OKUL ONCESi DONEM <;OCUKLARDA UYUM SORUNLARI
Erhan A TiKER'

Giiniimiizde aile i~i ~iddete maruz kalan ~ocuklann saYIsI kesin olarak
bilinmemekJe birlikte giindelik ya~am deneyimlerine dayah olarak, ana
babasmdan en az bir kere dayak yemi~ ~ocukJann saYlSlnm hayli kabank oldugu
soylenebilir. Omegin Haluk Yavuzer, ~ocukJaria ilgili ara~l!rmalanndan birinde
~oyle der: "Dayak cennetten ~lkmadIr (... ) gibi atasozlerinin ~ok gerilerde
kaimasl beklenirken, giiniimiiz ~ocuk egitiminde 'dayak' olgusunun giincelIigini
korudugunu gonnekteyiz." (Yavuzer, s. 47) Acaba ~ocugu dayakla, tehditle
korkutmadan, bagInnadan veya a~agIlamadan terbiye etmek miimkiin degil mi?
Bu soruyu cevaplayabilmek i~in ~ocukJanna ~iddet uygulamaya kar~1 ~Ikan
ailelerden miiliikatlar araclhglyla topladlglmlz verileri degerlendirdik ve bu
~ah~mada verilen omeklerin hepsi bu bilgilere dayanmakta olup "canh"
orneklerdir. Ara~tlrma alamrrnz 4-6 ya~ arasmdaki ~ocukJaria slmrhdIr. Bundan
boyle ~ocuk dedigimiz zaman kastedilen bu donemin ~ocuklandlr.
Uyumluluk ne kadar normal ise ge~ici nitelikteki uyumsuzlugu da 0 kadar
normal kar~llamak gerekir. <;iinkii uyumlu ~ocuk diye nitelendirilen ~ocuklar
bile ~ogu kez soz dinlemezlik ederler, konulan kurallara uymazlar. Piagel'in
ara~l!rmalanndan beri bilmekteyiz ki, bu donem ~ocuklan konu~ma yetenegine
sahip olrnakJa birlikte ba~kalanyla ger~ek anlamda ileti~im kuramazlar, ~iinkii
~ocuk, birisiyle konu~urken kar~lSlndakinin bakI~ a~lSlm onceden takInabilmek
ve kar~lSIndakinin kendi soyledikJerine ne cevap verecegini tahmin edebilmekte
gii~liik ~eker ve bu yetersizlik 7-8 ya~lanna kadar devam eder. Piaget
~ocukJugun bu evresindeki ileti~im bi~imini, Ben-merkezci (egosantrik) diye
adiandlrrrn~tlr. Bu nedenle okul oncesi ~agdaki konu~mayl ogrenmi~ olan
~ocuk, bazl durumlarda ne yapmasl gerektigini bildigi halde neden oyle
davranmasl gerektigini,
ana-babasl kendisine a~lklaml~ olsa bile
anlayamayacagl i~in beklenen davram~ta bulunmayabilir. Ba~ka deyi~le,
~ocuklann kendilerine uymalan gerektigi soylenen davram~lara neden uymalan
gerektigini anlamalan ~ogu kez olanaksIzdIr, ~UnkU kendileriyle ileti~ime ge,en
ba~kalanmn bakl~ a,lSIm takInamazlar.
Peki, ~iddet aracIllglyla terbiye
Prof. Dr., LU.E.F. Sosyoloji BOlUmu
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nasll olup da yine de ~ogu kez kendilerinden beklenen
davram~ta bulunabiliyorlar ? <;:ocuklann davram~lanm anlamak i~in bu sorunun
cevaplandmlrnasl gerekmektedir. Sorunun cevabml gerek~elendirmeye
giri~meden once ~imdiden verelim:
<;:ocuklar kendilerinden beklenen
davram~lann dogrulugu lizerine ileri stirlilen nedenleri anlamasalar bile Slrf anababaya gtivendikleri i~in onlann soylediklerinin dogruluguna inanml~salar
uyurnlu davramrlar. Yalmz ana-babamn beklentileri ~ocuk a~lsmdan bazen 0
kadar gereksiz olabilir ki ~ocugun bun lara direni~ gostermesi olagan
kar~Iianabilir. Omegin kom~u ~ocuklanyla iyi anla~an ve onlarla oynamak
isteyen ~ocuk, annesiyle birlikte evde oturmaktan slkllmaktadlr. Annesi ise ev
i~leri oldugu i~in ~ocugu kom~ulara ya da dl~an blrakmaz. Bu nedenle ~ocuk
buna tepki gosterir, kapIian ~arplp kendini odaya kapatJr, soz dinlemezlik eder.
Gortildtigti gibi ozgtirltik~ti bir ortamda ~ocugun davram~ml yalmzca ana-baba
belirlemez, ~ocugun kendisi de davram~ml belirleyebilir. Ebeveyn ve ~ocuk
kar~lhkll eylem i~indedif. Buna uygun olarak ~ocugun davram~ml once anababanm ~ocuk tizerindeki (olumlu veya olumsuz) etkisi, sonra da ~ocugun
ebeveynin koydugu kurallara tepkisi a~lsmdan ayn ba~hklarda inceleyecegim.
Daha sonra ise etki-tepki sorununu ban~~l yontemlerle ~ozmek i~in ~ocugun
uyumu a~lSlndan ceza, Odlil ve sevgi kavramlanmn ne anlama geldigini
irdeleyip, sorunla ilgili ba~ka gorti~leri de tartl~maya a~acaglm.

edilmeyen

~ocuklar

1. Ana-Babanm <;:ocugun Davram~l Uzerindeki Etkinligi
<;:ocuklar bir ~ey yapmak i~in ~iddetli bir arzuya kapJ\dlklarmda onlan
onu yapmarnaya mantlksal bi~imde ikna etmek ~ogu kez olanakslzdlf. Bu
durumda ~ocugu duygusal bi~imde "ikna" etmekten ba~ka ~are kalmaz.
Duygusal tepki etkilidir, ~tinkti ~ocuk ana-babasmm sevgisinden ge~ici de olsa
mahrum blrakIlacagl endi~esiyle davram~ml degi~tirir. Baglrmak, duygusal
tepkinin a~m bi~imidir ve genellikle ~ocugun tizerinde olumsuz etki yapar;
uyurnlu davram~m benimsenmesini saglamaz, ancak uyumsuz da vram~m hlzla
sona erdirilmesi i~in son ~are olabilir. Yalmz ~ocuklar, her zaman arzulanna
hakim olamadlklarmda ana-babanm sozlerine aldlrmadan arzulannm
ger~ekle~mesinde diretebilirler de. Bu durumda ba~ka bir yol da ~ocugun
dikkatini ba~ka konu veya nesnelere yoneitip arzunun ortbas edilerek
unutulmaslm saglamak, ya da onu fiziki olarak engellemektir. <;:ocuga
baglrmak ve onun korkuya kapllmasma neden olmak yerine ~ocugun yapmak
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istedigi

~eyden

fiziksel olarak engellenmesi aglamasma neden olsa bile tercihe
~ayandtr. Ornegin, agabeyi gibi iki tekerlekli bisiklete binmek isteyen ama bunu
daha tek ba~ma yapamayacak kadar kU9Uk olan 90cuk, izin verilmemesine
kar~m bunda diretir ve agabeyinin bisikleti kendisine verilmeyince aglamaya
ba~lar. Bu engelleme orneginde aglayan 90cugun dikkatini ba~ka yere gekerek
oyalamak i~e yarayabilir.
C;::ocuk yanh~ bir davram~ta bulundugunda bu davram~mt dUzeltmek i9in
neden oyle davrandtgmt kendisinden ogrenmek ve onun duygulanna hitap edici
ve dogru davram~a yonlendirici bir kar~t neden gostererek inandtnnaya
9ah~mak
uyumsuzlugunu gidermekte etkili olabilir. Eger 90cuk uyumsuz
davram~mm nedenini a9tklayabiliyorsa yanh~ dU~Uncesini dUzeltmek kolayla~tr.
Ornegin sa9mt gektigi i9in arkada~ma tokat atan bir ktz, davram~mm
hakstzhgmt anlayamaz, 9UnkU arkada~t ilk once onun camm yaktm~ttr. Buna
kar~thk annesi ktzmm actma duygusuna seslenerek onun UzUlerek yanh~mt
kabul etmesini saglar: Kavga ettigi 90cuk kendisinden kU9UktU ve ba~ma kotU
bir ~ey gelmemeliydi. GortildUgU gibi 90cukta actma duygusu uyandmlarak ona
soz dinletilebilir. Ancak bu ozel ili~ki her durum i9in gegerli degildir. Genel
ilke, -soylenenleri tamamen kavramasa bile- 90cugun aklma hitap etmektir.
Diger yandan 90cuk uyumsuz davram~mm .nedenini de her zaman
a9tklayamaz. Soz konusu ya~lardaki 90cuklar ba~kalanyla 90gu kez gergek
anlamda diyalog kuramazlar ve ne kendi dU~Uncelerini ba~kalarma iletebilir ne
de ba~kalannm ne dU~UndUgUnU anlayabilirler. C;::ocugun konu~mast onun
dU~Uncelerini ba~kalanna aktaramaz ve yalmzca eylemlerini kuvvetlendinne
i~levini gortir. (Bkz. Piaget 1952, s. 16 vd.) DolaylSlyla 90cuk 90gu kez neden
uyumsuz davrandtgmt a9tklayamaz. Bu durumda ana veya baba 90cuga sorular
sorarak bunun nedenini ara~ttrabilir.
C;::ocugun ana-babanm koydugu kurallara uyma egilimi dti~Ukse, konulan
stmrlamalar onu tedirgin ediyorsa yaptlacak en iyi ~ey, mUmktin oldugunca
kural koymaktan ka9mmakttr. C;::iinkii kurallar ve yaptmmlan 90cugun ozerklik
arayt~mt kostekler ve 90cuk kural ihlilli dolaytstyla verilen cezalan sevgisizlik
olarak yorumlayabilir. Yalmz, eger kurallar stkt bi9imde uygulanmazsa ve
tedrici bi9imde 90cugun egilimleri goz online altnarak kurallar kendisine
ogretilirse 90cukta tedirginlik yaratmaz. Bu nedenle ana-baba sabtrh davranmak
zorundadtr. Bir annenin ozele~tirisi bu baktmdan 90k aydmlattctdtr:
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"Beklentilerin neler oldugunu ve neden oldugunu ogrenmekte gU~IUk
<;::UnkU ~ok fazla beklentimiz oluyor. Mesela yemek yemesini hemen
istiyoruz. Belli ki beklesek kendisi yiyecek ama biz sabredemiyoruz. Yani
aslmda biz hatal! davranabiliyoruz; en nihayetinde be~ ya~mda bir ~ocugun her
~eyi amnda anlamasmt ve uygulamasmt beklemek ~ok da manttkh degil. Bu
~ocukta sinire neden oluyor, bu sefer i~i inada bindiriyor ... "

~ekiyor.

