
DEĞERLİ VELİLERİMİZ 

YÜCE ALLAH’IN BİZLERE EN ÖNEMLİ EMANETİ VE  

YARINLARIMIZIN GELECEĞİ OLAN ÇOCUKLARIMIZI 

EN İYİ BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN EN 

ÖNDE GELEN VAZİFESİDİR. 

UNUTMAYALIMKİ ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN 

KURTULUŞ VESİLESİDE OLABİLİR, AYNI ZAMANDA 

EBEDİ BİR AZABINDA SEBEBİ OLABİLİR. 

ONLAR ŞİMDİ MASUM. BÜTÜN SORUMLULUK BİZİM 

ÜZERİMİZDE . BİZ ONLARI HANGİ KABA KOYARSAK 

O KABIN ŞEKLİNİ ALMAKTALAR. 

ÇOCUKLARIMIZIN DÜNYADAKİ GELECEĞİNİ 

DÜŞÜNÜRKEN  ONLARIN SONSUZ HAYATA 

HAZIRLIKSIZ GİTMELERİNE VE ORADA PERİŞAN 

OLMALARINA NEDEN OLMAYALIM. 

AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMADA ÇOCUKLARIMIZA HEM BU 

DÜNYADA HEMDE AHİRETTE LAZIM OLACAK 

DAVRANIŞLARI NASIL ÖĞRETMEMİZ GEREKTİĞİNE 

DAİR BİR ÇALIŞMA OKUYACAKSINIZ. 

BURADAKİ TAVSİYELERİ OKUYUP YAVAŞ YAVAŞ 

GÜNLÜK HAYATA GEÇİRDİĞİNİZDE HEM EVDEKİ 

HERKESİN MUTLU OLACAĞINI , HEMDE EVİNİZDEKİ 

BEREKETİN ARTACAĞINI GÖRECEKSİNİZ 

ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN 

AHMET DEMİR 

 



 

ANNE-BABA EĞİTİMİ SEMİNER 

NOTLARI 

 

KONU İÇERİK 

EN DEĞERLİ 

YATIRIM 

Bir insanın bu dünyada sahip olabileceği en değerli varlığı 

çocuklarıdır. Hepimizin çabası ve endişesi çocuklarımızı en iyi 

şekilde yetiştirmektir. Bu çabalarımızın bir parçası onların iyi bir 

eğitim almalarını sağlamaktır. Bugün bir anne-babanın yapabileceği 

en değerli yatırım, çocuklarına iyi eğitim imkanları hazırlamaktır. 

Eskiden ana-babalar, çocuklarını çok sevdikleri için, ileride sıkıntıya 

düştüğünde işine yarasın, zorluk çekmesinler diye, evler, arsalar, 

mülkler, miraslar bırakıyordu. Çocuklarımızın bu mirası korumakta 

zorluk çektiğine birçoğumuz tanık olmuşuzdur. Halbuki bugün 

çocuklarımıza sağlayabileceğimiz en önemli mirasın eğitim olduğu 

kabul ediliyor. İyi bir eğitim almış ve kendine güvenen çocukların 

istediğini elde edebileceğine inanıyoruz. 

 

NASIL BİR ÇOCUK Bir çocuğun eğitiminden istenen sonucun alınabilmesi, ancak aile ile 

eğitim kurumunun sıkı ve samimi işbirliği ile gerçekleştirilebilir. Bir 

çocuğun eğitiminin sadece onu bilgi sahibi yapmak ve sınavlara hazır 

hale getirmek olmadığının bilinmesini istiyoruz. Çocuklarımızı 

sınavlara hazırlamanın yanında onların duygusal, sosyal, bedensel, 

ahlaki ihtiyaçlarının ve sorunlarının karşılanması da eğitimlerinin 

önemli parçalarını oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile biz; kendi 

kendine yeten, atak, girişken, sorumluluk alan, soru soran, araştıran 

kurallara niçin uyması ya da uymaması gerektiğini bilen, hakkını 

arayan, gerektiğinde itiraz eden, liderlik vasıflarına sahip, kendisi ve 

çevresi ile barışık bir insan yetiştirme felsefesine inanıyoruz.  

 

ÇOCUĞA KARŞI 

BASİTCE 

YAPILABİLECEKLER 

- Sadece “seni seviyoruz” demekle yetinmeyiniz. Sevgi, duygu ve 

düşüncelerin paylaşılmasıdır. Evinizin sevinçlerine ve sıkıntılarına 

onu ortak ediniz. Sevgi saydam olmalıdır. “İçinden sevmek” şeklinde 

bir sevgi biçimi yoktur.  

2- Çocuğunuza sevginizi karşılıksız veriniz. Çocuk şartsız 

sevilmelidir. “Ön şartlı sevgi” diye bir sevgi biçimi olamaz.  

3- Sevginiz hoşgörüdür, fakat vurdumduymazlık ve boş vermek 

demek değildir. Çok sevmek adına her davranışı hoşgörü ile 

karşılamanın çok olumsuz sonuçları olacaktır.  

4- Sevgi, çocuğun kendisini tanımasına ve yeteneklerini geliştirmesine 

yardım etmektir. Onun kendini tanımasına, ifade etmesine ve 

yeteneklerinin farkına varmasına ortam ve fırsatlar hazırlayınız.  

5- “Sen benim söylediklerimi yap, gittiğim yoldan gitme” yaklaşımı 

son derece yanlıştır. Unutmayınız; çocuklarımız bizim 

söylediklerimizden çok yaptıklarımızı benimserler. Çocuklar 



sizin söylediklerinize değil, yaptıklarınıza dikkat eder.   

6- Çocuklar ile sağlıklı ilişki kurabilmenin en iyi yolu, önce onu 

duymak, dinlemek ve söylediğini anlamaya çalışmaktır. Lütfen 

çocuklarınızı dinleyiniz. Dinlemek onlarda “önemsenmek” ve 

“değerli görülmek” anlamlarına gelir ve “ait olma” ihtiyacını ve 

duygusunu karşılar.  

7- Çocuğunuzun içinde bulunduğu gelişim dönemine ait ihtiyaçları ve 

sorunları da vardır; onların öncelikle bu dönemdeki ihtiyaçları 

karşılanmalı ve yaşadığı döneme ait sorunlarının çözümünde 

yardımcı olunmalıdır. Özellikle psikolojik ve sosyal alanda, 

çocuğunuzun gelişim dönemine ait özelliklerini ve ihtiyaçlarını 

öğreniniz ve bunları karşılayınız.  

8- Çocuğun sağlıklı eğitimi ancak eğitim kurumu ile ailenin etkin 

işbirliği ile gerçekleşir. Çocuğunuzun eğitim gördüğü kurumları 

sıklıkla ziyaret ediniz ve öğretmen ve uzmanlarla görüşünüz..  

