.
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S izin hayat görüşünüz ve yo lunuz çocuğunuza çizme ye çalışt ığınız gib i
mi?. Değilse,çocuğunuzun sizi örnek aldığını düşünün ve ona karşı daha
yumuşak o lun.
S iz okuyan bir insan o lduğunuz halde, çocuğunuz okumak ist emiyor veya
başar ıs ız o luyorsa, bunun t ercihi o lduğunu kabullenin ve o lgun insanın
sonucunu değişt ireme yeceği o laylar ı kabul et mesi ger ekt iğini hat ır la yın.
Çocuklar ın yanında t art ış ma yapılma malıdır. Aileden bir i ç ocuğa sert
davranırken diğer i yumuşak davr anmama lıdır.
Çocuklar ımızın;okul
ya
da
ko mşulardan
edindiğ i,k ız
ve
erkek
arkadaşlar ına saygı göst er ilmelid ir. Çocuklar ın yeni yeni arkadaşlar
edinmesine o lanak ver ilme lidir.
Unut mayın ki: kendi var lıklar ından me mnun o lanlar, iyi sonuçlar yar at ır lar.
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