<;::ocugun dU~Unce yetisi ya~t ilerledik~e geli~tiginden kU~Uk ya~ta aktlct
davram~m benimsetilmesi zaman ahct bir ugra~tIr. Buna k~m fiziksel ~iddet
ve korku uyandmct giri~imler vicdani geli~meye olanak vermediginden ~ocukta
aktl-duygu i~birliginin olu~masma olanak veren her tUrlU rasyonellik kazammt,
vicdan olu~umunun tek kaynagtdtr. Boylece birinci durumda ~ocugu korku
yonlendirirken ikincisinde su~luluk duygusu uyumsuz davram~t i~ten engeller.
<;::ocuklann uymalan gereken kurallan sosyal ve teknik kurallar diye ikiye
aytrabiliriz. Sosyal kurallar ahHiki nitelikte olup herkesin ~tkarma olam dile
getirirler. Teknik kurallar ise ~ocuk i~in madden faydab olan her neyse ona en
lasa yoldan ula~maya olanak veren kurallardtr. Sosyal kurallann nedenlerini
anlamak ~ocuk i<;:in gU<;:tUr ancak teknik kurallan daha kolay benimseyebilir. Bu
nedenle <;:ocugun teknik kurallan ogrenebilmesi ve uygulayabilmesi i<;:in onlann
faydasmt ve onlara uymadtgmda da zaranm bilmesi yararh olur. Gmegin
<;:ocuga kahvaltt etmezse hasta olabilecegi, bUyUmeyecegi, kahvaltt ederse
bUyUylip daha gU",1U olacagt anlatIlabilir. Boylece ",ocuga kurala uymanm
faydalan uymamamn ise zararlan anlattbp ikna edilirse kurala uymakta direni~i
azalttbr.
<;::ocuklar Uzerinde genel ge",er olan onermeler kurulamayacagt ~imdiye
dek soylenenlerden anla~tlmaktadtr. Gzellikle teknik kurallarda her zaman once
",ocuklara kurala neden uymasl gerektigi anlatarak ikna etmek daha kolaydtr.
<;::ocuk ya kurahn faydasmt anladtgt, ya da ana-babasmm sozUnUn dogruluguna
gUvendigi i",in kurala ge",ici de olsa uyum gosterir. Ba~ka deyi~le bazen ",ocuk
uyumlu davranmast i",in kendisine gosterilen gerek",eleri degerlendirmesi
sonucunda degil ana-babasmm soylediklerinin dogruluguna inandtgt i<;:in dogru
davrall1~ konusunda ikna olur. Bir onceki omegin tersine ba~ka bir omekte "slit
i<;:mezsen bUyUyemezsin" demek ",ocuk i<;:in bir ~ey ifade etmiyordu. <;::ocuk i<;:in
bliylimek onemli degildi, ancak babast bUylirnenin onemli bir ~ey oldugunu
soyleyince 0 da babasmm sozline gUvenerek sUtli i",mi~ti. Diger yandan 5
ya~mda olan bu laz ",ocugu bazen ne yap mast gerektigini bildigi halde tam
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tersini yapabiliyor omegin ktil tablaSlm sehpanm iizerinden yere attyordu. Her
iki durum da anlayl~la kar~llanmahdlr. Burada yaptlacak ilk ~ey fiziki
engelieme, yani ktil tablalanm ortadan kaldmnak olacakttr. C;:ocuk bazl kuralian
ikna aractllglyla benimserken baztlarma da uymayabilir. C;:ocuklann her zaman
beklentilerirnize uygun davranmasml bekleyemeyiz, \,iinkU zihinsel geli~meleri
tamantlanmaIlli~ttr. Onlara devamh olarak yanh~ davram~lan gosterilip
konu~arak uyanlarak (veya engellenerek) dogru davram~ yaptmm uygulamadan
zaman akl~l i\,inde ogretilebilir. Buna kar~t11k \,ocuga dogru davram~l
yanh~larml gostererek ogretmek yerine baskt ve ceza araclhglyla zorla kabul
ettinnek onun bu davram~l i\,ten benimsemesini ve kendi kendisini kontrol
etmesini engeller, uyum sorunlan yaratIr. C;:ocugun gerekseme ve taleplerine
ho~gorU gostennek gerekir, aksi takdirde tedirginlige kaptlarak ters tepkide
bulunabili'r. Onentli olan yalmzca \,ocugun uyuntlu davranmasl degil aym
zamanda ya~antlsmdan ho~nut olmasldlr. Bu da \,evresiyle ban~lkhk i\,inde
bulunmasml gerektirir. Eger \,ocuga ceza verilirse ban~ bozulur. Bununla
birlikte, olmazsa olmaz niteligindeki davram~ beklentilerinde ho~gorU slmriarl
dar olacagmdan \,ocugun sagitgl veya giivenligi a\,lsmdan davram~ma mUdahale
edilerek davram~m hemen dUzeltilmesi gerekebilir. Bu a\,ldan baktldlgmda
\,ocuga hangi davram~ kurahna uymanm onentli hangisine uymanm ise daha az
onentli oldugunun bilincine vardmlmasl gerekir.
Ana-baba'mn \,ocuga tanman ozgUriUk i1e onun eylentlerine konulan
smlrlandmnalar arasmda denge gozetmesi \,ocugun, ozgUrlUk He kural
arasmdaki \,eli~kiyle ba~ etlnesine yardlmcl olur. ~oyle ki, a~m slmriandlrma,
\,ocugun ozerkligini geli~tinnesine engel olur, onu kuralslz ve denetimsiz
blraktnak ise kendisine ve ba~kalanna zarar vennesine flrsat verir.
Baglmhhgm aglr basttgl durumda \,ocuk insiyatif ve yarattclhgml
geli~tinnekte gU\,IUk 'i'eker. A~m uyguculuga kayabilir. Ancak bunun tersi de
olabilir: Ana-babanm koydugu smlriar dar oldugunda veya kesin
\,izilmediginde, \,ocuk konulan slmriarl a~ar ve sorun ba~ gosterir. C;:ocuk
bilin\,li olarak izin verilmeyen davram~ta bulundugunda ve eyleminde direnme
egiliminde oldugunda saktncaslz duruntlarda olaYl gormezlikten gelmek ve
konulan slmrlann uygunlugu Uzerinde yeniden dU~iinmek dogru olur. Bilin\,li
uyumsuzluk durumunda \,ocuk istedigini yapabilmek i\,in yaptmml da goze
alIlli~ demektir. Bu nedenle onu uyuntlu davram~a soktnak i\,in ~iddet
kullanmak ya da korkutmak yerine kurah uygulamak i\,in uyurna hazlr bir
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zamamm beklemek daha iyi bir se,enektir. :;liddet uygulamak, sakmcalan bir
yana blrakllsa bile ,ocugun kurah benimsemesini de saglamaz. <;linkli kural
ihliilinden dolayl ~iddet goren ,ocuk, yaptmmm bi,imi yanh~ oldugu i,in kurah
da --<logru olsa bile- yanh~ bulacak ve benimsemeyecektir.
Burada ~unu da belirtmek gerekir ki baglmhhk sorunu a,lsmdan onemli
olan yalmzca ,ocugun eylemlerinin nasll slmriandmldlgl degil, aym zamanda
onun bu slmriamalan ne kadar benimsedigidir. Eylemlerinin slmriandmlmasml
i,ten onaylayan yani kurallan i,selle~tirmi~ olan bir ,ocugun ozglirlligli pek de
klSltlanml~ sayllmaz, ,linkii bu durumda kendisinden beklenenleri kendi istegi
ile yapmaktadlr. Ba~ka deyi~le, ey lem alammn slmriandmlml~ oldugunu
bilmekte ve (onemli) ba~kalannm bu slmrian koymakta hakh olduguna
inanmaktadlT. Bu nedenle sorunu ozgiirliik-ozgiirsiizliik ikilemine indirgemek
de yeterli olmaz. <;ocugun eylem alamm onun onayml alarak slmrlandlrmak
aym zamanda ona eylem serbestisi vermek anlarruna gelir. <;iinkii eger onun
eylem alamndan slmriar kaldmhrsa ana-babanm da ,ocuga kar~l eylem alamnm
smlrian kalmaz ve her iki taraf birbirlerinin eylemlerine devamh miidahale
edebilirier. Bu durumda eger ana- baba otoriter egilimli ise vesayet altma alman
,ocuktur ve ozgiirllik a,lsmdan zararh 'lkar.
<;ocugu otoriter bi,imde terbiye etmek yerine smlrlamalar iizerinde
kendisinin de onayml alrnak ve onunla birlikte -onun gereksemelerini de dikkate
alarak- kural koymak ozglirliik-kural ,eli~kisiyle ba~ etmesini kolayla~tmr.
<;ocugun gerekseme ve talepleri goz oniinde bulundurularak slmrlamalar
konuldugunda ,ocugun kurallara uymasl daha kolayla~lr. Olmazsa olrnaz
niteligindeki (kesin zorunlu) slmrlamalann dl~mda kalan kurallarda ,ocugun
verecegi tepkiyi de dikkate almak gereksiz yere uyumsuz davram~ iiretmesini
engeller. Bu konuda 5 ya~mdaki bir ,ocugun babasl ~oyle demi~tir:
"(... )Bizim donemimizde ne yapardlk ? Hi, sorulmadan konu~mazdlk,
bilgimizi beyan etmezdik, biiyiiklerin verdigi dogrulara sorgulamadan kahhrdlk.
Biz daha farkh yaplYoruz, her ~eyi konu~uyoruz bebekliginden beri. Beraber
dii~iiniiyoruz, beraber karar veriyoruz. Hep ger,ekleri soyliiyoruz, aile i,inde
demokratik bir oy hakla var ..."
Kendisiyle ilgili kararlarda soz hakkma sahip olan bu ,ocuk, genelde
beklentilerin ,ogunu yerine getirmekteydi.
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yocugun uyum sorunlanm ~ozebilmek i~in en kestirme yol, ebeveynlerin
once kendi beklentilerini ~ocugun egilim ve gereksemelerine uydurmasldlr. Bu
durumda, ~ocugun eylemlerini slmrlaYlcl kurallar getirirken bunlann ~ocugun
gereksemeleriyle bagda~lp bagda~madlgl ve bununla ilgili sorunlann nasll
a~dabilecegi onem kazamr. Ancak ~ogu kez smlrlamaYI uygulamadan, ne gibi
sorunlar yaratacagml bilemeyiz. Bu durumda sorunlan, uygularnadan sonra
~ozmekten ba~ka ~are kalmaz. yocugun ana-babasmm isteklerini elinde
olmadan yerine getiremedigi i~in cezalandmlmasl onda ana-babaya kaql
giivensizlik yaratlr. Bu nedenle ~ocugun ana-babanm koydugu kurallara uyum
gosterebilmesi, ana-babanm da ~ocugun gereksinmelerine anlayl~ ve ho~gorii
gostermesine baghdlr. ~oyle ki, ozellikle olmazsa olmaz niteliginde olmayan
slradan kurallann ~ocuga dayatdmasl ve bunlar yiiziinden yaptmm uygulanmasl
ana-baba ve ~ocuk arasmda gereksiz siirtii~melere neden olup her iki taraf i~in
de ho~nutsuzluk yaratlr. Yaptmmla desteklenen kurallar ~ocugun eylem
ozgiirliigiinii klSltladlgmdan direni~e neden olur. Direni~i klrmak yerine bazen
kuraldan vazge~mek yeglenirse bo~ yere ~atl~ma ~Ikmasl onlenir. Bu nedenle
ebeveynlerin ~ocuktan neyi bekleyebileceklerini anlamalan onenilidir. Bu
konuda bir ebeveyn ~oyle demektedir:
"Genellikle benim ondan bekledigim davram~ ~er~evesinde davramruyor
C••• ) Samnm kendi istekleri dogruJtusunda davranarak kendini daha ozgiir·
hissediyor C... ) Bence yanh~ olan yontem, ~ocugun sorunlanm ve nedenlerini
dinlemeden ~ocugu baskl altmda tutmak, ona kurallar koymak. ve a~lklama
yaprnadan neyi ne zaman yapmasl gerektigini emir verir gibi soylemektir C..• )
yiinkii ~ocuk kendini belli kurallar ~er~evesinde ya~amak zorunda hissederse
buna tepki verir. Sizin yapmasml istediginiz hi~bir ~eyi yapmaz hatta
k1zacaglmzl dii~iindiigii ~eyleri yapmaya kalkabilir."
Konu~maci miiHikatm ba~ka bir yerinde ~ocuguna uyumlu davram~
benimsetmekte hi~bir zaman gii~liik ~ek1nedigini belirtmi~tir. Bu soz yukandaki
ahntmm ilk tiimcesi ile ~eli~ir gibi goriinmekteyse de, konu~ruacmm sozleri
~eli~kiden anndmldlgmda, beklentileri ~ocugun gereksinmelerine uydurmak
i~in ~aba sarf edildiginde onun uyumlu davranmasmm sorun olmaktan ~Ikacagl
anlanuna gelmektedir.