9- Çocuğunuzda mülkiyet fikrini oluşturunuz ve özel hayatın gizliliği 

ilkesini, onun özel yaşantısına saygı göstererek kazandırınız. Bu 

anlamda, çocuğunuza ait eşyaları izinsiz almamak, odasına kapısını 

vurarak girmemek gibi davranışlar çok önemlidir.  

10- Çocuğunuzu bazen tanık, bazen de yargıç olarak kullanmayınız. 

Yakın çevremiz ile ya da eşimiz ile olan tartışmalarımızda 

çocuklarımızdan tanık, yargıç ya da iletişim aracı olarak 

yararlanmak,onların  ruh sağlıklarına ciddi zararlar verir.   

11- Ona faal olma fırsatı tanıyınız. Bütün işlerini onun yerine siz 

yapmayınız. Unutmayınız, gelişme, olgunlaşma ve öğrenme ancak 

yaşantılar yolu ile gerçekleşir. Çocuklarımızın “problem çözebilen”, 

“baş etmeyi” bilen, ve “kendi kanatları ile uçabilen” bireyler 

olabilmesi onlara  

etkin olma fırsatları tanıdığımız oranda gerçekleşir.  

12- Kontrolsüz bir biçimde TV programları izlemesine göz 

yummayınız. Seviyesine hiç uygun olmayan cinsel içerikli ve 

saldırganlık dolu programları izlemesine, yapıcı ve seçenek getirici 

bir yaklaşımla engel  olunuz.  

13- Korkuya dayalı bir eğitim uygulamayınız. Korkutularak 

yetiştirilen çocukların zamanla korkan ve korkutan insanlar 

olacağını hatırlayınız.  

14- Ufak tefek hatalarını görmemezlikten geliniz ve toleranslı olunuz. 

Ondan kesinlikle mükemmel olmasını beklemeyiniz. Aldırış etmiyor 

gibi görünseler dahi, bizim düşünce ve görüşlerimiz çocuklarımız 

üzerinde çok etkilidir. Onlardan mükemmel olmasını beklemek, 

psikolojik sağlıklarını bozacaktır.  

15- Çocuklarınızı “iyi komşu çocukları ile” kıyaslamayınız. 

Çocukların ruh sağlıklarında kalıcı olumsuz etkiler meydana getiren 

önemli yanlışlarımızdan birisi de kıyaslamaktır. Eleştirileriniz 

acımasız olmamalı, yapıcı olmalıdır. Tenkitten çok taktir etmek 

konusunda cömert olmak zorundayız. Eleştirmek gerektiğinde ise, 

eleştirimizi doğrudan çocuğumuza veya onun kişiliğine değil, yaptığı 

davranışa yöneltmek gerekir. 



  

  Sevgili Anne - Babalar 

     Önemli olan mükemmel bir anne baba olmak değildir. Bu konuda 

kendini geliştirme isteğini duyan ve çaba harcayan; yaptığı hataları 

gördüğünde bunda ısrar etmeyerek, hatadan dönme olgunluğunu 

gösterebilen ana-baba olabilmektir.  

  

 

DİSİPLİN 

NEDİR? 

“Biz, özellikle disiplin konusunda, disiplinin ne 

olduğu konusunda çok fazla bilgiye sahip değiliz. 

Orta karar mı olayım, sert mi olayım. Nasıl 

davranayım. Bunu genelde aileler, bilemiyorlar. 

Çocukları dinlemiyoruz. Bizim dinleme 

konusunda etkin dinleme olarak programımızda 

da yeralan bir bölümdür bu. Yeteri kadar 

dinlemiyoruz. Dinlerken iletişim engelleri 

dediğimiz hataları yapıyoruz. Dolayısıyla 

çocukla iletişim kanalımızı kapatıyoruz. 

Çocuklarımız bize açılmıyorlar. Mesela velilerim 

arasında çoğu zaman çocuğum bana bir şey 

anlatmıyor. Okulda olanı biteni anlatmıyor. 

Büyük yaşlarda da arkadaşlarıyla ne oluyor, 

anlatmıyor, gibi... Genelde bu iletişim kanalının 

kapatılması nedeniyle oluşuyor. Bu iletişim 

engelleri de neler? Genel tanımlamayla 

geçeceğim. Emir vermek, ahlak dersi vermek, 

öğüt vermek... Biz genelde konuşurken, 

karşımızdakine bu tarz çeşitli ahlak dersleri, 

öğütler vererek o kanalı kapatıyoruz. Onu 

dinlemiyoruz. O zaman o da bize yeterince açık 

davranmıyor. Tabi o iletişim kanalı kapanınca 

da sorunlar başlıyor.” 

Zaten biz, kuralların dıştan konulan kuralların 

mutlaka çiğneneceğini savunuyoruz. Eğer 

kurallar dıştan bir güç olarak uygulanıyorsa, 

kişiler de buna karşı çıkmak gösterecekler. 

Disiplin dıştan gelen biçimde bence hiçbir yaşta 

uygulanmamalı. Bizim amacımız iç disiplini 

geliştirmek... Çocuğunuzda eğer iç disiplini 

geliştirebiliyorsanız, o zaman bu kurallara uyma 

isteği içten gelecektir. Ve dolayısıyla bir direnç 

ve isteksizlikle karşılaşmayacaksınız.” 

 

 

 

 

 

 
 



İLETİŞİM 

PROBLEMLERİ 

 

“Genelde çok katı anne baba tarzı var. Bunun 

dışında tamamen çocuk merkezli bir tarz var. 

İkisi arasında bocalayanlar var. Katı mı olayım... 

Bazen katı, bazen çok yumuşak. Bizim 

savunduğumuz etkin aile modeli var. Bunları 

şöyle tanımlayayım. Katı aile yapısında sürekli 

anne baba kazanır. Onun dediği olur. Onun 

istedikleri yapılır. Diğerinde ise sürekli çocuk 

kazanır. Çocuk mutludur ama anne baba 

kendini ifade edemediği ve yoksayıldığı için anne 

baba mutsuzdur. Diğerinde zaten bir denge yok. 

Dengesiz aile yapısı ortaya çıkar. Etkin aile 

modelinde bizim savunduğumuz her iki tarafın 

mutluluğunu getirebilecek, çocuk da mutlu 

olsun, anne baba da mutlu olsun. İkisi de iletişim 

kanallarını açık tutarak ve ortak bir amaç 

üzerinde birleşerek, anlaşmalar yaparak, 

karşılıklı birbirine doğru anlayarak bir aile 

modeli kursunlar istiyoruz. Bizim bu 

programımızda da amaçladığımız bu. Bunun 

tekniklerini öğretiyoruz.” 

“Yemek yedirmek bile çatışma nedeni, ailelerde. 

Buna çok sık rastlıyoruz. Bir bebek bile doğduğu 

zaman annesinin memesinden süt içeribiliyor. 

Yani, bu doğal bir ihtiyaç. Aslında çocukla çok 

rahat giderecek ama biz çocukları o hale 

getiriyoruz ki, kendi ihtiyaçlarını tek başlarına 

gidermekten yoksun, tek başına hiç bir eylemi 

yapamayacak hale getiriyoruz çocukları. Ve biz 

bunu maalesef sevgi adına yapıyoruz. 

Çocuklarımızın kişiliklerinin gelişmesi, birey 

olmalarını engelliyoruz. Benim çocuğum zarar 

görecek diye aşırı bir korumacı tavırla onların 

aslında birey olmalarını engelliyoruz. Bu çok 

küçük yaştan itibaren, çocuk zaten kimliği 

ortaya koyma bakımından, o itirazlar, ikili, üçlü 

yaşlarda gördüğümüz itirazlar, aslında çocuğun 

ben artık varım, bu dünyadayım ve kimliğimi 

oluşturuyorum, sözleridir. Ama biz onu sürekli 

kırmaya çalışıyoruz. Hayır, o, öyle değil, onu 

öyle yapamazsın. Bunu yemen lazım. Yersen 

daha güçlü olacaksın. Yani, çocuk bunları 

aslında kendi kendine giderebilmeyi 

öğrenebiliyor.” 
 

ÇOCUĞU 

KABULLENME 

“aileler çatışmadan korktukları için çocuğun her 

istediğini kabul edebiliyor” diyerek kabul 

penceresinin sınırını çizdi: “Çok önemli bir 

konu. Çocuğunuzun kendisini kabul etmelisiniz. 

Çocuğu bir birey olarak kabul edip, sevginizi 



göstermelisiniz. Ama bu davranışlarını kabul 

ettiğiniz anlamı taşımıyor. Çocuğa vereceğiniz 

mesaj, seni insan olarak seviyor, değer 

veriyorum ve kabul ediyorum. Ama bu 

davranışını onaylamıyorum. Bu, ben mesajı 

dediğimiz dil tekniğiyle çocuğa mutlak surette 

aktarılmalı. Çünkü dediğim gibi o zaman direk 

sadece çocuğun mutlu olduğu, çocuk merkezli 

bir aile yapısı ortaya çıkıyor. Ki, bu çocuk için de 

çok yararlı olmuyor.” 

       Bu mesajı ailelerin genelde karışık olarak 

verdiğini ve çocuğum sevgisiz, ona sevgimi 

esirgiyorum gibi düşünecek diye bir endişe içinde 

olduğunu belirten Psikolojik Danışman Dilek 

Kırcaoğlu, şunları ilave etti: “Aileler genelde 

suçluluk duyguları içerisinde bulunuyor. Yani, 

çalışıyorsa da özellikle, ona yeteri kadar zaman 

ayıramıyorum. Eve geldim, şimdi onun her 

dediğini yapayım gibi bir suçluluk duygusu 

içinde bulunuyorlar. Ama çocuğunuz sizi 

anlayabilir. Zaten karşılıklı anlama, birbirini 

anlama diyoruz. Siz, onu anlarsanız, o da sizi 

anlayacaktır. Ben, çok yorgunum dediğiniz 

zaman, çocuğunuz bunu anlayıp, saygı duymayı 

da öğrenecektir. Çünkü, biz çocuklarımıza 

başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı 

olmayı öğretmek istemiyor muyuz? Ama nasıl 

yapacağız bunu? Baştan kendi duygumuzu ona 

söyleyip, zaten kabul ediyorlar, benim başım 

ağrıyor, mesela.. Bizim Elma Çocukevi’nde 

öğretmenlerimiz mesela o gün yorgunsa, ben 

bugün yorgunum dediği zaman hepsi seferber 

oluyor. Öğretmenimiz yorgunmuş, biz daha 

uyumlu davranalım gibi. Hatta geçen gün bir 

öğretmenimle konuşuyorduk. İki öğretmen 

çalışıyor, sınıflarda. Öğretmenimizin biri 

izindeydi. Bir çocuğumuz gelmiş demiş ki, bugün 

Gaye öğretmenim yok, o yüzden biz biraz daha 

uslu duralım, öğretmenim...” 
 

YÖNLENDİRME-

ANLAŞMA 

“Yönlendirmek bir iletişim engelidir. Biz, 

yönlendirme yerine disiplinde karşılıklı anlaşma 

yapmayı öneriyoruz. Yönlendirmek, bir 

düşünün, sizi bir birey olarak, ben sizi habire 

yönlendirmeye çalışsam, buna itiraz edeceksiniz 

ve karşı çıkacaksınız. Ama ben, gelin sizinle bu 

konuda bir anlaşmaya varalım. Benim isteklerim 

bunlar, sizinkiler de bunlar... Bunu ortak bir 

noktada karara bağlayalım, dersem, o zaman 

benimle aynı masaya oturursunuz. Ama biz 



çocukları sürekli dışarıdan bir baskıyla, onu öyle 

yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Onu 

giymelisin, bunu çıkarmalısın, bunu yemelisin... 

Sürekli bir baskı uyguluyoruz. Aslında 

görünmez bir baskı... Bunu belki baskı olarak 

yapmıyoruz. Anneler, sevgi adına yapıyor. İşte 

ben bunları yapmazsam, o ihtiyaçlarını nasıl 

giderir gibi bir korumacı tutumla yapıyor. Ama 

sonuçta hiçbir işe yaramıyor. Ve anne-çocuk 

ilişkisi veya baba-çocuk ilişkisi, tabi bu eşlere de 

yansıyor. İşte, sen onu dedin çocuğa, ben bunu 

dedim çocuğa... Bütün ilişki bozuluyor.  

 

 
 

ÇOCUĞA YÖNELİK 

GÜÇ KULLANIMI 

 

“Güç, zaten fiziksel de olabilir, sözle de olabilir. 

Güç kullanmak, yani çocuğu yapmak istemediği 

bir şeyi ikna yöntemiyle yapmaya zorlamak ve 

güç kullanmak. Ama bunun tabi bir boyutu da 

fiziksel güç. Fiziksel güce maruz kalan çocuklar, 

ya içe kapanıyorlar, aşırı derecede içe 

dönüyorlar. Ya, öç alma isteği duyuyorlar. Sen, 

bana bunu yaptın, ben de sana bunu 

yapacağım... Ya, kendilerine yöneltiyorlar ya da 

dışarıya bu öc alma isteklerini ciddi bir şekilde 

yöneltiyorlar. Evde, mesela dayak yiyen 

çocuklar, dışarıda arkadaşlarına, bebeklerine, 

oyuncaklarına zarar verme davranışı içine 

giriyorlar.” 