yocugun nasd davranacagl konusunda kendisi i~in onemli olan aile
biiylikleri ve ozellikle ana-baba arasmda uzla~ma yoksa ve davram~lan biri
tarafmdan dogru diger biri tarafmdan ise yanh~ bulunuyor ve dolaYlSlyla biri
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dolaYI onu uyanrken digeri uyanruyorsa ~ocuk nasll davranmasl
gerektigi konusunda ku~kuya dti~er. Bir davram~m dogrulugu veya yanh~hgl
konusunda onemli ba~kalan uzla~ma i~indeyseler ~ocuk onun dogruluguna
(yanh~hgma) daha ~abuk inamr ve direni~ i~in de kimseden destek bulmaz.
Yalmz ku~kusuz ki~ilerin uzla~ma i~inde olmasl davram~m dogrulugunu
(yanh~hgml) kamtiamaz.
Kisacasl ~ocugun nasll davranmasl gerektigi
konusunda uzla~ma i~inde olan bir aile her zaman uzla~ma i~inde olmayan bir
aileden daha etkilidir. <;:tinkti birbiriyle ~eli~kili beklentiler, beklentilerin ~ocuk
tizerindeki etkinligini azaltlr. <;:eli~kili beklentiler, ~ocugu davram~mm
dogrulugu (yanh~hgl) konusunda belirsizlige stirtikler. Eyleminin yanh~
oldugunun bilincine varamaz, ~tinkti ana-babasmm dogruyu soyledigi ve
bildiginden emin degildir. Btittin bu soylenenler karafSlz davram~ i~in de
ge~erlidir. Aile i~inde davram~ beklentileri konusunda uzla~rna oldugunda hem
~ocuk aym dogrultuda slk~a uyanlrnl~ olur. hem de degi~ik ki~i1erin birbirinden
farkll davram~ beklentileri arasmdaki ~eli~kilerle ba~ etrnek zorunda kalmaz.
<;:tinkti degi~ik ki~i1erin belli bir konudaki beklentilerini aralarmdaki
~eli~kilerden
soyutiaylp genelle~tinuek ~ocuk l~m -dti~tinsel ~aba
gerektirdiginden- gti~ltik yaratlr. Aile i~inde ve yakm ~evresindeki ki~iler
arasmda davram~ beklentileri a~lsmdan uzla~rna ise ~ocugu bu zorluklardan
kurtanr.
davram~mdan

2.

Davram~

Kurallarma Tepki

Ne yaprnasl gerektigi konusunda ~ocugun kendi istekleriyle anababasmm talepleri ~eli~tiginde direni~ egilirni ortaya ~lkar. Ya~l kti~tiIdtik~e
~ocuklar uzla~rnaya ve ikna olrnaya daha az yatian olduklanndan uzla~mazhk
olaslhgl btiytir. Ornegin dort ya~mdaki bir ~ocuktan kendi iyiligi i~in olsa bile
(gezmeye son verip eve girrnek gibi) ho~una gitmeyen taleplerde bulunulmasl
onda tepki yaratabilir. <;:ocugun kendisi i~in neyin iyi oIdugunu bilemeyi~i
direni~ini artmr.
<;:ocuklar ana-babamn bekIentilerine ters dti~en kendi isteklerini
ger~ekle~tinuek i~in soz dinlermi~ gibi gortintip gizlice kural ihIiilinde
bulunabilirler. Bunun en kolay yoIu ise yaIan soylemektir. Diger yandan yalan
soyIemernek gibi terneI ahIiiki kurallar ~ocuga kti~tik ya~ta ogretiIrnezse.
yeti~kin oIarak dtirtist davranmakta gti~ltik ~eker. sorunIaria kar~lla~lr. Bu
nedenIe temeI ahliiki kurallarm ihIiili. ~ocuga eyleminin son derece yanh~
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oldugu yeniden anlatIlmadan ge~i~tirilemez. Buna kar~Ihk biiyiiklerin, ~ocugun
yalan soylemesine uygun bir ortam bulmasmI engellemeleri de yalana kar~I
etkili bir onlemdir. Ornegin ~ocuk teyzesinden bir ~ey istemi~, teyzesi de
~ocugun istegini yerine getirmeden once "Annene sorahm" dedigi zaman ~ocuk,
"Ben sordum izin verdi " demi~tir. Teyze, ~ocuga soracagI yerde annesine izin
verip vermedigini sorsaydI ~ocugun gereksiz yere yalan soylemesi engellenmi~
olurdu. Yalan soylemek ~ocugun bagImsIzhk arayI~mm bir gostergesi olarak da
yorumlanabilir. Ancak ~ocuk isteklerini kolayca kabul ettirmenin bir yolu
olarak yalan soylemeye ahwsa ahHiki geli~imi kosteklenir. Kendi ~Ikarlanm
giiderken ba~kalannm da ~Ikarlanm gozetmesi gerektigi bilinci geli~emez.
Kendilerine serbesti verildiginde ozerklik araYI~mda olan ~ocuklar
emirden ho~lanmazlar. Buna kar~Ihk ~ocugun ozgiirliigii ebeveynin iradesi
dogrultusunda gereksiz yere kIsItlandIgmda yaratIcI faaliyetler i~in uygun bir
ortam bulamaz. <;:iinkii yaratIcIhk kaynagmI ozgiir iradeden ahr. <;:ocuk i~in
ozgiirliik, ba~kalannm yardImI veya izni olmaksIzm isteklerini ger~ekle~tirmek
anlannna gelir. Bunun kar~Ismda ise ana-babamn talepleri dogrultusundaki
sImrlandIrmalar veya zorunluluklar yer alIr. <;:ocuk istedigi ~eyleri ancak belli
sImrlarnalar ~er~evesinde elde edebilir. Ba~ka deyi~le onun ozgiirliigii,
ba~kalarmm
iradesi ve kendisi I9In varolan eylern olanaklanyla
sImr1andlfllnn~tJr. <;:ocugun ozgiirliik araYI~mda olrnasI ebeveynin ona eylem
serbestisi bIrakma egilimi ile yakmdan ilintilidir. <;:ocuguna ozgiirIiik tamrnak
istemeyen ebeveynlerin ~ocuklan da bu arayI~ i~inde olmaz. OzgiirIiik
gereksemesi ana-babanm ozgiirliige kar~I tutumuyla azahr veya artar. KatI
kurallar koyup bunu sert yaptInmlarla uygulayan ana-babalar ~ocuklanna
ozgiirliik ve yaratIcIhk alam bIfakmann~ olurlar. Bu durumda ~ocugun i~indeki
ozgiirliik ve yaratIcIhk duygusu koreltilmi~ olur. ~oyle ki, bir ~ocuk kural dI~ma
~Ikmanm sonu~lanm merak ettigi ve bu meralam gidermekten ho~landIgI i~in
de kurallan ihiaI edebilir. Ba~ka deyi~le ~ocuk kendisini bir den erne yamlrna
siireci i~ine sokmakta ve kurallarm etkisini veya onlara uymanm neden gerekli
oldugunu madden test etmektedir. Bu siire~te ~ocuk anne babamn tepki ve
tutumunu da smamakta ve denemektedir. Bu da bilinmeyeni ara~tIrmaya
yonelik bir adIm olarak goriilebilir. Yalmz, ~ocugun kural dI~ma ~Ikmaktan ya
da bilinmeyene yonelik giri~imlerden zevk alabilmesi, kural ihUHi yiiziinden
korkutucu bir ceza beklentisinde olrnamasIyla yalandan ilintilidir. <;:ocugun
diizenli ya~amaya yonlendirilmesi rahatmI ve keyfini biraz ka~IfIr ve bu yiizden
de diizene uymamak i~in ba~langI~ta direni~ gosterir. c)megin yuva ortann daha
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resrni oldugu igin diizen orada kendisini daha gok gocuga dayatlr. Bu ise
gocuklann yuvaya gitmekte ba~langlgta biiyiik direni~ gostennelerinin onemli
nedenlerinden biridir. Diizene ah~tlktan sonra sorun ortadan kalkar. Ancak kre~e
gitmemekte sonuna kadar direnen gocuklan a~In zorlamamak ve miimkiinse
oraya gondermemek daha iyi bir segenektir. C;:ocugun mutlaka ceza
yontemleriyle gururunu kIrmak gerekInez. Onun gerekseme ve tercihlerine
(miimkiinse) uyum saglamakla birgok sorun a~Ilabilir. Ornegin gocuk
kahvaitiianm yemek masasmda degil de odasmda veya televizyonun kar~lsmda
yapmak istediginde, mutlaka sofrada yemesi konusunda a~1f1 IsrarCl olmak
olumsuz sonuglara yol a~abilir. C;:iinkii ~ocugun direni~ine kar~m ana-baba
dediklerini ceza aracliIglyla kabul ettirirlerse bunun ~ocuk iizerinde a~m
uygucu karakter ogelerinin olu~masl, insiyatifin tOrpiilenmesi gibi etkileri
olabilir.
Yalmz, ana-babasmm isteklerinden once her zaman kendi dedigini
yaptlrmak isteyen yani insiyatifi ele ge~iren ~ocuklar da varchr. Boy Ie bir ~ocuk
aile dl~l ili~kilerde ba~kalanm dii~iinmeden onlan rahatslz edecek davram~larda
bulundugunda ana-baba i~in ~e~itli segenekler soz konusudur: Birincisi,
~ocugun biitiin yapuklanm ele~tirisiz bi~imde ho~goriiyle kar~Ilamak, ikincisi
ceza araclhglyla toplum kurallanna uymasml saglamak. Ba~ka bir se~enek de
~ocugun yanh~lanm gostererek her istegini yerine getirmemektir. Bu zaten
bencil ~ocuklarda ceza yerine ge~er. C;:ocuk merkezci ailede birinci segenek
onceliklidir. C;:ah~an ana-baba durumunda bu se~enek igin kabul edilebilir
gerek~eler ileri siirUiebilir. Ornegin bir ~ocuk annesi bu konuda ~oyle der:
"Sizde ~ocuk merkezli dediler C.. ) Yani ~imdi bizde hi~bir zaman baskIcl
bir anne-baba durumu olmadl (... ) ilia bizim degerlerimize bagh kalacak degil.
Ozgiir olsun, rahat olsun, istedigi yerde derdini anlatabilsin. C;:iinkii bu ~ocuklar
2 ya~mdan itibaren kre~lerde biiyiimek zorunda olan ~ocuklar ya da baklclyla
bUyiimek zorunda olan ~ocuklar. Eger biz onlan baskllarsak ve bize yapl~lk,
biti~ik hale getirirsek onlan koruyamaYlz, onlar da kendilerini koruyamazlar
( ... )"
Ba~ka deyi~le soz konusu ~ocugun erkenden kendi ayagl iizerinde
durabilmesini yani baglmslz hareket edebilmesini saglamak igin ana-baba ona
goreli olarak daha ~ok "kendi istedigini yapma" ozgiirliigiinii tanl1m~tlr.
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Bazl ebeveynler yeni ku~ak ~ocuklann daha ~ok ozgtirltigllne dii~kiin
olduklanm ve buyruk altma ginneye daha ~ok tepki gosterdiklerini ifade
etmi~lerdir. Oysa ozgiirliik arayl~l ozgtirltik~ti bir ktilWriin varhglyla iIintiIidir.
C;ocugun i~inde bulundugu ktilttirel baglam, onun kendi karanm kendisinin
vennesine ne kadar olanak verirse ~ocuk 0 kadar ~ok ozgtirltik araYl~mda
olacaktlr. Ashnda ~ocukta ozerkligin, yani kendi kendisini idare etme yetenegi
iIe insiyatifin geIi~mesi i~in, onun ozgiirce karar alabilmesi ve ba~kalannm
kararlanm da ele~tirebilmesi gerekir. Diger yandan ~ocugun bir den erne
yamlma siireci i~inde karar vennesi kendisini ~e~itli risklerle kar~l kar~lya
blrakabilir. Ba~ka deyi§le, onemli ba§kalanmn uyanlanm dinlememek istemesi
kendisi i~in tehlike yaratabilir. Okul oncesi donem ~ocuklar kendi ba§ma karar
vermek i~in yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadIldanndan gereginden fazla
ozerklik onlar i~in zararh olabiIir. Ana-baba'nm deneyirnlerinin ~ocugun
deneyirnlerinden daha once edinilmi~ oldugu dti§tiniilecek olursa ozerklik
dogrultusunda bir ~ocuk terbiyesi fazla abartdamaz. BtiWn bunlara kar~m
~ocuk,
bazl olmazsa olmaz ko§ullar altmda ve ozeIIikle risklerin
slmrIandmlmaslyla olu§an ~er~eve i~inde yine de kendi ba§ma kararlat almaya
ozendirilebilir. C;ocugun, genel davram§ beklentilerini kendine gore
yorumlayan, egip btiken ama yine de onlan yok saymayan kararlar alabilmesi,
kendisi ile Oteki arasmdaki etkile~imde dengeyi tutiprmas,m saglar ve ozgtir
ki~iIik olu§umuna olanak verir. Soruna anne-~ocuk iIi~kisi baglammda
balaldlgmda ~ocuguu her zaman bir ~eIi~kiyle ba§ etmek zorunda kaldlgl
gortiliir: Anne sevgisi bir yaudan onu mutlu ederken baglrnllhk yaratlr.
Baglmslzhk ise ~ocuga ozgiirIiik kazaudmr. C;ocuk bu ~eli§kiyle bir arada
ya~amak zorundadlr, ~iinkii en biiyiik mutlulugu hem anne sevgisi, hem de
ozgiirliik ile kazamr. DolaYlSlyla sosyal ~evreye baghhk i~inde ozgiirce
davranabiImelidir.
C;ocuklar isteklerinde smlr tammazlar ve biImeden kendiIerine zararh
olabilecek isteklerde de bulunabiIirIer. Ana-babasmm sevgisiyle mutluluk
duyan bir ~ocuk onlarm kendisinin iyiligini istediklerini sezerek geneIIikle
eylernlerini slmrIandmcl kurallara kar§l ~lkmaz. Ancak, isteklerinin a§lfl veya
gereksiz yere sllllrlanmasl ~ocugu blktmr ve i~inde her Wr sllllrlamaya kar§l bir
tepki yaratabilir. Diger yandan ~ocuklar bir deneme yallllma siireci i~inde
kurallan benimsemeyi yegleyebilirler. Bu durumda ~ocuk bir kurala uymanm
faydasml ya da ona uymamanm zararml gorerek ogrenir ve genelde ya§am
deneyimi sonucunda ogrenilen kurallan benimsemek daha kolaydlr.
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Kurallar esnek tutularak ~ocuga bir ozgUrtUk alam buakthrsa onun
insiyatif geli~tirmesi engellenmedigi gibi kurallan benimsemesi de kolayla~lr,
~UnkU esnek kural uygulamaslyla ~ocuk kendi gereksemelerini ~evrenin
beklentileriyle bagda~t1rmak olanagml bulmu~tur. C;:ocugun ki~i1igini
geli~tirebilmesi, ana-babamn beklentilerinin onu ~ok baglamamaslyla i1intilidir
ve ba~kalanndan farkh bir varhk olarak kendi tercih ve isteklerini
ger~ekle~tirme sUrecinde ana-baba yalmzca yol gosterici olabilir. Boylece kU~Uk
~ocuklar belli durumlarda nasll davranacaklanm once ogrendikten sonra
ogrendiklerinden daha farkh davranabilirler. C;:UnkU esnek kural uygulamasmda
beklentilerin ~ocugu ne kadar baglayacagl duruma uygun bir Ol~Ude kendisine
blfaktlffi1~t1r .
Ancak ~ocuk tamamen kuralslz ve keyfi olarak davramrsa yUkUmlUlUk ve
sorumluluk altmda bulundugunun bilincine varamaz ve diizenli ya~ama ayak
uydurmakta gU~IUk ~eker. Clmegin ana-babasl ~ah~t1g1 i~in be~ ya~ma kadar
anneanne ve babaanne tarafmdan baktlan ve evde her zaman istedigini
yapmasma izin verilen bir ~ocuk anaokuluna ba~laymca, okul i~erisinde belli
kurallarm olmasl onu mutsuz etmi~ ve okula gitmek istememi~ti, ~UnkU ders
prograffi1na uymadlgl i~in yapmak istedigi faaliyetleri hemen yapamaml~ ve
ders prograffi1 geregince yapmak istemedigi faaliyetleri de yapmak zorunda
bJ.raktl~t1.