       Sorun çözmeye yönelik davranış biçimi şöyle 

olabilir “Biz buna çatışma anı diyoruz. Eğer 

çocukta bir problem varsa, problemin kökeni 

çocuksa biz buna etkin dinlemeyi alıyoruz. Eğer, 

problem ve ihtiyacı karşılanması gereken kişi 

ebeveynse, ben mesajları uyguluyoruz. İkisinin 

ihtiyaçları aynı andaysa ve bir çatışma 

yaşanıyorsa, o zaman burada çatışma, çözme 

yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. O zaman 

iki taraf uzlaşacak. Bizde genelde anne babalar 

güç bende olsun, herşey benim tekelimde olsun, 

çünkü eğer bunu yapmazsam, otoritemi 

kaybederim ve çocuğum beni asla bir daha 

dinlemez kaygısı duyuyorlar. Oysa çocuğunuz, 

eğer onunla eşit şartlarda olursanız, size daha 

çok saygı duyuyoruz. Disiplinin anahtarı 

kesinlikle ceza değil, karşılıklı saygıdır. O zaman 

çatışma-çözme yöntemleriyle problemi 

tanımlayacağız. Bunun için ortak çözüm yolları 

üreteceğiz. Ve iki tarafı da mutlu eden bir 

anlaşmada karara bağlayacağız ve bunu 



uygulayacağız.” 

        

 

SORUMLULUK 

DUYGUSU 

 

Çocuğunuza sorumluluk verirseniz, sorumluluk 

duygusu gelişir. Bu çok basit. Ama, biz dediğim 

gibi temel noktalarda bile sorumluluk 

vermiyoruz. Aman sıkılmasın, aman üzülmesin 

diye. Birçok ailede 14-15 yaşına gelmiş 

çocukların evde hiçbir sorumluluklarının 

olmadığını görüyorum. O zaman sorumluluk 

duyguları da gelişmeyecek. Ama sen bunu 

yapmalısın, sen bunu etmelisin, şeklinde değil. 

Yine ortak bir anlaşma zemini yaratılıp, evde 

oturup, anne, baba ve çocuk, bunu demokratik 

evde kimin ne yapabileceği konusunda, yalnız 

çocuğa yapamayacağı derecede yüksek işler 

vermemek koşuluyla, bunu aralarında 

belirlesinler ve bunu uygulamaya koysunlar. 

Sorumluluk vermeden, sorumluluk gelişmez. 

Basit basit, ufak adımlarla...” 

Mesela sabahları kahvaltı sofrasına iki tane 

tabak getirebilir. Bizim aile yapımızda tabak 

aman düşer kırılır, var. Onu düşürüp kırabilir, 

toparlarız. Bir daha veririz. Veya onun 

kıramayacağı tarzda plastik tabaklar veririz. 

Hep çocuğumuzun zarar görmesinden endişe 

ederek, sorumluluk hiç vermiyoruz. İşte, 

ayakkabısının bağı açıldı, çocuk, evet bir kere 

ona takılıp düşebilir. Bu, ona belki düştüğü 

zaman bir acı verecek ama bir daha bunu 

unutmayacak. Yani, biz hemen ayakkabılarını 

kendimiz bağlarız. Çocuk, altı yaşına gelir, 

ayakkabı bağlamayı bile bilmez. Üstünü biz 

giydiriririz, çorabını biz giydiririz. Yani, 2-3 

yaşındaki artık kıyafetlerini yavaş yavaş kendi 

giyebilmeyi, yemeğini kesinlikle yemeyi 

becerebiliyor. Ama bu sorumlulukları 6-7 

yaşında bile vermiyoruz.” 
 

ÖDÜL VE CEZA Ödül ve ceza, her ikisi de işe yaramayan 

tekniklerdir. Çünkü ödül ve ceza, ikisi de 

dışarıdan verilir. Bireyin içinden gelmez. Ödül, 

genelde bir anlayış var ki, ödül, iyi bir şey. 

Motivasyonda da ödül hep okullarımızda da 

görürüz, okuma yazma söktükleri zaman kırmızı 

kurdelalar filan. Şimdi ödül ve cezanın bize göre 

çok bir farkı yok. Çünkü, ödülde eğer ödülün 

çocuk için bir anlamı yoksa, işe yaramıyor. 

Mesela, şeker veriyorsunuz, çocuğa. Ama yarın 

öbürgün o şekeri kendisi alabileceği duruma 



geldiği zaman, okulda harçlığı varsa ve o şekeri 

kendi alabiliyorsa, artık verdiğiniz şekerin bir 

kıymeti kalmıyor. Ödül ve cezada şu çok önemli. 

Ödülü nereye kadar çıkartacaksınız, cezayı 

nereye kadar çıkartacaksınız? Bunun sınırı yok. 

Ve bu tekniklerin her ikisinin de ödül ve cezanın 

ortadan kalkması halinde davranış da ortadan 

kalkıyor. Yani, çocuğunuz olumlu davranışı 

sadece ödüle bağlı veya cezaya bağlı olarak 

yapıyor. Bu istediğimiz bir şey. Bu sefer çocuk, 

sürekli yaptığı davranışta, ben şimdi bugün iyi 

miydim? İyiysem, dondurma yiyebilir miyim? 

Bak ben çok iyi oldum. Dondurmayı da 

istiyorum. Nereye kadar? Bunun sınırını 

belirleyemiyoruz. Ceza da, bir tane tokat attınız, 

oyuncağından mahkum ettiniz. Bunun bir çoğu, 

mesela bir tokat beni fazla acıtmıyor, diyor 

çocuk. O, bir tokata razı geliyor. Bu sefer 

şiddetini arttırmanız gerekiyor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YETİŞKİNLER NE 

YAPMALI? 

�Eğitim almalılar 

�Sıkıntıları paylaşmayı bilmeliler 

�Haklarımızı öğrenmeliler 

�Empati kurmayı bilsinler 

�İyi örnek olmalılar (kötü alışkanlıkları bırakmalılar) 

�Çocuk Psikolojisini öğrensinler 

�Annelik, babalık görevlerini yerine getirmeliler 

�Arkadaş gibi davranmalılar 

�Sevecen ve daha yakın davranmalılar 

�Bize güvenmeyi öğrenmeliler 

�Ergenlere ilişkin bilgi almalılar 

�Şiddet kullanmamalılar 
 

BUNLARI BİLELİM 
 

• Öncelikle çocuklarımızı tanıyalım 

• Gelişim dönemlerinin özelliklerini bilelim 

• Çocukların yaş özelliklerini bilelim 

• Normal gelişimde meydan gelen sapmaları bilelim 

• Çocukların yanlış davranışlarını tekrar etmemesini 

sağlamak için yapılacakları bilelim 

• Çocuğun yeteneğini ortaya çıkartmak için yapılacakları 

bilelim 

• Çocuğun enerjisini faydalı yönde sarf etmesi için neler 

yapabileceğimiz bilelim 

• Çocuk haklarını bilelim 



• Çocukların okulunu ve çevresini iyi tanıyalım 

• Bulunulan çevreye ait özellikleri bilelim 

• Engelli çocuklara nasıl davranılacağını ve uygun ortam 

hazırlamayı bilelim 

• Anne babanın tutarsız davranışlarının çocuğa olan 

zararlarını bilelim 

• Özel çocuklara ilişkin bilgi sahibi olalım ( engelli, özel 

bakıma ihtiyaç duyan, hiperaktif, 

dikkat eksikliği olan, zeki çocuklar) 

• Çocuklara yaklaşmanın yollarını bilelim 

• Cinsel eğitimi bilelim 

• Üreme sağlığı konusunu bilelim 
• Uyuşturucu madde bağımlılığını ve madde kullanımının 

etkilerini bilelim 

• Kriz (travma) durumlarında yapılması gerekenleri 

bilelim 

• Danışmanlık hizmetleri için yerel kaynakları nasıl 

kullanılacağını bilelim( nasıl, nerede, 

ne tür) 

• Kurumların (okul) ve ailelerin sorumluluklarının 

sınırlarını bilelim 

• Çalışan çocuk ve çocuk işçiliği hakkında bilgi sahibi 

olalım 

• Çalışan çocuğun fiziksel ve ruhsal açıdan göreceği 

zararları bilelim 

• Öğretmenler çalışan çocukların aileye nasıl 

kazandırılacağını ve kazandırıldığında 

aileye olan etkisini bilsin ki; ikna edebilsin 

• Kontrol altında olma şartı ile çocuğun doğruya ulaşması 

için yanlışa ses çıkartmamayı 

bilelim 

• Çocukla zaman geçirmeyi bilmek 

• Hedef seçmeyi bilmek 

• Bu becerileri kazanalım 

• Ailede çocuğunda bir birey olarak kabul etme, 

• Alınacak kararlarda çocuğun da fikrini alabilmek ve 

gerektiğinde kabul görmesini 

sağlayabilme 

• Çocuğa evin bireyi olduğunu hissettirebilmek 

• Empati kurabilme 

• Çocuğa kendini ifade edebilme (ben dili kullanabilme) 

• Çocuğa sorumluluk verebilme 

• Anne baba arasında yaşanacak tartışmaları çocuğa 

yansıtmama 

• Çocuğa daha fazla zaman ayırabilme, 

• Çocuğa karşı olan sevgiyi açıkça gösterebilme, 

• Çocuğa kendisini sevdiğini hissettirmek 

 
BU BECERİLERİ KAZANALIM 

 
• Etkili iletişim becerileri ( Dinleme, sabır, kendini ifade 

etme) 

• Sorun çözme becerisi 

• Çocuğun güvenini kazanma 

• Çocuğa özgüven kazandırabilme 

• Çocuğa güven duygusu kazandırma 

• Gözlem becerisi 

• Anne babanın çocuğa yaklaşımda tutarlılığı 

sağlayabilmesine yönelik beceriler 

• Hataları karşısında çocuğa fırsat verme 

• Öfke kontrolü 

• Çevresiyle ortak yaşamı öğretebilme 



• Çevresindeki insanlarla paylaşmayı öğretebilme 

• Evet ve hayır kavramlarını öğretebilme 

• Doğru arkadaş seçmesi için yönlendirebilme 

• Yaşına göre sorumluluk verebilme, alabilme 

• Zamanı etkili ve verimli kullanma 

• Sosyal etkinliklere yönlendirme / yeteneklerin ortaya 

çıkarabilme 

• Çocuğu kültür sanat alanında geliştirme 

• Fiziksel sağlığa yönelik duyarlılık geliştirme 

• Evde bir otoritenin olduğu hissettirebilme 

• Kendisi ile barışık olabilme 

• Toplum kurallarına uymayı öğretebilme 

• Ödül ve cezayı yerinde verebilme ve çocuğun bilmesini 

sağlama 

• Kabiliyet ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilme 

• Sorunları çevresindeki kişilerle paylaşabilme 

• Çocuğa karar verme yeteneğini kazandırma 

• Cinsel eğitimin yaşına uygun zamanda verebilme 

 

UNUTMAYALIM ! Demokratik davranış, anne-babanın ve çocuğun istediklerini 

yaptırmak için birbirlerine güç kullanmadığı bir yöntemdir. 

Demokratik davranış, anne-babanın baskı kurmadan ve taviz 

vermeden çocukla sağlıklı ilişki kurması ve onun gelişimi için 

gerekli desteği vermesini içerir. 

 

EŞLER ARASI 

İLETİŞİMDE ALTIN 

KURALLAR 

1- Altın orta nokta kuralı: Tarafların 

beklentileri, fiziksel, ruhsal ve duygusal 

ihtiyaçları konuşulduğun da; her iki taraf birer 

adım atarak orta noktada buluşup uzlaşmaya 

çalışırlar. 

 

2- İyi zan kuralı: Eşinizin sinirli, kızgın, öfkeli 

veya ilgisiz tavırlarında iyi zanlı yaklaşın. Eşinizi 

yanlış anlayabileceğinizi, sizi incitmek amacı ile 

yapmadığını öncelikle düşünün. Olumsuz 

senaryolara inanmak analitik düşünce yeteneğini 

bozduğu için kişiyi yanlış yargılara götürür . 

 

3- Kendini gerçekleştiren ön kabul kuralı: Bir 

insan, diğer insanın kendisi hakkında kötü 

düşündüğüne inanırsa farkında olmadan beden 

dili ile bunu yansıtır. Karşı taraf olumsuzluğu 

hisseder ve savunma işine girer. Karşılıklı 

negatif etkileşim ve yersiz düşmanlık duyguları 

oluşur. Bunun çaresi diyalogu sabırla devam 

ettirmektir. 

 

4- Saldırı hakkı tanımak: Bir insan her zaman 

neşeli, mutlu olması hoş olurdu ama bu mümkün 

değildir. Eşinizin sinirli olmasının nedeni sizinle 

hiç ilgili olmayabilir. Ona saldırı hakkı tanımak 

gibi güzel bir armağan verirseniz fırtınaya fırsat 

vermezsiniz. (Nevzat Tarhan Seminerinde evin 



beyi akşam eve geldiğinde sinirliyse iş stresini ve 

sinirini yansıtması için biraz fırsat verilmesi 

gerektiğini söylemişti, saldırı hakkı tanımak 

yani. Bırakın eşiniz döksün içini biraz, hemen 

üstünüze alınmayın) 

 

5- Kendinizi kanıtlamanız gerekmez: Her 

anlaşmazlık genelde tarafların güç mücadelesine 

dönüşüyor. Kendi kimliğini, özgürlüğünü ispat 

etmek için fırsat olarak görülür. Bu düşünce 

tarzı karşılıklı duygusal enerjileri savunmaya 

harcamaya iter. Sürekli gerilim hali devam eder. 