C;:ocugun baglmslzhk arayl~1 yalmzca gorUnU~te uyumsuzluk yaratlr.
Onun ba~kalanndan farkh olan ki~ilik ogesini (bireyselligini) geli~tirebilmesi
i~in bazen kural dl~ma ~lkabi1ir. Ancak istisnalar kaideyi bozmaz. Baglmslzhk
bilin~li olarak her kurahn ihHili degil beklentileri ~ocugun kendisine ozgU bir
bi~imde yorumlamasl sonucunda ger~ekle~ir; yani ba~kalanyla uyumlu olmak
gorUntUsUnden vazge~meyi gerektirmez. Oysa ~ocuk inat yUzUnden S1ff kar~1
~Ikmak i~in soz dinlemezse bu durumda baglmslzhk degil bencillik soz
konusudur. Bu konuda bir ~ocuk babasl ~oyle der:
"(... ) bizim ~ocugumuzda diger ~ocuklara gore galiba daha fazla
baglmslz davranma istegi var. Bir taraftan bu ki~i1igini Oldiirmemek gerektigini
biliyoruz, ama diger taraftan da bunun daha fazla artlp inat~l, soz dinlemez bir
ki~i1ige donii~mesinden korkuyoruz."
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Konu~maclya

gore baglmslzhk, ~ocugun kendi istedigi eylemde
bulunmaslydl ve genellikle s:ocuk kendi eylemiyle babasmm istekleri
~eli~tiginde bunu baglmslzhgma bir mUdahale olarak gormekte ve direni~
gostermekteydi.

3. Su~ ve Ceza

Kural ihliUi yapan ~ocukla konu~arak onun yanh~larml as:lklaYlp
duzeltmek mUrnkUndUr. Burada s:ocuk bir deneme yamlma sUrecine
tabi tutulmakta ve kurala uygun davranmasml tedrici olarak ogrenmesi
saglanmaktadlr. Buna kar~tllk ceza korkusuyla kurallara uyan ~ocuk, kurala
uymasl is:in cezadan ba~ka bir neden goremediginde, kendi istegiyle degil baskI
algllamaslyla uyum gostermi~tir. Ancak bu onun ozgiirliik duygusunu zedeler.
Diger yandan okul oncesi s:ocugun zihinsel geli~mesi tarnamlanmadlgmdan her
zaman dogru davranmasl beklenemez, bu nedenle s:ogu kez cezaYI hak
etmemi~tir.
<;:ocugun, yerine getirmekte gUs:IUk s:ektigi beklentileri
kar~t1ayamadlgl is:in cezalandmlmasl, kendisinde ana-babanm denetimine kar~l
gUvensizlik ve tepki yarattr. Bu konuda be~ ya~mda bir s:ocuk annesi ~oyle der:
davram~ml

"Yemek yemediginde, uyumakta direndiginde klzlyorum. Aslmda
yapmamam lazlm, s:ilnkii azar i~itmek zoruna gidtyor, 'ben size bagmyor
muyum ?' diyor. Su ana kadar yalmzca bir kere dovdiim, iki bu~uk
ya~lanndaydl, neden beni dovdiin diye 0 kadar s:ok agladl ki, bir daha asia el
kaldlrmadlm ve dovmedim. AS:lks:asl 0 ya~taki bir ~ocugun cam yandlgl is:in
degil de dayak yemek zoruna gittigi is:in aglamasl beni ~ok etkiledi (... )
Baglrmamlz bile zoruna gidiyor, ama bazen bagmyoruz yine de."
Dovmek ve baglrmak ana-babanm sinirlerini bo~altmasmdan ba~ka i~e
yaramaz. Bazen ~ocuklar zarar verici eylemJerde bulunurlar bu durumda eger
s:ocuk konu~arak ikna edilemiyorsa yaptmma ba~vurmadan once zararh eylemin
fiziki olarak engellenmesi ve ~ocukla tekrar konu~ulmasl yararh olur. Soyle ki,
sakmcah veya tehlike yaratici davram~lar gibi olmazsa olmaz niteligindeki
davram~lardaki uyumsuzluk, fiziki engelleme araclhglyla giderilebilir.
Engelleme ba~anslz kahrsa ~iddet is:ermeyen ceza son ~aredir. Siddet is:eren
ceza ise s:ocugun ozgiirliik duygusunu tahrip edici etkiler yapar. Kendisine
~iddet uygulanan ~ocuk, ozgUven kazanamayacagmdan insiyatif geli~tiremez ve
kuraldan sapmasmm korkutucu sonus:lan onu a~m uyguculuga, ya da
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saldlrganhga yonlendirir. Buna kar~lhk ana-babasmm ho~goriisiine
slgmabilecegini dii~iinen ~ocuk, hata yaplp uyumsuz davranmaktan korkmaYlp
ozgiirce davranabilir. Burada onemli olan, ne kadar ~ok smlrlandlrma
konuldugu degil, slmrlandlrmalann ne kadar esneklige sahip oldugudur.
Esneklik, itaatsizlik durumunda ebeveynin ~ocuga ~iddet ve tehdit hari~ farkh
bi~imlerde tepki vennesi anlamma gelir. Burada ~ocuga yanh~lanm gosterme
ve bazen de onlan gormezlikten gelme gibi degi~ik se~enekler soz konusudur.
Okul oncesi donem ~ocugun ana-babamn koydugu kurallara her zaman uymasl
beklenemez. l;ocuga davram~ beklentilerini az ~ok benimsetmek i~in onu biiyiik
bir sablrla denetlemek ve uyarmak, esneklik kavrammm i~erigine girer. Bazl
davram~ kurallanna uymak ~ocuga zor gelebilir ve yaptmm yiiziinden keyfi
ka~ar. Bu durumda eger beklentileri yerine getinnemenin onemli sakmcalan
yoksa ana-babanm kendi taleplerinde her zaman IsrarCI olmamalan yine esnek
davranmak anlamma gelir. Onemli olmayan beklentilerin kar~tlanmasl i~in
yapttnm uygulamak, ~ocukta kendisinin gereksiz yere cezalandmldlgl kamsml
da uyandlrabilir.
Esnek davranmak yerine baglnnak ya da ~iddete ba~vurmak, ~ocuga
faydadan ~ok zarar verir. $iddet bir yana, ana-baba'mn ~ocuklanm sinirlerine
hakim olmadan bagmp azarlamasl, sonradan pi~man olsalar bile ~ocuklann
onlan ornek alarak ileri ya~larda sinirli bir karaktere sahip olmasma yol a~abilir.
Oysa zaman ahcI bir ugra~ olsa bile ~ocukla kon~arak ve hatalan denetlenerek
ona belli bir davram~l isteyerek benimsetmek miimkiindiir. Bir davram~
ah~kanhk haline getirildiginde ise yaptmm uygulamaya bile gerek kalmaz.
Yapttnm uygulandlgmda ise ana-baba ve ~ocuk arasmdaki uzla~ma bozulmu~
olur, ~iinkii ana-baba yaptmmm giiciinden yararlanml~lardlr.
Okul oncesinde uyumsuzluk gosteren ve kurallara uymayan ~ocuga su~lu
muamelesi yapllamaz. Kurallar ~ocugun eylem serbestisini ktsltladlgmdan
kurallara uymak ~ocuk i~in ba~langl~ta slkmtlh bir siire~tir. Diger yandan
~ocuklar unutkandlr da. Kurah unuttuklarl i~in yanh~ davranabilirler. Eger
kurallar yaptmma baglanml~sa bu kez de yaptmmm yarattlgl ho~nutsuzluk
yiiziinden ~ocuk kurala kaql ~Ikar. Ceza uygulanmayan kurallara ise onay
vererek uydugu zaman kurala tepki gostermesine neden kalmaz. Bu konuda bir
annenin gozlemleri ~oyledir:
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"6ncelikle ~unu kesinlikle soyleyebilirim (... ) Emredici konu~ursamz
sizi dinlemiyor. Biraz pasakh kendisi, yemekten once ve sonra elini Ylkarmyor
(... ) Bunun dl~mda yemek saatlerini aksatlyor bazen. Kendi istedigi yemegi
yiyor. Onunla cici konu~ursamz her ~eyi yaplyor Kural konulmasmdan
ho~lanmlyor. Kural koyuldugunu fark ettigi zaman uyumsuz davramyor. Bence
uyumsuz davranmasmm en bUyUk sebebi kizunm kurallardan daha bu ya~ta
nefret etlnesi. Ama gene! anlamda uyumlu bir ~ocuk (... ) Son olarak akhma
gelen bir ~ey daha var. Mesela siz ondan bir ~ey yapmasml istediginizde, 'siz
beni cezalandlrml~tlmz onceden' deyip yaprmyor bazen (... )"
Yukandaki ifadeler bir ~ocukla ilgili olmasma kar~m ~ocuklanna
ho~gorUyle yakla~an ana-babalar i~in tipik bir durumu dile getirmektedir.
Aynca ifadede <;ocuk bazen uyumlu bazen de uyumsuz olarak gosterilmektedir.
~oyle ki, yaptlflmla korkutulmadan kendisine gUzellikle yakla~!ldlgmda soz
dinlemekte, kural konuldugu zaman ise -kuralla birlikte cezamn da gelecegini
sandlgmdan- uyumsuz davranmaktadlr. <;:UnkU cezayl hakslz bulmaktadlr.
GoriJldiJgiJ gibi ~ocuklar slff yaptmm ve cezaya ugradlklan i~in kurala uymak
istemeyebilirler. Kural! ogretmek ve i<;selle~tirmek a~lSlndan burada onemli
'. -',Qlan belli bir durumda cezalandlrmak yerine ~ocugun neden yanh~ davrandlgml
·~·~asldlr. Ona her zaman yanh~lan gosterilip dUzeltilirse yanh~ yapmamaYI
-""ve kurala kar~l ~lkinaz.
-'jar ~ogu kez ana-babalanmn baZi davram~lanm taklit ederek,
''1rak, onlann soylediklerini tartl~maslz benimseyerek ya da kendi
,u~lanm gorerek dogru davranmasml ogrenir. <;:ocugun zekasl
"" ogrenme arzusu ve yetenegi artar. Dogru davram~l daha
~a uyanldlgmda hatasml diizeltme egilimi gosterir. Ancak
'Qluriarsa ~ocuk da yanh~ davranacaktlr.
~u

neyin yanh~ oldugunu bazen de yanh~ yaparak ve
nm gordtikten sonra kendi deneyimleriyle ogrenir.
....
. ··.·",'3~arslz ve ogretici oluyorsa, uyumsuz
,1.k. olumsuz sonu~lar hakkmda onceden
\Z davranml~sa bu ona ders olacaktlr.
",'

uyumsuz davrandlgmda. yani herkes
,bilecek kurallan ihlal ettiginde -eger
':nendiyse- ~iddet i<;ermeyen ceza
n en uygunu <;ocugu sevdigi ~eyleri

86
yapmaktan mahrum blrakmak gibi goriinmektedir. <;ocugun yerine
getirilmesinden sevin~ duyacay isteklerinin kabul edilmeyi~i uyumsuz
davram~mm sonu~larl ile onu yiiz yUze blraklr. $oyle ki, ~ocuk soz
dinlemediginde yani kurala uymarnakta lsrar ettiginde ona -televizyon
izletmerne gibi- mahrum blrakma cezaSl verilebilir. Bununla birlikte eger ~ocuk
kendisine yoneltilen davram~ beklentilerinin yersiz oldugu kamsmdaysa
davram~ml degi~tirmemekte direnebilir. Diger yandan sevdigi $eyleri
yapmasma izin vermernek \,ocuk tarafmdan sevgi ve i1gi eksikligi gibi
algtlamrsa konulan slmrlandlrrnalar olumsuz yan sonu~lar ortaya ~lkarml$ olur.
Aslmda sevgi, ilgi ile eylem-davram$ smlrlandlrmasl arasmda ters bir i1intiden
soz edilebilir. Sonu~ta ana-baba'mn sevgisi ,ocuga mutluluk verir. <;ocugu
mutsuz edecek nitelikteki Jasltlarna ve yaptmmlar sevgi eksikligi algtlarnasma
yol a~abilir. Yalmz, eger ~ocuk kendisi de yanh$ml kabullenirse mahrum
blrakma etki yapar. Bu durumda mahrum blrakma ,ocugu aktlcl davram$a ve
ogrenmeye yani neden oyle davranmasl gerektigini bilmeye sevk eder.
Oda hapsi, daire kaplsmm dl$mda bekletme gibi korkutucu, tedirgin edici
veya zorlaYlcl yaptmmlar ise tepki yaratabilir, ~ocugun kurala neden uymasl
gerektiginin bilincini olumsuz duygularla bulamkla$tmr ve ceza yliziinden
kurala kaf$l olumsuz duygular besleyen ~ocuk, akhn geregini yapmakta gY'
~eker. Bir ,ocuk kendisine veya ba~kasma zarar verici eylemde bulur .
onu fiziki olarak engellemek ve gerekirse gii~ kullanarak bazen
oturtup onun orada beklemesini saglarnak sorunu giderebilir. A
zararh eylemlerde bulunma olanaklan yok edilirse ceza ve
kalmaz. Aslmda ceza vermek de -<;ocuk eyleminin yanh~h?
eylemin tekrarlanmasml engellemez. Dogru davram$, h"
gosterilerek sablrla ogretildigi takdirde, <;ocugun eylemleT
da geregi kalmaz. Zaten, <;ocuk ceza araclllglyia da'
veya yanh$hgmm gerek~elerini ogrenemez ve r
davrandlgml anlayamaz, yalmzca davram~mll~ken'
karar verebilir. Oysa ahliiki davram~ herV"~
Bu nedenle ceza araclhglyla ahliiki r'
~lkarma olamn kendi <;lkarma 01
geli$mesi olanakslzdlr. Bu nedenler
bir tepki degil, istisnal durumlardf
olarak ceza, arzu edilen bit durum
yan iiriiniidiir. Bu nedenle ana-b,

87

olup ohnadlgml sorgulamah ve gerekli ise bu kez de cezaya neden olan hataYl
ozele~tiri yaparak ortaya ~lkarmahdlr. Bu hata, konuhin kurahn i~eriginden veya
bir konu~arak ogretme sorunundan kaynaklanacaktlr. yiinkli konu~maya
ba~lanu~ olan ~ocuk ana babasmm sozlinli dinlemeye a~lktJr ve yalmzca ne
yapacagml ogrenmesi gerekir. Gereksiz yere ve aym zamanda ~ocugun
ho~lanmadlgl kurallan koymayan ve yaptmmslz olarak kurala uymasml ogreten
bir ana-babamn uyumsuzlukla kar~da~masl ~ogu kez cezaYl gerektinneyecegi
ve uyarma ile yetinilebilecegi i~in sorun olu~turmaz.
Bir davram~l ceza araclhgl ile kabul ettirmeye ~ah~mak ~ocukta tepki
yaratlr. Buna kar~lhk ~ocuk ozglirce karar verdigi samsma kaplhrsa basbYl
algllamaz. istemedigi davram~lan yapmaya mecbur blrakddliiIm sanan ~ocuk
ozglirslizllik duygusuna kaplhr ve mutsuz olur. Diger yandan bir ~ocuk belli bir
davram~m dogrulugunu kabul edebilir ancak arzulan galebe ~aldlgl i~in
uygulamayabilir. Bu nedenle ~ocuga kendi karanyla dogru davram~ta
bulunmasma olanak vermek, aym zamanda kurala uymadlgmda ge~ici
arzulanna ho~gorli gostenneyi de gerektirir.

4. Odiille Uyum

Odtil, sozlli simgesel veya maddi bir bi~imde ~ocugu uyumlu davram~a
sevk etmede ve onu belli eylemlere yonlendinnede ~ok etkin bir ara~tJr. Bir
yandan ba~kalarl tarafmdan degerli bulunmak ve odlillendirilmek ~ocugun
gururunu ok~ar ve onu sevindirir. Diger yandan ise uyumlu davranmasl
kar~lhgmda OdUllendirme onu bilin~li olarak uyuma yonlendirir. Bazl
durumlarda ~ocugun talepleri ile ana-babanm talepleri degi~-toku~ edilir. ~oyle
ki, eger ana-babanm talepleri kar~llanmadan ~ocugun talepleri yerine
getirilmezse, ~ocuk onlann taleplerine uymaYl kabul eder. Ba~ka deyi~le,
burada ~ocugun talepleri birer Mtil haline donli~mli~tlir.
OdillUn ele~tirilecek bir~ok yam bulunmaktadlr. Bir kere Mill olagan hale
getirilirse ~ocugun gozilnde degerini yitirir etki yapmaz. ikincisi, ~ocuk her ~eyi
Mill i~in yaparsa ahliik bilincinin geli~mesi sekteye ugrar, ~ilnkli Mtil ~ocugu
kendi ~lkanm glitmeye ozendirir oysa ahliiki davral11~ bir davram~l herkesin
~lkarma oldugu i~in yerine getinnek anlamma gelir. DolaylSlyla ahliiki
nedenlerle yerine getirilmesi gereken bir daVral11~l odilllendirmenin anlam!
kalmaz. yilnkli bu durumda ~ocuk bazl davral11~lan ko~ulsuz olarak
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benimsemesi gerektigi bilincini kazanmakta zorlamr, ana-babamn taleplerini
kar~!lamak i~in kendi taleplerinin yerine getirilmesini belder. Oysa onemli olan,
~ocugun yalmzca ahliiki davranmasl degil,
ahliiki davram~1 ~Ikar hesabl
yapmadan i~selle~tirmesidir. OdUl ise ~ocugu davram~1 ahliiki bile olsa ~Ikarci
davranmaya yoneltir. Soz konusu davram~1 herkesin ~Ikanna oldugu i~in degil,
Miil alacagl beklentisiyle yerine getirir.
Dogru davram~1 ~ocuklanna benimsetmekte ba~anh olamayan anababalar ~iddet i~ermeyen bir ~are olarak Miile ba~vururlar. Oysa ikna yontemi
sablrla uygulandlgmda ~ocuk kar~lsmdakinin beldentilerini i~selle~tirebilir.
<;ocuk, bir davram~m dogrulugunu veya yanh~hgml saptayamasa bile nedenler
gosterilerek ikna edilebilir. Burada ise gosterilen nedenlerin yamnda ikna eden
ki~inin ~ocuk i~in "onemli ba~kasl" olmasl etkilidir. ikna yontemi ne kadar slk
kullamhrsa ana-baba da deneyimlerini artlrarak ~ocuga daha kolay soz
dinletebilirler. Boylece Mul de bir zorunluluk olmaktan ~Ikar.
<;ocuk pazarhk yapmaya ah~tmldlgmda sorumluluk bilinci de yeterince
Bir omekte ~ocugu Mev konusunda sorumlulugunun bilincine
vardlrmak olumlu etki yaratsa da yeterli olmamakta ~ocuk Mevlerini
aksatmadan ancak pazarhk sonucunda yapmaktadlr:
geli~emez.