Böyle durumlar çok az sevgi sağlar ve ilişkileri 

sağlamlaştırmaz. Kendine güvenen insan 

kendisini ispata ihtiyaç hissetmez. Başarıları 

kendini kanıtlamaya yeter. 

 

6- Aykırı duygulara sahip olma hakkı tanımak: 

Duygular genelde ak ve kara şeklinde değildir, 

gri tonları daha fazladır.İnsan duygu yapısı 

çeşitli duyguların karışımından oluşur. Şuan 

sevgi hissetmediğimiz kişi ve olay tekrar 

sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Sevgi 

değişkendir, bırakalım karşımızdaki olaylarda 

farklı duygular gösterebilsin. 

 

7- Avukat gibi değil hakim gibi olmalı: Bir şeyler 

ters gittiğinde hata nerede objektifliği ile hareket 

etmek. Benim ? Eşim haksız da olsam beni 

desteklemeli ? düşüncesini sorgulamak gerekir. 

Bazen kol kırılır yen içinde kalır ama bu hatayı 

onaylamak şeklinde olmamalıdır. 

 

8- Ayda bir oturum yapmak: Evlilik anlaşmaya 

varma sanatıdır. Bunun için gündemli 

oturumların ihtiyaç sıklığına göre yapılması çok 

işe yarar. 

 

9- Eşini değiştirmeye çalışmamak: Evlilik 

sorunlarından önemli bir kısmı kişi kendisi 

hakkında düşünmez, eşi hakkında 

düşünür.Onun ruhunu bile kontrol etmek ister. 

Başkalarının olmalarını istediği gibi 

olmadıklarına sinirlenmek yanlıştır. Çünkü; sen 

kendin bile olmak istediğin gibi olamıyorsun. 

 

11- Sosyal baskı ve yasaklara sağlıklı tepki: 

Bastırılmış duygu, duygusal yoksunluk 

psikolojik hasar oluşturur. Bastırılmış duygular 

yeni tecrübeler, kendini kanıtlamaya, sevilme, 



övülme arayışlara itebilir. Doygunluk ve haz için 

haklı ve mantıklı tepkiler verip veremediğinizi 

kontrol edin. 

 

12- Boşanma tehdidine dikkat: Şok konuşmalar 

yapmak, evliliği test etmek tehlikeli 

yöntemlerdir. Güven ve sevgiyi arttırmaz. 

Egonuzu tatmin çabasından başka bir şey 

değildir. Kazananı olmayan bir uygulamadır. 

 

13- Farklı düşünmeyi sağlamak: Sorun 

olduğunda verdiğimiz tepki karşımızdakini 

düşündürtüyorsa başardınız demektir. Sorunlu 

evlilikler de çocuğu kullanmak eğer düşünce 

kalıplarını değiştirirse faydalıdır. 

 

14- Kontrol duygusunu hesaba katmak: 

Karşınızdaki kişiye kontrolü kaybediyor hissini 

uyandırırsanız ilişki zarar görür. Kazan ? kazan 

ilişkisi için iki tarafta kontrol bende 

diyebilmelidir. 

 

15- Fırtınalara fırsat verin: ?Bu adam beni deli 

etti ? diyorsanız bırakın fırtına essin arkasından 

sağanak yağış gelsin sonradan çiçekler açacaktır. 

 

16- İzle ? bekle yöntemi: Sabırlı olmak diğer 

bütün erdemlerin geliştiği temel erdemdir. Sabır 

ve zaman duygusu birbiri ile ilişkilidir. Hayatın 

kalıcı zevkleri beklemeyi bilenlere verilir. 

Meditatif bir eylem olan sabır sadece katlanmak 

anlamına gelmez. İnsan kendisini bir zevkten 

mahrum bırakıyorsa mantıklı bir nedeni 

olmalıdır. Aktif sabır dediğimizde de kişi hareket 

halinde bekler. Ümidini kaybetmez sürekli fikir 

üretir. Kesinlikle sabır haklı ve mantıklı 

olmalıdır. Kişiliği ezdirmek, hakkını aramamak 

sabır değil pasifliktir. Girişimciliği yok eder. 

Aktif sabır ise sessiz ama soylu bir davranıştır. 

?Senin yaptığını onaylamıyorum ama evliliğimiz 

için bu yaptıklarına katlanıyorum ? diyebilen 

insan karşı tarafın kendisini suçlu hissetmesine 

neden olur ve sonuca yaklaşır. 

 

17- ? Ah Olsaydı ? sendromuna dikkat: 

Amerikalılar ? Eğer, umarım, gelecekte ? 

sözcüklerini çok kullanırlar. Bu kapitale dayalı 

sistemin daha çok şeye sahip olmayı teşvik için 

geliştirildiği sistemin sonuçlarıdır. Beklenti 

düzeyini yükseltir. Çok şeye sahip olduğu halde 



mutlu olamayan insanlar çoğalır. Sahip olduğu 

şeyin değerini bilen ama çoğu hedefleyen insan 

tehlikeden kurtulur. Yetinme duygusu yani 

kanaat tembelliğe itmemeli ama nankörlük gibi 

bir çirkin özellik evliliğe çok zarar verir. Daha 

iyiyi isterken sahip olduğu şeylerin farkına 

varmayan insana nankör denir. Doyumsuz eşler 

ciddi evlilik sorunlarına neden olurlar. 

 

18- Şefkatin önemi: Sevgiden farklı bir 

duygudur. Batı dillerinde tam karşılığı olmayan 

karşılıksız sevgi olarak da söylenebilir. Annenin 

çocuğuna verdiği en önemli hediyedir. Ruhsal bir 

enerjidir ve verdiği kimseyi de vereni de iyi 

hissettirir, şefkat şefkati doğurur. Vicdana giden 

duygudur, iç sesi, içteki uyarı sistemini harekete 

geçirir. Bu duyguya sahip kişi bilerek kötülük 

yapmaz. Şefkatli kişilerin iyi eş olmaları daha 

kolaydır.Yumuşak ve sıcak kalpli insanları kim 

sevmez ki. Şefkatli insan aynı zamanda 

bağışlayıcıda olur affetmeyi başarır. Sevgide 

bağışlayıcılık daha azdır. 