"(... ) Mev konusunda (... ) bunun onun sorumlulugu oldugunu
soylUyoium (... ) istersen yap, istersen yapma diyorum yani ( ... ) ama tabii mesela
taktigimiz ~u ~ekilde: Kerem odevini yap, televizyonda sevdigin program
ba~layacak hadi yeti~e1im ona. Ne bileyim i~te bunu bitirince Play Station
oynarsm gibi, yani 0 bitmeden televizyon a~amayacagml soylUyorum (... ) 0
~ekilde ( ... ) iki dakika stirmUyor Mevini yapmas\."
<;ocugun annesi olan konu~maci burada onun sorumluluklanm yerine
getirdigi takdirde Miillendirilecegini aksi halde de davram~mm sonu~lanna
katlanmasl gerektigini soylemek istemektedir. Odevden sonra eglenceye izin
verildiginden eglence burada MUI yerine ge~mekte Mev yapllmadlgmda ise
eglencenin engellenmesi bir mahrumiyet cezasl haline gelmektedir.
Odiil belli bir (uyumlu) davram~m kar~lhgmda verilmeyip yalmzca ~ocuk
olaganUstU bir davram~ta bulunup MUIU hak ettigi zaman verilirse anlamh
olabilir. Ornegin ~ocuk istemedeu ve beldemeden kendisinin ho~una gidecek bir
hediye ahnmasl veya parka gotUrmek gibi. Odiil kural haline getirildiginde ise
bir talep nesnesi olur. Davram~ dogru oldugu i~in degil, odUI i~in yerine getirilir
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ve Odiilden ka~mlldlgmda uyum sorunu ~lkar. Yalmz sozle MUI ile maddi MUI
arasmda fark vardlr. OdUlUn olumsuz etldleri daha ~ok maddi MUI igin
g~erlidir. Maddi Miil, ~ocugun ba~kalanmn iyiligi igin hi~bir maddi kar~tllk
beklemeden kendi <;:tkarlanndan ozveri gostermesini, ba~ka deyi~le ahlilki
davram~l kostekleyici etkiler yapar, gUnkU ~ocuk maddi ~lkarlan araclhglyla
yonlendirilmektedir. <;:ocuk igin en iyi MUI, ona davram~lanm begendigimizi
gostermek ve onu takdir etmektir. OvgUyU bir Mul olarak ele alacak olursak,
~ocuk uyumlu davram~l benimsediginde onu ovmek davram~m devambbgml
saglar ve ba~ka bir yan etkisi de goriilmez. Ba~kalan tarafmdan takdir edilmek
ve begenilmek hem bir gerekseme olup hem de gocuga mutluluk verir. Buna
kar~lbk ~ocuk maddi Miille yonlendirildiginde gocuk igin odiil veri len davram~
amag olmaktan ~Ikar ve araca indirgenir. Bu durumda davram~ hem maddi
degere donii~iir hem de OdUIUn degeriyle orant\b bir onem kazamr. Bu nedenle
de bir amacm kar~lbk beklenmeksizin benimsenmesi giderek gocuk igin
olanakslzla~lr.

Miilakatlann birinde ozel sekWrde yonetici olan bir baba maddi MulU
savunmaktaydl. ~oyle ki, ona gore ~ocuga isteklerir;in yerine getirilmesi i~in
aym zamanda gayret ya da ba~an gostennesi gerektigi ve ~aba olmadan
ka~tllkslz MUI bekleyemeyecegi ogretilmeli ve bOylece hayata haZirlanmahydl:
"Hem okul, hem ilerdeki i~ hayat\ ve aile hayatmda zorluklar ~ekmesini
istemiyoruz (... ) Ona belli bir hm da kazandlrmak istiyoruz biraz da. Bazl
~eylerde sadece istemenin
de yeterli olmadlgml onun igin gabalamasl
gerektigini ogretiyoruz. Verdigimiz odUllerde belli hedefler koyup bu hlrsl
peki~tirmek istiyoruz ( ... ) Verdigimiz bu hm sayesinde ona yapmasl gereken
davram~lan yaptlrabiliyoruz ( ... ) hmh bir yaplsl var. Ba~arabilecegine inandlgl
bir ~eyi mutlaka ba~arlr, yeter ki istesin. Bazen bizim onu ba~arabilecegine
inandlrmamlz gerekiyor ve inandlgl ~eyi ba~aramadlglOl hi~ gormedim."
Bu ~ekilde verilen terbiye, ba~an ideolojisinin gocuga aktanml gibi
gozUkmektedir. <;:ocuk istekleri kar~lhgmda ana-babasmlO taleplerini ba~anyla
ger~ekle~tirmesi gerektigi bilincine vardlgmda i~ ya~ammm degi~-toku~
ilkesine uygun bir tutum takmml~ olur ve bu tutumun geli~mesi ise onun i~
ya~aml ile bUtUnle~mesini kolayla~tlflr, ba~anya yonelik eylemde bulunmasma
zemin hazlrlar.
Yukandaki sozler serbest piyasa ekonomisindeki i~ ya~aml aglSlndan
dogru olmakla birlikte ozel alana giren gUndelik ya~ant\ dUnyasmm (aile
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hayatmm) ileti~imi baglammda i~ ya~ammm ilkelerini uygulamanm anlaml
olaeagl soylenemez. <;:iinkii giinee! ya~m ileti~hni degi~-toku~ ilkesiyle
denetlendiginde ger~ek anlamda ileti~imden soz etmek olanakslzla~lr. <;:oeuk
i~in birinei dereeede onemli olan ana-baba ile ileti~im kurmaYI ogrenmesi ve
onlarla birlikte ileti~ime dayah bir topluluk olu~turmasldlr. Bu durumda ~oeuk
bir gozlem ya da sevgi nesnesi degil, bu grubun ileti~imde e~it haklara sahip
olan bir iiyesi haline gelir ve kabul edilebilir nedenler bulundugunda talepleri
kar~llamr. Ba~ka deyi~le, ileti~im ko~ullan altmda giineel ya~antl diinyasmda
taleplerin kar~ilanmasl i~in ba~anya degil, soz konusu taleplerin kar~llanmasl
i~in ileri siiriilebilecek gerek~elerin ge~erli olup olmadlgma balahr. Bu nedenle,
giineel ya~am ileti~iminin ge~erli oldugu yerde ba~an ideolojisi ge~ersizdir.

5. Sevgi ve iIgi AraclbgJ i1e Uyum

<;:oeuklann ya~amdan zevk alabilmek ve mutluluk duyabilmek i~in
ebeveynlerinin siirekli kendileriyle ilgilenmesine ve birbirleriyle de ban~lk ve
ne~eli olmalarma gereksinmeleri vardlr. <;:oeuk, ana-babamn kendisine ilgisiz
davrandlgl kamsma vamsa bundan keder duyar ve tepki gosterir. Ozellikle anne
sevgisiyle ~oeuk mutlu olur ve annesi soz dinlemedigi i~in ona tepki
gosterdiginde mutlulugu azalaeagmdan soz dinleme egilimi gosterir. Ornegin,
alt! ya~mda bir ~oeuk ana-babaYI iizerek ve sinirlendirerek klsa da olsa onlann
sevgisinden mahrum kalmaktan ~ekinmekte ve ana-babanm bu tlir tepkileri onu
uyuma yonlendirmekteydi:
"Ondan bir ~ey yapmasml istedigimizde gene Ide, sevgi ikna yontemimiz
oluyor. Benim iiziilmeme pek dayanatruyor, ozellikle annesinin iiziilmesine hi~
dayanatruyor. Annesini iizgiin gordiigii zaman artlk tiim diinyasl annesinin
etrafmda doniiyor, pervane oluyor resmen (... ) Bu baghhklar yiiziinden onun
bizi lizdiigiinii gormesi onda etkili oluyor. Hemen gelip oziir diliyor ve 'bir daha
yapmayaeaglm' diyor"
Ku~kusuz

ki alt! ya~mdaki her ~ocuk bu kadar hassas olmayabilir ve anababasmm tepkisiyle davram~l arasmda net baglant! kuramaz. Yalmz bu ~oeuk
ana-babasmm ruh halini anlamakta hi~ gii~liik ~ekrnemekteydi. Buna kar~lhk
daha kii~iik olan erken konu~ma evresindeki ~oeuklarda ~evrelerini
umursarnazhk egilimi kuvvetlidir. Yukanda sozii edilen ~ocuk kendi
eylemlerine kar~1 ana-babasmdan nasil tepki alaeagml 7-8 ya~mdaki ~oeuklar
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gibi onceden kestiremese de eylemlerinin sonucunda aldtgt tepki onu
etkilemekte ve uyuma yonlendirrnekteydi.
<;ocukla devamh ilgilenmek gerekli olmayabilir omegin, 0 kendi bll§ma
oynamayt tercih edebilir. Burada onemli olan ~ocugun ilgi bekledigi zamanlarda
ba~ka "i~lere" gore ona oncelik tammakttr. <;ocugun en ~ok ilgiye gereksinimi
oldugu durum bir aynhktan sonradtr. Diyelim ki yuvadan eve geldigi zamanlar.
Bu durumlarda ~ocuga misafir veya ev i~ine gore oncelik vennekle sorun
a~tlabilir. Yalmz bazt ~ocuklar ilgi gereksinimini a~tk~a ifade edemeyip
duygulanm i~lerine atabilirler. Bu yUzden de ~ocugun ne zaman ilgi bekledigini
saptamak sorun yaratabilir. <;Unkii hi~bir sorun yokmu~ gibi gorUnen durumda
ashnda ~ocuk tedirginlige kaptlmt~ttr. Burada ~ocugun beklentisini ke~fetmek
onem kazamr.
<;ocugun uyumu, ana-babamn sevgi ve ilgisi ile yaktndan ilintilidir.
<;ocuk, ana-babast tarafmdan sevildigi i~in onlara gUven duyarak nedenini tam
olarak anlamadtgt taleplerini yerine getirir ve boylece uyumlu davramr. Ana
baba sevgisi ise ~ocuga gosterilen ilgi ile kendisini dt~a vurur. ilgi siiresinin
yetersizligi sevgi eksikligi gibi algtlanabilir. <;ocuga gosterilen ilgi, onun neden
ho~landtiitm bulmak ve onlan ger~ekle~tirmekle e~anlamltdtr. <;ocuk ho~ ve
ogretici bi~imde zamamm ge~irdik~e uyumsuz davram~lar sergilemesi olanagt
kalmaz. Ana-baba sevgisi ~ocugun taleplerini kar~tlamak anlamma da gelir.
Yalmz buradan sevgi ile uyum sanki birbiriyle degi~-toku~ ediliyonnu~ gibi bir
sonu~ ~tkannak dogru olmaz. Sevgi ve uyum birbirini tamamlar. Birincisi
~ocugun geli~mesi ve sosyalle~mesi i~in gerekli ko~ul ikincisi ise onun yeterli
ko~uludur.