 

19- Olgun savunma mekanizmaları: Bunları 

bilmekte ve sorunlu kişilik tiplerini tanımakta 

yarar vardır. 

 

Sublimasyon ( Yüceltme ): İç çatışma yaşayan 

kişi yüce değerlere sarılarak ego doyumunu 

sağlar. 

 

Alturizm: İç çatışmadan fedakarlık yaparak 

çıkmayı başarmaktır. 

 

Assetizm: İç çatışma durumunda zevke değer 

vermemeyi, zevki ertelemeyi başarmaktır. 

 

Antisipasyon: Sezinleme ve önsezi özellikleri ile 

sorunu önceden çözümlemeyi başarmaktır. 

 

Supresyon: İç çatışma yaşandığında sorunu 

çözüp bilinç altının derinliklerine gömmeyi 

başarmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÇOCUĞA 

SORUMLULIK 

KAZANDIRABİLME 

KURALLARI 

1-Kendi yapabileceği şeyleri yaparak çocuğu tembelleştirmemektir. 

Ama bunu yaparken üslubunuz sen kendin yap artik koca çocuk 

oldun gibi itici bir üslup olmamalı. Çocuğa şefkat ederek, nasıl 

yapacağını yardımcı olur bir üslupta söyleyerek ve göstererek kendi 

işini kendisinin yapmasını öğretmeliyiz.  

Çok küçük olduğunu düşündüğünüz böyle bir kaç rehberliğiniz yol 

göstermeniz çocuğun sorumluluk alıp bir şeyler yapma isteğini 

arttıracaktır. Kendisinin bir şeyleri nasıl yapacağını bilip yaptığını 

görmesi çocuğu mutlu eder çünkü. 

  

2-Kendi isteğiyle yaptığı ufak hatalara izin vermek, büyütmemek, 

sonuçlarına katlanmasına böylece ders çıkarmasına zemin 

hazırlamak. Bu, dışarı çıkarken yanına almaması gereken bir şeyi 

(alma dediğiniz halde) ağır gelince taşıyamayıp size vermesine razı 

olmamak gibi bir örnekle açıklanabilir. Sana ağır geleceğini ve 

taşıyamayacağını söylemiştim, ama sen almakta kararlıydın. Şimdi 

bu kararının sonuçlarını yaşamalısın gibi bir cümleyle yaptığı bazı 

şeylerin sonuçlarının ağır gelebileceğini, bunu bastan düşünmek 

gerektiğini hayatin içinde küçük derslerle çocuklara öğretmek 

gerekir.  

Ama çocukla konuşurken bak gördün mü ben hakli cıktım gibi bir 

rakip ya da düşman edasıyla değil, şefkat eden bir yol gösterici 

edasıyla bu gibi cümleleri söylemeliyiz.  

Okul dersleri ve başarısı ile ilgili olarak da, çocuğunuza sürekli ders 

çalış ders çalış demek yerine, karşınıza alıp yavrum ben seni çok 

seviyorum şu şu sebeplerden dolayı ders çalışmanı istiyorum, gayret 

edip başarılı olamasan da seni olduğun gibi kabul ediyorum. ancak 

gayretini görmek istiyorum gibi bir konuşma yapın.  

Sana sürekli ders çalış demekten ben de rahatsız oluyorum, senin de 

rahatsız olduğunu biliyorum. Sana böyle demek istemiyorum artik, 

bir faydası olmadığını da görüyorum. İstersen gel daha iyi ders 

çalışman için ortak kararlar alalım, hem sen rahat edersin mutlu 

olursun, derslerinle ilgili sorumluluğu yeterince yerine getirince için 

ferahlar, hem eğlence oyun gibi diğer şeylere de için rahat olarak 

daha fazla vakit ayırabilirsin. Hem de ben daha mutlu olurum senin 

gayretini görünce gibi bir konuşma yapın.  

Günlük plan yapmak ya da kararlar almak için sitemizdeki Okulda 

Başarılı Olmak İçin Altın Kurallar yazısını okuyabilir, çocuğunuza 

da okutabilir ya da anlayacağı kadar beraber okuyabilirsiniz. Yazıda 

verilen bazı tavsiyeleri uygulamak üzere çocuğunuzla kararlar 

alabilirsiniz. Aldığınız kararlar çocuğunuzun karakterine evinizin 

düzenine uygun olsun, mükemmeliyetçi davranıp uygulayamacağınız 

kararlar almayın.  

Aldığınız kararlarda yaptığınız planlarda uygulama aşamasında ufak 

sapmalar ihlaller olursa hemen büyütmeyin. Her ihlalde dile getirip 

kredinizi tüketmeyin, ihlalleri not alın, kararları uygulayıp 

uygulayamadığınızla ilgili haftada bir çocuğunuzla belirlediğiniz bir 

günde bir toplantı yapın, uygulayamadığınız planlar ile ilgili 

değerlendirme yapın. Değerlendirme esnasında, yapıcı ve olumlu 

olun. Biz senin için uğraşıyoruz burada ama bak yine böyle oluyor, 

istediğim gibi olmuyor gibi çocuğu soğutacak cümleler kullanmayın. 

http://www.annenotlari.com/index.php?sayfa=yazi&kateid=105&makaleid=6793
http://www.annenotlari.com/index.php?sayfa=yazi&kateid=105&makaleid=6793


Çocuğun başardığı şeylere ve gayretine vurgu yapın, takdir edin. 

Unutmayın başarılar sabır ve gayret eşliğinde elde edilir 

 

Çocuğunuza Neyi 

Öğretmeyi 

İsterseniz? 

Çocuk donmamış beton gibidir. Üzerine ne düşerse izi 

kalır. 

          - Çocukların nasihattan çok iyi örneklere ihtiyacı 

vardır. 

          - Çocuğunu iyi eğiten kimse, düşmanının bel 

kemiğini kırar.  

          - Çocuğun ortaya koyacağı şahsiyet; fıtrî değil 

kesbiîdir, terbiyevîdir. 

Sevgili anne ve babalar, Çocuğunuzu............. 

          -Hoşgörüyle yetiştirirseniz, Sabırlı olmayı öğrenir. 

          - Destekleyip yüreklendirirseniz, Kendine güven 

duymayı öğrenir. 

          - Yaptığı güzel şeyleri över ve beğenirseniz, Takdir 

etmeyi öğrenir. 

          - Hakkına saygı gösterirseniz, Adil olmayı öğrenir. 

          - Güven ortamı içinde yetiştirirseniz, İnançlı olmayı 

öğrenir. 

          - Kabul ve onay gösterirseniz, Kendini ve başkalarını 

sevmeyi öğrenir. 

          - Aile ortamı içinde dostluk ve arkadaşlık 

gösterirseniz, Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir. 