Toplumumuzda ~alt~an anneler bir ikilem i~indedir. Eve gelince bir
yandan dinlenmek ve ev i~i ile ugra~mak, diger yandan ~ocukla ilgilenmek ve
zamamm ona aytnnak arasmda bir tercih yapmak zorunda kahrlar. <;iinkU ~ocuk
biitiin gUn boyunca annesini ozlemekte ve kendisine sevgi ve ilgi gosterilmesi
arzusunu ~iddetle duymaktadtr. ilgi eksikliginde htr~mla~tr ve uyumsuzluk
yapar. <;ocugun htr~mla~mast mutsuz edici duygulann, aktl yiirUtmenin yerine
ge~mesi anlamma gelir. Bu durumda ne kurallarm dogrulugunu kavramayt ve
onlart i~selle~tirmeyi ne de yaptmmlarmdan ~ekinmeyi onemsemez. Zihni daha
~ok sevgi eksikligi ku~kusu He i~gal edilmi~tir. Bu nedenle, eger ~ocukla ev
i~leri arasmda bir tercih yapmak gerekiyorsa birincisirii yeglemekten ba~ka ~are
gorUnmemektedir. Bu ~eli~kili durumu bir anne ~oyle ifade eder:
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"Simdi ben ~ah~an biri oldugum i~in eve geldigimde biraz kendime vakit
ayumak istiyorum. <;:ocuk da bir taraftan beni fazla gormedigi i9in onunla
ilgilenmemi istiyor. Burada biraz 9atl~lyoruz i~te. i~im var diyorum, sonra
yapanz diyorum. Ama bu durumdan pek ho~lanmlyor (... ) Problem hep bizle
vakit ge9irmek istemesinde oluyor, biz de elimizden geldigince bunu halletmeye
9ah~IYoruz."

Goriildiigii gibi annenin 9ah~masl 90cuk i9in ilgi eksikligi yiiziinden
sorun yaratabilir. Annenin 9ah~masl yiiziinden onun ilgisinin eksikligini bir
ol9iide telafi edecek bir ortam yaratJlamaymca sorun aglrla~lr. Diger yandan
ana-babanm i~ yerindeki stres ve yorgunlugu eve getirmeleri, 90cuga yogun ilgi
gostermelerini engeller. Yanm gUn 9ah~an ve ogretmen olan ba~ka bir anne
~oyle diyordu:
"Yani hep ~ey gormek istiyor Tuna, hep mutlu bir aile, hep giiler yUz
gormek istiyor (... ) mesela ben gergekten 90k yorgun geldigim zamanlarda bile
mutsuz olabiliyor. Hep enerjik olacaglm ona, oynayacaglm onunla ki (... ) Yani
ne kadar yapmaya 9a1I~sam da (... ) ama bOyle i~te ses tonum ona davram~lm ...
<;:ok yorgun oldugum donemlerde (... ) 0 birazclk durgun oluyor."
<;:ocuklar aile i9inde sevgi ve ban~ ortammda kendilerine gosterilen ilgi
ve sevgiden mutluluk duyarlar. Ban~ ortaffil olmaymca sevgi gereksemesi
kar~llanamaz. Sevgi, kaynaglm sevgi ortamlannda bulur. Sinirsel gerginlik ve
onun kaynagl olan mutsuzluk ve sevgisizlik ortamlan 90cuga duyulan sevginin
kendisine iletilmesini engeller. Yukandaki ornekte anne hem yanm gUn
9ah~arak 90cugundan uzak kalmakta, hem de i~inden kaynaklanan sinir
gerginligini eve ta~lmak zorunda kalmaktadlr. Bu da sevgisini 90cuga
iletememesine neden olur. Oysa okul tatil olup biitUn giin 90cuguyla
ilgilendiginde uyumsuzluk sorunu kalmlyordu.
<;:ocuga ne kadar ilgi ve sevgi gosterilirse 0 kadar mutlu olur. <;:ocuk
gevresinde ilgi eksikligi samsma kapddlgmda sinirli ve huzursuz olur. ilgi
gostermek, 90cuk i9in gevresinin her zaman ona yardlm ve destege hazlr oldugu
giivencesini vermesi demektir. Ba~ka deyi~le i1gi, onun gerekseme ve
taleplerinin kar~danacagl giivencesinin gostergesidir. ilgi ve sevgi insanlar
arasmda gorUnmez bir bag kurar ve bu bag 90cugu yahtdml~hk duygusundan
korur. Yalmz ~unu da belirtmek gerekir ki, 90cugun mutlulugu i9in yalmzca
duygusal dUzeyde sevgi gostermek yeterli olmaz. <;:ocugun kendisine ve
ba~kalanna zarar vermeden akIlcJ davranmaya, ba~ka deyi~le baglmslz eylemde
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bulunmaya gereksinimi vardlr, 9tinku eylemlerinin ba~kalanmn denetimi altmda
olmasl ona rahatslzhk verir. Onu mutlu eden yalmzca sevgi degil aym zamanda
ozgtirltikttir. Boylece hem ana-babaya sevgiyle bagh olmak, hem de baglmslz
eylemde bulunmak gibi bir 9e1i~kiyle ba~ etmek zorundadtr.
Ana-babasmdan ilgi gormeyen 90cuk kendisinin onlann nazarmda
onemsiz oldugu samsma kaplltr ve ozgtivenini yitirir. <;ocugun ozgtiven
geli~tirmesi i9in onemli ba~kalarmm ona her konuda yardlmcl olacagma
gtivenebilmesi gerekir ve eger bu ba~kalannm i1gisine sahip olduguna
inanmlyorsa kendine de gtivenemez. Bazl 90cuklar ana-babasmdan ilgi talep
ederken bazllan sessiz kahr gereksinimini a9lklayamaz. ikincileri kendilerini
ifade edemediklerinden sorunun altmda kalmalan olastllgl daha btiytikttir.
A~agldaki 9arplCl omekte 90cuk babasmm kendisini sevmedigi ku~kusuna
kapllml~ ve ozde~le~mek istedigi ki~iden i1gi gormeyince bundan mutsuzluk
duymu~tur:

"Baba stirekli i~le me~gul oldugu i9in genelde ben 90cuklarla
i1gileniyorum. Babasl i~ten ge9 geliyor ve yorgun. oluyor. <;ocuklara fazla
zaman aYlrarmyor. Eve gelince yemegini yiyor, haberleri izleyip yattyor. Bu da
galiba biraz olumsuz etkiliyor 9ocuklan. Mesela Can bana ~oyle bir soru
sormu~tu: 'Anne, 90cuk mu onemli, haber mi onemli, yoksa uyku mu ?' <;ok
~a~lrml~ttm (... ) Bazen 'babam beni sevmiyor mu' diye soruyor."
<;ocugu alalel eyleme en iyi yonlendirecek olan babasldtr. Ne var ki baba
yukarldaki omekte onunla yeterince i1gilenemiyordu. Anne odakh yeti~tirme ile
90cuk a~m duygusal kalml~, ozerklik ve insiyatif geli~tirememi~ti. Burada
annenin aym zamanda babanm da yerini doldurma zorunlulugu ortaya 9lkrm~ttr.
Buna kar~m anne aglrltkll olarak duygusal davranmaktaydl.
<;ocuk yeti~tirmede akll ve duygu, ba~ka deyi~le sevgi ve alalel eylem
slmrlamalan birbirini tamamlaYlp e~it oneme sahiptirler. Yalmz eger sevgi,
90cuga konulan slmrlamalann uygulanmasml engelleyen bir duygusalltk haline
gelirse olumsuz sonu91ar verir, 9tinkti bu durumda duygusalhk aklm, 90cugun
ho~una gitmeyen gereklerinin uygulanmasma engel 9lkarmaktadlr. Buna
~lmarttcl sevgi diyebiliriz. Oysa 90cuk sevgisiyle, smlrlandmcl kurallarm
uygulanmasmm birbiriyle zorunlu olarak 9atl~masl gerekmez. <;tinkti sevgiyi
90cuga konulan slmrlamalann me~ruiyetinin kaynagl haline getirmek ~lmartlcl
sevgi sorununu ortadan kaldmr. <;ocuk ~lmartlcl sevgiye alt~tmldlgmda,
davram~larml lasltlamak lasmen olanakslzla~lr, 9tinkti bu durumda onun
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taleplerini slmrlandlrmak kendisi tarafmdan sevgisizlik olarak algIlanacaktlr. Bu
tilr bir sevgi gosterisinde bulunan ana-baba, daha mutlu olsun diye 90cugun
eylemlerini slmrlandlrarak belli bir diizene uygun davranmasml saglamakta
gii9siiz kahr. Oysa 90cugun eylemleri ona kar~1 sevgi gostererek
smlrlandmhrsa, ba~ka deyi~le kural konulup uygularken ona glizellikle
yakla~lhrsa 90cuk slmrlandlrmaYl sevgisizlik olarak algilamaz. <;:iinkii son
kertede kurallar 90cugun iyiligini ama9ladlgl slirece 90cugunu seven bir anababanm slff bu yUzden kurallan uygulamasl gerekir. Buna kar~dlk 90cuga
~Imartici sevgi gosterip her istedigini yerine getirmek onu uyumsuz davram~a
cesaretlendirir. Her istegi yerine getirilen 90cuk ho~una gitmeyen kurallara da
uymak istemez.
<;:ocuga ~Imartlcl sevgi gostermek ana-babasmm onaylamamasma
kendi istediklerini yapmak veya yaptJrmak egilirnini artmr.

kar~m

6. Tarb~ma
A~aglda,

konuyla ilgili bazl yakla~l1nlan ele alarak buradaki yakla~lmla
aralanndaki farklan belirlemeye 9ah~acaglm. Once, Haluk Yavuzer, 90cuga
kar~1 tutumlarl a9lsmdan ana-babalann tiplemesini yaprru~ ve 6 tip aile
belirlerni~tir. Omegin 1. Tipteki aile 90cuklarma geleneksel katl bir disiplin
uygular ve boylece "Basklh ve Otoriter Tutum" talamr. Bunun tam tersi olan
tutum ise, 2. "Oev~ek Tutum" duro Diger U9 tutum, 3. "Dengesiz ve Kararslz",
4. "Koruyucu" ve 5. "ilgisiz ve KaYltslz" diye adlandlf1lrru~tJr. Sonuncu ve anababalara onerilen tutum ise, 6. "OUven Verici Destekleyici ve Ho~g6rUlU
Tutum" duro ilk 5 tutum, ana-babamn 90cuga nasll davranmamasl gerektigi,
sonuncu tutum ise naSI I davranmasl gerektigi konusunda okuyucuyu
bilgilendirmektedir. Burada ilk be~ tutumu bir yana blrakIp olmasl gereken ve
onerilen 6. tutum Uzerinde duracaglm. Yavuzer'e gore bu sonuncu ve dayak ile
a~agilamaya kar~lt konumda olan tutumda "evde kabul edilen ve edilmeyen
davram~larm slmrlan bellidir. Bu smlrlar i9inde 90cuk ozgUrdUr. Soz hakkI
vardlr ... dinlenir." (Bkz. S. 33-34)
Yukanda
kapsamaktadlr:

sozii

edilen

tutum

kammca

a~agldaki

onermeyi

de
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Dogru ve yanh§ davram§m ne oldugu onceden a~lk~ belirlenerek,
~ocugun ana-babanm koydugu smlrlandlrmalar veya kurallar dl§mda arzulanm
ger~ekle§tirmesine izin verilmeli ve hareketlerinde serbest blraktlrnah.
B urada ~ocugun soz hakkt kurallann dl§mda kalan alanda var gibi
goztikmektedir. Oysa bizim yakla§lmlllUz a~1S1ndan onemli olan, ~ocngun
kurallar tizerinde de soz hakktnm bulunmasldlr. Bu da ancak kurallar
uygulamrken ger~ekle§ebilir. Yavuzer kurallar uygulamrken bu kurallan
tartl§abilme hakkmm ~ocuga verilmesini onermi§se de verdigi ornekte kural
tartl§tlmamakta yalmzca kurala bir istisna getirmeyi ~ocuk onerebilmektedir.
$oyle ki, soz konusu ornekte ~ocugun ak§am saat IT de evde olmasl kuraldlr.
Ancak ~ocuk arkada§lmn dogum gtinti nedeniyle gecikebilecegini soyleyince,
telefonla ne kadar gecikecegini bildirmesi ko§uluyla -istisnai olarak- kendisine
izin verilir. (Bkz. Yavuzer s.45) Ancak saat IT de evde olmasl kurahm tartl§ma
hakla ~ocuk i~in soz konusu degildir. Yavuzer, ~ocuga kurallan tartl§abilme
hakktm ger~ekten onermi§ olsaydl bile bununla da sorun ~oztime
kavu§mayacaktt. <;:tinkti boyle bir tartl§ma yetenegini okul oncesi donem
~ocugu hentiz kazanamaml§ttr. B u donem ~ocuklan ba§kalannm bala§ a~1S1m
talanamadlgmdan bir tartt§mada ne kendilerini gerek~elerle savunabilir, ne de
ba§kalanm ele§tirebilirler. Onlann yapabilecekleri tek §ey, hareketleriyle
kuraIlara kar§1 tepkilerini gostermektir. Bu durumda ise ana-baba bizzat
~ocuklarmm tepkilerini kendileri anlamlandmnak, ba§ka deyi§le tepkileri
~ocuklann bala§ a~lsmdan gerek~elendirmek zorundadtr.
Aynca, ana-babamn ~ocuk i~in koydugu her kuralm mutlaka dogruymu§
gibi varsaytldtgl yakla§lmlar ozellikle okul oncesi donem i~in kabul edilemez
niteliktedir. Tersine ana-baba, her zaman kural uygulamalan a~lS1ndan
kendilerini sorgular ve ozele§tiri yaparlarsa kuralla ilgili olarak ~ocugun arzu ve
isteklerini ke§fedip kurah ~ocugun gereksinimlerine uygun bir bi~ime
donti§ttirme olanagml elde edebilirler. Ornegin, varsayahm ki bir ~ocugun
ak§am 20'de yatmak ho§una gitmiyor ve direni§ gosteriyor. Burada
sorgulanmasl gereken once saghk a~lsmdan ~ocugun mutlaka bu saatte yatmasl
gerekip gerekmedigidir. Eger gerekmiyorsa ve ba§ka 'salancaIan yoksa diyelim
ki dtizenli olarak 22'de yatmasl onerilebilir. Ancak bazl durumlarda bu 22.30'u
bulabilir. Yalmz saat 23 belki de ~ok ge~tir. Oysa istisnalar kaideyi bozmaz,
~ocugun ender durumlarda -ge~erli nedenlerden dolaYI- 24'te de yattnasma izin
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verilebiJir. Giinkii onemli olan
tutturulmasldlr.

-~ocugun

da onayladlgl- genel kurahn az

~ok

Sel~uk Ozgediz'in editOrliigiinii yapml~ oldugu ba~ka bir yak1a~lmda ise
ana-babamn ~ocuga kar~l "yetkili ve giivenli tavlr" benimsemesi onerilmektedir.
~oyle ki, yukandaki ornekte oldugu gibi yine ~ocuk 20'de yatmahdlr. Ancak bu
saatte bir TV programl oldugunu soyleyince 20.30' da yatmasma izin verilir.
Peki ~ocuk 20'de yatmak istemezse ne yapmah ? Burada bir ~atl~ma soz
konusudur ~iinkii ~ocugun gereksemeleri ile ana-babasmm istegi birbirine
kar~lt konumdadlr. Bu durumda yazarlara gore soruna ~u ~oziim onerilmi~tir:
Gocuk 20' den once pijamasml giyip yataga hazlr olur ve sonra annesi ona
oturrna odasmda bir masal anlatJr, sonra da yataga gidilir. GorUldUgU gibi
burada ana-baba karanndan donmez, yalmzca kurah dolayh olarak uygular.
Gocugun saat 20'de yatmaya gitmesinin ne kadar onemli ya da uygun oldugu
konusunda ise bir sorgulama yazarlar tarafmdan onerilmez. Bu yakla~lmda da
yataga gitmekte direnen ~ocugu saat 20' de yataga gotUrmenin anlammm
yeniden belirlenmesi a~iS1ndan sorun ~ozUmsiiz kalmaktadlr.

Son olarak dayaga kar~l ikircikli tutum takman iki ara~tJrmayl ele
alacaglm. Birincisinde, Atalay YorUkoglu, ~ocuklar Uzerinde yaprru~ oldugu ve
TUrk Dil Kurumu MUlti alan ara~tlrmasmda "Dayak cennetten mi ~lkml~tJr ?"
diye bir soru sorar ve cevap olarak dayagm, atam su~lu duruma dU~Uren,
kU~UltUcU ve UzUcU bir davram~ oldugunu belirterek dolayh olarak bu soruya
"haYlr" diye cevap verir. Daha sonra ise "Gocuk dovUlmeden egitilebilir mi ?"
diye ba~ka bir soru sorar. Bu soruya cevap olarak yazilanlar ise dolayh olarak
ve ~a~lrtlcl bi~imde yine "haylr" anlamma gelmektedir. ~oyle ki, YorUkoglu'na
gore bazl ko~ullar altmda dayak ~ocugun ki~iligini orselemez. Bu ko~ullardan
biri ise dayagm ~ocukta bir eziklik ve tortu blfakmamasldlr ve eger ~ocuk
dayagl ger~ekten hak etmi~se bu onda eziklik ve tortu blfakmaz. (YorUkoglu, s.
205) Ba~ka deyi~le, eger ~ocuk dayagl hak etmi~se ki~iJigi zedelenmeyecektir.
Ancak bu onenne, onun dogrulugunu veya yanh~hglm bir yana blrakacak olsak
bile, oncelikle ~ocuklan risk altma sokan bir niteliktedir. GUnkU eger ~ocuk
hakslz yere dayak yemi~se bu hatamn dUzeltilmesi olanakslzdlf. Boylece telafisi
olanakslz bir zarar ortaya ~lkar. Bu nedenle kammca hangi ko~ul altmda olursa
olsun dayaga onay vermek olanakslzdlr. YorUkoglu, soz dinlemeyen ~ocuk i~in
bir sevgisizlik ortaml yaratlp psikolojik yildlrma, sindirme yontern1eri
uygulamanm kU~Uk bir dayaktan daha kotU oldugunu iddia etmektedir. Ancak
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buna verilecek cevap §udur: Ne dayak, ne de korkutma ! <;:tinkti \,ocugun
poposuna vurulan bir iki §aplagm bile ne gibi bir etki yaratacagI onceden
kestirilemez. Oysa genel ilke \,ocugu gereksiz yere psikolojik risk altma
sokmamaklir.
ikinci olarak, YorUkoglu dayak Uzerindeki gorU§lerinde yalmz da
degildir. Omegin F. Dodson, YorUkoglu'na benzer bi\,imde, bir yandan \,ocuga
ceza vermenin gereksiz oldugunu ve olumsuz sonu\,lara yol a\,acagmI
belirtirken, diger yandan "yanh§" dayak ile "dogru" dayak arasmda bir aymm
yapar. Dogru dayak, yalmzca \,ocugun kaba etlerine vurmaktIr. Yazar, \,ocugu
bunaltIcI ana baba soylevleri yerine "dogru" dayaga ba§vurmamn yeglenmesini
onerir ve daha da ileri giderek ana babamn \,ogu kez haksIz yere ofkesini
dayakla \,ocugun Uzerine bo§altmasmI faydah gorUr, \,UnkU ana-baba \,ocuktan
daha sonra ozUr dilerse \,ocukla ana-baba arasmdaki samimiyet ve sevgi
yogunla§acaklIr: "Bir de (... ) \,ocuga bagmp \,agmp bir de tokat atliktan sonra
(... ) dU§UnUn. Gefgekten \,ocugunuz muydu sizi sinirlendiren, yoksa kocamz mI?
Yoksa kom§unuz mu ? (... ) en iyisi \,ocugu \,agmp (... ) 'ozUr dilerim' deyin (... )
bu davram§mIzm \,ocuk Uzerinde etkisi olumlu olacak, bu insanca davram§mIz,
yanh§ yapabileceginizi kabul etmeniz onda sIcak bir duygu uyandIracakur."
Yazar burada dayagm \'ocukta ana-babaya kar§I ofke uyandIrabilecegini, onu
saldIrganhga yonlendirebilecegini ve diger olumsuz etkilerini goz onUnde
bulundurmanu§tIf. (Bkz. Yavuzer, s. 49) Ozellikle \,ocuk soz dinlemeyip
uyumsuz davrandIgmda bundan su\,luluk duyuyorsa Ustilne ceza vermek
olumsuz sonu\,lar yaralir. Bu konuda Chapman ve Campbell §i:iyle yazar: "Ceza,
en olumsuz ve aym zamanda en zor kontrol yontemidir (... )" (s. 145) "<;:ocugu
(... ) kontrol eden §ey nedir ? Tabii ki saghklI bir vicdan. Peki normal bir
vicdamn hammaddesi nedir ? Su\,luluk. Peki bu su\,luluk duygusunu yok edecek
§ey ne olabilir ? Bildiginiz ceza ve ozellikle de dayak. Bir \,ocugu zaten kendi
davram§lanndan otUrU su\,lu hissederken cezalandIrmak onun vicdani geli§imini
engellemek anlamma gelir." (s. 140)
MUlakatlardan elde ettigimiz buIgular, dayaksIz ve korku salmadan,
sevgiyle \,ocuk yeti§tirmenin mUmkUn oldugu onermesini desteklemektedir. En
olumsuz durumlarda bile \,ocugu d6vmek veya korkutmak yerine onu gU\,
kullanarak engellemek mUmkUndUr. Omegin birlikte caddede kar§Idan kar§Iya
ge\,erken \,ocuk ko§arak kendini tehlikeye attIgI zaman onu dovmek yerine
kendisi istemese bile kar§Iya ge\,meden once zorla elini tutarak onu korumak
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gibi; tabii bu arada yalmz ba~tna kar~ldan ka~lya g~menin tehlikelerini de
anlatarak. Bu zorlama ve gerek~elendirme, zaten ~ocugu tehlikeye kar~1
bilin~lendirecek ve dayagl gereksiz kIlacakttr. Bu tilr engellemeler, dayak ve
korkutmadan daha iyi bir se~enektir. Buna kar~tn, gerektiginde gli~ kullanarak
bir silre koltuga oturtmak gibi engelleme tilrilnden bir mahrumiyet cezasl
verilmeden once, ana-babanm cezaya neden olan taleplerinin ~ocuk i~in
uygunlugu konusunda ozele~tiri yapmasl ve cezamn ka~tnllmazhgl lizerinde
kesin kanaat sahibi bulunmasl gereksiz yere ceza verme hatasml azalttr. Dayak
ve baskI ise ~aresizligin ve dolaylSlyla acizligin ifadesidir, ~linkli edinilmi~ olan
deneyimler gosteriyor \d, ~ocuk bunlar olmakslzm da yeti~tirilebilir.
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ABSTRACT

This paper deals with the question of the possibilities and limitations of
flexible controlling in regard of child rearing, in contrast to the rigidity of the
role application. For this aim, we interviewed parents of preschool children
between the ages 4-6, who were not severe with their children, to evaluate their
experiences on the matter. Thus, it appeared that it could be possible for the
parents to avoid hostile neurotic reactions toward the child and to reduce the
errors which arise from punishment, if the rules which could not be obeyed,
would be subject of continuous reflection in regard of their appropriateness for
the child. This adaptations-process involves to take into consideration the needs
and inclinations of the child by the creation of rules and making demands.

Key Words: Preschool children, question of adaptation.