          - Sevgi içinde büyütürseniz, Güvenmeyi öğrenir. 

          - Sürekli eleştirirseniz, Kınama ve ayıplamayı 

öğrenir.  

          - Kin ortamında büyütürseniz, Kavga etmeyi 

öğrenir.  

          - Alay edip aşağılarsanız, Sıkılıp utanmayı öğrenir. 

          - Devamlı utanç duygusuyla eğitirseniz, Kendini 

suçlamayı öğrenir. 

          - Devamlı gülünç duruma düşürürseniz, Çekingen 

olmayı öğrenir. 

          - Kendisine inanmazsanız, Dolandırıcılığı öğrenir. 

          - Aşırı hoşgörülü olursanız, Bencilliği öğrenir. 

          - Her zaman tenkit ederseniz, Kendini kabahatli 

bulmayı öğrenir. 

 

 

 

 

 

 

 

TERBİYEDE 

DAYAK 

Terbiyede dayak atılmaz. 

1- Çocuğu dövmek ahlâkının bozulmasına, hırçınlaşmasına sebep 

olur. 

2- Dayakla büyüyen çocuk esnek olmaz, katı olur. 

3- Dövülmek, çocukta ana-babaya karşı kızgınlığa yol açar. Çocuk 

kendi yaptığının kötü bir şey olduğunu düşünmez, kendini suçlu 

görmez, kendini döveni suçlar. 

4- Dövülen çocuk, kızdığı zaman, o da şiddete baş vurur, bir 

başkasını döver. Böylece dayak vicdanlı olmaya değil, saldırganlığa 

sebep olur. 

5- Sözden anlayacak yaştaki çocuğa dayak atılmaz. Sözden 

anlamayan çocuğuna hafifçe vurmak yeter. Başa, yüze tokat atmak, 

sopa ile dövmek çok zararlıdır. Bu ancak işkenceciye yaraşır. 

Bir şeyi, zıttı kırar. Kötü huyları, iyi huylar yok eder. Bu bakımdan 

kendini zorla da olsa, iyi işler yapmaya alıştırmalı, onları adet haline 

getirmelidir! Çocuk, ahlâkı iyi olan insanlarla arkadaşlık ettirilirse, 



güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. 

ASIL YETİM 

KİMDİR? 

Şair Şevkl anne baba ilgisizliğinin yetimlikten daha kötü olduğunu, 

dörtlüğünde ne kadar açık bir dille ifade etmektedir; 

“Gerçek yetim, ana-babası hayatını tamamlamış, Kendisini başaşağı 

yalnız bırakmış kimse değil Asıl yetim, anası kendini boş işlere veren, 

Babası da durmadan kendini meşgul gösteren kimsedir.” 

 

AHLAKİ 

EĞİTİM 

Her dinin bir ahlâkı vardır; İslâm’ın ahlâkı da hayadır. Bu prensip 

dahilinde gençlere hayadan, iffetten, namustan bahsedince o kadar 

şaşırıyorlar ki kendimi bir başka dünyadan gelmiş gibi hissediyorum. 

Bu konuları anlatabilmek iğne deliğinden deveyi geçirmek kadar zor 

geliyor. 

 

Bir eğitimci olarak etrafımda gelişen olayları daha dikkatli 

gözlemleme ihtiyacı hissetmekteyim. İçinde bulunduğumuz olumsuz 

hayat şartları, aile yapımızda çok büyük değişikliklere neden oluyor. 

Bu değişikliklerin git gide olumsuz yönde artması doğrusu çok 

korkutucu. Bütün olarak aile, birey olarak anne, baba, kız çocuk, 

erkek çocuk, yaşlı ebeveyn, yakın akrabalar hak ve vazifelerini 

unutmuş ve bir karmaşa içinde sürükleniyor. 

Gezdiğim, gördüğüm yerlerde mutlu insanlar göremiyorum. Herkes 

birbirini suçluyor. Hep karşıdaki suçlu. Hiç kimse kendine bakmıyor. 

Evler birer kavga ortamı adeta. Herkes kendini haklı gördüğü için, 

herkes herşeyi bildiği için, kimse ne sevincini ne de üzüntüsünü 

paylaşmıyor. Anneyı-babayı dinlemiyor. Anne her iki taraf arasında 

şaşkın. Herkes yalnız. Bu yalnızlık; babayı sokağa veya işine, anneyi 

boş işlere, çocuğu arkadaşlara, içkiye, sigaraya, uyuşturucuya 

yakınlaştırıyor. Öyle ki ne babanın işinden annenin haberi var, ne de 

annenin gününü nasıl geçirdiğinden babanın. Çocuğun okuldaki, 

sokaktaki hayatı kimseyi ilgilendirmiyor. 

Gezdiğim, gördüğüm yerlerde mutlu insanlar göremiyorum. Herkes 

birbirini suçluyor. Hep karşıdaki suçlu. Hiç kimse kendine bakmıyor. 

Evler birer kavga ortamı adeta. Herkes kendini haklı gördüğü için, 

herkes herşeyi bildiği için, kimse ne sevincini ne de üzüntüsünü 

paylaşmıyor. Anneyı-babayı dinlemiyor. Anne her iki taraf arasında 

şaşkın. Herkes yalnız. Bu yalnızlık; babayı sokağa veya işine, anneyi 

boş işlere, çocuğu arkadaşlara, içkiye, sigaraya, uyuşturucuya 

yakınlaştırıyor. Öyle ki ne babanın işinden annenin haberi var, ne de 

annenin gününü nasıl geçirdiğinden babanın. Çocuğun okuldaki, 

sokaktaki hayatı kimseyi ilgilendirmiyor. 

Ebeveynlik, sadece olduğunuz bir şey değil, yapınanız gereken bir 

görevinizdir. Anne-baba olmak, eylemi gerektirir. Ebeveynlik; İslam, 

yaşam, ilişkiler, dürüstlük ve saygı gibi konularda çocuğunuzun 

neleri bilmesi gerektiğine karar vermenizi de içerir. Kendi kişisel 

karakterlerini oluştururken çocuklarmıza belli konularda yardım 

etmeyi kapsar. Anne baba olmak, çocuğumuza nasıl bağımsız ve 

sorumluluk sahibi iyi İinsan olacağı hususunda örnek olmayı 

gerektirir. 

 

 

DEĞERLİ VELİLERİMİZ 

UNUTMAYALIMKİ HER ŞEYİN 

TEMELİNDE “SEVGİ” YATMAKTADIR. 

ÇOCUKLARIMIZI VE ÇEVREMİZDEKİ 

İNSANLARI SEVERSEK SORUNLARIN 

KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ 



GÖRECEĞİZ.   SAĞLIKLI VE MUTLU 

YARINLAR DİLİYORUM .  AHMET DEMİR 


